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Sammanfattning
Samskapande Samhällsplanering för Energieffektiva och Hållbara StationssamhällenSamskapande Samhällsplanering för Energieffektiva och Hållbara Stationssamhällen (Sam- (Sam-
Sam) handlar om att utveckla kunskap om utveckling av små och medelstora sta-Sam) handlar om att utveckla kunskap om utveckling av små och medelstora sta-
tionssamhällen. Delstudien Landvetter södra har undersökt viktiga faktorer för tionssamhällen. Delstudien Landvetter södra har undersökt viktiga faktorer för 
energieffektiv urban form specifikt för framtida nya medelstora stationssamhällen. energieffektiv urban form specifikt för framtida nya medelstora stationssamhällen. 
Landvetter södra i Härryda kommun är tänkt som en ny stad för minst 25 000 in-Landvetter södra i Härryda kommun är tänkt som en ny stad för minst 25 000 in-
vånare och är uppmärksammat som ett framtida stationssamhälle invid den plane-vånare och är uppmärksammat som ett framtida stationssamhälle invid den plane-
rade höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan och för sin lokalisering på tidigare rade höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan och för sin lokalisering på tidigare 
oexplaterad naturmark utan tydliga kopplingar till befintlig byggd miljö.  Tjäns-oexplaterad naturmark utan tydliga kopplingar till befintlig byggd miljö.  Tjäns-
temän och politiker har arbetat med projektets forskare i en samskapandeprocess temän och politiker har arbetat med projektets forskare i en samskapandeprocess 
där praktisk planeringskunskap har kombinerats med teori om hållbar urban form där praktisk planeringskunskap har kombinerats med teori om hållbar urban form 
och samhällsplanering. Scenarier och framtidsbilder  har utvecklats, analyserats och och samhällsplanering. Scenarier och framtidsbilder  har utvecklats, analyserats och 
utvärderats för att belysa potentialen för nya medelstora stationssamhällen att stödja utvärderats för att belysa potentialen för nya medelstora stationssamhällen att stödja 
ett energieffektivt, hållbart system av transporter, bebyggelse och markanvändning. ett energieffektivt, hållbart system av transporter, bebyggelse och markanvändning. 

Delstudien visar att det finns stora möjligheter att utveckla energieffektiva struk-Delstudien visar att det finns stora möjligheter att utveckla energieffektiva struk-
turer som är flexibla och robusta inför okända framtider och att transdisciplinär turer som är flexibla och robusta inför okända framtider och att transdisciplinär 
samskapande samhällsplanering kan fungera som medel för en sådan utveckling. samskapande samhällsplanering kan fungera som medel för en sådan utveckling. 
Tidigare utvecklad kunskap och generella modeller för stationsnära stadsutveckling Tidigare utvecklad kunskap och generella modeller för stationsnära stadsutveckling 
som är tillämpbar för större städer behöver emellertid anpassas och kompletteras som är tillämpbar för större städer behöver emellertid anpassas och kompletteras 
med praktisk kunskap om specifika planeringssituationer på lokal nivå. Undersök-med praktisk kunskap om specifika planeringssituationer på lokal nivå. Undersök-
ningen har identifierat en rad kritiska faktorer avseende urban form, funktionsbland-ningen har identifierat en rad kritiska faktorer avseende urban form, funktionsbland-
ning, täthet, kopplingar till kollektivtrafik, relationer mellan viktiga målpunkter och ning, täthet, kopplingar till kollektivtrafik, relationer mellan viktiga målpunkter och 
kopplingar till kommunala och delregionala sammanhang som stödjer, nyanserar kopplingar till kommunala och delregionala sammanhang som stödjer, nyanserar 
och vidareutvecklar urban forms betydelse för transporter och energianvändning. och vidareutvecklar urban forms betydelse för transporter och energianvändning. 
En medveten hantering av de fysisk-rumsliga faktorerna kan göra stor skillnad - oli-En medveten hantering av de fysisk-rumsliga faktorerna kan göra stor skillnad - oli-
ka scenarier uppvisar påtagligt olika potential för effektivitet. Det har visat sig vik-ka scenarier uppvisar påtagligt olika potential för effektivitet. Det har visat sig vik-
tigt att samordna transportsystem, målpunkter och koncentrationer av befolkning tigt att samordna transportsystem, målpunkter och koncentrationer av befolkning 
och verksamheter för hög närhet, konnektivitet, centralitet, diversitet och flexibili-och verksamheter för hög närhet, konnektivitet, centralitet, diversitet och flexibili-
tet. Dessa egenskaper, liksom en balans mellan platskvaliteter och egenskaper som tet. Dessa egenskaper, liksom en balans mellan platskvaliteter och egenskaper som 
transportnod, ger bättre förutsättningar för hög andel hållbara färdmedel och effek-transportnod, ger bättre förutsättningar för hög andel hållbara färdmedel och effek-
tiva resmönster - inte minst till och från stationen och viktiga målpunkter lokalt i tiva resmönster - inte minst till och från stationen och viktiga målpunkter lokalt i 
stationssamhället - än bilorienterade transportsystem och en ensidig prioritering av stationssamhället - än bilorienterade transportsystem och en ensidig prioritering av 
gles eller mycket tät bebyggelse. gles eller mycket tät bebyggelse. 

Andra faktorer handlar om de planerande aktörernas kunskapsresurser, sociala re-Andra faktorer handlar om de planerande aktörernas kunskapsresurser, sociala re-
lationer och mobiliseringsförmåga, inte minst förmågan att utforma och genomföra  lationer och mobiliseringsförmåga, inte minst förmågan att utforma och genomföra  
tillräckligt breda och kritiskt reflekterande planeringsprocesser. Beroendet av na-tillräckligt breda och kritiskt reflekterande planeringsprocesser. Beroendet av na-
tionell och regional infrastrukturplanering pekar mot att systematiskt arbete med tionell och regional infrastrukturplanering pekar mot att systematiskt arbete med 
framtidsstudier genom scenarioutveckling och utvärdering är viktigt för flexibilitet framtidsstudier genom scenarioutveckling och utvärdering är viktigt för flexibilitet 
och gemensamt lärande i planeringsprocessen. Samspel mellan olika planeringsni-och gemensamt lärande i planeringsprocessen. Samspel mellan olika planeringsni-
våer och strukturerat processarbete i tidigt skede behövs för att undvika inlåsningar våer och strukturerat processarbete i tidigt skede behövs för att undvika inlåsningar 
och stigberoenden. I delstudien har verktyg och metoder såsom täthets- och funk-och stigberoenden. I delstudien har verktyg och metoder såsom täthets- och funk-
tionspussel, scenariometodik och funktionsanalys utvecklats och testats som stödjer tionspussel, scenariometodik och funktionsanalys utvecklats och testats som stödjer 
en transdisciplinär samskapande och mer resilient planering. en transdisciplinär samskapande och mer resilient planering. 

Sammantaget visar delstudien att samskapande planering av nya stationssamhällen Sammantaget visar delstudien att samskapande planering av nya stationssamhällen 
kan bidra till mer energieffektiva  och resilienta system av byggd miljö men att den kan bidra till mer energieffektiva  och resilienta system av byggd miljö men att den 
fysisk-rumsliga utvecklingen behöver integrera med befintliga strukturer och med fysisk-rumsliga utvecklingen behöver integrera med befintliga strukturer och med 
beaktande av de identifierade faktorerna för att bli hållbara i bred bemärkelse. beaktande av de identifierade faktorerna för att bli hållbara i bred bemärkelse. 



Summary
Co-creative urban planning for energy-efficient and sustainable station communities  
(SamSam) is about developing knowledge about the planning of small and medi-
um-sized station communities. The sub-study Landvetter södra has investigated 
energy-efficient urban form specifically for future new medium-sized station com-
munities. Landvetter södra in Härryda municipality is intended as a new city for 
at least 25 000 inhabitants and as a future station community next to the planned 
high-speed railway Götalandsbanan, to be located on natural land without clear 
connections to existing built environment. Officials and politicians have worked 
with the project’s researchers in a co-creation process where practical planning 
knowledge has been combined with theory of sustainable urban form and urban 
planning. Scenarios and future images have been developed, analyzed and evalu-
ated to shed light on the potential for new medium-sized station communities to 
support an energy-efficient, sustainable system of transport, buildings and land use. 

The sub-study shows that there is great potential to develop energy-efficient structu-
res that are flexible and robust for unknown futures and that transdisciplinary 
co-creative urban planning can be a means of such development. However, existing 
knowledge and models for station-near development, applicable to larger cities, 
need to be adapted and supplemented with practical knowledge of specific local 
planning situations. The study has identified a number of critical factors regarding 
urban form, mix of functions, density, connections to public transport, destination 
points and connections to municipal and sub-regional contexts that support, nu-
ance and further develop the importance of urban form for transport and energy 
use. A conscious management of these factors can make a big difference - the sce-
narios have significantly different potential for efficiency. It has proved important 
to coordinate transport systems, urban functions and concentrations of population 
for high proximity, connectivity, centrality, diversity and flexibility. These charac-
teristics, as well as a balance between place qualities and transport node characte-
ristics, provide better conditions for high shares of sustainable means of transport 
and efficient travel patterns - not least to and from the station and important desti-
nations- than car-based transportsystems and very sparse or very dense built areas. 

Other factors concern the planning actors’ knowledge resources, social relations 
and mobilization capacity, not least the ability to design and implement sufficient-
ly broad and critically reflective planning processes. The dependence on national 
and regional infrastructure planning indicates that systematic work with future 
studies through scenario development and evaluation is important for flexibility 
and joint learning in the planning process. Interaction between different planning 
levels and structured process work at an early stage is needed to avoid lock-ins and 
path dependencies. In the sub-study, tools and methods such as density and func-
tion puzzles, scenario methodology and function analysis have been developed 
and tested that support transdisciplinary co-creation and more resilient planning. 

Overall, the sub-study shows that co-creative planning of new station communities 
can contribute to more energy-efficient and resilient systems of built environment, 
but that the spatial development needs to be integrated with existing structures 
and take into account the identified factors to be sustainable in a broad sense.



Förord
Transportsektorn svarar för ungefär en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Sam-
hällsplanering av städer och regioner har bedömts långsiktigt ha en stor betydelse 
för att nå globala och nationella mål om minskad klimatpåverkan och resurseffek-
tivisering. Utveckling av planeringens processer och innehåll för att bättre hantera 
effektiviseringen är därför av stort intresse liksom ökad kunskap om hur lokala och 
regionala strukturer påverkar energianvändning. Stationssamhällen framstår som 
särskilt intressanta då de har stor potential att utvecklas hållbart och energieffektivt. 
Utveckling av stationssamhällen kan främja en mer jämnt fördelad stads- och regi-
onutveckling som bidrar till ett mer hållbart bebyggelse- och transportsystem som 
helhet och där en större mångfald av livsmiljöer kan skapas.

Samskapande Samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen (SamSam) 
är ett Forsknings- och utvecklingsprojekt lett av Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 
tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Luleå tek-
niska universitet. Projektet har genomförts i samverkan med Västra Götalandsregi-
onen, Borås kommun, Härryda kommun och Stenungsunds kommun inom Mistra 
Urban Futures kunskapsprocess Det Urbana Stationssamhället med stöd från Ener-
gimyndigheten, Västra Götalandsregionen och medverkande kommuner.

I SamSam används och beforskas planering som metod för energieffektivisering ge-
nom utveckling av små och medelstora stationssamhällen som lokal livsmiljö och del 
av ett regionalt bebyggelse- och transportsystem. Forskarna har varit aktiva i aktö-
rernas planeringsprocesser integrerat med analys- och utvärderingsstudier. Syftet är 
att utveckla planeringens metoder och verktyg, utveckla kunskapen om faktorer som 
bidrar till energieffektiva och hållbara stationssamhällen samt öka kunskapen om den 
urbana formens betydelse för transporteffektiva fysiska strukturer.

SamSam har genererat en bredd av olika resultat genom de delstudier som bedrivits. 
Resultaten finns dokumenterade i en rapport som sammanfattar projektet, i en ge-
mensam huvudrapport samt i fyra delstudierapporter. Ett doktorandprojekt har också 
genomförts inom ramen för projektet som ska leda till en licenciatavhandling. Utöver 
detta har delar av resultaten publicerats i vetenskapliga sammanhang, branschkana-
ler och presenterats vid konferenser och andra arrangemang.

Projektet vänder sig till forskare, praktiker, studenter och beslutsfattare på olika nivåer 
som arbetar med samhällsplanering. Förhoppningen är att resultaten kan implemen-
teras i planerande aktörers arbete, undervisning för blivande planerare samt i besluts-
fattandet på nationell, regional, kommunal och lokal nivå.

Forskargruppen - tekn dr Nils Björling och prof. Ulf Ranhagen Chalmers (Högskolan 
Dalarna efter 2019), doktorand Charlotta Capitao Patrao, GU, tekn dr Björn Ekelund, 
och tekn dr Erik Hidman, LTU, samt prof. Ann Legeby, tekn dr Elisabetta Troglio och 
tekn dr Tony Svensson, KTH (projektledare) - riktar ett varmt tack till Energimyndig-
heten, Västra Götalandsregionen, Borås, Härryda och Stenungsunds kommuner samt 
Mistra Urban Futures och Göteborgsregionen för stöd och gott samarbete. Ett sär-
skilt tack också till prof. Marie Stenseke, Göteborgs Universitet och konstnärlig prof. 
Anna-Johanna Klasander, Chalmers, för vägledande diskussioner och rapportgransk-
ning. 
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1. Delstudiens sammanhang 

Samskapande samhällsplanering
Forskningsprojektet Samskapande Samhällsplanering för Energieffektiva och Hållbara 
Stationssamhällen (SamSam) syftar till att utveckla kunskap om små och medelsto-
ra stationssamhällen. Såväl det lokala som det regionala perspektivet ska beaktas. 

Forskningsprojektet har sin utgångspunkt inom energieffektivitet och hållbarhet 
och till detta adderas ytterligare aspekter i de olika delstudierna. Projektet omfat-
tar tre delstudier av stationsorter i Härryda, Borås och Stenungsund, samt en re-
gional delstudie av Västra Götalandsregionen. Denna rapport omfattar delstudien 
Landvetter södra i Härryda kommun och utgår från förutsättningen att Härryda 
kommun planerar för ett nytt framtida stationssamhälle i anslutning till den pla-
nerade höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan på sträckan mellan Göteborg och 
Borås. 

I projektet som helhet studeras hur kommuner och regionen kan arbeta i sam-
skapande processer kring utveckling av stationssamhällen och vad det kan ge i 
fråga om ökad förståelse, kunskap och strategier på såväl lokal, kommunal som 
på mellankommunal och regional nivå. Olika arbetsmetoder har prövats i de olika 
delstudierna. Projektet har samlat aktörer från olika nivåer och har gett möjlig-
het att introducera, testa och utvärdera arbetsmetoder och verktyg för analys och 
syntes av aktuella och relevanta planeringsfall genom samverkan mellan forsk-
ning och praktik. Den samskapande processen och projektets aktörer har varit av 
central betydelse för studiens genomförande och slutsatser. Vidare tar studien ut-
gångspunkt i fysisk planering och stadsbyggnad. Projektet undersöker den bygg-
da strukturens betydelse för att utveckla nya och befintliga stationssamhällen i 
hållbara riktningar. Följande mål är formulerade för projektet:

• Att öka kunskap om kritiska faktorer för rumslig utveckling av små och medel-
stora stationssamhällen i stadsregioner på lokal och regional nivå.

• Att öka kunskap om hur kommuner och regioner i samskapande planerings-
processer kan uppnå energieffektiva och hållbara stadsstrukturer och livsstilar 
och utveckla scenarier och framtidsbilder för små och medelstora urbana sta-
tionssamhällen.

• Att introducera, testa och utvärdera metoder och verktyg i konkreta plane-
ringsfall i samverkan mellan forskning och praktik.

• Att förbättra genomförandet genom att stimulera lokala och regionala arenor 
och utveckla teoretiskt och praktiskt förankrad kunskap om planering och de-
sign.



2 |

Figur 1. Landvetter södra, läget i Västra Götaland, översikt. 
Studien har fokuserat på planeringen av det framtida stationssamhället Landvetter södra i 
Härryda kommun sydost om Göteborg, längs Kust-till Kust-banan och den planerade höghas-
tighetsjärnvägen Götalansbanan mellan Göteborg och Borås. SamSam har i övrigt fokuserat på 
regionala järnvägsstråk och små stationssamhällen längs dessa (arbetspaket 1) och befintliga 
små och medelstora stationssamhällen (arbetspaket 2). 
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Målgrupper för arbetet är planerare och beslutsfattare på såväl kommunal som 
regional nivå. Arbetet avses också vara till nytta för fortsatt forskning och utbild-
ning inom planering och arkitektur kopplat till hållbar utveckling samt för insti-
tutioner och myndigheter med ansvar för dessa områden. 

Resultaten ska främja utvecklingen av hållbara samhällen där energieffektiva och 
klimatsmarta transportsystem utgör utgångspunkt. En stor del av tidigare forsk-
ning om stationer och stationssamhällen har haft fokus på större städers förut-
sättningar och potential och det visar sig att de generella antaganden som finns 
för dessa städer och orter inte alltid går att applicera på mindre samhällen. För-
hoppningen är att detta forskningsprojekt ska kunna bidra med ökad kunskap 
kring vilka aspekter och förutsättningar som kan styra och påverka utbyggnad av 
stationssamhällen bortom generella antaganden och låter de specifika förutsätt-
ningarna få större påverkan.

Delstudien Landvetter södra
Härryda kommun har sedan flera år tillbaka (Härryda kommun, 2012), presente-
rat avsikten att exploatera ett markinnehav söder om Landvetter tätort och med 
närhet till Landvetter internationella flygplats.. Med utgångspunkten att höghas-
tighetsjärnvägen Götalandsbanan planeras genom området ser kommunen möj-
ligheten att åstadkomma en exploatering som har beskrivits som ny stad för ca 25 
000 invånare med stationsanslutning till Götalandsbanan. Denna idé har utgjort 
ett inspel från kommunens sida i Sverigeförhandlingen för att påskynda Göta-
landsbanans tillkomst och har också förts fram som ett initiativ från dåvarande 
bostadsminister Peter Eriksson, som 2016 tillsatte en utredning om större bostads-
exploateringar i kollektivtrafiknära lägen i Sverige som respons på den trängande 
bostadsförsörjningsfrågan (Regeringskansliet, 2017). 

Götalandsbanan är kontroversiell som en del av debatten om nyttan med en svensk 
höghastighetsjärnväg i förhållande till de stora investeringar som beräknas be-
hövas. Trafikverket har i flera vändor utrett varianter av höghastighetsjärnvägen, 
med och utan en station vid Landvetter södra. Det är uppenbart att en tågstation 
utmed Götalandsbanan vid Landvetter södra inte kommer att utgöra stopp för 
snabbtåg. Däremot kan ett stopp för regionaltåg vara aktuellt vid Götalandsbanan 
eller vid den befintliga Kust-till-kustbanan i Landvetter. Medan Trafikverket ännu 
under 2020 inte har fastställt vad som kommer att gälla fortsätter kommunen sin 
planering med utgångspunkten att Götalandsbanan kommer att etableras och att 
Landvetter södra kommer att utgöra en station längs banan för åtminstone regio-
nal- och pendeltågstrafik. 

Den mycket ovanliga situationen att en hel stad planeras från grunden gör Land-
vetter södra särskilt värdefullt från forskningssynpunkt. Idén om en ny stad har 
mötts av ifrågasättanden, inte minst från ett hållbarhets- och resursperspektiv 
kring frågan om huruvida det är rätt att satsa på nya städer på tidigare oexploa-
terad mark när det finns många befintliga byggda miljöer som skulle gynnas av 
en utveckling med nya invånare och arbetsplatser och där etablerad infrastruktur 
redan finns. Trots detta är situationen en stor möjlighet att undersöka vad sam-
skapande planering kan bidra med och hur en kommun resonerar kring frågor 
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om energieffektivitet, hållbarhet och komplexitet i stadsutvecklingen. SamSam tar 
därmed inte ställning i fråga om Götalandsbanans eller Landvetter södras lämp-
lighet som sådana. Forskningsprojektets utgångspunkt har istället varit att stude-
ra hur ett nytt stationssamhälle som planeras från början kan bli energieffektivt 
och hållbart som stationssamhälle genom samskapande samhällsplanering, d v s 
ett samhälle där den framtida stadsstrukturen stödjer ett hållbart resande med tåg 
och annan kollektivtrafik liksom gång och cykel.

Kommunens inriktnings- och verksamhetsmål för Landvetter södra har utgjort en 
av utgångspunkterna för arbetet i SamSam med Landvetter Södra och en förut-
sättning för kommunens engagemang och därmed också studiens genomförande. 
Kommunen ställer också frågor kring hur man utvecklar en platsidentitet hos en 
helt ny stad och hur man skapar hållbara livsmönster när man har möjlighet från 
början. Dessa frågor har också vägts in, vilket har påverkat studiens inriktning. 

Figur 2, Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra. Hand-
ling godkänd för samråd av kommunstyrelsen i april 2020. Bild: Härryda kommun
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2. Utgångspunkter 
Delstudien Landvetter södra utgår från ett systemperspektiv på urban och re-
gional utveckling och på energi som en resurs i fri form som aggregeras genom 
mänskliga processer och som ständigt behöver tillföras städer och stadsregi-
oner då dessa är öppna system. I denna delstudie ligger fokus inom system-
perspektivet på stationssamhällen, vars inre struktur och funktion påverkar 
energianvändningen, bland annat till följd av hur stationssamhället planeras 
och utformas. 
I det följande kapitlet introduceras ett teoretiskt ramverk för energianvändning 
vid urban och regional utveckling. Ramverkets syfte är att lägga grunden för 
en förståelse för delstudiens upplägg och genomförande och för att möjliggöra 
analys och diskussion kring delstudiens resultat med fokus på att lyfta fram 
påverkansfaktorer med bäring på SamSams övergripande mål. 

Systemperspektiv på energianvändning vid urban och regional 
utveckling
Den bilbaserade stadsutvecklingen har inneburit spridda urbana strukturer, 
ohållbara resmönster med ökad energianvändning och klimatpåverkan, vidgade 
socioekonomiska klyftor och strukturella beroenden som påverkar vardagsliv och 
miljö negativt. Den urbana utspridningen och en mer geografiskt ojämn regional 
utveckling utgör en utmaning för att nå FN: s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 
och svenska miljömål som kräver en betydande omställning av energi-, bebyggel-
se- och transportsystemen. Västra Götaland är en svensk region som återspeglar 
denna problematik väl med en till stora delar bilbaserad regionförstoring och 
spänningar mellan storstad och mindre samhällen som påverkas av snabb till-
växt. Samtidigt är stora infrastrukturprojekt som Götalandsbanan och Västlänken 
viktiga delar av en interregional utvidgning, karaktäristisk för många europeiska 
regioner, och som ger nya förutsättningar för samhällsutveckling längs järnväg.

Landvetter södra, som ett tänkt framtida stationssamhälle, kan här beskrivas som 
en del av ett komplext adaptivt system (Batty, 2009) av urbana strukturer och aktö-
rer inom stads- och regionutveckling bestående av ett antal ”regimer” (kommuner 
och större städer) som byggs upp av en mosaik av småskaliga ”nischer” (lokal-
samhällen och specifika situationer) i ett större systemlandskap (Västra Götaland 
som en funktionell och geografisk region). Sammantaget har detta system multip-
la stabila tillstånd på bundna skalnivåer (Geels & Schot, 2010) och med olika för-
ändringstakt och kan teoretiskt beskrivas som en panarki (Gunderson & Holling, 
2002) – ett flernivåsystem med ett komplext samspel och utbyte mellan de olika 
stabila nivåerna och dess delsystem.

Ett grundproblem för en hållbar utveckling av städer och regioner är att den eta-
blerade tillväxtbaserade synen på utveckling, som hittills till största delen har 
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baserats på linjära processer av produktion och konsumtion (Raworth, 2012), har 
kombinerats med ett perspektiv på rumslig utveckling som utgår från Ny Ekono-
misk Geografi (Krugman, 1991; 2010) i rumslig planering på regional nivå bland 
annat genom funktionella analyser enligt Förordning (2017:583) om regionalt till-
växtarbete och som strategier i den regionala utvecklingsplaneringen (RUP), regi-
onala tillväxtstrategier samt strukturbilder för den rumsliga utvecklingen. Västra 
Götalandsregionen har exempelvis genomfört en analys av Västra Götalands eko-
nomiska geografi med denna utgångspunkt (Wing et al, 2016) och arbetar från och 
med 2019 med en storregional strukturbild baserad på bland annat denna analys. 

Samtliga strategiska planeringsdokument för regional utveckling talar visserligen 
om att utvecklingen ska ske hållbart, vilket såväl PBL som förordningen om regio-
nalt tillväxtarbete och en rad andra lagar och förordningar föreskriver, men över-
föringen av intentioner till förändring påverkas av redan etablerade regionala och 
lokala förhållanden (strukturer och processer såsom den byggda miljön eller lagar 
och regelverk som styr processer i bestämda riktningar) som innebär kraftfulla 
stigberoenden och inlåsningar i utvecklingen. Även kommunerna i sina över-
siktsplaner har hållbar utveckling, inklusive energieffektivisering, som utgångs-
punkter, men retoriken kring hållbarhetsbegreppet används – mer eller mindre 
avsiktligt - både för att påskynda en hållbar förflyttning och för att legitimera en 
fortsatt reproduktion av hittillsvarande utveckling (Svensson, 2015).

Från ett energiperspektiv innebär den linjära resursanvändningen en ökad entropi 
(oordning) i det slutna system som jorden med dess biosfär i princip är. När denna 
termodynamiska grundförutsättning kombineras med idén om ständig tillväxt 
uppstår en ond cirkel av alltmer ökande belastning på de vitala planetära system 
som utgör grunden för liv på jorden (Rockström et al, 2009). Den Nya Ekonomiska 
Geografin pekar mot att tillgänglighet och lokalisering utgör viktiga faktorer för 
ekonomisk utveckling (kapitalackumulering och tillväxt) i form av agglomeration 
av företag och människor till kluster där närhet innebär skalfördelar för innova-
tion och diversifiering. Detta driver i sin tur på regionförstoring och koncentrerar 
utvecklingen till starka centralorter i goda kommunikationslägen där agglome-
rationen har bäst förutsättningar (Boström Elias et al, 2015). Processen innebär 
att historiska, naturgeografiskt beroende ekonomiska och sociala mönster utanför 
de större städerna blir alltmer obsoleta, medan större städer får ett övertag och 
samtidigt blir alltmer normbildande (Tunström, 2009) för såväl strukturutveckling 
som vardagsliv. Energins allokering som aggregerad resurs i samhällsbyggandet 
blir en fråga om rättvis (balanserad) fördelning i ett rumsligt perspektiv, liksom en 
fråga om resiliens (lärande och omställningsförmåga) och robusthet för plötsliga 
samhällsförändringar. En urbanisering som utarmar diversiteten av ”nischer” i 
det regionala landskapet skapar en sårbarhet och ett social-ekologiskt bristtill-
stånd (Björling, 2016).

Resiliensteori (se bl a Barthel et al, 2013; Gunderson & Holling, 2002; Holling, 2001) 
med tydlig koppling till teori för komplexa adaptiva system i urbana samman-
hang (Batty, 2009; 2015; Boeing, 2018; Marcus & Colding, 2014; Ranhagen, 2014; 
Svensson, 2015; Svensson & Ranhagen, 2019) pekar på att flexibilitet, robusthet, 
diversitet, självorganisering, konnektivitet, kollektivt minne och lärande är egen-
skaper hos olika system som bidrar till förmåga till anpassning, återhämtning och 
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omställning med bibehållen systemintegritet och funktion. I fråga om stadens 
form och struktur handlar det specifikt om egenskaper som täthet, diversitet 
(funktionsblandning) och närhet (distance/accessibility) (Marcus & Colding, 2014) 
vilket bland annat innebär ”…en rumslig struktur som förmår bära och upprätthålla 
grundläggande egenskaper och attribut hos resilienta system, exempelvis öppenhet för stör-
ning och förändring, diversitet, möjlighet till självorganisation och förmåga att härbärgera 
kunskap och minne…” (Marcus, 2015). Detta kan diskuteras både ur ett lokalt och ett 
regionalt perspektiv. Resiliens ur ett energieffektiviseringsperspektiv svarar med 
denna utgångspunkt mot en struktur som över tid kan utvecklas mot täthet, funk-
tionsblandning, närhet mellan invånare och arbetsplatser samt hög centralitet/
rumslig integration (Svensson, 2020, kommande). Det är dock oftast fråga om lång-
samma variabler och principer som måste ges möjlighet att verka över flera skal-
nivåer panarkiskt (Gunderson & Holling, 2002) och där en diversitet, särskilt på 
småskalig nivå, behövs för att uppnå en robusthet i mer storskaliga sammanhang 
(t ex en småskalig fastighetsindelning för att nå diversitet och funktionsblandning 
för staden totalt sett). 

Bebyggelse- och transportsystemen utgör nyckelkomponenter för att rumsligt för-
dela eller koncentrera kapital i vid bemärkelse (resurser, människor, sociala re-
lationer m m). De utgör delar av en infrastruktur för flöden av detta kapital och 
präglas topologiskt och relationellt av de rumsliga förutsättningarna för deras ut-
veckling så att nischer, regimer och landskap av naturliga, sociala och ekonomiska 
strukturer och processer uppstår. Samspelet mellan dessa delsystem kan förstås 
genom panarki (Gunderson & Holling, 2002), som medger interaktion och samver-
kan mellan stora och små delsystem med olika förändringstakt. Denna interaktion 
förutsätter att det finns många kopplingar mellan systemets olika delar (regionen, 
kommunerna och stationssamhällena) och bidrar till diversitet och resiliens bland 
annat genom specialisering och flexibel samverkan. Interaktionen kan dock inne-
bära instabilitet genom ”systemrevolt” när de små delsystemen snabbt förändras 
eller inlåsningar till följd av att alltför många kopplingar eller ”tröga strukturer” 
skapas med tiden. 

Bebyggelse och transportsystem utgör samtidigt också beständiga komponenter i 
systemet som bidrar till inlåsningar och stigberoenden och som gör en långsiktig 
och holistisk samhällsplanering nödvändig för att balansera resursfördelningen 
(minimera rumsliga orättvisor) och hålla tillbaka entropin (skapa resurseffektivi-
tet). Detta förutsätter en samordning mellan bebyggelsen och transportsystemet 
både som strukturer i den byggda miljön och som processer i samhällsplanering-
en. I båda fallen finns ofta brister i samordningen som innebär suboptimering 
och otillräcklig effektivitet till följd av bland annat inkrementell utveckling av 
de byggda strukturerna genom successiva tillägg, en fördröjning i införandet av 
nya principer för rumslig organisering och nya tekniker samt en organisatorisk 
sektorisering som skapar brister i samordningen av kompetenser, professionella 
perspektiv, regelverk, normer och uppdrag i samhällsplaneringen. För att uppnå 
högre effektivitet behövs såväl mer resurseffektiva och rättvisa strukturer som en 
samhällsplanering som är mer tvärsektoriell, som integrerar fler olika nivåer och 
som är mer lärande. 
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Den strukturella samordningen av bebyggelse och transportsystem för ökad re-
surseffektivitet handlar i det här sammanhanget till stor del om att erbjuda en 
stödjande struktur för ett hållbart transportbeteende och en hållbar tidsgeografi i 
människors vardagsliv. När det gäller den organisatoriska och processuella sam-
ordningen av sektorsperspektiv och olika mål och strategier i samhällsplanering 
handlar det om att utveckla modeller, metoder och verktyg för en planering som 
stödjer tvärsektoriell samverkan och ökar aktörernas institutionella kapacitet för 
planering och hållbart samhällsbyggande (Ranhagen, 2013; Svensson & Ranha-
gen, 2019). Det innebär också att olika typer av kunskap – teoretisk och praktisk 
– behöver integreras transdisciplinärt. 

Mot bakgrund av den bilbaserade urbaniseringens och en ojämna geografiska 
utvecklingens effekter och de ovan beskrivna samordningsbehoven, behöver al-
ternativa utvecklingsmodeller och inriktningar sökas som tar tillvara möjligheten 
att balansera regional rumslig resursfördelning och som skapar positiva (hållbara) 
stigberoenden baserat på resurseffektiva teknologier och samhällsprocesser. Det 
befintliga järnvägsnätet utgör idag det mest resurseffektiva transportsystemet på 
regional nivå och bygger på hög närhet och tillgänglighet till stationer på lokal 
nivå. Med stationen som utgångspunkt öppnas möjlighet för lokala ”ekologier” 
(samhällen) att får en regional räckvidd och uppkoppling mot även interregio-
nala sammanhang på ett hållbart sätt. Stationssamhället utgör därmed en typ av 
samhällsstruktur vars potential för ett hållbart vardagsliv och en resurseffektiv 
regional utveckling behöver beforskas närmare. Det gäller både hur befintliga 
samhällen kan stödja en lokal och regional hållbar utveckling men också hur den 
regionala strukturen kan kompletteras med nya stationssamhällen där så kan 
vara lämpligt. 

Stationssamhällets form, transporter och energianvändning
Stationssamhällen som företeelse är förbundet med järnvägens uppkomst och ut-
byggnad. När järnvägsnätet byggdes ut etablerades ett stort antal nya samhällen 
längs järnvägslinjerna, både som ett expansions- och moderniseringsprojekt och 
för att stödja järnvägens funktionalitet med rangering, godshantering, transport-
service m m. Ett av stadsplaneringens viktigaste uttryck för utvecklingen var 
Edelswärds idealplaner för nya samhällen invid järnväg från 1853. Under senare 
delen av 1900-talet minskade järnvägsnätets omfattning till förmån för bilresan-
det men ses nu återigen sedan dryga tre decennier tillbaka som en potential för 
hållbart resande och en viktig förutsättning i stadsutvecklingen (Linde Bjur & 
Engström, 2010; Ranhagen & Gustafsson, 2020).

Stationsområden – snarare än stationssamhällen – har under de senaste decen-
nierna utgjort ett fokus för framförallt tillämpad forskning om hur dessa områden 
i framförallt större städer och i stadsregioner kan fungera som en del i en hållbar 
stadsutveckling. Utgångspunkten har ofta varit TOD-konceptet som förespråkar 
hög täthet av byggnader och verksamheter i det stationsnära området, funktions-
blandning, hög konnektivitet och gångvänlighet hos det omgivande vägnätet, 
god koppling till viktiga målpunkter i närheten och goda bytesmöjligheter mellan 
olika transportslag (Calthorpe, 1993; Cervero, Ferrell & Murphy, 2002). Dessa fak-
torer bygger vanligen på en centralitet hos stationsområdet som gör det attraktivt 
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för etableringar och där den regionala tillgängligheten ökar fastighetsvärdet och 
möjliggör för en regionförstoring. Transportforskaren Luca Bertolini har beskrivit 
stationsområdena som såväl platser som stödjer stadsutveckling och platsidentitet 
lokalt och som noder i ett mer regionalt perspektiv där stationsområdets funktion 
för resande och tillgänglighet definierar områdets betydelse (Bertolini, 1996; 1999). 
För att öka stationsområdets betydelse som plats är lokal design av stadsmiljön 
(inte minst gatumiljöer och vägnät), funktionsblandning och täthet viktiga fak-
torer. När det gäller stationsområdets betydelse som nod är tillgängligheten till 
kollektivtrafik och viktiga målpunkter istället viktigare, kopplat till ett effektivt 
resande. 

TOD-konceptet har blivit mycket etablerat i både forskningen om stationsområden 
och i planeringspraktiken för en hållbar stadsutveckling. I Sverige är det statliga 
initiativet Samordning för ökat bostadsbyggande (Regeringskansliet, 2017) ett sen-
tida exempel på hur TOD används för en riktad stadsutveckling där Landvetter 
södra är en av de nya större bebyggelseutvecklingar som planeras i anslutning till 
platser med hög tillgänglighet för kollektiva färdmedel. I Göteborgsregionen har 
Det Urbana Stationssamhället mellan 2011 – 2019 arbetat med en TOD-liknande 
utgångspunkt för att stärka stationssamhällen längs de regionala järnvägsstråken, 
bland annat som ett sätt att stödja implementeringen av GR:s strukturbild (GR, 
2008). I Skåne finns på motsvarande sätt ett regionalt perspektiv på stationssam-
hällen där TOD-principerna utgör en viktig utgångspunkt (Region Skåne, 2010). 
Redan utbyggnaden av ABC-förorterna utmed linjerna för Stockholms tunnel-
banesystem under 1940-, 50- och 60-talen kan dock betecknas som en form av 
TOD-planering, även om den skedde med utgångspunkt i den modernistiska 
stadsplaneringens idé om avgränsade grannskapsenheter där service och arbets-
platser avsågs stödja boendet i ett gott vardagsliv. 

En kritik som har riktats mot tillämpningen av TOD är att den ofta sker sche-
matiskt och utan grundlig analys av lokala värden och förutsättningar, oavsett 
om det handlar om större städer eller små samhällen, och att en mer lyhörd och 
reflekterande planering behövs för att stödja en mer balanserad utveckling av det 
svenska stadslandskapet (Qviström, 2015; Qviström, Luka & de Block, 2019). En 
annan problematik är att många av tunnelbaneorterna i Stockholm i stor utsträck-
ning har kommit att domineras av boende och därmed blivit beroende av stadsre-
gionens centrumkärna och utvecklats som isolerade förortsenklaver. 

Energianvändningen hos enskilda stationssamhällen skiljer sig i stort inte från 
andra tätorters men en viktig skillnad är att möjligheten till resande med tåg finns 
genom förekomsten av en station/bytespunkt. Ofta är dessa stationer kombinera-
de med bytesmöjlighet för fler transportmedel, vilket gör stationen till en viktig 
transportnod och ger stationssamhället en särställning jämfört med andra tätorter 
ur resandesynpunkt. I större städer har resecentra utvecklats med stationsbyggna-
den som en viktig punkt för resandeservice och annan service och som en symbol-
byggnad och identitetsmarkör. 

Potentialen i mer energi- och transporteffektiva fysiska strukturer genom trans-
portsnål samhällsplanering har i annan forskning bedömts som avsevärd – uppe-
mot 20 procent (Boverket, 2010; Regeringskansliet, 2013). En stor potential för håll-
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bar stadsutveckling bedöms ligga i planering och utveckling av stationssamhällen 
längs regionala järnvägsstråk (Bertolini & Spit, 2012; Cervero, Ferrell & Murphy, 
2002; Seto et al, 2014). En viktig utgångspunkt för den omfattande forskningen 
kring sambanden mellan urban form, transporter och energianvändning ( se bl a 
Bento et al, 2005; Brownstone & Golob, 2009; Cervero & Kockelman, 1997; Crane, 
2000; Ewing & Cervero, 2010; Gim, 2012; Naess, 2006; 2012; Stead & Marshall, 2001; 
Stevens, 2017) beskrivs med ett antal D-variabler– Densitet, Diversitet, Design 
(av vägnät), Distans till kollektivtrafik och Distans till viktiga målpunkter (oftast 
stadscentrum) samt ytterligare D-variabler såsom Demografi och ”Demand ma-
nagement” (Ewing & Cervero, 2010). En annan utgångspunkt är hur lokalisering, 
markanvändning och tillgänglighet med olika färdmedel ömsesidigt påverkar och 
förstärker varandra (se Wegener & Fürst, 1999) och därigenom genererar transpor-
tarbete och utgör en grund för val av färdmedel – två av de viktigaste aspekterna 
av hur urban form påverkar resandet och dess energianvändning. När det gäller 
stationssamhällets form och tillgänglighet utgör den s k Brotchies triangel (se 
Brothcie, 1984; Hagson, 2012) en utgångspunkt för att förstå hur olika strukturella 
konfigurationer av nätverk och målpunkter påverkar resandet – monocentriska 
radiella strukturer ger exempelvis en god utgångspunkt för en effektiv kollektiv-
trafik men stödjer inte lika väl ett lokalt gång- och cykelresande, medan en or-
togonal rutnätsstruktur innebär en jämnt fördelad tillgänglighet som gynnar en 
mer polycentrisk struktur för lokalisering av målpunkter och är mer fördelaktigt 
för individuella transportmedel men inte lika gynnsamt för kollektivtrafik. Lo-
kaliseringen av en järnvägsstation eller bytespunkt för resande i förhållande till 
dessa principiellt olika strukturer innebär skilda förutsättningar för planeringen 
av effektiva stadsstrukturer från energi- och transportsynpunkt. 

Medan forskningen kring dessa och andra faktorer är omfattande och i stor ut-
sträckning gäller urban form och resande i stort så är stationssamhällen en be-
tydligt mindre beforskad företeelse i detta avseende, även om kunskapen om 
stationsområdens potential för ökad transporteffektivitet och hållbarhet, särskilt 
kopplat till stadsutveckling (Transit Oriented Development – TOD), lokalisering 
av stationer (Fröidh et al, 2018) och stationsnärhetseffekten i storstäder är relativt 
stor (Hartoft-Nielsen, 2003). Mindre är känt om hur små och medelstora stations-
samhällen kan utformas energieffektivt och hållbart och hur de kan samverka i 
regionala strukturer för en mer hållbar regionutveckling som ger förutsättningar 
för mer transport- och energieffektiva byggda strukturer och en mer balanserad 
regional utveckling. 

När det gäller energieffektivisering och hållbarhet grundas projektet på tidigare 
forskning kring sambanden mellan urban form, markanvändning, transporter, 
beteende och energianvändning som nämns ovan. Denna forskning beskrivs mer 
utförligt i projektets gemensamma huvudrapport. Det handlar både om de sätt på 
vilka planering genom urban form kan påverka energieffektiviteten och hållbar-
heten hos stationssamhällen och hur stationssamhällen kan förstås som regionala 
noder och lokala platser där mobilitet och identitet utgör centrala värden hos sta-
tionssamhället. Dessa värden behöver balanseras genom tillämpningen av såväl 
teoretisk kunskap som lokal, praktisk kunskap. 
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Transdisciplinär kunskapsproduktion och kapacitetsbyggande 
genom samskapande
En stor del av den hittillsvarande kunskapen om stationssamhällen och koppling-
arna mellan urban form, transporter och energianvändning bygger på teoretisk 
kunskap som ofta förbiser lokal praktisk kunskap som är viktig för förståelsen 
av energieffektiviseringspotentialen hos dessa strukturer i sin kontext. I SamSam 
hanteras denna fråga genom samskapande. Projektet utgår här från tidigare forsk-
ning kring energieffektivisering, samhällsplanering och transporter, bland annat 
Energimyndighetens tioåriga FoU-program Uthållig kommun (se bl a Ranhagen, 
2006; 2008; 2011; 2013, Ekelund, 2008; Lundström, 2010; Schylberg, 2008, Svensson, 
2015) samt utveckling av stationsnärhetseffekten för attraktiva och klimatsmarta 
transportnoder (Ranhagen, Troglio & Ekelund, 2015). 

En del av samskapandet har handlat om att utveckla synsätt på energieffektivi-
sering ur ett bredare hållbarhetsperspektiv. Aspekter som till synes hör till ett 
socialt hållbarhetsperspektiv såsom rumslig samnärvaro, tillgänglighet till sam-
hällsservice, och trygghet och trivsel i offentliga rum ses här vara i nära samspel 
med energieffektiviseringsperspektivet liksom effekter av ekonomiska processer i 
stadsutveckling och planering. En viktig del av planeringens roll för ett energief-
fektivt och hållbart samhälle uppfattas ligga i att med planerarens och arkitektens 
helhets- och designorienterade angreppssätt synliggöra och aktivera dessa poten-
tialer och kritiska faktorer för energieffektivisering. 

Tidigare samskapandeforskning inom energi och fysisk planering visar att många 
planerande aktörers institutionella kapacitet – kunskapsresurser, relationella 
resurser och mobiliseringsförmåga (Healey et al, 2003; Norell-Bergendahl, 2016; 
Svensson & Ranhagen, 2019) är begränsad när det gäller att implementera håll-
barhetsambitionerna i såväl globala och nationella mål som strategier i regionala 
och kommunala planeringsdokument (Svensson & Ranhagen, 2019). Strukturerat 
samskapande i kombinerad forskning och praktisk planering utgör här ett sätt 
att stödja planeringsaktörerna i att implementera mål och strategier och samti-
digt beforska lokala planeringssituationer och utveckla planeringens metoder och 
verktyg. Detta sätt att arbeta transdisciplinärt utgår från ett brett spektrum av 
forskning och utveckling inom ”sustainability science” (Lang et al, 2012; Pureari 
et al, 2018; Polk, 2015; Svensson & Ranhagen, 2019). 

Det praktiska genomförandet av delstudien utgår från en insikt om energifrå-
gans tidvisa förflyttning mellan olika föreställningar av det rumsliga (Ekelund, 
2008; Svensson, 2015). I visioner och målsättningar finns ofta en politisk, socialt 
praktiskt konstruerad syn på energi och hållbarhet. Denna har ofta en relationell 
karaktär – människors delvis outtalade förhållande till verkligheten vid försök till 
identifikation med densamma. Synen på energieffektivisering ”filtreras” genom 
olika modeller och representationer i planeringen av mer eller mindre konkret 
eller abstrakt karaktär till en materiell, fysiskt och geometriskt rumslig verklighet 
i stadsutvecklingens praktiska genomförande (Svensson, 2015). Dessa modeller 
och representationer har ofta en topologiskt konfigurativ karaktär och tenderar 
att (ibland alltför) snabbt översättas till fysiska lösningar. 
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Hos Härryda kommun finns en vision om att en ny stad vid den planerade Gö-
talandsbanan ska kunna bli energimässigt och i andra avseenden hållbar genom 
den nära kopplingen till järnvägen med en ny järnvägsstation. Det är framförallt 
denna aspekt, tillsammans med visionen om ett innovativt och ”smart” stadsbyg-
gande som präglar de hittillsvarande argumenten för en hållbar stad (Härryda 
kommun, 2014). Detta binder stora förväntningar till att den fysiska byggda mil-
jön och dess form ska svara upp mot hållbarhetsambitionerna. Det samskapande 
forskningsarbetet i SamSam har handlat mycket om hur och i vilken utsträckning 
planeringen kan bidra till att realisera dessa förväntningar, men också på vilka 
punkter förväntningarna kan behöva omprövas utifrån en kritisk granskning av 
föreställningarna. 

Samtidigt som Härryda kommun i den egna planeringen har utvecklat en stor be-
slutsvilja kring utbyggnaden av Landvetter södra, är kommunens vision beroende 
av beslut kring Götalandsbanan som fattas av Trafikverket genom den nationella 
infrastrukturplaneringen och av regeringen genom dess särskilda satsningar på 
ökat bostadsbyggande. Visionen är också beroende av Västra Götalandsregionen 
och Göteborgsregionens kommunalförbund, som har till uppgift att integrera de 
berörda kommunernas lokala planering med ett regionalt utvecklingsperspektiv 
och de statliga infrastrukturinvesteringarna. För SamSams del handlar detta om 
att dels undersöka hur den byggda miljön hos det framtida stationssamhället kan 
ges en form som tål förändringar i den framtida planeringsinriktningen, dels hur 
samhällsplaneringens metoder och verktyg kan stödja kommunen i dess förmåga 
att planera med osäkra och föränderliga förutsättningar. I båda fallen antas osä-
kerheterna för framtiden innebära skillnader i stationssamhällets transport- och 
energieffektivitet och hållbarhet i bredare mening som uppstår som en följd av hur 
energi- och hållbarhetsfrågorna uppfattas av planeringens aktörer utifrån de aktu-
ella förutsättningarna. Denna komplexa planeringskontext gör att forskningen om 
planering och hållbara strukturer behöver ske med stor närhet till den beforskade 
situationen och med anpassningsbarhet till hur planeringsuppgiften uppfattas 
under processens gång. En samskapande forskning i den faktiska planeringssi-
tuationen bedöms som nödvändig för att uppnå detta, i synnerhet när det gäller 
ett framtida stationssamhälle och tänkbara framtider som ännu inte förverkligats. 
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3. Det framtida stationssamhället Landvetter 
södra
I kapitlet introduceras Härryda kommun geografiskt och institutionellt som 
en del av Göteborgsregionen och kommunens ambitioner kring Landvetter 
södra som framtida stationssamhälle vid den planerade Götalandsbanan. Syf-
tet är att ge en bakgrund till delstudien och en orientering om förutsättning-
arna för planeringen och delstudiens genomförande. 

Om Göteborgsregionen
Tätortsstruktur och bebyggelseutveckling i regionen
Göteborg dominerar regionen Västra Götaland till invånarantal och ekonomisk 
utveckling och omges av några större städer – Uddevalla, Trollhättan-Vänersborg, 
Skövde, Borås och Varberg (som ligger i Halland, men med närhet till Göteborg). 
Mellan Göteborg och dessa städer finns också ett antal medelstora och mindre 
städer och tätorter, däribland Stenungsund, Kungälv, Lerum, Alingsås, Mölnlycke, 
Mölndal och Kungsbacka. Landvetter, med ca 9 200 invånare år 2020, är i ungefär 
hälften så stort som Mölnlycke (ca 18 400 invånare år 2020) och i ett starkt bero-
endeförhållande till Göteborg i funktionell mening. Många invånare pendlar till 
främst Göteborg och Borås för arbete och fritidsaktiviteter. Administrativt bildar 
Göteborg med närmast omgivande 11 kommuner kommunalförbundet Göte-
borgsregionen (GR) inom den betydligt större regionen Västra Götaland som har 
49 kommuner och totalt fyra kommunalförbund. 

Övergripande planering av Göteorgsregionen
Den långsiktiga övergripande utvecklingen av GR-området beskrivs i Strukturbild 
för Göteborgsregionen (GR, 2008). I detta dokument, där GR-kommunerna gör en 
gemensam avsiktsförklaring avseende den rumsliga utvecklingen, beskrivs Göte-
borgsregionen som bestående av olika delar som alla ska utvecklas på olika sätt:
• Kärnan (Göteborg)
• Det sammanhängande stadsområdet (Göteborg, Mölndal och Partille)
• Huvudstråken (Bohusbanan, Norge-Vänerbanan, Västra Stambanan, 

Kust-till-Kustbanan (Götalandsbanan) och Västkustbanan med tätorter
• Kustzonen
• De gröna kilarna (mellan huvudstråken)

GR:s strukturbild är inte en formell regionplan enligt PBL utan en politisk vil-
jeinriktning och överenskommelse mellan kommunerna i GR-området som man 
sedan 2008 har haft som ledmotiv för den rumsliga utvecklingen. Det Urbana 
Stationssamhället, Mistra Urban Futures kunskapsprocess för utveckling av sta-
tionssamhällen som pågått mellan 2012 - 2020 med GR som en drivande aktör 
(Ranhagen & Gustafsson, 2020), utgår tydligt från strukturbilden. 
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Stor uppmärksamhet riktas i GR:s strukturbild mot utvecklingen av kärnan, d 
v s Göteborg samt det sammanhängande stadsområdet som också inkluderar 
Mölndal och Partille. I strukturbilden anges emellertid att huvudstråken utgör 
ryggraden i regionen och att dessa ska stärkas för alla delar av regionen så att de 
blir långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen av stråken ska enligt strukturbilden ske 
med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik. Strukturbilden 
anger vidare några tydliga riktlinjer för hur den gemensamma tätortsutveckling-
en utanför ”kärnan” (Göteborg, Partille, Mölndal) bör ske i huvudstråken: 

”Vi tänker på att det finns 
… ett bostadsbyggande i stationsnära lägen, eller i orter som med god kollektivtrafik är 
knutna till stationslägena, stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt i Göteborgsre-
gionen.

... det finns förutsättningar för att gå eller cykla till och från en pendel-/regiontågsstation 
om bostads-byggandet sker inom en kilometer från stationsläget. Om bostadsbyggandet 
sker på större avstånd från stationen eller i orter vid sidan av huvudstråken behövs redan 
från första inflyttning en god kollektivtrafik som knyter samman orten med stationsläget.

... i stationsnära lägen etablera handel, arbetsintensiva företag eller serviceinrättningar som 
har ett större upptagningsområde än den egna orten (eller kommundelen) vilket ger tillgäng-
lighet för alla, ökar valmöjligheterna för resande och därmed stärker förutsättningarna för 
en långsiktigt hållbar regional utveckling.” (Göteborgsregionens kommunalförbund, 
2008:7).

Om Härryda kommun
Härryda kommun är beläget ca 1 mil sydväst om Göteborg och präglas av små-
bruten skogbevuxen bergsterräng med sprickdalar som löper i nordost-sydvästlig 
riktning med vattendrag och tjärnar i dalbottnarna. Den lokala geografin har varit 
starkt bidragande till hur den byggda miljön har utvecklats historiskt. De första 
bosättningarna växte fram i dalgångarna längs Mölndalsån och Storån med lättar-
betad jordbruksmark. I slutet av medeltiden växte befolkningen och bebyggelsen 
samlades i byar. Landvetter och Rävlanda blev de största byarna vid denna tid. 

Järnvägen genom kommunen byggdes under slutet av 1800-talet. I socknarnas cen-
tralorter växte mindre stationssamhällen fram. Även Pixbo, Långenäs och Hindås 
fick egna hållplatser eller stationshus och. Orterna kom snart att bli uppskattade 
för sommarvistelser för välbärgade göteborgare. I ytterkommunerna byggdes efter 
andra världskriget också ett mycket stort antal enkla sommarstugor. Utbyggnaden 
av samhällena har sedan fortsatt i takt med att befolkningen och efterfrågan på 
nya bostäder har ökat under de senaste decennierna. Mölnlycke och Landvetter 
har vuxit fram som småstäder. Sommarstugorna har nu nästan helt övergått till att 
användas som helårsbostäder (Härryda kommun, 2012).

Härryda kommun hade 2016 ca 37 000 invånare och har en positiv befolkningsut-
veckling. Fram till 2026 bedöms befolkningen komma att öka till drygt 43 000 in-
vånare, vilket innebär ett kontinuerligt behov av bostadsbyggande, motsvarande i 
genomsnitt 250-300 lägenheter per år (Härryda kommun, 2017). 
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Översiktsplan och andra styrdokument
Kommunens översiktsplan 2012
Kommunens viktigaste styrdokument för den fysiska utvecklingen är översikts-
planen från 2012 (Härryda kommun, 2012). Där redovisas planeringsförutsättning-
ar och riktlinjer för geografiska områden där kommunens tätorter finns beskrivna 
i egna avsnitt. I den fortsatta beskrivningen, främst avsnitt 2.4, återges delar av 
innehållet från översiktsplanen som är relevanta för fallstudie Landvetter Södra.

Inriktnings- och verksamhetsmål för Landvetter Södra 2014/2015
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om fyra inriktningsmål, som samtidigt utgör 
en vision för stationssamhällets förverkligande. Kommunstyrelsen beslutade ut-
ifrån inriktningsmålen 2015 om politiska verksamhetsmål som stödjer och visar 
hur inriktningsmålen ska uppnås. Till verksamhetsmålen finns uppföljningsin-
dikatorer som dock inte är fastställda av kommunstyrelsen och som kan komma 
att ändras över tid. De ger inte alltid en heltäckande bild av måluppfyllelsen, utan 
behöver kompletteras med andra beskrivningar av resultat och i analyser. 

Rumslig utveckling enligt ÖP2012
Bebyggelseutveckling 
Härryda kommun har en tradition av att själv styra bostadsutvecklingen genom 
markköp och planering av kommunägd mark. Under de senaste åren har man 
även prövat ”exploatörsdriven planering” där byggherrar får ansvar att ta fram 
detaljplan och erforderliga utredningar, driva kontakter med fastighetsägare m m.

Kommunen anger i ÖP 2012 som sin viktigaste utgångspunkt att ny bebyggelse ska 
lokaliseras till områden med god, helst spårbunden, kollektivtrafik. Utvecklingen 
ska koncentreras till befintliga tätorter, främst Mölnlycke, Landvetter, Hindås, 
Rävlanda och Hällingsjö. Inom respektive orts utvecklingsområde har en zon med 
radien 600 m från kollektivtrafikknutpunkt markerats, där det är särskilt positivt 
med förtätning. Bostäder långt från kollektivtrafik anses inte förenligt med kom-
munens ställningstagande om hållbar utveckling. 

Vad gäller nya, framtida bostäder anger kommunen att ”…det är viktigt att den 
tillkommande bebyggelsen anpassas till orten vad gäller skala, täthet och områ-
dets storlek. I nya områden ska olika upplåtelseformer, bostadstyper och lägen-
hetsstorlekar kunna erbjudas. Det är betydelsefullt att alla områden är och upp-
levs som blandade så att människor med olika förutsättningar ekonomiskt och 
funktionsmässigt kan fungera tillsammans. Det är viktigt att ytor reserveras för 
lek och utevistelse.” (Härryda kommun, 2012:64).

Verksamhetsområden ska huvudsakligen lokaliseras längs med Väg 40 mellan 
Mölnlycke och Landvetter flygplats. Under de senaste åren har planer för ett stort 
sådant verksamhetsområde – Airport City – växt fram mellan Landvetter flygplats 
och Väg 40. För närvarande, 2020, planeras också för ett större verksamhetsområde 
vid Väg 40 vid Mölnlyckemotet.
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Tabell 1. De politiska inriktnings- och verksamhetsmålen samt indikatorer kopplade till dessa för 
Landvetter Södra, formulerade av Härryda kommun 2014/2015.

Politiska inriktningsmål Politiska verksamhetsmål Indikatorer
Den mänskliga staden
Landvetter stad är ett samhälle 
för alla, en demokratisk, jämlik, 
inkluderande och uthållig stad, 
där kroppslig och själslig hälsa 
står i centrum. Staden erbjuder 
attraktiva omgivningar genom 
att bevara och förädla områdets 
unika miljö och karaktär. Likaså 
erbjuds ett brett utbud av idrott, 
kultur och upplevelser i en stad, 
där det alltid händer något.

Social integration och samverkan 
främjas genom blandad bebyggel-
se med bostäder i olika upplåtel-
se-former och storlekar.

Planeringen av Landvetter 
stad utgår från den befintliga 
miljön genom att bebyggelse 
och infra-struktur anpassas till 
vattenspeglar, bergspartier och 
skogsområden.

I planeringen av Landvetter stad 
skapas rumsligt utrymme för ett 
brett utbud av idrott, kultur och 
upplevelser.

Antal upplåtelseformer och för-
delning av lägenhetsstorlek

Grönytefaktor

Antal möjliga idrotts-, fritids- 
och kulturaktiviteter

Den moderna staden
Landvetter stad är en blandstad 
med en vågad arkitektur, som 
byggs med hög täthet, funktions-
blandning och med en levande 
och attraktiv stadskärna med 
mötesplatser för alla. Staden har 
unika byggnader, verksamheter, 
etableringar och aktiviteter, med 
höga uppmärksamhetsvärden 
och är en förebild för hur ett 
modernt stationssamhälle ska 
se ut.

I varje delområde finns bygg-
nader och anläggningar med 
spännande gestaltning.

I stationsnära lägen är exploate-
ringsgraden hög.

I planarbetet skapas utrymmen 
för mötesplatser i form av torg, 
lekplatser, grönytor och lokaler i 
den offentliga miljön.

Gestaltningsfrågornas andel av 
bedömningskriterierna i markan-
visningstävlingarna.

Exploateringsgrad inom 600 m 
från stationen.

Avstånd mellan boende och 
planerade mötesplatser.

Den internationella staden
Landvetter stad har stor betydel-
se och väcker intresse, såväl i ett 
lokalt som regionalt, nationellt 
och internationellt perspektiv, 
där staden är funktionellt inte-
grerad med Land-vetter Airport 
City med dess utbud av handel, 
service och arbetsplatser och 
med Landvetter flygplats. Staden 
har en tydlig internationell 
karaktär.

Det är enkelt att åka kollektivt, 
cykla eller gå till arbetsplatsom-
rådet Landvetter Airport city.

Antal avgångar med kollektivtra-
fik per dygn mellan Airport city 
och Landvetter stad.

Den innovativa staden
Landvetter stad erbjuder en 
flexibel och innovativ miljö, präg-
lad av en-treprenörskap. Under 
såväl planer-ingsfas, byggnation 
och som färdig-ställt samhälle 
utnyttjas de senaste rönen inom 
social och teknisk forskning samt 
används spjutspets-teknik inom 
alla samhällsbyggnads-områden, 
däribland energi, miljö, trans-
port, trafik och IT.

Det finns fysiska förutsättningar 
för entreprenörer att starta och 
driva företag i Landvetter stad.

Forskningsresultat inom miljö-
teknik och hållbar stadsutveck-
ling används vid planering och 
byggnation av Landvetter stad.

Procent av bruttoarean i de-
taljplaner för verksamheter.

Antal seminarier/kontakter 
kopplade till forskning och 
utveckling.
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Det regionala transportsystemet
Landvetter flygplats ligger mitt i kommunen. Riksintresseområdet för Göteborg/
Landvetter flygplats sträcker sig 500 m i sidled och 1 500 m i längsled från befint-
lig och framtida rullbana. För att säkerställa att utnyttjandet av flygplatsen inte 
påtagligt kommer att försvåras ska utöver riksintresseområdet även s k influens-
områden med hänsyn till flyghinder, buller och elektromagnetisk störning skyd-
das. I översiktsplanen finns en tydligt redovisad gräns för utbredningen av dessa 
influensområden som tangerar gränsen för det framtida Landvetter södra.

Kust-till-kustbanan genomskär kommunen i öst-västlig riktning. För närvaran-
de trafikeras banan av regionala tåg och kust-till-kusttåg mellan Kalmar och 
Göteborg. Tågen gör uppehåll i Mölnlycke, Hindås och Rävlanda. Järnvägens 
utformning medger inte höga hastigheter. Kommunen ser positivt på en fortsatt 
utveckling av tågtrafiken men pekar inte ut några nya eller återöppnade stations-
lägen längs Kust-till-kustbanan utan lyfter i ÖP 2012 istället fram Götalandsba-
nan. Kommunen anger där att en station vid Landvetter flygplats skulle främja 
ett effektivt resande och byten mellan olika trafikslag. Det ses som betydelsefullt 
att Götalandsbanan möjliggör lokaltrafik genom att tåg stannar vid Mölnlycke 
station samt att ny station etableras söder om Landvetter tätort. Stationen söder 
om Landvetter anges av kommunen vara en förutsättning för att på längre sikt ska 
kunna fullfölja kommunens åtagande inom den regionala bostadsförsörjningen 
(Härryda kommun, 2012). Den nya järnvägen anges även medföra möjlighet att 
utveckla befintlig pendeltrafik och godstrafik på Kust-till-kustbanan.

BoHäM (Bollebygd, Härryda och Marks kommun) är ett samarbete kring utveck-
ling av områdena i anslutning till Götalandsbanan. En förstudie i form av en ut-
vecklingsplan för stråket Göteborg – Borås pekar på möjligheter till etablering i 
samtliga kommuner med framförallt Rävlanda och Landvetter/Landvetter södra 
som etableringsplatser för ny bostadsbebyggelse (FOJAB Arkitekter, 2014). 

Figur 3. Göteborgsregionens strukturbild från 2008 (till vänster) och utvecklad strukturbild 
enligt utvecklingsplan för del av Bollebygds, Härryda och Marks kommuner från 2014. BIld: 
Götborgsregionens kommunförbund (vänster); WSP, Bollebygd, Härryda och Marks kommuner 
(2010), återgiven i FOJAB Arkitekter (2014).
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När det gäller vägtrafiksystemet finns väg 40 mellan Göteborg och Jönköping i 
väst-östlig riktning. Väg 546 förbinder väg 40 och Landvetter flygplats. Väg 549 
förbinder Väg 40 med E20 i Partille kommun. Vägsamfälligheter/vägföreningar är 
väghållare för vägnätet utanför tätbebyggt område. Dessutom finns många priva-
ta vägar, som oftast är tillfartsvägar till enskild fastighet.

Gång- och cykelvägar byggs längs huvudvägar, välfrekventerade cykelstråk, för 
att binda samman områden eller för att göra cykelvägnätet mer sammanhängan-
de. Kring skolor och förskolor läggs särskild vikt vid säkra och trygga skolvägar.

Hållplatser för kollektivtrafiken ska enligt ÖP 2012 tillgänglighetsanpassas och 
placeras så att huvuddelen av fastigheterna nås inom 400 meters gångavstånd 
(Härryda kommun, 2012).

Drygt 70 procent av kommunens befolkning pendlar men 50 procent av resorna 
går till Göteborg.

Stationssamhället Landvetter 
Landvetter omges av branta skogbeklädda sluttningar och friluftsområden. Grön-
strukturen karaktäriseras av sammanhängande gröna stråk som har kontakt med 
omgivande natur. Väg 40 utgör däremot en barriär i öst-västlig riktning, liksom 
Mölndalsån och järnvägen. Den mest påtagliga utvecklingen har skett med ett 
tydligt centrum mellan 1950-1975 och med en betydande utspridning efter 1975. 
Söder om Väg 40 finns Landvetters gamla centrum och norr om vägen finns det 
nya centrum som byggdes på 1970-talet.

Landvetter är lokalt centrum för flera omkringliggande områden t ex Tahult, Björ-
röd och Gökskulla, med förskolor och skolor upp till årskurs 9. I centrum finns bl 
a livsmedelsbutik, restauranger, bibliotek, vårdcentral och kommunens viktigaste 
kollektivtrafikknutpunkt med bussar i lokal- och regionaltrafik. Sedan 2008 har 
arbete pågått med att utveckla Landvetter till ett ”lokalt starkt centrum”. Ny be-
byggelse av tätare karaktär, nytt kulturhus och fler butiker är exempel på genom-
förda åtgärder, liksom Landvetter resecentrum.

Direkt söder om Landvetter ligger Landvetters-Backa, ett fritidshusområde som 
byggdes ut från 1960-talet och framåt. Flertalet fastigheter där saknar kommunalt 
vatten och avlopp, men där en omfattande omvandling har skett till helårsboende 
under senare år med kommunala insatser för att lösa vatten- och avloppsfrågan. 
De flesta markområden i Landvetter är idag ianspråktagna för bebyggelse, natur 
och parker. Förtätning kan enligt ÖP2012 ske genom ändrad användning, punkt-
vis förtätning och genom mer yteffektiv bebyggelse såsom flerbostadshus och 
radhus. Förtätning ses särskilt positivt inom en 600 meters zon från Landvetter 
resecentrum samt Landvetter gamla järnvägsstation.

Kommunen arbetar sedan 2019 med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen 
för Landvetter. 
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När det gäller vägtrafiksystemet finns väg 40 mellan Göteborg och Jönköping i 
väst-östlig riktning. Väg 546 förbinder väg 40 och Landvetter flygplats. Väg 549 
förbinder Väg 40 med E20 i Partille kommun. Vägsamfälligheter/vägföreningar är 
väghållare för vägnätet utanför tätbebyggt område. Dessutom finns många priva-
ta vägar, som oftast är tillfartsvägar till enskild fastighet.

Gång- och cykelvägar byggs längs huvudvägar, välfrekventerade cykelstråk, för 
att binda samman områden eller för att göra cykelvägnätet mer sammanhängan-
de. Kring skolor och förskolor läggs särskild vikt vid säkra och trygga skolvägar.

Hållplatser för kollektivtrafiken ska enligt ÖP 2012 tillgänglighetsanpassas och 
placeras så att huvuddelen av fastigheterna nås inom 400 meters gångavstånd 
(Härryda kommun, 2012).

Drygt 70 procent av kommunens befolkning pendlar men 50 procent av resorna 
går till Göteborg.

Stationssamhället Landvetter 
Landvetter omges av branta skogbeklädda sluttningar och friluftsområden. Grön-
strukturen karaktäriseras av sammanhängande gröna stråk som har kontakt med 
omgivande natur. Väg 40 utgör däremot en barriär i öst-västlig riktning, liksom 
Mölndalsån och järnvägen. Den mest påtagliga utvecklingen har skett med ett 
tydligt centrum mellan 1950-1975 och med en betydande utspridning efter 1975. 
Söder om Väg 40 finns Landvetters gamla centrum och norr om vägen finns det 
nya centrum som byggdes på 1970-talet.

Landvetter är lokalt centrum för flera omkringliggande områden t ex Tahult, Björ-
röd och Gökskulla, med förskolor och skolor upp till årskurs 9. I centrum finns bl 
a livsmedelsbutik, restauranger, bibliotek, vårdcentral och kommunens viktigaste 
kollektivtrafikknutpunkt med bussar i lokal- och regionaltrafik. Sedan 2008 har 
arbete pågått med att utveckla Landvetter till ett ”lokalt starkt centrum”. Ny be-
byggelse av tätare karaktär, nytt kulturhus och fler butiker är exempel på genom-
förda åtgärder, liksom Landvetter resecentrum.

Direkt söder om Landvetter ligger Landvetters-Backa, ett fritidshusområde som 
byggdes ut från 1960-talet och framåt. Flertalet fastigheter där saknar kommunalt 
vatten och avlopp, men där en omfattande omvandling har skett till helårsboende 
under senare år med kommunala insatser för att lösa vatten- och avloppsfrågan. 
De flesta markområden i Landvetter är idag ianspråktagna för bebyggelse, natur 
och parker. Förtätning kan enligt ÖP2012 ske genom ändrad användning, punkt-
vis förtätning och genom mer yteffektiv bebyggelse såsom flerbostadshus och 
radhus. Förtätning ses särskilt positivt inom en 600 meters zon från Landvetter 
resecentrum samt Landvetter gamla järnvägsstation.

Kommunen arbetar sedan 2019 med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen 
för Landvetter. 

Figur 4. Landvetters historiska utveckling 1950 – 2010. Bilder ur ÖP2012 Bild: Härryda kom-
mun, 2012.

Förutsättningar för ett nytt stationssamhälle
För att uppfylla fullmäktiges inriktningsmål för bostadsbyggande – att ”bostads-
byggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med bo-
städer i alla ägande- och upplåtelseformer.” (Härryda kommun, 2012; 2018) måste 
enligt ÖP 2012 något större exploateringsområde inom kommunens västra delar 
komma till stånd. Kommunens största markinnehav ligger sedan 2014 söder om 
Landvetter i Landvetters-Backa och motiveras bland annat av denna inriktning i 
ÖP 2012. Där anges också att avvägning mellan exploatering och bevarande avses 
ske i efterföljande planering. I ÖP2012 anges att Landvetter södra skulle kunna 
inrymma ca 15 000 invånare. År 2017, i samband med Regeringskansliets utred-
ningsuppdrag för att samordna samlade större exploateringar med hållbart byg-
gande, angavs 25 000 invånare och ca 10 000 lägenheter (Regeringskansliet, 2017).

Förutsättningarna för ett nytt stationssamhälle har översiktligt studerats i olika 
omgångar. En relativt glest planerad ”trädgårdsstad” skisserades i samband med 
inköpet av det nuvarande markinnehavet som underlag för beräkning av översikt-
liga exploateringskostnader. Då förutsättningarna har utretts efter hand har detta 
koncept successivt övergetts till förmån för idén att bygga en tätare stad i mer 
traditionell TOD-anda (Calthorpe, 1993; Cervero, Ferrell & Murphy, 2002) med hög 
täthet av bebyggelse och invånare i stationsnära läge.
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Figur 5. Landvetter tätort och utvecklingsområdet för Landvetter södra. Markanvändningskarta 
i ÖP 2012, Härryda kommun.  Bild: Härryda kommun

I Regeringskansliets (2017) delrapportering av uppdraget att samordna större 
samlade exploatering med hållbart byggande beskrivs Landvetter södra på föl-
jande sätt: ”En ny stad för minst 25 000 invånare med 10 000 bostäder och ett 
större antal arbetsplatser planeras att byggas i ett helt obebyggt område i Härry-
da kommun. Området ligger strategiskt mitt emellan Göteborg och Borås, nära 
Landvetter flygplats och riksväg 40. Stråket är ett av landets snabbast växande.” 
(Regeringskansliet, 2017:21). Karaktären som stationssamhälle preciseras vidare: 
”Landvetter södra planeras utifrån en framtida spårbunden förbindelse till Gö-
teborg och Landvetter flygplats. Inom en radie av 700 meter från den tänkta järn-
vägsstationen planeras för centrumbebyggelse och tät flerbostadsbebyggelse med 
stadsmässig karaktär. I området mellan 700 och 1500 meter från stationen planeras 
för lägre hus. Huvuddelen av transporterna inom ska kunna ske med till exempel 
självkörande minielbussar eller andra hållbara och moderna färdsätt.” (ibid). Idén 
att differentiera bebyggelse inom olika avståndsintervall från stationen härleds 
eller fördjupas inte i rapporten men går att identifiera som baserad på stationsnär-
hetsprincipen (Hartoft-Nielsen, 2003; Schylberg, 2008). 
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En studie genomförd av Hammar Locum Metior AB i januari 2017 visar att pro-
jektet Landvetter södra är ”…robust lönsamt både för den som är byggherre och 
kommunen själv” och att ”…det finns gott stöd för att bedöma att projektet är 
kommunalekonomiskt och marknadsmässigt genomförbart i tidsperspektivet 30 
år”. Bedömningen utgår från att annan part än kommunen ”…tillhandahåller spår 
och stationer för pendeltåg/regiontåg och att någon operatör finner lämpligt att 
trafikera banan med tillräcklig frekvens” (HLM, 2017; Regeringskansliet 2017:24).

Sweco Society utredde 2017, som ett underlag för Regeringskansliets utredning, 
lämpligheten av en exploatering av Landvetter södra från ett regionalt perspektiv 
(Regeringskansliet, 2017). Denna analys visar att exploateringen har goda möjlig-
heter att stödja regionala mål men att framgång är beroende av hur god kollek-
tivtrafikförsörjningen är. Analysen konstaterar att en station vid Götalandsbanan 
skulle ge mycket goda regionala förbindelser med Göteborg, och Borås, men att, 
i händelse av att Götalandsbanan inte kommer till, en BRT-lösning (Bus Rapid 
Transit) eller liknande skulle vara ett realistiskt fungerande alternativ som också 
skulle kunna gå att motivera från samhällsekonomisk utgångspunkt. Även ÖP 
2012 för resonemang om alternativ och/eller komplement till Götalandsbanan i 
form av BRT, lightrail eller linbana (Härryda kommun, 2012).

Figur 6, Visionsbild för Landvetter södra, baserad på kommunens inriktningsmål för det nya 
stationssamhället. Presenterad i FÖP för Landvetter södra, april, 20020.
Bild: Krook & TJäder på uppdrag av Härryda kommun. 



22 |



SamSam – Delstudie Landvetter södra | 23

4. Delstudiens genomförande – frågeställning-
ar, metoder och verktyg
Kapitlet redovisar de specifika frågeställningar, metoder och verktyg som in-
gått i delstudien Landvetter södra liksom de olika arbetsformer som förekom-
mit under processen och hur dessa har samspelat med varandra. 

Specifika frågeställningar
Delstudien Landvetter södra utgår från de övergripande mål och forskningsfrågor 
som gäller för SamSam. Det finns emellertid skillnader mellan denna delstudie 
och de övriga i projektet: 
• Fallet Landvetter södra handlar om ett nytt framtida stationssamhälle där det 

varken finns bebyggelse eller någon station i dagsläget (dock finns tätorten 
Landvetter direkt norr om det utpekade området för Landvetter södra). 

• Delstudien har, utifrån den planeringssituation som beforskas och samska-
pande planeringsaktörers praktiska möjligheter att agera i den situationen, 
kretsat främst kring en lokal planeringsnivå – fördjupad översiktlig planering 
i Härryda kommun som en del av huvudstråket Kust-till-kustbanan mellan 
Göteborg och Borås inklusive den förväntade framtida Götalandsbanan. 

• Den lokala politiska kontexten skiljer sig från övriga delstudiers genom att det 
finns kommunala beslut tagna om att etablera Landvetter södra. Fokus har 
därför tydligare än i övriga delstudier legat på hur man genomför en plane-
ringsprocess i den specifika situationen; hur ett nytt energieffektivt och håll-
bart stationssamhälle kan se ut samt vilka verktyg och planeringsprinciper 
som kan bidra till energieffektivitet och hållbarhet utifrån dessa beslut.

Härryda kommun har också formulerat specifika frågeställningar för sin medver-
kan i SamSam som har hanterats under det genomförda samskapandearbetet:
• Hur kan visualisering och dialogmetoder utvecklas som kommunicerar pla-

nering och utformning av en ny stad ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv?
• Hur kan energi- och hållbarhetsmålen kombineras med en strävan efter attrak-

tivitet och platsidentitet i en helt ny stad? 
• Hur skapas en tätortsstruktur som på bästa sätt främjar en hållbar, energief-

fektiv mobilitet, d v s skapandet av ett transporteffektivt samhälle?

Metoder och verktyg för delstudien
Samskapande i transdisciplinär, skalöverskridande planering
SamSam har organiserats som en skalöverskridande samskapandeprocess med 
aktiviteter riktade till dels lokal (kommunal) nivå och regional nivå var för sig men 
också med avsikten att knyta samman planeringsnivåerna. Samskapande innebär 
transdisciplinärt samarbete, d v s att involvera både akademi, näringsliv, offent-
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liga aktörer och företrädare för den breda allmänheten, för att skapa nya innova-
tioner med aktörer utanför forskningen (Lang et al, 2012; Polk, 2015). I delstudien 
Landvetter södra har samskapandet skett framförallt med Härryda kommuns 
tjänstemän, men även, om än i något mindre utsträckning, med kommunpolitiker 
och regionala planeringsaktörer såsom Trafikverket, Göteborgsregionen och VGR.

Forum-Arena-Court
SamSam har också organiserats med utgångspunkt i strategisk planeringsteori 
(Fredriksson, 2015; Healey, 1997; 2007) och transitionsteori (Geels & Schot, 2010; 
Rotmans & Loorbach, 2009), som pekar på betydelsen av att skapa situationer i pro-
cessen med olika grad av öppenhet, med olika stark koppling till juridik och mak-
tutövning och mellan flera olika samhällsnivåer. Konceptet Forum-Arena-Court 
(Bryson & Crosby, 1993; Fredriksson, 2015) erbjuder tre olika ”planeringsrum”: 
• Forum, som är öppet för alla tänkbara aktörer; 
• Arena, som är ett experimentrum där idéer kan undersökas explorativt av en 

mindre krets initierade aktörer, samt 
• Court, som utgörs av politiskt beslutade och juridiskt stipulerade processer och 

beslut, t ex detaljplanering enligt PBL.

Delstudien Landvetter södra har i princip genomförts som en experimentarena, 
ett slags Urban Living Lab (Marvin et al, 2015) och har som sådan utgjorts ett vik-
tigt inspel till kommunens formella planeringsarbete enligt PBL med en fördjupad 
översiktsplan för Landvetter södra.

Aktionsforskning genom research by design och observationer
Genomförandet har skett som fallstudiebaserad transdisciplinär följeforskning 
som inspirerats av participativ aktionsforskning och som stötts av experimentell 
designorienterad planering som inkluderar forskare och praktiker från privat och 
offentlig sektor och lokalsamhället. Två former av kunskapsproduktion stödjer 
och påverkar varandra - vetenskaplig kunskap som ger en fast grund för samska-
pandeprocessen, och planeringspraktik som genererar ny kunskap som påverkar 
den vetenskapliga kunskapsbasen. Den aktionsforskningsinspirerade följeforsk-
ningen bidrar till ökad kunskap, systematiska former av lärande och ger feedback 
till de studerade processerna. Se SamSam:s gemensamma huvudrapport för en 
mer utförlig beskrivning av forskningsansats och metodologi. 

En central del av arbetet har varit att genom research by design arbeta med att ut-
veckla scenarier som en form av ”artefakt” för analys och studier (Fröst, 2004; Ran-
hagen, 2006). I detta arbete har det transdisciplinära samskapandet varit särskilt 
viktigt eftersom forskarnas kunskap och erfarenheter av designarbete har behövt 
kombineras med den breda, erfarenhetsbaserade kunskapen hos lokala yrkespro-
fessionella i kommunen. Den kombinerade kunskapen om tidigare forskning och 
en teoretisk grund å ena sidan och den situationsbaserade kunskapen å andra 
sidan har syftat till att producera scenarier som explorativt visar framtider bortom 
prognoser (Wangel, 2012) och kortsiktiga beroenden av föreliggande strukturer. 
Detta kan bidra till att bryta etablerade föreställningar om stadsutvecklingen för 
en ökad resiliens (förändringsberedskap) och hållbarhet. Scenarierna har också 
påverkats av den lokala politiska viljan och de utvecklingsmål kommunen som 



SamSam – Delstudie Landvetter södra | 25

kommunen formulerat för Landvetter södra, vilket gör att de explorativa scena-
rierna också i någon mån kan beskrivas som normativa, d v s önskvärda från 
ett lokalt perspektiv. En annan form av normativitet med grund i bland annat 
Agenda 2030, Sveriges mål för energieffektivisering och PBL:s portalparagraf om 
en hållbar utveckling i arbetet är SamSams utgångspunkt att söka det hållbara och 
energieffektiva stationssamhället. Denna inriktning har delstudieforskarna varit 
ansvariga för att introducera och ”bevaka” under samskapandearbetet.

En utmaning vid aktionsforskning i relation till fallstudiemetodik är att tydlig-
göra hur forskaren inverkar på situationen så att det vid efterföljande analyser 
framgår hur denna inverkan har haft betydelse och vad som sker oberoende av 
forskarens närvaro. På samma sätt kan kombinationen av praktisk och teoretisk 
kunskap genom research by design försvåra utvecklingen av generaliserbara re-
sultat. Istället är det rimligt att tala om överförbar kunskap (Gislén, 2003) där do-
kumentation och beskrivning av arbetsprocessen är viktig för att synliggöra vad 
som hänt i forskningsarbetet (Flyvbjerg, 2006). Under arbetets gång har därför oli-
ka former av dokumentation förts – fotografering av handgjorda scenarioskisser, 
digitalisering av skisser, transkribering av intervjuer, loggboksanteckningar och 
minnesanteckningar från workshops och möten m m. I denna delstudierapport 
presenteras dessa dokumentationer i sammanställd form i kronologisk ordning 
för att underlätta förståelsen av det empiriska materialets framväxt. 

Processmetodik 
Delstudiens genomförande har utgått från den Uthållig kommuns processmeto-
dik, sammanfattad som ”Fyra stora och tjugo små steg” för integrering av energi-
aspekter i fysisk planering (Ranhagen, 2011). Denna metodik finns också som en 
bas i The SymbioCity Approach (Ranhagen & Groth, 2012) och översatt till fyra 
faser i SamSam – co-initiation; co-analysis; co-design och co-implementation. Det 
samskapande arbetet mellan forskare och praktiker har varit iterativt, cykliskt och 
pendlat mellan analys av situationer och frågeställningar å ena sidan och syntes 
av lösningar och utvärdering av dessa å andra sidan. 

Figur 7, Processmetodik ordnat i fyra samskapandefaser. Baserat på Ranhagen, 2011. Se även 
Ranhagen, 2020. 
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Verktyg för analys och syntes
Ett stort antal nya eller vidareutvecklade befintliga planeringsverktyg för analys 
och syntes har använts. Med analys avses undersökning av olika förhållanden 
av betydelse för planeringen och för energieffektivitet och hållbarhet. Med syntes 
menas att utifrån olika förutsättningar och mål generera helhetsorienterade lös-
ningar, scenarier och framtidsbilder för Landvetter södra.

Några verktyg är delvis kvantitativa i bemärkelsen att de använder beräkningar 
för att komma fram till resultat, medan flertalet verktyg är mer kvalitativa i bemär-
kelsen att de resultat som genereras bygger på dialog och involverar erfarenhets-
mässiga och professionella bedömningar.

Analysverktyg:
• Beslutsträd för backcasting och strategiska vägval 
• Relationsanalys för stationssamhällets funktioner 
• Beräkningsverktyg för energianvändning och klimatpåverkan från scenarier 

för färdmedelsval i transportsystemet (Transcen)
• Rangordningsmatris för alternativval 

Syntesverktyg:
• Täthetspussel 
• Funktionspussel för urbana funktioner och mobilitet 
• Karaktärspussel för utveckling av platskvaliteter 
• Designbaserad scenariometodik 
• Multikriterieanalys och indikatorer för energieffektiva och hållbara stations-

samhällen 

Flera av verktygen beskrivs i tidigare FoU-rapporter (Ranhagen, 2013; Ranhagen 
& Groth, 2012; Svensson & Ranhagen, 2019). Andra är nya och beskrivs närmare i 
denna rapports bilagedel.

Intervjuer
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med tjänstemän i såväl Härryda 
kommun som hos andra berörda planerande aktörer. Intervjuerna har varit 1,5-2 
timmar långa och fokuserat på aktörernas institutionella kapacitet på lokal och re-
gional nivå, d v s kunskapsresurser, relationella resurser och mobiliseringsförmå-
ga för att planera och genomföra energieffektiva och hållbara stationssamhällen. 
Intervjuerna genomfördes huvudsakligen under slutet av 2018 och under 2019, när 
forskningsprojektet hade pågått mer än ett år. 

Resultat och samlade slutsatser från intervjuerna presenteras inte i första hand i 
denna delstudie utan i projektets huvudrapport. Däremot bildar intervjuerna som 
gjorts med tjänstemän i Härryda kommun en förståelsebakgrund och delmängd 
av empirin för fallstudien Landvetter södra som har använts abduktivt vid triang-
ulering av empiriska delmängder till slutsatserna här.
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Dokumentstudier
Ett antal policydokument har studerats, främst för att få en bakgrund till dagens 
situation och fr att ge en orienterande kunskap om planeringens förutsättningar. 
Det gäller i första hand Översiktsplan 2012 för Härryda kommun (Härryda kom-
mun, 2012), Landskapsanalys för Landvetter södra (White, 2017).

Samskapande, stegvis genomförande och aktiviteter
Genomförandets olika aktiviteter
Arbetet med Landvetter Södra har genomförts som följande typer av aktiviteter. 
• Formulering av en projektbeskrivning för fallstudiearbetet
• Genomförande av workshops
• Avstämningsmöten mellan workshoparna
• Spridning och återkoppling av stegvisa resultat i samband med projektets åter-

kommande Forum-seminarier.
• Författande av en fallstudierapport samt bearbetning av denna
• Gemensamt författande av en populärsammanställning av arbetet baserat på 

kommunens dokumentationer av resultaten från workshoparna

Arbetet inleddes med formulerandet av projektbeskrivning och avslutades med 
avrapportering, men har däremellan varit ett växelspel mellan workshops, av-
stämningsmöten, spridning och återkoppling vid Forum-seminarier. 

Projektbeskrivning
En projektbeskrivning utarbetades för varje delstudie i SamSam. Merparten av 
författandet av projektbeskrivningen utfördes av forskarna, men i samverkan 
med tjänstepersoner på Härryda kommun. Syftet var att få ett dokument som alla 
involverade kunde bli överens om och som ger en gemensamt överenskommen 
beskrivning av vad som ska göras. Projektbeskrivningen tar upp mål för projektet 
för Härryda kommuns del, samskapande aktiviteter, tidsplan för genomförande, 
metoder och verktyg som prövas i arbetet samt projektnytta för Härryda kommun.

Genomförande av workshops
Den viktigaste delen av fallstudiearbetet har varit genomförandet av sex stora 
workshops (WS) med mellan 30 – 45 deltagare vid varje tillfälle. Workshoparna 
har följt olika delar av 4:20/ SymbioCity-processmetodiken, men har fokuserat på 
analyser av befintliga och framtida stadsstrukturer och genererandet av scenarier 
och framtidsbilder som sedan har bedömts och utvärderats på olika sätt (se resul-
tatkapitlet). 

Ett fokus för workshoparna har legat på relationella aspekter av stationssamhäl-
lets form och struktur (WS 1 och 2, delvis 4) och topologiskt (och i viss mån geo-
metriskt) konfigurativa aspekter (WS 3, delvis 4, 5 och 6). Workshoparna har haft 
följande fokus/teman:

WS1: Scenarier för stationssamhällets struktur och täthet
WS2: Strategiska vägval för stationssamhällets lokalisering, tidshorisonter och 
hållbar, energieffektiv struktur
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WS 3: Stationssamhällets form från ett energi- och hållbarhetsperspektiv
WS 4: Stationssamhällets mobilitet och energianvändning från transporter
WS 5: Stationssamhällets funktioner och målpunkter
WS 6: Stationsområdet som plats och nod

Delstudiens forskare har föreslagit och utvecklat inriktning, metoder och verktyg 
för varje moment vid workshoparna i samverkan med kommunens planerare och 
projektgrupp. Processen har skett stegvis och reflexivt inom ramen för ett mer 
strategiskt processnavigerande (Fredriksson, 2015; Hillier, 2011). Resultatet från 
varje workshop har därigenom delvis varit vägledande för formulering av frågor 
och val av metoder och verktyg för nästa workshop - ett abduktivt arbetssätt som 
har följt en övergripande logik (forskningsfrågorna, FAC-upplägget och co-crea-
tionfaserna), men som har inneburit anpassning till specifika behov av fortsatta 
undersökningar utifrån de frågeställningar som har dykt upp. Detta har också 
skett med utgångspunkt ”färdplanen” för samskapandet i projektbeskrivningen. 

Varje workshop och dess genomförande beskrivs mer ingående i resultatkapitlet i 
denna rapport.

Avstämningsmöten
Delstudiens forskare har vid ett flertal tillfällen inför och efter respektive workshop 
haft avstämningsmöten kring praktiska förberedelser och hur resultaten kan tas 
omhand. Kommunens projektgrupp för Landvetter södra har å sin sida genom-
fört förberedelser såsom att prioritera kriterier för utvärdering eller bedöma vilka 
frågor som ska ligga till grund för scenarioarbetet under workshoparna. Hante-
ringen av mer generella frågeställningar kring stationssamhällets form och en-
ergianvändning har därmed fått en nära koppling till kommunens behov av att 
undersöka alternativ för Landvetter södras planering och tillblivelse.

Spridning och återkoppling vid Forumseminarier
Under projektet har fem heldagsseminarier genomförts som öppna ”Forum” där 
projektets aktörer tillsammans med externa deltagare från regionens kommuner 
och regionala planeringsorgan har mötts. Under Forumseminarierna har delre-
sultat från delstudierna presenterats och olika gemensamma frågeställningar har 
diskuterats. Det har också funnits utrymme för diskussion och återkoppling från 
deltagarna på fallstudiearbetet.

Populärsammanställning
Härryda kommuns tjänstemän tog under sommaren 2019 initiativet att i egen regi, 
men med stöd av involverade forskare, utarbeta en rapport som ger en samlad 
beskrivning av samskapandeprocessen för Landvetter södra (Svenning, Ranha-
gen & Svensson, 2020). En liknande rapport togs tidigare samma år fram för en 
täthetsstudie i Mölnlycke (Svenning & Ranhagen, 2019), delvis med kopplingar till 
SamSam, delvis som en självständig studie. Ett viktigt syfte för kommunen har va-
rit att dokumentera arbetet för eftervärlden och ge det en status som underlag för 
den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra. Från SamSam-perspektivet 
utgör den populärt skrivna och grafiskt illustrerade rapporten ett sätt att inspirera 
och vägleda i hur man kan använda processmetodik och verktyg från projektet i 
andra situationer.
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5. Samskapandeprocessen och dess resultat
Här redovisas de resultat som producerats i samskapande workshops, d v s 
framtidsbilder, scenarier, resultat av effektprofiler, multikriterieanalyser, väg-
valsträd, rangordningar, och olika former av kartläggningar. Därvid har de 
verktyg för analys och syntes som beskrivits i föregående kapitel tillämpats 
och anpassats till planeringssituationen för Landvetter Södra. 

De sex workshops som genomfördes i samskapandeprocessen redovisas i 
kronologisk ordning. Olika workshopmoment analyseras och kommenteras 
successivt i redovisningen. Syftet är att inte enbart lyfta fram de producerade 
workshopresultaten som sådana utan även hur dessa är ett resultat av samska-
pandet och tillämpningen av olika verktyg och metoder. I efterföljande kapitel 
presenteras mer aggregerade analyser och diskussioner.

Workshop 1 – Scenarier för stationssamhällets struktur och tät-
het
En första workshop genomfördes den 18 oktober 2017. Temat var undersökning av 
önskvärda fysiska strukturer för en energieffektiv och hållbar ny stad. Verktyg för 
detta var:
• Täthetspussel
• Scenariomatris
• Målindikatorer
• Multikriterieanalysverktyg

Vid första workshopen deltog tjänstemän från ett flertal förvaltningar i kommu-
nen samt politiker från kommunstyrelsen och ordföranden/-presidier i ytterligare 
nämnder, totalt 38 personer.

Moment 1 – Täthetsscenarier: ”Vilken stad vill vi ha?”
Workshopens första moment inleddes med en föreläsning om begreppet täthet 
och dess betydelser i stadsbyggandet. Deltagarna blev därefter introducerade till 
sju stadstyper (inspirerade av Rådberg & Friberg, 1996 samt Spacescape, 2017) med 
olika täthet och karaktär, som utgjorde en utgångspunkt för arbetet med täthets-
scenarier. 

Som ett första steg i arbetet fick deltagarna sedan individuellt rangordna stadsty-
perna utifrån personlig uppfattning om stadstypens attraktivitet och lämplighet 
för Landvetter södra. Resultatet visar en låg preferens för gles villabebyggelse och 
mycket hög, mycket tät kvartersstad. De mest attraktiva och lämpliga stadstyper-
na ansågs vara medeltät, låg kvartersstad och medeltät högre kvartersstad samt 
tät trädgårdsstad.
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Deltagarna delades därefter in i fem grupper och fick i uppgift att med verktyget 
täthetspussel pussla fram den stad man helst ville se för 25 000 invånare. Samtliga 
grupper skulle använda 25 pusselbitar (1000 invånare per pusselbit) men fick an-
vända vilken kombination av stadstyper som helst med utgångspunkt i de 7 intro-
ducerade stadstyperna. Momentet resulterade i fem relativt olika täthetsmönster.

Kommunen sammanfattade efteråt de fem täthetsmönstren till en bild där täthets-
mönstren är överlagrade avseende täthetens rumsliga fördelning. Bilden uppvisar 
ett centralt område med hög täthet nära Götalandsbanans korridor och lägre tät-
het i de yttre delarna av stadsområdet. Utbredningen har sin tyngdpunkt mot norr 
och Landvetter, utan att helt tydligt kopplas till det befintliga samhället. 

Figur 8. Utfallet av individuell rangordning av sju stadstyper, sammanställd för 37 deltagare vid 
workshop 1.

Figur 9. Fem täthetsscenarier för Landvetter södra med stöd av verktyget täthetspussel. Bild: 
Härryda kommun
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Deltagarna delades därefter in i fem grupper och fick i uppgift att med verktyget 
täthetspussel pussla fram den stad man helst ville se för 25 000 invånare. Samtliga 
grupper skulle använda 25 pusselbitar (1000 invånare per pusselbit) men fick an-
vända vilken kombination av stadstyper som helst med utgångspunkt i de 7 intro-
ducerade stadstyperna. Momentet resulterade i fem relativt olika täthetsmönster.

Kommunen sammanfattade efteråt de fem täthetsmönstren till en bild där täthets-
mönstren är överlagrade avseende täthetens rumsliga fördelning. Bilden uppvisar 
ett centralt område med hög täthet nära Götalandsbanans korridor och lägre tät-
het i de yttre delarna av stadsområdet. Utbredningen har sin tyngdpunkt mot norr 
och Landvetter, utan att helt tydligt kopplas till det befintliga samhället. 

Figur 10. Härryda kommuns sammanställning av gruppernas arbete med utgångspunkten ”var 
vill vi bygga?” Bild: Härryda kommun

Figur 11. Härryda kommuns sammanställning av gruppernas arbete med utgångspunkten ”var 
vill vi bygga tätare/glesare?” Bild: Härryda kommun

Analys av moment 1
Vid jämförelse av de olika täthetsmönstren visar det sig att:
• Samtliga täthetsmönster knyter an till ett stationsläge vid Götalandsbanan.
• Alla utom ett täthetsmönster har en täthetsgradient med högt och tätt i centra-

la delar och längre och glesare i de yttre delarna av tilltänkt stationssamhälle.
• De fem täthetsmönstren nyttjar i mycket varierande omfattning mark söder 

om korridoren för Götalandsbanan. I ett täthetsmönster nyttjas ingen mark 
alls söder om korridoren utan tycks snarast knyta an till Landvetter.

• Endast ett av täthetsmönstren innehåller den glesa typologin villaområde, 
medan samtliga täthetsmönster innehåller den tätaste typologin mycket tät 
och hög kvartersstad.

• En av grupperna bröt mot instruktionerna och lade ut fler pusselbitar, vilket 
resulterade i en stad för drygt 40 000 invånare. Man visade därmed att det i 
teorin går att inrymma många fler invånare än 25 000.

Sammantaget speglar de fem täthetsmönstren olika preferenser som resultat av 
diskussionerna i arbetsgrupperna. Förekomsten av villaområden var en fråga där 
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det tydligt fanns olika ståndpunkter – de som ansåg att denna stadstyp inte är 
hållbar eller användbar i ett hållbart stationssamhälle och de som ansåg att kom-
munens tradition av småhusbyggande och attraktivt boende även i framtiden bör 
inbegripa fler villaområden.

De olika gruppernas täthetsmönster speglar olika strukturer och stadsbyggnads-
strategier som kan antas prestera på olika sätt från transportenergisynpunkt. Sce-
narierna ”25 000 i nordost”, ”28000 i nordost” och ”41000 utan väst” är exempelvis 
påtagligt centrerade runt en station vid Götalandsbanan medan scenariot ”26 000 
spridd” är påtagligt decentraliserat och tar stora delar av utredningsområdet i an-
språk med glesa typologier och grönområden mellan exploateringsområdena. Två 
av scenarierna – ”28 000 i nordost” och ”25 000 norr om järnvägen” har en tydlig 
utsträckning av tät bebyggelse i ett stråk mellan Götalandsbanans tilltänkta sta-
tion och södra delen av Landvetter tätort. Det sistnämnda scenariot håller sig helt 
på norra sidan om Götalandsbanan jämfört med övriga scenarier. 

Följande distinkt olika rumsliga utvecklingsstrategier kan urskiljas, trots att en 
station vid Götalandsbanan finns som utgångspunkt i samtliga: 
• Koncentrisk utveckling från station vid Götalandsbanan – traditionell TOD. 
• Ett tydligt utvecklingstråk mellan Landvetter och station vid Götalandsbanan
• Arkipelag av exploateringsområden där stora områden söder om Götalands-

banan tas i anspråk. 

Genom att lägga samman gruppernas pussel till en samlad bild så som kommu-
nens projektgrupp gjorde efter workshop 1, försvinner de skillnader som finns 
relaterade till typologier och funktionalitet i de enskilda pusselbilderna. Kvar blir 
ett ”moln” av pusselbitar med olika täthetstal som inte längre representerar struk-
turer med specifika stadstyper utan endast en gradient av genomsnittlig täthet för 
den samlade deltagarskaran vid workshopen (se vidare kapitlet Diskussion).

Kommunen gjorde också en konsekvensanalys avseende invånarantal beroende på 
hur olika stadstyper kombinerades – som enbart glesa eller enbart täta stadstyper 
eller som kombinationer. Analysen visar att det avgränsade området för Landvet-
ter södra skulle kunna inrymma betydligt fler än 25 000 invånare, alternativt ta ett 
betydligt mindre område i anspråk, om redan måttligt täta stadstyper utvecklas.

Någon jämförande analys eller utvärdering gjordes inte av de enskilda täthets-
scenarierna då syftet med momentet var att arbeta med täthet och karaktär – inte 
struktur, men en enkel efterhandsanalys av täthetsscenariernas energiprestanda 
utifrån D-variabler (Cervero & Kockelman, 1997; Ewing & Cervero, 2010) gjordes 
av involverade forskare och redovisas i kapitlet Analyser av urban form och energi.

Arbetet med täthetsscenarier gav ett intressant spektrum av möjlig stadsutveck-
ling som speglar deltagarnas preferenser. Förutom att ge ett värdefullt resultat 
kring olika utvecklingsmöjligheter var detta moment ett intressant exempel på 
hur deltagarna på ett ganska lekfullt sätt kunde inspireras och engageras i sam-
skapande. Det väckte också en ökad förståelse för hur olika stadstypers täthet kan 
påverka stadens utbredning. Sammantaget skapades en grundläggande nyfiken-
het och ett intresse för fortsatt samskapandeprocess.
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Moment 2 – ”Lokaliserings- och strukturscenarier för Landvetter södra”: 
Detta moment syftade till att klargöra vilken inriktning kommunen ville se för det 
nya stationssamhällets läge och fysiska struktur. Det handlade inte i första hand 
om att föreskriva en bestämd form utan att precisera ett antal kritiska faktorer:
• karaktären hos funktionsblandning (småskalig eller storskalig)
• fördelningen av funktionella tyngdpunkter (enkärnigt eller flerkärnigt)
• grön- och blåstruktur (fördelad eller koncentrerad)
• transportnät för kollektivtrafik och bil (finmaskigt eller stormaskigt) samt
• delregional samverkan mellan Landvetter Södra och andra tätorter i omgiv-

ningen (jämbördig tätort eller självständig stad).

Dessa faktorer utvecklades inför workshopen i dialog mellan forskarna och kom-
munens projektgrupp utifrån att de skulle ha betydelse för energianvändning (med 
utgångspunkt i tidigare forskning) och kunna påverkas genom fysisk planering.

Med hjälp av scenariomatris som verktyg fick de fem grupperna arbeta med att ut-
veckla scenarier för dessa faktorer, kombinerat med frågan om lokalisering av en 
ny station i det nya stationssamhället. Även om idén om ett stationsläge vid Göta-
landsbanan var starkt etablerad ansågs det viktigt att också pröva vad en utveck-
ling från Kust-till-kust-banan skulle kunna innebära. Samtliga grupper fick därför 
arbeta med detta som utgångspunkt, medan varje grupp sedan blev tilldelad en 
kritisk faktor. Lokalisering och kritisk faktor kombinerades i scenariomatrisen så 
att fyra scenarier genererades. Grupperna arbetade under ca 1 timmes tid med 
pennor och skisspapper för att rita fram scenarierna.

Moment 3 - Utvärdering av scenarierna mot målindikatorer

Figur 12. Exempel på scenariomatris där varje kvadrant utgör en kombination av de båda 
kritiska faktorer som ryms i matrisen (utveckling från olika stationslägen och ytterligheter för 
gatunätets maskvidd). Texten i kvadranterna är inplacerad för att exemplifiera hur man kan 
tolka kombinationerna av ytterligheter och inte det faktiska utfallet vid workshop 1.
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Figur 14. Utveckling av scenarier baserat på de fysisk-rumsliga faktorerna med stöd av scenari-
omatris. En av de tvärsektoriellt sammansatta grupperna under arbetet.

Figur 13. Scenarioskisser för fysisk-rumsliga 
faktorer (bilder 1-5 ovan och till vänster).
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De övergripande inriktningsmålen för Landvetter södra utgjorde en utgångs-
punkt för en bedömning av de framarbetade scenarierna. I normala processer en-
ligt 4:20/SymbioCitys metodik skulle mål och kriterier/indikatorer arbetas fram 
baserat på inledande identifiering av nyckelfrågor, prioritering av dessa och på 
dialogbaserad platsanalys (se Ranhagen, 2011; Ranhagen & Groth, 2012; Svensson 
& Ranhagen, 2019). I det här fallet ansåg kommunen att detta arbete redan gjorts 
i olika förarbeten. Inriktningsmålen översattes till mer operativa målindikatorer 
(se Ranhagen & Schylberg, 2007), dels för att göra dem enklare att diskutera un-
der workshopen, dels för att knyta an till SamSams fokus på energieffektivitet 
och hållbarhet. Översättningen föreslogs av forskarna men bearbetades vidare av 
kommunens projektgrupp.

Figur 15. De olika fysisk-rumsliga faktorerna illustrerade som piktogram som tydliggör av de 
innebär rumsligt. Illustration av Härryda kommun efter workshopens genomförande. Illustra-
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Figur 16. Kriterier/målindikatorer som utformats med utgångspunkt i kommunens verksam-
hetsmål för Landvetter Södra och forskning kring energieffektiva fysiska strukturer. Samlad 
viktning av kriterierna från samtliga fem arbetsgrupper under workshop 1. Viktning visar att 
grupperna tillsammans ansåg att närhet till kollektivtrafik var viktigast och att flexibilitet var 
minst viktig. Bild: Härryda kommun

Varje grupp utvärderade sina scenarier med stöd av ett Microsoft Excel-baserat 
verktyg för multikriterieanalys. Grupperna fick först vikta de olika kriterierna/
målindikatorerna genom att fördela 100 poäng mellan de åtta kriterierna och där-
efter rangordna scenarierna så att det scenario som bäst uppfyllde ett bedömnings-
kriterium rankas med siffran 4, det näst bästa med 3 o s v. Verktyget multiplicerar 
vikt och rang till en produkt. Det scenario som får den största poängsumman av 
produkter från samtliga bedömningskriterier ”vinner” bedömningen. Varje sce-
nariomatris (en för varje arbetsgrupp, d v s totalt fem matriser) innehöll en kritisk 
urban strukturfaktor som i kombination med en gemensam central fråga - utveck-
ling från en station vid Götalandsbanan eller utveckling från befintlig struktur 
i Landvetter tätort - genererade fyra scenarier, varifrån det scenario som erhöll 
högst totalpoäng från varje matris gick vidare till en slutlig grupp med scenarier, 
där varje scenario utgjorde ett ”skikt” i en helhetsbild.

Analys av moment 2 och 3
Varje scenario representerar en unik idé och skulle kunna utvecklas genom att ”kläs 
på” med gestaltade lösningar för samtliga kritiska faktorer. Syftet med workshop 1 
var dock i första hand att identifiera förhållningssätt till de olika kritiska struktur-
faktorerna, varför en gestaltning av de sammanlagda faktorerna utvecklades först 
under efterföljande workshops. De olika fysisk-rumsliga faktorerna (enkärnigt – 
flerkärnigt) etc är inte nödvändigtvis helt kompatibla med varandra. Man behöver 
undersöka mer i detalj och konstruktivt kritiskt hur de kan sammanfogas utan att 
konfliktera med varandra. 

Aspekter av betydelse för energianvändning har både utgjort variabler i scenari-
omatriserna och målindikatorer för energieffektiv struktur i utvärderingen. Vikt-
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ningen av målindikatorerna utgör däremot inte en kravspecifikation för den mest 
energieffektiva stadsstrukturen utan speglar istället den lokalt sett legitima ener-
gieffektiviteten avvägt mot andra aspekter av hållbar utveckling och med hänsyn 
till kommunens inriktnings- och verksamhetsmål. Det är först i efterföljande syn-
tes av delscenarierna som energieffektiviteten kan börja bedömas. 

Scenariomatriserna som användes innebär en förenkling av mer komplexa sak-
områden, vilket är nödvändigt i en situation där osäkerheten är stor och kunska-
pen begränsad (Wiek & Walter, 2009). En del av denna komplexitet ”återuppstod” 
emellertid när gruppdeltagarna diskuterade igenom vad matrisernas axlar och 
ytterligheter innebar, och när de formade de olika delscenarierna genom att tillfö-
ra sin yrkeskunskap och genom aktivt designbaserat reflekterande. 

Resultaten ligger ganska väl i linje med en energieffektiv stadsstruktur med hän-
syn till följande: 
• En fördelad grönstruktur innebär hög tillgänglighet för många invånare i 

Landvetter södra till ”närområdesgrönska”. Diskussioner fördes kring vikten 
av att den fördelade grönskan hänger samman i nätverk. Närheten innebär 
goda förutsättningar att nå grönytorna till fots eller med cykel, vilket inte 
självklart varit fallet om man istället hade kommit fram till ”samlad grönska” 
som strategi. 

• Småskalig funktionsblandning innebär att många funktioner finns inom 
gångavstånd. Emellertid behöver denna strategi kombineras med en flerkär-
nig fördelning av funktionella tyngdpunkter där funktionsblandningen sam-
las i staden för att bli transportenergimässigt hållbar (se Bertaud, 2001). Då 
finns förutsättningar för att åstadkomma diversitet i tyngdpunkter istället för 
jämnt spridda funktioner över hela stadsytan. En kombination av detta med 
ett samlat centrum skulle innebära en relativt sett starkare stadskärna, men 
också att utbudet i andra tillgängliga punkter i staden (potentiella ”stads-
delscentra”) blir betydligt svagare. Medelavståndet till sådana funktioner som 
lämpligen bör finnas inom gångavstånd, t ex förskola och skola, skulle då bli 
längre om staden inte bebyggs på ett mycket kompakt sätt. För hög småskalig 
funktionsblandning i många punkter skulle å andra sidan innebära att speci-
fika funktioner (som det bara finns underlag för en i sitt slag av) skulle behöva 
spridas på ett sätt som innebär onödigt komplicerade resor kors och tvärs över 
stadsytan. 

• Ett stormaskigt vägnät för bil och kollektivtrafik innebär inte att tillgänglighe-
ten är svag på kvartersnivå utan snarare att det finns en differentiering mellan 
huvudstråk och sekundärstråk. Detta indikerar också en vilja att inte ge sam-
ma framkomlighet för bil i alla delar av vägnätet och att ge GC-nätet en egen 
utformning som kan stödja hög andel gång- och cykeltrafik. Vid workshopen 
fördes resonemang om att, i likhet med städer som Barcelona, införa ”nästan 
bilfria distrikt” inom ramen för ett stormaskigt vägnät. 

De resulterande planeringsstrategierna kunde tillämpas under efterföljan-
de workshops och går att spåra genom hela workshopserien fram till och med 
workshop 5, där tyngdpunkter, småskalig funktionsblandning, differentierat 
vägnät m m fortfarande hanteras utifrån resultaten från workshop 1.
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Mellanspel: omhändertagande, förankring och förberedelser för nästa 
workshop
Efter workshop 1 samlade kommunens arbetsgrupp ihop allt producerat material 
från workshopen och överförde det till de täthetsscenarier, piktogram och värde-
ros som visas ovan. Man gjorde också de aggregeringar som kommenteras ovan 
i analysen. Med detta underlag gick man till projektets styrgrupp och politiska 
ledningsgrupp för en avstämning och ett godkännande av resultatet som utgångs-
punkt för fortsatt arbete. 

Figur 17. Sammanställd bild efter prioritering av scenarier för olika kritiska urbanstrukturfakto-
rer. Bild: Härryda kommun

Efter förankring hade delstudiens forskare och arbetsgruppen ett möte där 
workshop 2 planerades. Ambitionen var att koppla den lokala planeringen till ett 
delregionalt sammanhang. En direkt observation som blev vägledande var att sta-
tionssamhällets roll och därmed inriktningen för dess utveckling hänger samman 
med om det integreras i befintlig ortsstruktur eller utvecklas som en självständig, 
avgränsad tätort. Denna den kanske mest kritiska frågan bedömdes hänga intimt 
samman med synen på Götalandsbanans tillkomst och betydelsen av att beto-
na etablerandet av en station längs höghastighetsbanan för Landvetter södra. En 
slutsats blev att det med hänsyn till rådande osäkerheter kring Götalandsbanan 
och för en robust utveckling behövdes alternativa framtider som väger in både en 
nyetablering och en utveckling från befintlig tätortsstruktur. Detta blev en central 
utgångspunkt för fortsatt scenarioutveckling i workshop 2. 

Inför workshop 2 skärptes också projektets energifokus genom att en bredare upp-
sättning planindikatorer introducerades av delstudieforskarna. Indikatorerna har 
samtliga förankring i tidigare forskning om urban form, transporter och energi-
användning (se Ranhagen, Troglio & Ekelund, 2015; Svensson & Ranhagen, 2019). 
Kommunens arbetsgrupp fick relevansbedöma dessa indikatorer och arbeta fram 
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Workshop 2 - Strategiska vägval för det energieffektiva stations-
samhällets utveckling
Strategiska vägval för lokalisering av station och stationssamhälle
Workshop 2 genomfördes den 8 februari 2018 med fokus på strategiska vägval 
(Friend & Hickling, 2005; Rosenhead & Mingers, 2001) i fråga om lokalisering av 
järnvägsstation och utbyggnadsriktning för den nya staden. Cirka 40 personer 
deltog. Utöver tjänstemän och politiker från kommunen, medverkade även tjäns-
temän från VGR, GR och Trafikverket. 

Syftet med workshopen var att belysa komplexiteten i planeringen av stations-
samhället i relation till kritiska frågor kring utbyggnadsriktning och stationens 
placering, beroende på tillkomsten av Götalandsbanan. Vad skulle kunna hända 
om Götalandsbanan inte tillkommer? Eller om det inte medges att en station öpp-
nas vid Landvetter södra? Båda dessa frågor var högst relevanta med tanke på de 
olika budskap som dittills kommit från Trafikverket. 

Genom att ingå i Regeringskansliets skara nya hållbara städer i goda kollektivtra-
fiklägen (Regeringskansliet, 2017) och beskrivas som ett stationssamhälle, kunde 
möjligheten till ett genomförande av Götalandsbanan antas bli större. Redan i ÖP 
2012 beslutade kommunen emellertid att bygga ut Landvetter södra med argu-
mentet att staden behövs för att hantera den regionala bostadsförsörjningen. Det 
fanns således skäl att undersöka hur Landvetter södra skulle kunna se ut även 
utan koppling till höghastighetsjärnväg.

Vägvalsfrågor om Götalandsbanans tillkomst och förekomsten av en station eller 
ej samt utbyggnadsriktning för den nya staden bedömdes som de mest väsentli-
ga att undersöka i samskapandekontexten utifrån möjligheten att kunna bygga 
Landvetter södra som ett stationssamhälle. Vid workshopen introducerades även 
möjligheten att staden skulle kunna utvecklas utifrån Landvetter tätort och med 
alternativa kollektivtrafiksystem som utgångspunkt. En stark koppling mellan 
transportsystem och bebyggelse utgjorde vidare en mycket viktig utgångspunkt 
utifrån SamSams energieffektiviseringsperspektiv. 

En huvuduppgift var därmed att med problematiken kring Götalandsbanans 
”hegemoni” som utgångspunkt genom explorativa scenariostudier bidra till en 
ökad resiliens och flexibilitet, både i processen och för stadsstrukturen och dess 
utbyggnad. Ytterligare ett syfte med workshop 2 var att ta undersökningen ett steg 
vidare i att konkretisera vad ett energieffektivt och hållbart stationssamhälle kan 
vara med utgångspunkt i planeringsprinciperna från workshop 1. 

Observationen att samtliga scenarier från workshop 1 relaterade till en station vid 
den framtida Götalandsbanan utgjorde en utgångspunkt. Då en stark knytning 
till Götalandsbanan riskerade att utestänga andra lösningar bedömdes det som 
viktigt att ”öppna” processen för alternativa framtider. Delstudiens forskare och 
kommunens projektgrupp utvecklade därför inför workshop 2 utgångspunkterna 
för de alternativ som kom att genereras: I) ett tänkt stationsläge längs Götalands-
banan samt – om Götalandsbanan inte byggs – II) en utveckling från befintlig 
bebyggelse i Landvetter. Den väsentliga vägvalsfrågan att analysera var om det 
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Figur 18. Beslutsträd för strategiska vägval för Landvetter södra vid Workshop 2. 
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landskapet som – utöver kopplingen till Götalandsbanan – uppfattas som frikopp-
lad från befintliga bebyggelsestrukturer i kommunen, eller om ny bebyggelse kan 
växa fram mer organiskt utifrån befintlig tyngdpunkt i Landvetter? Frågan är vik-
tig bland annat när det gäller att utveckla en platsidentitet och för att integrera det 
nya som byggs med befintliga byggda strukturer, samt för hur olika urbana funk-
tioner fördelas i en frikopplad respektive integrerad byggd struktur. I detta ligger 
också en fråga om effektivt resursutnyttjande. Fyra alternativ för medellång sikt 
och åtta alternativ för lång sikt identifierades. Inför workshopens första moment 
hölls en föreläsning om strategiska vägval och metoder för detta. 

Moment 1 – Scenarier för de strategiska vägvalen 
Baserat på de olika alternativen på lång sikt i beslutsträdet och resultaten från 
workshop 1 var syftet med momentet att konkretisera en rumslig struktur för 
Landvetter södra genom att lägga fast en på förhand bestämd uppsättning kom-
ponenter som relaterar till en funktionell struktur av betydelse för transporter, 
markanvändning och energianvändning.

Deltagarna delades in i 8 grupper – en för varje alternativ från beslutsträdet - och 
fick instruktionen att enbart arbeta med de bestämda komponenterna och att pla-
cera ut dem – med samma symboler som i det symbolbibliotek som presenterades 
vid workshopen – i en viss ordning (se figur nedan). Skälet till den specifika ord-
ningen var att betona betydelsen av att utgå från funktionella tyngdpunkter och 
kollektivtrafikens noder och stråk eftersom dessa komponenter har stor betydelse 
för transportenergianvändningen, och därefter relatera övriga komponenter till 
dessa. Åtta scenarier genererades som på olika sätt hanterar en framtida struktur 
baserat på komponenterna.

Figur 19. Symbolbibliotek med komponenter för stationssamhällets struktur som implementera-
des i scenarier under workshop 2.
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Figur 20. Scenario 1 (vänster): Götalandsbanan kommer inte men man bygger från stationen 
ändå. På lång sikt öppnas kust till kustbanestation i Landvetter och Härryda.
Figur 21. Scenario 2 (höger): Götalandsbanan etableras med utveckling runt station och med 
regiontågsstopp vid nya stationen.

Figur 22. Scenario 3: Ingen Götalandsbana. Utveckling från nytt stationsläge med fokus på 
stråket stationsläget -  Landvetter.
Figur 23. Scenario 4: Bygga från befintligt stationsläge.

Figur 24. Scenario 5: Station öppnas i Landvetter
Figur 25. Scenario 6: Ingen Götalandsbana och inget stationsläge

Figur 26. Scenario 7: Götalandsbanan etableras inte, men gruppen ritade in en järnväg ändå. 
Figur 27. Scenario 8: Götalandsbanan etableras men utveckling sker från Landvetter
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Moment 2 - Indikatorbedömning med multikriterieverktyg
För att få klarhet i vilket långsiktigt alternativ som bäst svarar upp mot olika kri-
terier för en energieffektiv och hållbar stadsutveckling utfördes en utvärdering 
med stöd av planindikatorer (se Ranhagen & Schylberg, 2007) och ett excelbase-
rat multikriterieverktyg (se avsnitt 5.1). Planindikatorerna sorterades av forskar-
na efter deras huvudsakliga betydelse för delkommunal respektive delregional 
skalnivå och prioriterades fram av kommunens projektgrupp utifrån ett större 
batteri med planindikatorer för energieffektiva och hållbara stationssamhällen.

Fyra grupper arbetade med indikatorer för delregional nivå och fyra grupper 
med indikatorer för delkommunal nivå. Två grupper inom varje indikatorkate-
gori arbetade med det vägvalsträd som innebar utveckling från Landvetter och 
motsvarande för det vägvalsträd som innebar utveckling från Götalandsbanan. 
Samtliga grupper viktade sina planindikatorer och rangordnade sina scenarier.

Resultatet blev att de scenarier som innehåller en tågstation (funktionen som 
pendel-, regionaltågs- eller höghastighetsstation var inte definierad) vid Göta-
landsbanan rankades högst i bedömningen, både vid en utveckling från Land-
vetter och från Götalandsbanan. De scenarier som innebar att Götalandsbanan 
inte etablerades prioriterades konsekvent sist i rangordningen. En känslighetsa-
nalys gjordes efteråt där planindikatorerna viktades på andra sätt. Känslighets-
analysen visade att viktningen inte kunde påverka dessa resultat men att den 
inbördes ordningen mellan övriga scenarier kunde påverkas. Trots detta resultat, 
som alltså visar att den betydelse som deltagarna tillmätte olika aspekter av fy-
sisk-rumslig form och funktion för ett energieffektivt stationssamhälle inte hade 
någon avgörande betydelse i utvärderingen, är det ändå intressant att se hur del-
tagarna viktade de olika indikatorerna.

Delregionala planindikatorer enligt samlad viktning (viktigast först o s v):
1. Restidskvot buss/bil mellan målpunkter
2. Närhet från station/transportnod till offentliga rum/byggnader som utgör 

viktiga mötesplatser
3. Regionala förbindelser/korridorer till och från stationer och transportnoder
4. Lokalisering av besöksintensiva funktioner till kollektivstråk och stationer
5. Befolkningstäthet i anslutning till regionala funktionella tyngdpunkter
6. Hög andel av regionens tätortsyta som är tillgänglig inom 400- 600 meter från 

kollektivtrafikhållplats
7. Förekomst av regionala cykelstråk 
8. Sådan närhet till stora och kvalitativa grön- och blåytor att bil inte behövs
9. Stort antal idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter inom gångavstånd från sta-

tion eller transportnod.

Delkommunala planindikatorer enligt samlad viktning (viktigast först o s v):
1. Hög täckning för kollektivtrafik i tätort, många boende/arbetande inom 400-

600 meter från hållplats.
2. Kontinuitet i transportnät där oskyddade trafikanter har prioritet
3. Trygghet och attraktivitet genom funktionsblandning utmed GC-stråk till/

från stationsområdet.
4. Närhet från bostäder/arbetsplatser till offentliga rum/byggnader som utgör 
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viktiga mötesplatser
5. Småskalig funktionsblandning i stadskärna eller stadsdelscentrum
6. Lokalisering av funktioner till kollektivtrafikstråk i tätorter
7. Gena cykelstråk till besöksintensiva målpunkter
8. Kontinuitet i transportnät där oskyddade trafikanter har prioritet
9. Trygghet och attraktivitet genom funktionsblandning utmed GC-stråk till/

från stationsområdet.

Efterföljande bearbetning av worskhopresultaten
Den kommunala projektgruppen valde att inte renodla scenarioskisserna digitalt 
utan istället att aggregera gruppernas resultat komponentvis. Därigenom åstad-
koms bilder av hur grupperna hanterade de olika strukturkomponenterna sam-
mantaget. Medan detta neutraliserade skillnaderna mellan vägvalsscenarierna 
framträdde en ”medelväg” för respektive planeringskomponent som å ena sidan 
ger en viss robusthet åt arbetsgruppernas samlade arbete, men som å andra si-
dan undviker att ta ställning i fråga om valet av lokalisering av stationsläge och 
utbyggnadsriktning. Dessa båda hänsynstaganden bedömdes som viktiga av ar-
betsgruppen inte minst eftersom det rådde osäkerhet kring de nationella besluten 
om Götalandsbanan..
• Framtida delregionala centra: Landvetter centrum, Landvetter södra, flygplat-

sen samt Mölnlycke pekades ut som framtida delregionala centra. Samtliga 
grupper pekade ut Landvetter centrum. Ett framtida centrum pekades ut av 
flertalet grupper invid Götalandsbanan inom Landvetter södra, även grupper 
som inte hade med en station eller järnvägen i sitt scenario.

• Resecentrum och bytespunkter: Landvetter resecentrum, flygplatsen, Mölnlycke 
samt en station i Landvetter södra vid Götalandsbanan pekades ut som fram-
tida resecentrum. Övriga bytespunkter som pekades ut av flera grupper är 
en ny station vid Kust- till kustbanan samt en ny i Landvetter södra, ungefär 
halvvägs mellan Landvetter centrum och Götalandsbanans spårreservat.

• Kollektivtrafikstråk: Befintliga kollektivtrafikstråk längs riksväg 40 och Kust-till 

Figur 28. Rangordning av kriterier och viktning av scenarier för delregionala respektive delkom-
munala faktorer av betydelse för energianvändning och hållbarhet. Samlade bedömningar från 
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kustbanan pekades ut av grupperna. Utöver dessa visar kollektivtrafikstråken 
på två starka kopplingar mellan Landvetter centrum och stationsläge, samt ett 
kollektivtrafikstråk mot flygplatsen/Airport city. Detta stråk i öst-västlig rikt-
ning förlängdes även av flera grupper genom norra delen av Landvetter södra.

• Huvudstråk för cykeltrafik: Resultatet av gruppernas utpekade huvudcykelstråk 
sammanfaller med stråken för kollektivtrafik, det vill säga mellan Landvetter 
centrum och ett stationsläge i Landvetter södra samt från stationsläget mot 
Airport city och flygplatsen. En skillnad är att cykelstråk pekas ut till Möln-
lycke och att det är fler stråk mellan Landvetter centrum och Landvetter södra.

• Bostadsutveckling över tid: Samtliga grupper pekade ut en bostadsutveckling på 
kort till medellång sikt som påbörjas i området norr om Götalandsbanan. Tre 
av fyra grupper som arbetade med en utveckling från ett tänkt stationsläge 
på kort till medellång sikt pekade ut en utveckling norr ut från stationen. Bo-

Figur 29. Sammanläggning av gruppernas arbete (till vänster) samt kommunens tolkning (till 
höger) avseende viktiga komponenter i tätortens strukturella uppbyggnad och funktionalitet. 
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stadsbebyggelsen föreslogs därefter utvecklas i årsringar mot söder och väster. 
Detta synsätts återfinns även i resultatet av täthetspusslet i workshop 1.

• Större rekreationsområden: Samtliga grupper pekade ut större grönområden i 
den sydvästra delen av Landvetter södra. Var grönområdena börjar beror på 
hur långt grupperna ansåg att bostadsutvecklingen ska ske. De flesta grup-
pern arbetade med att få in grönområden mellan bebyggelsen. För dessa går 
det inte att uttyda några särskilda områden eller platser som varit viktigare än 
andra, utan dessa har förlagts mellan samlade bebyggelseområden.

När samtliga sammanvägda bilder för planeringskomponenterna vägdes samman 
framträdde en bild av de bärande delarna i strukturen för Landvetter södra som är 
tänkt att kunna tjäna som utgångspunkt för fortsatt arbete oavsett om Götalands-
banan byggs eller ej. Bilden innehöll följande huvuddrag:
• Delregionala centra med resecentrum i Landvetter centrum och vid ett sta-

tionsläge i Landvetter södra
• Kollektivtrafikstråk samt huvudstråk för cykeltrafik mellan Landvetter cen-

trum och Landvetter södra, ett i öster och ett i väster/centralt samt till Airport 
city/flygplatsen

• Bostadsutveckling på kort och medellång sikt i området norr om Götalands-
banan samt norr ut från ett tänkt stationsläge. Utvecklingen på lång sikt anges 
mot sydväst.

• Större rekreationsytor från sydväst som kilar sig in i och mellan bebyggelsen 
mot nordost.

• Fokus av planeringskomponenterna i området norr om Götalandsbanan.

Figur 30. Härryda kommuns analys av de olika strukturer och grupparbetsresultat som fram-
kom under workshop 2. Bild: Härryda kommun
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Analys av moment 1-3
Utvecklingen av scenarier baserat på beslutsträdets olika ”grenar” visar på en 
mångfald av tänkbara lösningar för den nya staden under olika omvärldsförut-
sättningar. Genomgående rankades scenarier där Götalandsbanan finns högst. Av 
dessa scenarier har utveckling från en station vid Götalandsbanan rankats högre 
än utveckling norrifrån och i riktning mot Götalandsbanan. Genomgående ranka-
des också scenarier som nyttjar marken söder om Götalandsbanans spårkorridor 
högre än sådana scenarier som är mer koncentrerade.

De scenarier som rankades lägst är de som saknar Götalandsbanan (oavsett ut-
byggnadsriktning) och som inte har någon annan tydlig ny lösning för kollektiv-
trafikförsörjningen. De scenarier som utgår från Landvetter tar ett mindre mark-
område i anspråk och därmed är mer yt- och resurseffektiva än de som utgår från 
ett stationsläge vid Götalandsbanan. Rankingen visar också att kommunens mar-
kinnehav också utgör en starkt drivande faktor bakom scenariernas utformning. 

Dessa observationer ger anledning till följande reflektioner:
• Föreställningen om stationssamhällets form tycks utgå tydligt från etablerat 

traditionellt TOD-tänkande. Det fanns en dragning åt att prioritera koncent-
risk tätortsutveckling från stationen framför mer utsträckta scenarier. Vid 
workshopen hade forskarna inte förespeglat denna föreställning som den mest 
fördelaktiga, vilket indikerar att idén fanns redan före workshopen. 

• Den sammanläggning av täthetsscenarierna från workshop 1 som kommunen 
gjorde innebär att en stor del av utredningsområdet ”erbjuds” kunna tas i an-
språk för exploatering. Denna tanke tycks ha varit närvarande i rankingen och 
i utformningen av scenarierna vid workshop 2. 

• Den låga värderingen av scenarier som utgår från Landvetter tätort går att 
tolka dels som att man inte anser att det är en önskvärd / lämplig utveckling, 
dels som att det finns en taktik i att inte föra fram scenarier som innebär att ett 
beslut om att etablera Götalandsbanan undergrävs. 

Flera av dessa prioriteringar indikerar en inlåsning i föreställningen att utform-
ningen av Landvetter södra kan påverka tillkomsten av Götalandsbanan och att 
kommunen därmed kan få del av investeringar, ökad tillgänglighet och attraktivi-
tet som det för med sig. Utifrån känslighetsanalysen av multikriteriebedömningen 
framstår det som tydligt att idén om Götalandsbanans tillkomst ansågs så viktig 
att frågan neutraliserade betydelsen av samtliga planindikatorer/utvärderingskri-
terier. Den nationella infrastrukturplaneringen bedöms därmed ha fått ett mycket 
stort genomslag i kommunens lokala planering och har påverkat hur tjänstemän 
och politiker resonerar. Under workshoparbetet framkom att särskilt politiker och 
tjänstemän med stark näringslivskoppling förde fram Götalandsbanans betydelse 
och utgångspunkt i en station längs den planerade höghastighetsjärnvägen. Det 
fanns emellertid också tjänstemän och politiker som framhöll den påverkan och 
det intrång i naturmiljön som både järnvägen och det nya stationssamhället inne-
bär. Det går inte att utesluta att förhandspreferenser för ett visst scenario inför 
multikriteriebedömningen kan ha påverkat att man har tolkat de olika planindi-
katorernas innebörd till fördel för dessa förhandspreferenser.
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Kommunens egen analys och aggregering av resultaten efter workshopen inne-
bär en neutralisering av betydelsen av olika strukturell inriktning. En fördel med 
detta är främst att en principiell strukturell inriktning som bygger på samtliga 
scenarier blir så generell att den är flexibel nog att fungera oavsett inriktning 
från de strategiska vägvalen. En nackdel är att aggregeringen minskar betydelsen 
av utvärderingen. Såväl utgångspunkten i förberedda vägvalsinriktningar som 
utvärderingen tycks dock ha bidragit till ett ökat lärande hos deltagarna. Den 
fortsatta processen (se 5.4 och framåt) pekar på att medvetenheten om betydelsen 
av kopplingar till Landvetter och andra tyngdpunkter har ökat liksom vikten av 
kollektivtrafik inom, till och från stationssamhället.

Mellanspel: förberedelser för workshop 3
Kommunens arbetsgrupp hade, efter sammanställning av workshopresultaten, 
en ny avstämning med styrgruppen och den politiska ledningsgruppen. Resul-
taten godkändes och arbetsgruppen enades om att nu konkretisera och närmare 
börja undersöka stationssamhällets strukturella form på kort och lång sikt som 
utgångspunkt för bland annat tydligare analyser av energieffektivitet och andra 
hållbarhetsaspekter. Utgångspunkten var de ytterligheter för stadsstrukturer som 
diskuteras av Brotchie (1984) och Marshall (2005) – radiell struktur, ortogonal 
rutnätsstruktur och en enklavliknande ”bubbelstruktur”, med ett undantag: vid 
workshopen diskuterades inte någon renodlat linjär struktur. Med utgångspunkt 
i Hagson (2012) hade ett annat alternativ också kunnat vara att också arbeta med 
en trädstruktur (se även Alexander, 1965). Detta ansågs i diskussionen mellan 
kommunen och forskarna inte vara ett gångbart alternativ i arbetet eftersom en 
integrerad struktur eftersträvades oavsett inriktning för den geometriska formen. 
Istället framfördes ”fri form” som en generisk morfologisk kategori för stadsform, 
vilket kunde innebära organisk, spridd eller en form som genererades av andra 
principer än den radiella eller ortogonala. De tre principerna avsågs vid workshop 
3 appliceras på de två skilda situationer som studerats under workshop 2 – med 
station vid Götalandsbanan samt med en station utan Götalandsbanan men med 
utveckling från Landvetter tätort.

För att möjliggöra jämförande analyser av strukturscenarierna bedömdes det som 
viktigare än tidigare att åstadkomma ett enhetligt utförande av scenarioskisser 
under workshop 3. Därför föreslog delstudieforskarna ett ”symbolbibliotek” för 
de strukturer som skulle utvecklas i scenarierna. Det föreslogs också en ”skissord-
ning” för hur dessa strukturer skulle ritas fram så att, i händelse av tidsnöd eller 
låsningar under grupparbetena, samtliga scenarier skulle vara jämförbara även 
om inte alla blev komplett utförda. Arbetsgruppen godkände dessa idéer som en 
del av upplägget för workshopen.
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Workshop 3: Stationssamhällets form
Den tredje workshopen genomfördes den 22 maj 2018 och fokuserade på stations-
samhällets form i geometriskt rumslig mening, d v s hur stationssamhället skulle 
kunna se ut vad gäller gatunät, kvartersformer m m med utgångspunkt i rela-
tionen mellan tätorten i övrigt och stationen. Syftet var att undersöka dels vilka 
former som är möjliga i den givna geografiska kontexten, dels att söka efter en 
energieffektiv stadsform för ett stationssamhälle. De verktyg som användes var 
återigen scenariomatris och multikriteriebedömningsverktyget – båda tillämpade 
under workshop 2. Under workshop 3 förfinades dock scenarioarbetet genom mer 
precisa instruktioner och symbolbibliotek. 

Moment 1 - Stadsstruktur med stationen som utgångspunkt 
De två ”vinnande” alternativen från beslutsträdet från workshop 2 togs som ut-
gångspunkt för nya scenarier för Landvetter Södras stadsstruktur. Tre grupper ar-
betade med utgångspunkt från en ny station vid Götalandsbanan och tre grupper 
med utgångspunkt från utveckling av befintlig station vid Landvetter. Tidigare 
arbete kalibrerades mot den landskapsanalys som nu fanns tillgänglig (White, 
2017) för att bättre anpassa strukturen till landskapets förutsättningar.

För varje stationsläge utvecklades tre strukturprinciper – radiell, ortogonal och 
”fri” form för en grov kvartersstruktur. Utöver dessa utgångspunkter gällde föl-
jande som instruktioner för arbetet:
De förhållningssätt till olika fysisk-rumsliga faktorer som utvecklades vid 
workshop 1 gäller som riktlinjer för övningen (se resultat från workshop 1).
• Täthetspusslet från workshop 1 skulle utgöra en utgångspunkt och vägas sam-

man med de strukturer som tas fram.
• Strukturen ska anpassas efter landskapets huvuddrag med utgångspunkt i 

framtagen landskapsanalys.
• Strukturen tas fram för kort sikt och för lång sikt.
• Resultatet blev tre grovt utformade stationssamhällen utformade efter varsin 

strukturprincip för två olika stationslägen.

Figur 31. Kombinatorik för övning 1 med utgångspunkt i resultaten från workshop 1 och 2 så 
som kommunen illustrerade dem. Bild: Härryda kommun
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Moment 2 – Principer för Landvetter Södras transportsystem
Baserat på de grova strukturscenarioskisserna från övning 1 utvecklades princi-
per för transportsystemet - GC och kollektivtrafik främst, samt läge för funktioner 
med behov av hög tillgänglighet med dessa transportslag. Utgångspunkter var 
tidigare ställningstagande om:
• ett stormaskigt vägnät för biltrafiken från workshop 1
• huvudstråk för kollektivtrafik och cykelvägar från Workshop 2
• att vända på transportslagens traditionella prioritet i gaturum m m - högst 

prioritet för GC och kollektivtrafik; lägst för personbilar.

För oskyddade trafikantslag utvecklades ett mer finmaskigt nät i samma struk-
turskiss. För skissarbetet introducerades ett symbolbibliotek för scenarioskisserna 
som grupperna fick arbeta utifrån för att göra scenarierna mer likvärdiga vad gäl-
ler redovisningssätt och beståndsdelar.

Moment 3 och 4 – bärande urbana strukturer utöver transportsystemet 
Samma grupper arbetade med att utveckla fler tematiska skikt för de olika stads-
strukturerna. För respektive stationsläge utvecklades följande teman:
• Offentliga rum och grönstruktur samt byggnader och funktioner som stödjer 

stadslivet (WS 3:3);
• Markanvändningsmönster och funktioner i övrigt (WS 3:4).

De vägledande principerna och strukturskisserna från förmiddagen gällde som 
utgångspunkter. Skillnaden mot tidigare resultat (från workshop 1 och 2) var att 
arbetet nu blev mer geografiskt konkret och inplacerat i den geometriska tätorts-
formen med stöd av landskapsanalysen (White, 2017). Ett nytt symbolbibliotek 
tillämpades som återspeglar ovan nämnda teman. 

Figur 32. Symbolbibliotek för moment 2.
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Moment 3 och 4 – bärande urbana strukturer utöver transportsystemet 
Samma grupper arbetade med att utveckla fler tematiska skikt för de olika stads-
strukturerna. För respektive stationsläge utvecklades följande teman:
• Offentliga rum och grönstruktur samt byggnader och funktioner som stödjer 

stadslivet (WS 3:3);
• Markanvändningsmönster och funktioner i övrigt (WS 3:4).

De vägledande principerna och strukturskisserna från förmiddagen gällde som 
utgångspunkter. Skillnaden mot tidigare resultat (från workshop 1 och 2) var att 
arbetet nu blev mer geografiskt konkret och inplacerat i den geometriska tätorts-
formen med stöd av landskapsanalysen (White, 2017). Ett nytt symbolbibliotek 
tillämpades som återspeglar ovan nämnda teman. 

Figur 33. Symbolbibliotek för moment 3 och 4.

Figur 34. Scenario A - radiell form, utveckling utifrån Götalandsbanan. Tre utvecklingssteg.

Figur 35. Scenario B - ortogonal form, utveckling utifrån Götalandsbanan. Tre utvecklingssteg

Figur 36. Scenario C - ”fri” form, utveckling utifrån Götalandsbanan. Tre utvecklingssteg

Scenarioskisser från de sex grupperna som visar (från vänster) transportsystem, markanvänd-
ning och grönstruktur.  Se även nästa sida.
Figur 34. Scenario A (överst) - radiell form, utveckling utifrån Götalandsbanan.
Figur 35. Scenario B (mitten) - ortogonal form, utveckling utifrån Götalandsbanan.
Figur 36. Scenario C (nederst) - ”fri” form, utveckling utifrån Götalandsbanan.
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Figur 38. Scenario E - ortogonal form, utveckling utifrån Landvetter. Tre utvecklingssteg

Figur 39. Scenario F - ”fri” form, utveckling utifrån Landvetter. Tre utvecklingssteg.

Mellanspel: efterföljande sammanställning av workshopresultaten 
Liksom vid tidigare workshops gjorde kommunens arbetsgrupp en efterföljande 
syntes av de olika gruppernas strukturscenarier. En viktig utgångspunkt var då 
analysen av scenarioarbetete från workshop 2 med de olika tyngdpunkter och 
samband som utgjorde det aggregerade resultatet från det tillfället (se workshop 
2 ovan). Det sammanlagda resultatet av scenarioarbetet från workshop 3 är en 
struktur som i hög utsträckning utgörs av ett stormaskigt ortogonalt nät som är 
vridet ca 45 grader i förhållande till nord-sydlig riktning för att följa de naturliga 
sprickdalarna i terrängen. De små sjöarna Stora Ristjärn och Lilla Ristjärn tang-
eras av Götalandsbanans korridor och tilltänkt stationsläge. Läget för stationen 
visar sig vara beroende av var terrängen medger en station. Här ville deltagarna 
placera in stationsområdet och en stor del av de urbana funktionerna – en punkt 
som är avsedd att ha hög centralitet samtidigt som naturvärden kan äventyras.

Scenarioskisser från de sex grupperna som visar (från vänster) transportsystem, markanvänd-
ning och grönstruktur.  Se även föregående sida.
Figur 37. Scenario D (överst) - radiell form, utveckling utifrån Landvetter.
Figur 38. Scenario E (mitten) - ortogonal form, utveckling utifrån Landvetter.
Figur 39. Scenario F (nederst) - ”fri” form, utveckling utifrån Landvetter.

Figur 37. Scenario D - radiell form, utveckling utifrån Landvetter. Tre utvecklingssteg
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Figur 40. Härryda kommuns sammanställda resultat vad gäller scenarier för transportsystem 
(överst till höger), grönstruktur (överst till vänster) och markanvändning och tyngdpunkter för 
urbana funktioner - sammanläggning av samtliga gruppers scenarioskisser till första grov struk-
tur för fortsatt scenarioarbete. Bild: Härryda kommun.



54 |

Analys av moment 1-4
Arbetet genererade ”designartefakter” där trestegsprocessen från enkla skisser 
till mer ”påklädda” scenarier visar en successiv fördjupning i deltagarnas sätt 
att förstå och beskriva den strukturella formen. Genom att arbeta i den anvisade 
ordningen – 1) stationen som utgångspunkt, 2) bärande element i transportsys-
temet samt 3) markanvändning och grön-/blåstruktur,  minskade risken för att 
snabbföränderliga komponenter blev utgångspunkt för mer beständiga istället för 
tvärtom. Uppdelningen i flera arbetssteg bedöms också ha bidragit till resultatens 
tydlighet då komplexiteten i uppgiften därigenom kunde hanteras även av delta-
gare från sektorer som traditionellt inte hanterar urban form. 

Preferensen för det ortogonala nätet som stadsform kan förklaras av dess etable-
rade betydelse i diskurser om den täta, attraktiva staden, men också av att den 
finns antydd utifrån riktningar och struktur hos landskapets dalgångar. Land-
skapsanpassning blev därmed viktig. En radiell struktur, som teoretiskt är effektiv 
för en struktur där stationen utgör centralpunkten – var inte möjlig att åstadkom-
ma på grund av den kuperade terrängen. Inte heller en koncentrisk form ansågs 
lämplig av detta skäl. Principen från workshop 1 att arbeta med flera funktionella 
tyngdpunkter för att distribuera funktioner i stadsstrukturen talade också emot 
en radiell struktur med en koncentrering till en central målpunkt (där station och 
centrum sammanfaller). Den fria formen – separata och spridda öar av bebyggelse 
och funktioner – hade varit möjlig utifrån terrängformationerna, men förutsätter 
att bebyggelsen placeras högt ovanför dalgångarnas botten, vilket skapar tillgäng-
lighetsproblem med branta väglutningar. Detta ansågs inte heller önskvärt utifrån 
målet att åstadkomma en integrerad stad med närhet mellan olika funktioner. 

Slutresultatet i flera av scenarioskisserna blev därför en kombination av det or-
togonala rutnätet med det radiella nätet som främjar effektiv kollektivtrafik och 
där tyngdpunkter distribueras till skärningspunkter mellan radiella stråk och 
ortogonala stråk. De radiella stråken differentieras från det ortogonala nätet ge-
nom att ges en högre konstitutionell status, d v s det får en överordnad roll som 
huvudstråk i förhållande till ett rutnät av lokalgator. Tydligast framträder det i 
scenariot ”ortogonal utveckling från Götalandsbanan”. Inte heller det modifiera-
de ortoginala nätet är som strukturell form fritt från utmaningar i den varierade 
topografin, men ansågs innebära minst svårigheter. Sammanfattningsvis gav den 
lokala professionella kunskapen hos deltagarna viktiga bidrag till den teoretiska 
kunskapen om ”optimal” stadsform för stationssamhället.

Någon slutsats om vilken som är den mest effektiva eller eftersträvansvärda struk-
turen framkom inte vid workshopen. Den stadsstruktur som utvecklades som 
sammanfattning av kommunens projektgrupp kom dock att utgöra grund för 
efterföljande workshoparbete och kan därmed anses utgöra ett ”huvudalternativ” 
för Landvetter södra. Liksom vid tidigare sammanställningar var delstudiefors-
karna inte aktiva i sammanställningen eller produktionen av den aggregerade 
resultatbilden, utan projektgruppens sakkunskap och kännedom om förutsätt-
ningarna fick påverka utfallet. Utöver att detta gör resultatet mer ”fristående” från 
forskarnas inverkan så har detta också bidragit till legitimitet för processen lokalt 
och för de stegvisa resultaten som utgångspunkt för fortsatt arbete i delstudien.
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Workshop 4: Stationssamhällets mobilitet och energianvändning 
från transporter
Workshop 4 genomfördes 8 februari 2019 och fokuserade på färdmedelsfördelning, 
dels till följd av teknikutveckling och förbättrade drivmedel, dels till följd av den 
struktur som arbetats fram. Deltagarna fick utveckla scenarier för olika färdmedel 
och uppskatta hur stora förändringar som ansågs rimliga och önskvärda, och vad 
som menades med hållbar, energieffektiv och innovativ stad i denna bemärkelse.
Utöver scenarioteknik introducerades två kvantitativa verktyg som utvecklats i 
annat sammanhang – Excelverktyget Transcen (Magnusson, 2016, se bl a även Ran-
hagen 2013), som används för beräkning av energianvändning och klimatpåver-
kan från transporter beroende på färdmedelsfördelning, samt Klimatverktyget som 
GR och IVL utvecklade i ett eget projekt särskilt för bebyggelseutveckling nära 
transportnoder. Endast det förstnämnda verktyget användes under workshopen, 
medan det andra tillämpades efter workshopserien. Dessutom användes verktyget 
värderos (se Ranhagen, 2011 för en beskrivning) för bedömning av scenarierna.

Workshopen genomfördes i ett antal steg enligt figuren nedan. Det sista steget 
(WS4:3 enligt nedan) genomfördes dock inte på grund av tidsbrist utan blev is-
tället en diskussion om resultaten i de övriga stegen. För WS 4:1a organiserades 
deltagarna utifrån kompetens för att utveckla ”djupa” scenarier med särskilt fokus 
på olika transportmedel – GC, kollektivtrafik och individuella motorfordon. När 
dessa utvecklats mixades grupperna tvärdisciplinärt för att få bredare och mer all-
sidiga uppskattningar av färdmedelsfördelning i samtliga scenarier. Under WS 4:2 
fördelades grupperna för bedömning med dels Transcen, dels värderosverktyget, 
på så sätt att varje färdmedel undersöktes med båda analysverktygen. 

Figur 41. Schema för genomförande av workshop 4.
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Moment 1 - Utveckling av scenarier för färdmedel
Grundat på tidigare framarbetad framtidsbild som bas arbetade sex grupper fram 
varsitt scenario för tre färdmedel:
Grupp 1 – 2: ett stationssamhälle där GC-trafik prioriteras maximalt
Grupp 3 – 4: ett stationssamhälle där kollektivtrafik prioriteras maximalt
Grupp 5 – 6: ett stationssamhälle där individuella motorfordon (bil m m) priorite-
ras maximalt.

Efter ca 30 minuters arbete fick GC-grupperna arbeta samman sina scenarier och 
kollektivtrafik- och individuella fordongrupperna gjorde på motsvarande sätt, 
så att det i slutet av övningen återstod tre mer sammansatta framtidsbilder – ett 
för respektive prioriterat transportslag. I de olika scenarierna finns utrymme för 
samtliga transportslag, men varje scenario har en profilering mot en hög andel av 
något trafikslag av GC, kollektivtrafik och individuella motorfordon.

Figur 42 (vänster), 43 (höger). Arbete under första momentet av workshop 4 med att 
utveckla transportslagsvisa scenarier.

Figurer 44-45. Scenarier för (från vänster) GC Max (grupp 1-2), Koll Max (grupp 3-4) och 
Individuella motorfordon Max (grupp 5-6).
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Värt att notera i scenarierna är att:
• GC Max-bildens GC-stråk i stort sett följer de huvudstråk för vägnätet (tjocka 

svarta linjer) som utlagts i tidigare strukturarbete, men kompletterat med ett 
mer finmaskigt nät (röda linjer) som följer sekundära gator i vägnätet eller går 
genom huvudnätets storkvarter. I de centrala delarna är det en tydlig kvarters-
struktur, men i ytterkanterna mer följsamt med terrängen. Emellertid används 
även ett antal grönstråk för GC-stråk vilket ger två relativt sammanhängande 
GC-nät med helt olika karaktär. Cykelvägarna prioriteras i mötet med andra 
trafikslag. Det finns även tankar om GC-stråk genom skogen i sydvästlig rikt-
ning och kopplingar till Landvetter i norr genom Mölndalsåns dalgång. Ett an-
tal funktionella tyngdpunkter är markerade i större korsningspunkter i nätet.

• Koll Max-bilden har ett par stormaskiga slingor som går från Landvetter via 
en ny stations vid det markerade stråket för Götalandsbanan samt vidare i 
riktning mot Landvetter flygplats och Björröd. En ny koppling för kollektiv-
trafik över Väg 40 och åns dalgång är inritad. Svart-blå linjer är större nät och 
det rosa är mer finmaskigt, anropsstyrt. Ett stråk i sydväst är överkryssat och 
anses inte behöva kollektivtrafikförsörjas.

• Individuella motorfordon Max-bilden har ett mer finmaskigt vägnät och små funk-
tionella tyngdpunkter relativt jämnt fördelat i detta nät. Individuella fordon 
avser huvudsakligen autonoma fordon. Man får enligt workshopdeltagarna ha 
egen bil, men troligen har man inte det, resonerade man. Bilen ska komma 
nära bostaden, men hur nära? Man beställer bilen via app. Prickar (på skis-
sen) markerar att det finns uppsamlingspunkter för fordonen. Servicestationer 
med p-hus erbjuder samlade parkeringslösningar. Bebyggelsemässigt kan 
man sprida ut bebyggelsen över hela ytan, men stationen är en viktig punkt 
dit man gärna vill ta sig. Det är olika standard på vägnätet - smala i det rosa 
nätet och bredare för de större huvudstråken.

Uppskattning av färdmedelsandelar 
Efter arbetet med scenarier baserade på den gemensamma framtidsbilden från 
workshop 3 skedde ett skifte till blandade grupper där deltagare från tidigare 
grupper GC + Koll + Individuella fordon ingick. Syftet var att få balanserade be-
dömningar där samtliga gruppers renodlade perspektiv på ett av transportslagen 
kunde brytas mot varandra. Dessa grupper fick diskutera sig fram till vilka för-
ändringar av färdmedelsfördelningen man bedömde som rimlig och önskvärd år 
2050 för ”sina” respektive scenarier som ingångsvärden för att därefter beräkna 
energianvändning och CO2-utsläpp med hjälp av verktyget Transcen. 

Utgångspunkten var att Landvetter Södra antogs komma att ha 25 000 invånare år 
2050. För att kunna beskriva nollalternativet användes följande ingångsdata, som 
tagits fram av den kommunala projektgruppen för Landvetter södra:
• Reslängd per person och dag: 46 km (gäller för kommunen som helhet)
• Färdmedelsfördelning (bil/kollektivtrafik/spårbundet/GC) i procent: 

66/16/0/18.
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Rumsligt scenario 
GC-max

Rumsligt scenario 
Koll-max

Rumsligt scenario 
Individuella miljö-

fordon-max
Reslängd/dag snitt/per-
son 2050 för Landvet-
ter Södra

20 46 46

Mål för minskning av 
energianvändning och 
CO2-utsläpp (för hela 
gruppen)

50/80 för alla tre scenarier 

Färdmedelsfördelning 
(bil/koll/spår/GC) i 
procent jämfört med 
dagsläget

Fördelningen ser olika 
ut beroende på vilket 
av Transcenverktygets 
färdmedelsscenarier 
som avses.

Transcen GC-profil:
20/25/20/35

Transcen GC-profil:
25/10/40/25

Transcen GC-profil:
0/30/40/30

Transcen Koll- profil:
25/30/20/25

Transcen Koll- profil:
25/25/30/20

Transcen Koll- profil:
0/30/50/20

Transcen Ind.ford- profil:
55/10/10/25

Transcen Ind.ford- profil:
30/10/40/20

Transcen Ind.ford- profil:
55/10/10/25

Energieffektivisering 
genom teknikförbätt-
ring (bil/buss) i procent 
jämfört med dagsläget

15/15 50/50 50/50

CO2-minskning från 
drivmedel (bil/buss) i 
procent jämfört med 
dagsläget

95/95 60/60 80/80

Två av grupperna (koll-max och individuella motorfordon-max) bedömde att re-
sandets omfattning 2050 är ungefär samma som idag givet att Landvetter Södra är 
integrerat med den omgivande regionen med bil- och kollektivtrafiknät. GC-max-
gruppen resonerade utifrån en framtid där Landvetter Södra i högre grad är en 
oberoende, självförsörjande enhet vad gäller arbete, boende och fritid och att det 
regionala resbehovet därför är mindre – inte bara genom att resorna blir kortare 
utan också genom att man gör färre resor med kollektivtrafik, tåg och bil. Man såg 
detta som en förutsättning för en hög andel GC-trafik. En konsekvens av denna 
typ av samhälle är, ansåg man, att satsningarna på ny fordonsteknik inte blir lika 
omfattande och att energieffektiviseringen genom ny teknik därmed inte blir så 
stor, men att övergång till andra drivmedel (el) bidrar till minskad klimatpåver-
kan.

Diskussionen om färdmedelsfördelning grenade ut sig eftersom Transcen-verkty-
get i sig självt har inbyggda scenarier med fokus på GC, kollektivtrafik respektive 
miljöbilar och fick en mer normativ än explorativ karaktär. GC-max-scenario-grup-
pen ansåg inte att de tre Transcen-scenarierna borde skilja sig så mycket sinsemel-
lan – scenariot för Landvetter Södra (GC-max) skulle ha starkt genomslag för alla 
tre Transcen-scenarier. Hos Koll-max-gruppen skiljer sig Transcen-scenarierna 
inte heller så mycket sinsemellan, men andelen resande med tåg är påtagligt högre 

Tabell 2. Uppskattningar från workshopdeltagarna angående reslängd, färdmedelsfördelning, 
energieffektivisering genom teknikförbättring samt CO2-minskning från drivmedel för de tre 
utarbetade scenarierna från övning 1 (OBS! inte de scenarier som finns i Transcenverktyget). 
Röda siffror markerar färdmedelsfördelningar när Scenarierna för transportsystemet i Landvet-
ter Södra sammanfaller med Transcens inbyggda scenarier för färdmedelsfördelning.
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än hos de andra grupperna. Individuella motorfordon-max-gruppen ansåg inte att 
det var önskvärt med någon annan typ av individuella fordon än miljövänliga, så 
man ansatte att bilresandet blir noll för de Transcen-scenarier som har profil mot 
GC och kollektivtrafik, men en mycket hög andel bil för miljöbilsscenariet.

När det gäller teknik- och bränsleutveckling såg koll-max- och individuella for-
don-max-grupperna positivt på energieffektiviseringspotentialen, medan GC-
max-gruppen och individuella fordon-max-gruppen ansåg att bytet till andra 
bränslen tar ner CO2-utsläppen i enlighet med riksdagens beslut om en fossilfri 
fordonsflotta 2030. Avseende detta var koll-max-gruppen något mer försiktig. 
Uppfattningarna var alltså lite olika om effektiviserings- och utsläppsminskning-
spotentialen.

Införande av autonoma fordon i gruppernas scenariodiskussioner innebar att man 
vågade föreställa sig mindre yta för parkering i staden, men också att betydelsen 
av närhet tycks minska då bilarna kan anropas och vara tillgängliga när som helst 
och överallt. Detta talar emot en differentiering av transportnäten och ”nästan 
bilfria distrikt”. Det tycks också ha förknippats med en lite lägre bebyggelsetäthet 
och mer utbredd stadsyta. Det går att dra slutsatsen att en jämnt fördelad tillgäng-
lighet (som i ett ortogonalt rutnät utan restriktioner någonstans) ger svårigheter att 
styra utvecklingen så att besöksintensiva funktioner koncentreras till funktionella 
tyngdpunkter som kan kopplas till lokal närhet för gående och cyklister och för 
god tillgänglighet till kollektivtrafiken. Det stämmer med teorin att jämnt förde-
lad tillgänglighet i kombination med individuellt resande och en liberal hållning 
vad gäller lokalisering minskar betydelsen av urban form och D-faktorer. 

Moment 2:
2a)  ”Mjuk” utvärdering utifrån mål/indikatorer för integrerade transport 
och strukturscenarier.
Halva storgruppen (3 grupper) utvärderade förmiddagens arbete med stöd av en 
värderos där indikatorer baserade på målen fanns inlagda. Utvärderingen skedde 
med en femgradig skala och gjordes för samtliga strukturscenarier – olika färglin-
jer i värderosen representerar de olika framtidsbilderna. 

Figur 46-48. De tre gruppernas ”mjuka” utvärdering av de tre scenarierna – samtliga grupper 
utvärderade samtliga scenarier. På nästa sida visas utvärderingen scenariovis tillsammans med 
renritade rumsliga scenarier för GC-max, Koll-max och Individuella motorfordon-max.
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Figur 49. De tre gruppernas ”mjuka” utvärdering av de tre framtidsbilder efter kommunens 
sammanställning och överföring till kartbilder som representerar scenarierna för de tre färd-
medlen. Bild: Härryda kommun
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Hur väl når strukturscenarierna målen? Resultatet visar att: 
• GC-max är det alternativ som samtliga grupper pekar ut som det som når längst 

i flest avseenden vad gäller att uppfylla de valda utvärderingskriterierna. Det 
är uppenbart att GC-max har en koppling till olika stadsmiljökvaliteter, men 
når inte fullt ut kriterierna om kopplingar till kollektivtrafiken.

• Koll-max presterar generellt sett bra gentemot flertalet kriterier och bäst vad 
gäller kopplingar till kollektivtrafik och lokalisering av funktioner intill kollek-
tivtrafik. Här finns dock skillnader mellan grupperna, där en grupp generellt 
ger låga värden för kopplingen till exempelvis grön- och blåytor samt – mer 
förvånande – närhet till mötesplats från station/transportnod och befolkning-
stäthet i centrum och vid transportnoder. Det är oklart vad denna bedömning 
grundas på.

• Individuella motorfordon-max varierar mellan alla tre grupperna. Det före-
faller som att kriteriernas koppling till scenariot blir svagare på grund av att 
de individuella motorfordonen kan röra sig överallt i stationssamhället med 
ungefär samma lätthet, vilket gör att bedömningarna av kriterieuppfyllelse 
blir svårare.

Det går att se skillnader i hur man har resonerat både mellan ”beräkningsgrup-
perna” och de helt kvalitativa grupperna och inom dessa respektive kategorier 
bedömningsgrupper. 

2b)  Beräkning av energi och utsläpp från transporter för scenarierna.
Andra halvan av storgruppen (3 grupper) analyserade förmiddagens arbete med 
Transcen-verktyget. Grupperna matade in uppskattat antal resenärer, uppskattad 
genomsnittlig reslängd (km/person och dag) och bedömd nåbar färdmedelsfördel-
ning i rutorna ”förutsättningar” och ”nollalternativ”.

Figur 50. Beräkning för scenariot ”GC-max”, utvecklat under workshop 4. Baserat på Transcen 
(Ranhagen, 2008). 
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Figur 51. Beräkning för scenariot ”Koll-max”, utvecklat under workshop 4. Baserat på Transcen 
(Ranhagen, 2008). 

Figur 52. Beräkning för scenariot ”Individuella motorfordon-max”, utvecklat under workshop 4. 
Baserat på Transcen (Ranhagen, 2008). 

Beräkningarna visar några intressanta resultat:
• Påverkan från stadsstrukturen och övergripande inriktning för scenarierna 

(GC, kollektivtrafik och individuella motorfordon) vad gäller färdmedelsför-
delningen framträder främst i de kombinationer med Transcens fokusscena-
rier där scenarierna sammanfaller, d v s GC-max och GC-fokus; Koll-max och 
Koll-fokus samt Individuella fordon-max och miljöbilsfokus. Här är det tydligt 
att den konceptuella stadsstruktur man har utarbetat syns och förstärks av 
Transcen-scenarierna.
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• Samtliga scenarier uppnår de mål för CO2-utsläpp och energianvändning man 
har satt och innebär påtagliga förbättringar jämfört med ett nollalternativ. 
Överflyttningen av resande från bil till andra transportslag är en bidragande 
faktor i detta, men den stora förbättringen – både avseende energieffektivise-
ring och CO2-utsläpp – beror främst på teknikförbättring och val av drivmedel.

• Ett av resultaten avviker kraftigt från de övriga – miljöbilsfokus hos Indivi-
duella fordon-max-gruppen. Detta scenario är det enda som inte når upp till 
målen, trots att teknikförbättring och miljövänligt drivmedel är samma som 
i övriga fokus-scenarier hos gruppen. Förklaringen är att andelen biltrafik är 
stor – 80 procent, d v s lite högre än idag (men likvärdigt med situationen i 
många mindre kommuner) och att man inte har antagit att det sker någon ökad 
samåkning jämfört med dagsläget. Denna avvikelse visar att färdmedelsför-
delningen ändå har betydelse för energianvändning och klimatpåverkan från 
persontransporterna, givet att reslängder, antal resor, teknikförbättring och 
drivmedel är lika mellan scenarierna. Resultatet visar också att delandelös-
ningar kan ha betydelse för att göra detta alternativ klimateffektivt. 

• Individuella motorfordon är endast ett lämpligt alternativ från energi- och 
klimatsynpunkt om man kan säkerställa hög grad av teknikutveckling och al-
ternativa fordonsbränslen. Detta är dock ingen garanti för att nå uppsatta mål, 
då andelen bilresande behöver minska till en nivå motsvarande 50 procent för 
att klara de mål workshopdeltagarna satte upp (d v s ca 15 procent mindre än 
i dagsläget).

• Samtliga grupper har antagit en stor andel resande med spårbundet (20 pro-
cent eller mer betraktas här som en stor andel). Detta är i linje med GC-max-
gruppens resonemang om minskade regionala resor med bil och större andel 
lokala resor med gång och cykel. Det är också helt i linje med Koll-max-grup-
pens inriktning (här är det fråga om mycket hög andel spårbundet resande). 
För Individuella fordon-gruppens del är det svårt att förstå den höga andelen 
spårbunden trafik, även om det skulle ingå spårvagn med tätt förlagda håll-
platser mot bakgrund av att inriktningen är individuella fordon.

• I GC-max-gruppens beräkningar är kollektivtrafikfokus det Transcen-sce-
nario som ger störst minskningar av energianvändning och CO2-utsläpp. 
GC-fokus-scenariot presterar inte riktigt lika bra, även om samtliga scenarier 
innebär stora minskningar. Huvudförklaringen är att gruppen räknade med 
att miljöbils- och kollektivtrafikfokus innebär 25 procents minskat resande 
jämfört med GC-fokus.

• På motsvarande sätt kan en del av det mycket positiva resultatet för GC-fokus 
i Individuella fordon-gruppens beräkning hänföras till att man har 25 procent 
mindre resande i det scenariot i kombination med hög andel bilresande, vilket 
blir mer gynnsamt för det scenariot.

• Det faktum att GC-max kombinerat med GC-fokus i Transcen inte presterar 
bättre vad gäller energieffektivisering kan förklaras med att man dels har gjort 
en försiktig bedömning av energieffektiviseringspotentialen genom teknikut-
veckling, dels att de andelar som använder bil och kollektivtrafik är mindre än 
i andra scenarier.

• Ett fortsatt steg i forskningen skulle kunna vara att också göra en känslig-
hetsanalys av vad man vill uppnå och vad man bedömer att man klarar att 
uppnå i termer av måluppfyllelse genom att justera färdmedelsfördelningen 
för ”nollalternativet”. 
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Bland beräkningsgrupperna var förståelsen för Transcen-verktyget generellt god. 
Däremot ansåg miljöfordonsgruppen att miljöfordon är det enda alternativet för bi-
lens utveckling och om detta inte fanns i övriga Transcen-scenarier så räknade man 
helt bort bilen i dessa scenarier. Detta får anses vara en starkt progressiv uppfattning 
som påverkar resultaten hos den gruppen. Med viss teknik- och bränsleutveckling 
skulle skillnaderna mellan scenarierna bli betydligt mindre eller till och med till 
favör för miljöbilscenariot. För att främst GC-scenariot ska vara konkurrenskraftigt 
med teknik- och bränsleutveckling krävs en betydligt större andel GC-resenärer och 
kortare resvägar. 

Bland grupperna som arbetade med en värderos och indikatorer var enigheten stor 
om förtjänsterna med det rumsliga GC-scenariot, medan det rumsliga individuella 
miljöfordon-scenariot har mer skiftande utfall och skiljer sig mer åt mellan bedöm-
ningsgrupperna. Det är naturligt med variationer i resultat när grupperna är få och 
enskilda deltagare kan ha stor inverkan på den enskilda gruppens resonemang, 
men då samma grupper har utvärderat samtliga rumsliga scenarier så borde sådan 
inverkan vara konsistent mellan scenarierna. Variationerna mellan grupperna kan 
förklaras med att indikatorerna inte tar upp traditionellt bilfrämjande aspekter av en 
hållbar stad. Detta kan ses som en skevhet till favör för GC- och kollektivtrafik ”in-
byggt i verktygen”. Emellertid speglar indikatorerna de inriktningsmål som kom-
munen fattat beslut om och vad tidigare forskning har framhållit som betydelsefullt 
för en mer energieffektiv och hållbar stadsutveckling. Detta är en medveten influens 
med hänsyn till projektets syfte och motiveras med detta. 

Moment 3 - Utveckling av hållbara mobilitetsåtgärder för respektive fram-
tidsbild
Grupperna utvecklade i sista övningen åtgärder (rumsliga, tekniska, beteendere-
laterade) för en hållbar mobilitet för Landvetter Södra med syftet att konkretisera 
kombinationen av fysiska och andra åtgärder och därigenom stödja diskussionen 
om en energieffektiv struktur. Det skedde genom en brainstorming kring åtgär-
der baserat på workshopens tidigare övningar och diskussion samt föredrag från 
forskarna om hållbar tillgänglighet och mobilitet. Utgångspunkten för övningen 
var att åstadkomma en överföring av resande från personbil till mer hållbara alter-
nativ (som tar mindre plats, har större kapacitet i trafiksystemet och som använder 
mindre energi och leder till mindre utsläpp). Det poängterades att kopplingarna 
till järnvägen och stationen vid Götalandsbanan/resecentrum i Landvetter är cen-
trala för strategin.

Resultatet blev ett antal idéer som kopplades till strukturscenarierna:
• GC-max: Noder i korsningspunkter där det finns tillgång till kollektivtrafik, 

cykelpool, service, parkering m m. I branta passager kan behövas någon form 
av typ bergbana, linbana m m både för ensamcyklister och för ekipage. Mycket 
ska ledas till stationsläget. ICT/appar som stödjer effektiva transporter.

• Koll-max: Linbana som går från stationen och bort till Landvetter resecentrum. 
Högt förtroende för mindre fordon man kan anropa med ICT (rosa nätet). El-
cyklar som trafikerar ett kapillärt nät.

• Idéer om kompletterande mobilitetsfunktioner såsom p-hus i stadens utkant, 
bilpool, personfordon och drönare i kombination för varuleveranser, samord-
nad lastning och lossning av gods och delandelösningar för effektivare for-
donsnyttjande. Taxa är ett verktyg - egen bil blir dyrare än att dela.
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Analys av moment 1-3
Det är påtagligt under WS4 hur sammansättningen av deltagare vid de olika 
momenten gav resultat där sektorskompetens och tvärsektoriella grupper kunde 
bidra med ömsom djupa, ömsom breda perspektiv. Vid det här laget hade många 
vant sig vid att arbeta med rumsliga scenarier. Däremot innebar arbetet med just 
transportslag vissa utmaningar eftersom Transcens scenarier grundas på anta-
ganden om bränslen, fordonsteknik och resvanor som vissa deltagare inte hade så 
djup kunskap om. 

Den planerade ordningen av moment 1-3 bedöms som viktig för hur grupperna 
resonerade vid arbetet med värderos respektive Transcen-beräkningar. Skapandet 
av strukturscenarier från den gemensamma framtidsbilden från workshop 3 ut-
gör en central utgångspunkt genom att den gav deltagarna en rumslig förståelse 
och gjorde det möjligt att beakta stationssamhällets form vid diskussionerna om 
färdmedelsfördelning och vid bedömningarna av måluppfyllelse. Kommunens 
renritade illustrationer av de rumsliga färdmedelsscenarierna visar tydliga skill-
nader i det rumsliga avtryck som betoningen av olika fordonsslag innebär, vilket 
pekar mot en stor betydelse av att ha en rumslig förståelse för färdmedlens lokala 
”avtryck” i stationssamhället. 

Uppdelningen på en helt kvalitativ bedömning av måluppfyllelse med värderos 
och en mer kvantifierad bedömning med Transcenverktyget visar vidare på två 
olika angreppssätt som kompletterar varandra snarare än ersätter varandra – det 
bedöms som viktigt att beräkningar av generella parametrar som färdmedelsför-
delning kombineras med bedömningar av måluppfyllelse av ett bredare spek-
trum av hållbarhetsmål och viktiga faktorer för att undvika suboptimering och 
frikoppling från den urbana strukturens betydelse (vilken inte framträder som en 
påverkansfaktor i Transcenverktyget). 

Vid en sammanfattning av resultaten går det att konstatera att ett starkt fokus på 
GC- och kollektivtrafik bedöms som eftersträvansvärt och effektivt för att uppnå 
uppsatta klimat- och energimål, och att miljöbilsinriktning förutsätter minskat 
resande och kraftfull teknikutveckling för att vara konkurrenskraftigt i dessa av-
seenden. Även om så sker, visar värderosbedömningarna att ett starkt bilfokus 
inte uppfyller övriga mål för en hållbar stadsutveckling lika väl. Detta stödjer 
utgångspunkten att energifrågan i stadsplaneringen inte kan ses eller hanteras 
separerat från andra aspekter av en hållbar stadsutveckling. 

När transportscenarierna kombineras med resultatet från workshop 3 framträder 
en tydligare kombination av rumslig struktur (morfologisk geometrisk komposi-
tion av kvartersformer), topologisk konfiguration av länkar, noder och tyngdpunk-
ter i vägnätet och de funktionella tyngdpunkterna samt vägnätets och kvarterens 
konstitution i form av roll i nätverket samt markanvändning för kvartersmarken. 
Några aspekter som framträder först vid en analys av resultaten är: 
• Det vägnät som utlagts har potentialen att kunna fungera för både ett starkt 

GC-/kollektivtrafikscenario för transporternas funktion eller för ett starkt fo-
kus för individuella fordon. Nätet främjar därmed robusthet och flexibilitet, 
men blir inte så styrande som struktur för en energimässigt hållbar utveckling. 

• Noder i nätet som har markerats stödjer en koncentration av funktioner till 
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dessa punkter. Under förutsättning att en konsekvent sådan strategi tillämpas 
ger stationssamhällets form förutsättningar för ett effektivt transportsystem 
med lokalt tillgängliga funktioner kombinerat med effektiv kollektivtrafik. 
Fördelningen av funktionella tyngdpunkter i relation till befolkningstäthetens 
intensitet behöver dock tydliggöras för att strukturen inte ska bli excentrisk. 

• Stationens läge invid Ristjärnarna och med en bitvis dramatisk topografi gör 
det svårt att skapa ett tätt förhållande mellan stadsbebyggelse, stadsfunktioner 
och stationen. Från ett transportperspektiv finns en risk att excentricitet upp-
står i relationen mellan stationen och stadscentrum eller andra funktionella 
tyngdpunkter. Det kan helt enkelt vara enklare att lägga centrum längre norr-
ut än vid stationsläget vid Götalandsbanan. 

• Kommunens ”efteranalys” pekar ut stråk som stämmer väl med både topogra-
fin och med en gen dragning av främst kollektivtrafik med hänsyn till statio-
nens läge och tidigare redovisade behov av kopplingar mot Landvetter tätort 
och Airport City/Landvetters flygplats. Kommunen identifierade även ytterli-
gare behov av kopplingar som inte framkom så tydligt i workshopmaterialet 
men som enligt space syntaxanalyserna ökar konnektiviteten och den rumsli-
ga integrationen. 

• De stora utmaningarna ligger i att integrera transportnäten med Landvetter 
tätort, där RV40, Kust-till-kustbanan och ån liksom kraftiga höjdskillnader ut-
gör stora barriärer. 

Mellanspel: Uppsummering och planering för det fortsatta delstudiearbetet
Efter workshopen gjorde kommunens projektgrupp sammanställningar av grup-
pernas arbete där beräknings- och bedömningsarbetet överfördes till en mer ut-
vecklad framtidsbild (fortfarande med utgångspunkt i resultaten från workshop 
3, se figur på nästa sida). Bedömningen efter workshop 4 var att det nu fanns ett 
underlag för att kunna forma transportsystemet i stadsstrukturen men att det 
lokala resandet fortfarande var otydligt eftersom detta i hög grad påverkas av 
förekomsten och lokaliseringen av urbana funktioner som start- och målpunk-
ter för resandet. Utgångspunkten för planeringen av workshop 5 blev därför att 
närmare undersöka hur stationssamhällets markanvändning och funktionella 
struktur skulle kunna se ut, baserat på tidigare resultat och för att få en tydligare 
bild av stationssamhällets hållbarhets- och energiprofil. Även här ansågs deltagar-
nas lokala och tvärsektoriella yrkeskunskaper som avgörande för en välgrundad 
framtidsbild, samtidigt som kunskap om ytbehov och omfattning av olika urbana 
funktioner bedömdes som viktig för att ge ett rimligt underlag för arbetet. Med ut-
gångspunkt i Hammar Locum Metiors (2017) förstudie för en kostnadsberäkning 
för Landvetter södras genomförande samt en scanning av etablerade ytkrav för 
olika verksamheter, tog delstudieforskarna fram ett underlag för scenarioarbete 
kring urbana funktioner. 

Den efterföljande diskussionen innebar också, grundad på forskarnas och pro-
jektgruppens erfarenheter från workshop 4, att särskild vikt inför workshop 5 
lades vid kopplingen mellan urbana funktioner och resande med kollektivtrafik 
och olika funktioners upptagningsområde (nåbarhet med gång och cykel). Detta 
inspirerade delstudieforskarna att utveckla ett nytt kartläggningsverktyg i form 
av relationsanalys för urbana funktioner (se workshop 5).
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Figur 53-54. Utvecklade analyser i kommunens uppsummering av workshop 1-4 - Natur och 
rekreation (Figur 53 överst) och Transporter (Figur 54 nederst) - kombinerat med landskapsa-
nalys (White, 2017). Bilder: Härryda kommun
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Figur 55-56. Överst (Figur 55): Utvecklad analys efter workshop 4 avseende bebyggelse. Ne-
derst (Figur 56): Utvecklad framtidsbild baserad på resultaten från workshop 1-4. Preliminär 
utgångspunkt för workshop 5 och 6. Bild: Härryda kommun
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Workshop 5: Stationssamhällets funktioner och målpunkter
Workshop 5 genomfördes den 3 april 2019 och syftade till att studera den funktio-
nella strukturen av transportgenererande tyngdpunkter och hur dessa förhåller sig 
till varandra i det nya stationssamhället i olika scenarier. I ett första steg analyse-
rades tänkbara urbana funktioners räckvidd/upptagningsområde, funktionernas 
behov av att ligga nära varandra samt deras behov av närhet till kollektivtrafik. 
Därefter utvecklades scenarier med stöd av funktionspussel mot bakgrund av den 
samlade framtidsbild som kommunens projektgrupp ställt samman baserat på 
tidigare samskapandearbete (workshop 1-4).

Moment 1 – Relationsanalys för urbana funktioner
Kopplingar och relationer mellan olika urbana funktioner utforskades genom till-
lämpning av relationsanalys. Frågor som undersöktes var:
1. Vilken ”räckvidd” har olika stadsfunktioner? Ett antal funktioner skrevs in i 

matrisen för relationsanalys med olika rumsliga nivåer – stationsnära/ cen-
trumnära; stadsdel; stad; kommun/delregion.

2. Vilka funktioner har ett starkt behov/nytta av att ligga nära varandra eller 
vara lätta att nå inom 5 min gångavstånd? Grupperna arbetade med att dra 
linjer / kopplingar mellan olika funktioner – tunna linjer för svaga kopplingar 
och tjocka linjer för starka kopplingar.

3. Vilka funktioner har särskilt stort behov av att lokaliseras inom 300 meter (100-
200-300 m) från en kollektivtrafikhållplats respektive större transportnod? 
Detta markerades på matrisen bredvid respektive funktion.

Figur 57. Utvecklingen av relationsanalysen för urbana funktioner under workshop 5.
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Figur 58. Exempel på ifylld matris från relationsanalysen för urbana funktioner. 

Tabell 3. Exempel på ifylld matris från relationsanalysen för urbana funktioner. 
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Funktionskartläggningen visar att: 
• Ganska få funktioner är av rent lokal karaktär, d v s sådant som kan finnas i 

platser/noder och förekomma i flertal, spridda i anslutning till bostäder. 
• Många funktioner har en räckvidd på stads- eller kommunnivå. Stadsnivån är 

den nivå som i genomsnitt har flest funktioner följt av kommun-/delregionni-
vån. 

• Många av de funktioner som har räckvidd på stadsnivå eller kommun-/delre-
gionnivå har behov av anslutning till kollektivtrafik. 

• Endast en av grupperna expanderar analysen utanför kommun-/delregionni-
vån och omnämner funktioner med nationell/internationell karaktär. 

• De funktioner som har flest kopplingar till andra funktioner varierar mellan 
grupperna, men de som förekommer hos fler än en grupp och som har 4-5 
kopplingar eller fler är bibliotek/kulturhus, café/restaurang, förskola, grund-
skola och torg.

• Några andra funktioner som enstaka grupper tar upp som får 4-5 kopplingar 
eller fler är högskola, folkhögskola, gym, detaljhandel, hotell, idrottshall, gym-
nasium, simhall, ishall, vårdcentral, fotbollsplan för träning, naturreservat, 
föreningslokaler, LSS-boende, gruppboende, cykelpool, scooterpool/bilpool/
lastcyklar och parkeringshus. 

• Det är vanligast att starka kopplingar anges mellan idrottsanläggningar och 
skolfaciliteter (grundskola, gymnasium). Rekreationsanläggningar anges 
också av flera behöva starka kopplingar till specialboende av olika slag, inte 
minst ur ett hälso- och vårdperspektiv. En grupp pekar på behovet av starka 
kopplingar mellan station och ett flertal andra funktioner med kommunal/
delregional räckvidd, däribland högskola, folkhögskola, gymnasium, hotell 
och större idrottsanläggningar.  

• Större anläggningar för rekreation och idrott tenderar att ses som relativt lik-
värdiga ur ett lokaliserings- och räckviddsperspektiv. Det gäller framförallt 
simhall, ishall och fotbollsplan men även multiarena. Idrottshall anges av någ-
ra grupper ha ett något större behov av koppling till flera andra funktioner. De 
flesta av dessa anläggningar anses generellt ha stort upptagningsområde och 
behov av starka kopplingar till vissa andra verksamheter, främst grundskola 
och till varandra – de bör samlokaliseras. Andra anläggningar som anses re-
lativt likvärdiga är högskola och folkhögskola på kommunal/delregional nivå 
samt specialboende, som ofta förläggs på stadsnivå. 

• Många funktioner anses ha behov av god närhet och tillgänglighet till kollek-
tivtrafik. Tendensen är att det är vanligare att funktioner med många kopp-
lingar och stor rumslig räckvidd har behov av god koppling till kollektivtrafik 
än funktioner på plats/nod-nivå och med få kopplingar (även om bilden inte 
är entydig). 

Moment 2 - Scenarioarbete – olika funktionsstrukturer
Utveckling av scenarier baserat på relation till stationen och olika konfigurationer 
för rumslig gruppering av funktionerna. Scenarioinstruktionerna till grupperna 
(nod/stråk i kombination med olika typer av kollektivtrafik) har sin utgångspunkt i 
Cutris, Renne & Bertolini, 2009, som pekar på olika situationer i en region där olika 
stadstyper (bilorienterad, kollektivtrafikorienterad eller gång- och cykelorienterad) 
utgör ett resultat av en kombination av transportmedlens rumsliga räckvidd (spa-
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tial reach) och intensiteten hos markanvändningen samt kapacitet och flexibilitet i 
transportsystemet. En energieffektiv stadsstruktur är här och i enlighet med övrig 
forskning om energieffektiva transporter en som tar gång- och cykeltrafik som ut-
gångspunkt för lokala transporter och som tillämpar kapacitetsstark kollektivtrafik 
för mer långväga resor. 

Som verktyg för momentet användes ett för ändamålet särskilt utvecklat funk-
tionspussel med pusselbitar som representerar ett stort antal urbana funktioner 
och de ytbehov som bedöms uppstå i ett stationssamhälle för 25 000 invånare. 
Pusselbitarna var måttriktiga och skalmässigt anpassade till en underlagskarta 
över Landvetter södra för att ge en uppfattning om olika funktioners faktiska ”av-
tryck” och utrymmesbehov i geografin. Pusselbitarna pusslades ut på karta med 
framtidsbilden i skala 1:5000. Grupperna arbetade efter följande förutsättningar:
A) Funktionsblandning på kvartersnivå + gruppering av funktioner i noder.   
 BRT-liknande (Bus Rapid Transit) kapacitetsstarkt stråk för kollektivtrafik  
 genom Landvetter södra.
B) Funktionsblandning på kvartersnivå + gruppering av funktioner utmed   
 stråk. BRT-liknande kapacitetsstarkt stråk för kollektivtrafik genom 
 Landvetter södra.
C) Funktionsblandning på stadsdelsnivå + gruppering av funktioner i noder.  
 Autonoma små kollektivtrafikfordon försörjer den nya staden.
D) Funktionsblandning på stadsdelsnivå + gruppering av funktioner utmed   
 stråk. Autonoma små kollektivtrafikfordon försörjer den nya staden.

Figur 59-60. Funktionspusslande i arbetet med olika scenarier under workshop 5, övning 2. 
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Grupperna E och F studerade olika sätt att genomföra en etapputbyggnad (etapp 
1 – hälften av utbyggnadsvolymen och därmed hälften av pusselbitarna i funk-
tionspusslet) med avseende på funktioner och kopplingar till befintliga Landvet-
ter samhälle utifrån följande förutsättningar:
E) Landvetter Södra etapp 1 – station ännu ej etablerad. Utveckling koncent-  
 riskt från nuvarande Landvetter. Funktionsblandning på kvartersnivå +   
 gruppering av funktioner i valfri konfiguration. BRT-liknande kapacitets-  
 starkt stråk för kollektivtrafik genom Landvetter Södra.
F) Landvetter Södra etapp 1 – station etableras i tidigt skede. Utveckling   
 linjärt från Landvetter och söderut mot nya stationen. Funktions-   
 blandning på kvartersnivå + gruppering av funktioner i valfri konfigu  
 ration. BRT-liknande kapacitetsstarkt stråk för kollektivtrafik genom 
 Landvetter Södra.

Kommunens projektgrupp hade inför workshop 5 förankrat arbetet t o m workshop 
4 hos projektets politiska styrgrupp. I samband med detta hade man också tagit 
fram ett mer detaljerat utkast till framtidsbild (se ”Mellanspel” efter workshop 
4) som underlag för pågående FÖP-arbete. Denna karta visades och utgjorde ett 
underlag för övningarna vid workshop 5.

Övning 3 - Utvärdering av scenarierna från energi- och hållbarhetssynpunkt:
Deltagarna avsågs arbeta med att rangordna scenarierna för ett antal kriterier. Tan-
ken var att arbeta systematiskt kriterium för kriterium, inte scenario för scenario 
för att underlätta sakligheten i bedömningarna. De kriterier som avsågs användas 
var samma som kommunens projektgrupp prioriterat fram inför workshop 2, men 
nu formulerade tydligare utifrån ett tillgänglighets- och närhetsperspektiv: 
• Hög tillgänglighet och närhet till besöksintensiva funktioner från station/

transportnod
• Hög tillgänglighet och närhet till mötesplatser från station/transportnod
• Hög tillgänglighet och närhet till besöksintensiva funktioner från områden 

med hög befolkningstäthet
• Hög tillgänglighet och närhet mellan arbetsplatser och övriga funktioner
• Hög tillgänglighet /täckningsgrad från till funktioner från kollektivtrafik
• Stort antal funktioner med sinsemellan hög tillgänglighet och närhet
• Hög tillgänglighet från funktioner till grön- och blåytor i bebyggd miljö.

Av tidsskäl komprimerades denna övning till en reflektion i samband med pre-
sentation och diskussion av de olika scenarier som arbetats fram i övning 2. Re-
flektionen blev därför mer scenariovis än kriterievis, och sammanfattas nedan 
tillsammans med beskrivning av resultaten från övning 2. 

Nedan visas de gruppvisa resultaten av scenarioarbetet (moment 2) med tillhörande  
reflexioner (moment 3) med stöd av illustrationer som kommunens projektgrupp tog 
fram vid sammanställning av resultaten. Illustrationerna (scenario A-F) utgör ingen 
tolkning från kommunens sida på det sätt som gjorts för tidigare scenarioarbete 
utan är en ren överföring av gruppernas arbete till en digital version av resultaten.
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Figur 61. Funktionsscenario för grupp A. Bild: Härryda kommun 

Grupp A: Funktionsblandning på kvartersnivå + gruppering av funktioner i no-
der. BRT-liknande kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk genom Landvetter södra.
Funktionsnoder föreslås i anslutning till större vägstråk. Redan i första etappen be-
hövs relativt hög befolkningstäthet för att skapa ett tillräckligt underlag för funktio-
nerna. Grönområden kommer in i samband med de olika funktionerna. Högskola/
högskolefilial föreslås ganska nära centrum och kommersiella funktioner nära järn-
vägsstationen samt kring transporthubbar. Simhall, arena och fotboll är samlade 
Det finns också en kunskapshubb. Den behöver finnas i ett ganska centralt läge. Tre 
samlokaliserade religiösa ceremoniplatser föreslås. 

Gruppen ansåg att det är svårt att skilja på stadsdelsnivå och kvartersnivå när det 
gäller funktionsblandning. Man diskuterade om den högre tätheten ligger på fel 
sida stationen? Angående BRT så undrade man – vad kan tänkas komma och var 
matar man på BRT-transporterna? Ytan mellan Landvetter och Landvetter södra blir 
intressant. Gruppen ville ha funktionerna närmare Landvetter än som de antyds 
ligga i underlagskartan. Kontakten till det gröna ska finnas oavsett var man be-
finner sig – natur eller park. Gruppen konstaterade att noderna – med höga krav 
på funktioner – angränsar mot områden med lägre täthet. Gruppen såg också som 
naturligt att lägga funktionerna där stråk korsas snarare än där tätheterna är förde-
lade i kartan och att det behöver finnas ett stråk som är urbant och inte bara grönt, 
redan i ett tidigt skede.

När Götalandsbanan kommer så är tätheten hög utmed järnvägen. Buller, vibratio-
ner m m blir i verkligheten en stor barriäreffekt och miljöpåverkan. De topografiska 
förutsättningarna för att lägga järnvägen i tunnel bör väl utredas vidare. 

Slutsatsen blev att stråket med högskola och kreativt centrum och vidare mot sta-
tionsområdet blir det viktigaste samt att man får till ett stråk mot flygplatsen. 
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Figur 62. Funktionsscenario för grupp B. Bild: Härryda kommun 

Grupp B: Funktionsblandning på kvartersnivå + gruppering av funktioner ut-
med stråk. Grupp B: BRT-liknande kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk genom 
Landvetter södra.
Många funktioner bedömdes vara av kommunal/delregional betydelse. Det behö-
ver finnas starka kopplingar (hög närhet) mellan utbildning och drott. Detsamma 
gäller för kulturhus och bibliotek. Båda behöver ligga nära kollektivtrafik. Gruppen 
diskuterade också hotell i relation till utbildning och café och restauranger. Arbets-
platser behöver finnas överallt och är svåra att allokera till enskilda punkter eller 
stråk. Många funktioner behöver vara nära kollektivtrafiken – under 300 meter 
gångavstånd för att komma ifrån det biltäta samhället. Föreningslokaler och bad-
platser togs upp som egna kategorier funktioner. Kretsloppsfunktioner bedömdes 
kunna lokaliseras mer självständigt från andra funktioner. Boll och ishall förlades 
vid infart från Björröd vid Götalandsbanan. Koloniområden föreslogs byggas på tak 
som en 3D-version av urban odling

Gruppen pekade på att det finns ett stråk med stor potential genom att Mölnlycke, 
flygplatsen och Landvetter södra binds samman. Gruppen diskuterade korsnings-
punkter mellan olika stråk och att få in många verksamheter där samt att få in 
mycket livsmedel, torg m m vid centrumområdet. 

BRT leds från Mölnlycke via den nya staden till Airport city utifrån uppfattningen 
att det är viktigt att Landvetter södra knyts ihop med Mölnlycke. Varje stadsdel 
avsågs fungera som en egen enhet med funktioner.
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Grupp C: Funktionsblandning på stadsdelsnivå + gruppering av funktioner i 
noder. Autonoma små kollektivtrafikfordon försörjer den nya staden.
Grupp C ville klustra funktioner, bland annat odling, för att skapa stadsdelar där 
alla funktioner finns nära – torg, gröna ytor, service, skola, förskola m m. Autonoma 
fordon delar upp sig och kör till de olika stadsdelarna. Stationens närområde har tät 
bebyggelse och många funktioner med gröna tak – ishall simhall m m. Naturrums-
liknande kontemplationsrum istället för traditionella kyrkor. Scenariot innehåller 
också bland annat ett idrottskluster där sportfunktioner staplas på höjden och 
snabbvård nära flygplatsen med närsjukhus. En expobyggnad föreslås som visar 
vad som komma skall i ett tidigt skede.

Plats finns, men grupp C ville att det ska vara tätare och att exploateringen sker på 
mindre yta och att bostäderna koncentreras. Centraliteten bör utnyttjas. Stråket mot 
Landvetter behöver stärkas tidigt. 

Figur 63. Funktionsscenario för grupp C. Bild: Härryda kommun 
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Figur 64. Funktionsscenario för grupp D. Bild: Härryda kommun 

Grupp D: Funktionsblandning på stadsdelsnivå + gruppering av funktioner ut-
med stråk. Autonoma små kollektivtrafikfordon försörjer den nya staden.
Gruppen arbetade med autonoma fordon och stråk som utgångspunkt, vilket inne-
bar att man inte diskuterade kollektivtrafiken så mycket. Gruppen kom fram till att 
inte hålla sig till utritade stråk i underlagskartan utan klustra utmed andra stråk i de 
tätare delarna av staden och att dessa stråk kan vända sig mot något tätare. Gruppen 
pratade också om andra typer av stråk – en stadsfront med det odlade och anlagda 
som möter naturen och parkstråk. Mobilitetshubbar är utspridda i strukturen. Man 
studerade också kopplingar mot omgivningarna, där det handlar om vad staden 
kopplar till mer än bara inåt det tänkta centrumområdet. Det finns ”radier” runt 
befintliga funktioner i det som redan är byggt, poängterade gruppen. 

Odling sker i stor utsträckning på taken. Med hänsyn till terrängen anser gruppen 
att det blir svårt att få till större odlingsytor. 

Norra delen av området är upplöst och gles men stråket börjar ganska långt upp i 
norr ändå. Det är lämpligt med en tyngdpunkt i norr som ett första steg, resonerade 
gruppen. Det stationsnära området ska vara väldigt funktionsintegrerat. 

Samhällsservice bedömdes inte räcka för att få en levande stad, det behövs även ren-
odlade arbetsplatser. Gruppen ansåg att det inte  är troligt att det går att åstadkom-
ma en stor andel kontor, men lämnade frågan obesvarad vilken typ av arbetsplatser 
som passar bäst. 



78 |

Figur 65. Funktionsscenario för grupp E. Bild: Härryda kommun 

Grupp E: Landvetter Södra etapp 1 – station ännu ej etablerad. Utveckling kon-
centriskt från nuvarande Landvetter. Funktionsblandning på kvartersnivå + 
gruppering av funktioner i valfri konfiguration. BRT-liknande kapacitetsstarkt 
stråk för kollektivtrafik genom Landvetter Södra
Gruppen diskuterade hur broar över rv 40 ska kunna koppla samman Landvetter 
och Landvetter södra. Broförbindelser påverkar ytorna på ömse sidor så det är svårt 
att komma över riksvägsbarriären. BRT är en tänkbar lösning i en slinga som för-
sörjer runt om. Men också en koppling i en huvudaxel ner mot framtida ny station. 

Mycket av diskussionen handlade mer om samhörigheten med Landvetter än för-
delningen av funktioner. Gruppen diskuterade noder/knutpunkter – där ska man 
satsa på torg, service och handel för att bygga vidare på strukturen längre söderut. 
Man ville uppnå en samhörighet mellan nytt och gammalt. Man ansåg att scena-
riots utgångspunkter innebar stora utmaningar - vad blir den kommande utveck-
lingstakten söderut från Landvetter om det inte finns underlag för fortsättning och 
utrymme för expansionen? 

Gruppen menade att det är svårt att vikta hur mycket som ska vara i Landvetter 
södra och vad som ska vara i Landvetter. Man ansåg också att det är svårt med 
stora företagsparker (som Airport City), vars offentliga rum ofta blir ganska folk-
tomma. Landvetter södra har mycket natur. Ca 12 500 människor i området i en 
första etapp bedöms inte som tillräckligt för att få ett stadsliv och en attraktiv miljö 
för företagsetableringar. Huvudaxeln blir viktig så att det inte blir en isolerad ö utan 
hänger ihop med befintlig bebyggelse. BRT i etapp 1 kan vara en förlösande faktor 
som åstadkommer detta. BRT antas förutsätta mycket hög turtäthet - 5 – 10-minuter-
strafik - vilket gruppen menade är svårt att föreställa sig. Det bedömdes som kritiskt 
att man får en täthet med befolkningsunderlag som gör det attraktivt att etablera 
verksamheter här och tillräckligt underlag för kollektivtrafik och service.  
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Figur 66. Funktionsscenario för grupp F. Bild: Härryda kommun 

Grupp F: Landvetter Södra etapp 1 – station etableras i tidigt skede. Utveckling 
linjärt från Landvetter och söderut mot nya stationen. Funktionsblandning på 
kvartersnivå + gruppering av funktioner i valfri konfiguration. BRT-liknande 
kapacitetsstarkt stråk för kollektivtrafik genom Landvetter Södra.
Uppdraget var att utveckla en koppling mellan Landvetter och det nya samhället. 
En infart via Landvetter från resecentrum skapades därmed. Gruppen började med 
simhall, ishall och arena i anslutning till befintlig bebyggelse i norr. BRT men med 
förarlösa fordon föreslogs gå mellan Landvetter och Landvetter Södra. Biltrafik och 
BRT passerar över rv40 i ny, ganska kapacitetsstark länk, men även Björred har en 
viktig koppling. I stadens centrala delar finns högskola, folkhögskola och gymna-
sium. Stationen finns redan i ett tidigt skede och förväntades förstärka pendlingen 
mellan Göteborg, Borås och Landvetter/Landvetter södra. Lokalbefolkningen i 
kommunen får röra sig med BRT-kollektivtrafiken. Gruppen föreslog också att den 
nedstängda stationen vid Kust-till-kust-banan öppnas. 

Gruppen ville bygga tätt – man ska kunna ha många funktioner nära. Snarare 
kvalitetssäkra och bygga vidare på det man byggt tidigare – istället för att skapa 
”funktionsöar”, ansåg gruppen, och att det finns kontinuerliga gröna stråk. Grup-
pen ställde emellertid också tydligt frågan hur Landvetter södra ska fungera i verk-
ligheten. Vem kommer hit? Vad skulle få folk att flytta till en ”fläck ute i skogen”? 
Det är naturligt att växa från det befintliga Landvetter, resonerade gruppen. Och då 
får man börja med att etablera attraktioner i norr och sedan bygger man söderut. 
Etableringarna i norr blir då ”porten” som syns från vägen. 
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Figur 67. Sammanställning i form av en överlagring av alla gruppers funktionspussel till en 
samlad bild. Bild: Härryda kommmun

Figur 68. Social service, förskola och grundskola - sammanställt från samtliga scenarier A-F. 
Sammanställning till vänster, kommunens ”aggregering” till höger. Bild: Härryda kommun

Projektgruppens sammanställningar
Utöver överföringen av workshopmaterialet till digitala illustrationer (se ovan) gjor-
de projektgruppen också sammanställningar och en aggregering av resultaten till 
en gemensam, mer utvecklad version av framtidsbilden för Landvetter södra.
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Figur 69. Kommersiella och kulturella funktioner - sammanställt från samtliga scenarier A-F. 
Sammanställning till vänster, kommunens ”aggregering” till höger. Bild: Härryda kommun

Figur 70. Rekreation, idrott och hallar - sammanställt från samtliga scenarier A-F. Sammanställ-
ning till vänster, kommunens ”aggregering” till höger. Bild: Härryda kommun

Figur 71. Rekreation, park och koloniområden - sammanställt från samtliga scenarier A-F. Sam-
manställning till vänster, kommunens ”aggregering” till höger. Bild: Härryda kommun
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Figur 72. Sammanfattning av kommunens sammanställning och utveckling av den slutliga 
funktionsbilden i olika steg där samtliga tematiska skikt med urbana funktioner aggregerats 
samman. Bild: Härryda kommun

Samlad analys av workshop 5
Gruppernas arbete visade vissa gemensamma drag i form av att ett stort antal 
funktioner blev koncentrerade till station och kollektivtrafikstråk. Emellertid ansåg 
grupperna C och D som arbetade med autonoma fordon att funktionsstrukturen 
här kunde vara friare kopplad till bytespunkter i kollektivtrafiken. Kopplingarna 
och relationerna mellan funktionerna förefaller här ha hanterats som svagare.
• Merparten av social service lokaliserades av grupperna till de centrala delarna 

och kollektivtrafikstråk. Det finns dock även tyngdpunkter i ytterområdena på 
bostadsområdesnivå vilket speglar något av ett ”skolan mitt i byn”-tänkande.

• Kommersiella funktioner koncentrerades tydligt till stationsområdet och två 
korsningar i huvudnätet för bil som samtidigt utgör huvudstråk för kollektiv-
trafiken.

• Kulturella funktioner koncentrerades också av samtliga grupper till ungefär 
samma platser – något åtskilda från de kommersiella funktionerna men nära 
huvudstråk och station. Här finns också närhet till grönstråk, vilket skiljer 
kulturfunktionerna från de kommersiella funktionerna.

• Vad gäller frilufts- och idrottsanläggningar är de större anläggningarna kon-
centrerade till norra delen av stationssamhället samt i tre områden utmed 
den framtida Götalandsbanan och huvudstråken för kollektivtrafik. Mindre 
anläggningar finns mer jämnt spridda i anslutning till större grönstråk och 
grönytor.

• Rekreations- och parkytor är spridda över hela området, men det finns två 



SamSam – Delstudie Landvetter södra | 83

kärnområden som framträder kring Ristjärn och ett område i norra delen av 
Landvetter Södra. Det går också att se ett större område i centrala delarna av 
stationssamhället där mindre parker på bostadsområdesnivå anses viktiga.

• Moment 1 övergick direkt till scenarioarbete i respektive grupp, vilket gjorde 
att grupperna inte gavs möjlighet att informera varandra om sina funktions-
nätverk. Den sammanställning av funktionell konstitution som ges i denna 
fallstudierapport är också gjord i efterhand. Sammantaget var gruppernas 
överblick över varandras resonemang och nätverksanalyser begränsad. Olika 
nätverk av funktionsrelationer med stora inbördes skillnader utgjorde därmed 
i kombination med olika instruktioner för scenarierna utgångspunkten för 
workshop 5. Möjligheten att göra en jämförande analys är därmed begränsade, 
men detta är inte poängen med undersökningen. Snarare visar scenarierna på 
ett antal möjligheter relaterat till olika tänkbara situationer för utvecklingen av 
sambandet mellan funktionernas lokalisering i stråk/noder och transportsys-
temet, främst med fokus på olika former av kollektivtrafik. 

Den tematiska uppdelningen på olika kategorier urbana funktioner enligt mo-
ment 1 men där scenario A-F slagits samman i kommunens sammanställning efter 
workshopen är intressanta, eftersom de på ett tydligare sätt visar hur deltagarnas 
gruppvisa arbete sammanfaller eller divergerar. Det är tydligt att man tagit fasta 
på erfarenheter under moment 1 när det gäller vissa funktioners nära relationer till 
varandra (kluster som framträder när scenarierna överlagar varandra och behovet 
av kollektivtrafik för vissa funktioner (lokaliserade till knutpunkter i vägnätet, vid 
stationen eller längs vissa stråk). Det är också tydligt att funktionspusslets storlek-
sanpassade ”pusselbitar” påverkat hur många mindre funktioner lokaliseras till mer 
centrala delar medan mer ytkrävande funktioner allokeras i utkanterna av stations-
samhället. Tillgången till framtidsbilden som en underliggande kartbild har också 
påverkat genom att tydliggöra var befolkningstätheten förväntas bli störst, vilket 
har påverkat framförallt fördelningen av social service såsom förskola och skolor i 
planeringsområdet. 

Resultaten visar att ganska komplexa frågeställningar om de urbana funktionernas 
förekomst och lokalisering inom stationssamhället går att hantera genom tvärsekto-
riellt planeringsarbete där verktygen ger förutsättningar för riktad uppmärksamhet 
mot viktiga aspekter. De visar också vikten av ett tydligt omhändertagande efteråt 
för att nyttiggöra arbetet inför fortsättningen. En ytterligare del av analysen är att 
arbetet sannolikt sett annorlunda ut utan de tidigare workshoparna där underlag 
arbetats fram. Det faktum att ingen rangordning gjordes innebär i det här fallet 
att alla scenarier betraktas som likvärdiga, även om de utgår från olika instruktio-
ner. De innehållsliga olikheterna tillåts därmed existera som alternativa framtider 
samtidigt som kommunens sammanläggning av resultaten ger en framtidsbild som 
inkorporerar alla dessa tänkbara framtider till en robust och flexibel helhet. 
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Workshop 6: Stationsområdet som plats och nod
Under workshop 6, som genomfördes den 4 juni 2019, inriktades arbetet mot det sta-
tionsnära området (<5-600 m från stationsknutpunkten, se Hartoft-Nielsen 2003), 
som undersöktes ur ett plats- och nodperspektiv (se bland annat Bertolini, 1999) 
och med fokus på energieffektiv och socio-ekonomiskt inkluderande utformning. 
Syftet var att utforska möjligheterna att uppnå en energieffektiv stadsstruktur 
som samtidigt innebär upplevelsekvaliteter som kan stärka attraktiviteten för det 
stationsnära området. Med socio-ekonomiskt inkluderande avsågs att stadsstruk-
turen innehåller komponenter som antas stödja samnärvaro och kulturnärvaro i 
form av ett brett utbud av offentliga rum med olika karaktär. Arbetet utgick från 
tre principiellt intressanta situationer för stadsutvecklingen vid stationen:
• Grupp 1 och 2: Minst 10 000 nya boende + arbetsplatser och service inom 600 m 

från en station vid Götalandsbanan där bland annat höghastighetståg stannar.
• Grupp 3 och 4: 8 – 10 000 nya boende + arbetsplatser och service inom 600 m 

från en regional/pendeltågsstation (för grupp 3 lokaliserad vid Götalandsba-
nan och för grupp 4 vid Kust-till-kust-banan).

• Grupp 5 och 6: 6-8 000 nya boende + arbetsplatser och service inom 600 m från 
en BRT-station länkad till höghastighetsstation vid Landvetter flygplats och 
till kust-kust banan och motorvägen.

Situationen för grupp 5 och 6 motsvarade inte bara en situation utan Götalands-
banan utan också en första utbyggnadsetapp med utbyggnadsriktning från Land-
vetter och söderut. Situationen för grupp 1 och 2 får betraktas som osannolik – att 
en station vid framtida Götalandsbanan tillskapas där snabbtåg faktiskt stannar. 
Forskarna och den kommunala projektgruppen ansåg emellertid att även denna 
möjlighet borde vägas in för att täcka in ett brett spektrum av alternativ.

Moment 1 - Stationsområdet som plats i staden
Vilken stadsmiljö är möjlig / lämplig i det kollektivtrafiknära / stationsnära områ-
det för att ge bästa tillgänglighet till kollektivtrafiken? Deltagarna arbetade med ett 
kombinerat funktions- och täthetspussel på ett kartunderlag av tidigare utvecklad 
struktur för stationssamhället. 

Pusslandet resulterade i 6 framtidsbilder, där följande särdrag kan observeras:
• Grupp 1 och 2 drog en skarp 600-meters radie på kartan och placerade företrä-

desvis mycket täta stadstypsbitar med hög grad av småskalig funktionsbland-
ning inom denna cirkel så att minst 10 000 invånare inrymdes. Området är i 
princip helt koncentriskt.

• Grupp 3 har lokaliserat sitt stationsnära område på samma plats som grupp 
1 och 2 trots att det inte var givet att en pendel- eller regionaltågsstation skul-
le vara belägen utmed den framtida Götalandsbanan. Gruppen har ett något 
mera utbrett förslag men fortfarande tydlig stationsnärhetsprincip med täta 
stadstyper nära stationen. Den högsta tätheten finns centralt och det ansågs 
vara en utmaning att bygga så tätt och ändå uppnå attraktivitet. Hållbarhet 
och närhet till naturen fördes fram som argument – ”Om man frågar var folk 
vill bo så vill man bo i villa men det är inte så vi kan bygga stad”. Stationen 
är inte den riktiga mittpunkten, menade gruppen, utan snarare BRT-stråket, 
vilket motiverar en viss förskjutning mot norr.

• Grupp 4-6 har arbetat med ett område norr om den tänkta Götalandsbanan, 
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då avsaknaden av höghastighetsjärnvägen utgjort en förutsättning för främst 
grupp 5 och 6. Även i dessa förslag är bebyggelsetätheten hög, men formen ut-
går mer från kollektivtrafikstråk/BRT-linje från Landvetter och ner till station 
vid Götalandsbanan. i riktning mellan Ristjärn och Landvetter. Framtidsbil-
derna 4 och 6 är de mest spridda medan framtidsbild 5 är relativt koncentrerad 
till ett mer punktformigt område. Topografin inverkar i större utsträckning i 
dessa scenarier med hänsyn till dragningen av BRT-stråk i tidigare framar-
betad struktur. Både grupp 5 och 6 ansåg trots instruktionerna att det på sikt 
skulle tillkomma en station vid Götalandsbanan. Grupp 4 resonerade att en 
framtida höghastighetsstation blir den riktiga centrumpunkten men att det 
också finns en sekundär centrumpunkt i det nya samhället. Landvetter södras 
utkanter bedömdes bli attraktiva för villor. Grupp 4:s framtidsbild innehåller 
också fortsatt utveckling i Landvetter, där många funktioner redan finns.

Moment 2 - Stärkt platsidentitet i det stationsnära området 
Vilka karaktärer och miljöer är möjliga / lämpliga i offentliga rum i det nya sta-
tionssamhället? Upplevelsebaserade kategorier för utformning av offentliga rum 
(baserade på indikatorer utvecklade av Ranhagen, Troglio & Ekelund, 2015) samt 
stadsrummens betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster tillfördes 
den planerade funktions- och täthetsstrukturen. Deltagarna fick pussla med bitar 
som representerar parker/grönområden, torg och platser samt gatumiljöer. Bitarna 
lades ovanpå funktions- och täthetspusslet från övning 1.

Resultatet visas i de framtidsbilder som återges nedan. Något förenklat kan man 
säga att framtidsbild 1 och 2 har relativt få platser och företrädesvis av torgkarak-
tär (dock har framtidsbild 1 ett antal parker i anslutning till de grönområden som 
anges i underlagskartan). I dessa framtidsbilder är huvudstråken i underlagskartan 
markerade som esplanader eller liknande gatumiljöer. Framtidsbild 3 och 4 har färre 
platser och fler parker. I synnerhet framtidsbild 4 har många och jämnt fördelade 
parker. Även framtidsbild 5 och 6 har få platser. Framtidsbild 5 har också få parker. 
Framtidsbild 6 har en mycket tydlig centralaxel i form av ett esplanadstråk.

Moment 3 - Stationsområdet som nod i staden 
Hur kan mobilitetslösningar utvecklas i det stationsnära området? Symbolbrickor 
för mobilitetslösningar samt möjlighet att skapa egna symboler/mobilitetsfunktio-
ner pusslades ut som ett skikt ovanpå de tidigare lagda funktions- och karaktärs-
skikten. Deltagarna uppmanades att beakta följande utmaningar:
• Hur kan lösningar för mobilitet skapas som främjar tåg-, kollektivtrafik- och 

GC-transporter?
• Hur sker kopplingen mellan stationen och dörren vid målpunkt ut?
• Hur främjas ett enkelt vardagsliv / resmönster i vardagen?

Framtidsbild 1 har fått en tydlig koncentration av mobilitetfunktioner utmed hu-
vudstråket i nord-sydlig riktning samt vid stationen. Framtidsbild 2 har inte på 
ett tydligt sätt försetts med mobilitetstjänster. Framtidsbild 3 och 4 har mobilitets-
funktionerna koncentrerade till noder i anslutning till stationen och huvudvägnä-
tets korsningspunkter. Framtidsbild 5 och 6 har dem något mer jämnt fördelade 
över området.
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Figur 73-74. Framtidsbild 1 och 2 – Minst 10 000 nya boende + arbetsplatser och service 
inom 600 m från en höghastighetsstation vid Götalandsbanan kombinerat med BRT-transpor-
ter.

Figur 75-76. Framtidsbild 3 och 4 – innehåller 8 – 10 000 nya boende + arbetsplatser och 
service inom 600 m från en regional-/pendeltågsstation kombinerat med ett pendel- och regio-
naltågsupplägg. Framtidsbild 3 utgår från en station vid Götalandsbanan medan framtidsbild 4 
utgår från en station vid Landvetter.
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Figur 77-78. Framtidsbild 5 och 6 – innehåller 6-8 000 nya boende + arbetsplatser och service 
inom 600 m från en BRT-station länkad till höghastighetsstation vid Landvetter flygplats res-
pektive till kust-kust banan och motorvägen.

Moment 4 - Diskussion och reflektion 
Deltagarna arbetade med var sitt perspektiv/tema för att reflektera kring de 6 idé-
koncepten till framtidsbilder som de tidigare grupperna arbetat fram under dagen. 
En ny gruppindelning gjordes, så att varje grupp granskade samtliga 6 framtidsbil-
der. Grupperna ombads särskilt att motivera sina bedömningar och utse en sekrete-
rare som kunde sammanfatta gruppens reflektioner.

Perspektiv/teman hade valts ut baserat på dels inriktnings- och verksamhetsmå-
len för Landvetter Södra, dels SamSams forskningsfrågor och fokus:
• Energieffektivitet
• Resurseffektivitet och kretslopp
• Sociala aspekter – inkludering och jämlika livsvillkor
• Platsidentitet
• Hållbar ekonomisk utveckling och näringsliv
• Påverkan på regional utveckling
• Resiliens – att genom flexibilitet och tålighet kunna möta förutsedda och oför-

utsedda förändringar

Gruppernas reflektioner kan sammanfattas i följande punkter:
• Energieffektivitet: Vad är energieffektivitet i framtidsbild 6 och 5? – BRT-fram-

tidsbilden med nod-inriktning ansågs ha en splittrad struktur som kan gene-
rera stort transportbehov. Framtidsbild 1 och 2 bedömdes ge bra pendlings-
möjligheter om man ska resa långt. Få stopp med höghastighetståg begränsar 
dock nåbarheten. En fördel i dessa framtidsbilder är en koncentrerad bebyg-
gelsestruktur. Med färre destinationer för det regionala resandet behöver 
man fler kompletterande transportslag. Framtidsbild 3 och 4 bedömdes bäst 
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ur pendlingssynpunkt. De skiljer sig dock lite åt sinsemellan – framtidsbild 
3 med koncentrerad struktur och 4 som är lite mer splittrad. Framtidsbild 3 
ansågs fungera bäst från energieffektivitetsperspektiv.

• Resurseffektivitet och kretslopp: Här studerades först hur mycket mark som tas i an-
språk i framtidsbilderna. Ju tätare desto mer resurseffektivitet i denna mening. 
Lokala kretslopp diskuterades – är de stationsnära ”bebyggelseöarna” bra för 
självförsörjande system? De alternativ som är integrerade med befintlig infra-
struktur har fördelar av att kunna koppla på denna. De framtidsbilder som är 
mer utspridda kanske kan ha mer småskaliga lösningar. Framtidsbild 6 bedöm-
des möjliggöra en samlad infrastrukturkulvert. Avseende BRT tar framtidsbild 
5 mycket mark i anspråk. 

• Sociala aspekter: Höghastighetståg (framtidsbild 1 och 2) ansågs innebära tätare 
bebyggelse och mer av allt och ansågs innebära mer av inkludering, boende och 
besökande. Pendel- och regionaltågsnod (framtidsbild 3 och 4) ger mer av små 
samhällen i samhället som kanske blir mer slutna egna enheter, trodde deltagar-
na. Framtidsbild 3 bedömdes som tätare och mer inkluderande. BRT-framtidsbil-
derna (5 och 6) uppfattades som ganska utspritt men att man ändå har byggt in 
ganska mycket mötesplatser och grönområden.

• Identitet: BRT-framtidsbilderna (5 och 6) får en lokalt kopplad identitet att ut-
veckla utifrån platsen medan övriga framtidsbilder innebär att man kan få en 
identitet som man kan koppla internationellt. Om man bygger Götalandsbanan 
så är Ristjärnarna ett värde som man då når. Det finns inte riktigt samma värde-
skapande i den norra delen även om det finns fina platser där också.

• Hållbar ekonomisk utveckling och näringsliv: En höghastighetsjärnväg ansågs kunna 
möjliggöra skapande av kunskapsbaserade företagskluster – nationellt och inter-
nationellt - med högskola och företag. Med pendeltåg och regionaltåg bedömdes 
att man man inte riktigt har den påverkan på omgivningens näringsliv utan 
frågan blir främst hur tågupplägget påverkar företagande och ekonomi i det 
närmaste närområdet. Förtätning av det befintliga Landvetter (framtidsbild 5 
och 6) kan också innebära en förstärkning av det befintliga näringslivet. Man tar 
då också mindre ny mark i anspråk för näringslivet.

• Regional utveckling: Framtidsbild 1 och 2 respektive 3 och 4 och 5 och 6 bedöm-
des hänga ihop parvis. Pendel- och regionaltågstrafik ansågs kunna knyta ihop 
hela regionen – en pendeltågstation ansågs därför vara bra. Framtidsbild 1 och 
2 ansågs egentligen vara likvärdiga, men med en ”plusmeny” i framtidsbild 2 
där den regionala utvecklingen blir större – regionen blir större, t o m internatio-
nellt. Med BRT ansågs det inte bli så mycket regional utveckling utan egentligen 
bara en tillbyggnad av Landvetter. Man får inte någon kritisk massa för regional 
attraktionskraft utan det blir mer som en etapp på vägen. Pendeltåg ger nästan 
samma effekt för då finns ändå höghastighetsbanan.

• Resiliens: Framtidsbild 1 och 2 bedömdes ha stor möjlighet till flexibilitet och 
förutsättningar för oförutsedda förändringar men vissa begränsningar om man 
börjar med stationsläget, om det exempelvis blir byggstopp. När det gäller BRT 
(framtidsbild 5 och 6) så är de framtidsbilderna mer flexibla – man kan förflytta 
banorna men samtidigt är ganska mycket utbyggt i den ena lösningen och då 
har man inte samma möjlighet att anpassa allteftersom. I den andra varianten 
kan man bygga ett komplett samhälle och om konjunkturen sviker så har man 
ett utbyggt Landvetter. Men störst positiva effekter med ett utbyggt samhälle, 
ansåg deltagarna. Framtidsbild 3 och 4 kommenterades inte närmare.
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Diskussionen innebar inte något ställningstagande för någon av framtidsbilderna. 
Den kan istället ses som inledningen på en konsekvensanalys av olika inriktningar 
för det stationsnära området. Kommunen sammanställde i stället i efterhand resul-
taten och på samma sätt som vid workshop 1 och 4 överlagrades gruppresultaten till 
en ”aggregerad” framtidsbild. I denna framtidsbild ingår samtliga gruppers resultat 
och kan betraktas som en ”intensitetskarta” – en bild av vilka delar av området som 
ägnas störst och minst uppmärksamhet och därför kan tjäna som vägledning för 
vilka platser som är viktigast och mest intressanta att gå vidare med att utveckla 
vad gäller stations- och bytespunktsnära områden. I den samlade bilden framträder 
stationsläget vid Götalandsbanan och två andra tyngdpunkter längre norrut som 
funktionella centra. Detta stämmer väl med tidigare utvecklade strukturscenarier, 
men nu syns också ambitioner att skapa tydliga offentliga rum i riktning mot statio-
nen lokalt och tätortsövergripande stråk med tydlig offentlig karaktär utmed de ti-
digare utpekade kollektivtrafikhuvudstråken. Den samlade bilden är därmed i stort 
sett kongruent med tidigare scenarier men något mer precis och med ett innehåll 
där vissa platskvaliteter framträder. 

Figur 79. Slutlig framtidsbild för det stationsnära området efter kommunens sammanläggning 
av de utarbetade framtidsbilderna i grupperna. BIld: Härryda kommun.
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Tabell 4. Kommunens sammanfattning av diskussionen under moment 6:4 under workshop 6. 
Bild: Härryda kommun. Hämtad ur Ranhagen, Svensson & Svenning, 2020 s 37.
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Analys
Den sista workshopen under samskapandeprocessen innebar ett mer detaljerat ut-
formningsarbete som tydliggör flera av de planeringsprinciper som formulerades 
tidigt i arbetet. Genom att introducera och tillämpa de specifika pusselverktygen 
kunde en nyansering av flera av projektets energirelaterade urban form-aspekter 
ske. De inzoomade scenarierna blev tydligare vad gäller den bebyggelsetypologiska 
inriktningen; betydelsen av stråk och noder i det stationsnära området för koppling-
en mellan markanvändning, bebyggelse och hållbara färdmedel kunde preciseras i 
det tvärsektoriella arbetet och balansen mellan det stationsnära områdets nod- och 
platsegenskaper kunde diskuteras. 

Instruktionerna för övningen kan ha påverkat resultaten: Högt befolkningstal och 
koppling till Götalandsbanan tycks ha stimulerat till en konsekvent koncentrisk 
form i framtidsbild 1 och 2. Däremot syns inte kopplingar till Landvetter flygplats så 
tydligt i framtidsbild 4-6, vilket indikerar att denna koppling inte har bedömts som 
lika viktig. Det i föregående övningar identifierade beroendet av tidigare planering 
och beslut kring Landvetter södra i kommunen syns också i resultaten - idén om 
Götalandsbanans betydelse för god tillgänglighet utgör en styrande underliggande 
tankemodell och diskursiv formation i framtidsbild 4-6 trots att en höghastighets-
station inte ingick i instruktionerna för dessa arbetsgrupper. 

Högre befolkningstal och täthet tycks associeras med mindre andel offentliga rum 
och mindre grönska inom den utvecklade stadsstrukturen. Detta bedöms också 
hänga samman med att hög koncentration prioriteras över hänsyn till topografi. 
Framtidsbild 1 och 2 framstår i alla avseenden som mer radikala och av mer utopisk 
karaktär där planeringsmodellen ges företräde före hänsyn till lokala förhållanden. 
När platsens förutsättningar ges större utrymme, som i framförallt framtidsbild 4 
men även 5 och 6, luckras strukturen upp till förmån för mer grönska och offentliga 
ytor, vilket delvis ansågs innebära lägre transporteffektivitet. 

Framtidsbilderna uppvisar tydliga skillnader i balansen mellan att utgöra nod och 
plats för det stationsnära området. Framtidsbild 1 och 2 har tydliga nodegenskaper 
med sitt fokus på närhet till Götalandsbanan, vilket sker på bekostnad av platsegen-
skaper (få tydligt utpekade offentliga rum). Framtidsbild 4-6 å andra sidan, har en 
påtaglig rikedom av offentliga rum och kan därmed sägas ha tydliga platskvaliteter. 
Mobilitetsfunktionerna, som i hög utsträckning stödjer nodegenskaper, är mer före-
kommande och mer distribuerade över det utvecklade stadsområdet i framtidsbild 
4-6, vilket indikerar att framtidsbilder med en stadsstruktur där nodegenskaperna 
inte är lika framträdande behöver balanseras med en tydligare funktionell struktur 
för mobilitet på lokal nivå där olika ”mikrolösningar” kompletterar stationsnärheten 
som sådan. Framtidsbilderna och pusselverktygen framstår som ett användbart sätt 
att visualisera detta förhållande med utgångspunkt i gemensamma tvärsektoriella, 
dialogbaserade angreppssätt. 

Den aggregerade framtidsbilden inrymmer en möjlig utveckling enligt instruk-
tionerna för samtliga framtidsbilder 1-6 med flera tyngdpunkter och tydliga stråk 
mellan Landvetter och Götalandsbanan samt mot Landvetter flygplats. Projekt-
gruppens syn på planeringen framkommer i den aggregerade bilden genom att ta 
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ställning för en enskild framtidsbild utan erbjuda flexibilitet för fortsatt planering. 
Förhållningssättet är i första hand strategiskt i relation till etablerade föreställningar 
om Götalandsbanan men inrymmer även insikter om svårigheterna med en kon-
sekvent planering enligt framtidsbild 1 och 2. Bilden kan ses som ett uttryck för 
en stärkt institutionell kapacitet som i ökad utsträckning efter workshopproces-
sen väger in behovet av en resilient och flexibel planering och stadsstruktur. Efter 
workshopserien och undersökningarna av olika energiaspekter får den aggregerade 
framtidsbilden sägas inbegripa ett flertal av de principer som under arbetets gång 
har visats leda till energieffektiv stadsform hos stationssamhället.  

Medan det under workshopseriens inledning var oklart hur en transporteffektiv 
struktur för stationssamhället skulle kunna se ut, visar framtidsbilderna och ef-
terföljande diskussion i moment 4 att deltagarna utvecklat en relativt samlad upp-
fattning om detta. Närhet, täthet, koncentration av funktioner, tydlig koppling till 
kollektivtrafik och offentliga rum som stödjer gång- och cykelresande förekommer 
i hög grad i flertalet framtidsbilder och utgör tydliga utgångspunkter i diskussio-
nerna. Detta kan tolkas som att ett gemensamt lärande har ägt rum med stöd av 
övningar, föredrag och gemensamma reflektioner. 
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6. Analyser av urban form och energi
Kapitlet redovisar en serie analyser som genomfördes efter workshopserien för 
att närmare undersöka energiaspekter kopplat till den rumsliga och funktionella 
strukturen för Landvetter södra. Analyserna utgår från de generella samband 
mellan urban form, resande och energianvändning som framkommit i tidigare 
forskning, främst avseende reslängd och färdmedelsval. 

Analyserna är av olika karaktär – kvalitativa analyser av olika workshopresul-
tat från samskapandeprocessen, rumsanalyser av den slutliga framtidsbilden 
för Landvetter södra med stöd av space syntaxteori samt analyser i form av be-
räkningar med etablerade webbverktyg för beräkning av transportenergi och 
CO2-utsläpp - GR:s hållbarhetsverktyg och Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
De sistnämnda med syftet att kvantitativt indikera scenariernas relativa ener-
gieffektivitet för att kunna dra vissa slutsatser om stationssamhällets form och 
dess betydelse från transportenergisynpunkt. 

Analyser baserade på samskapade scenarier 
D-variabelanalys av täthetsscenarier från workshop 1
Gruppernas resultat vid från täthetspusslet visar distinkt olika inriktningar för 
bebyggelseutvecklingen. Även om momentet främst handlade om täthetstal – inte 
täthetens rumsliga fördelning i området, skapade grupperna även rumsliga mönster 
på kartan (se Samskapandeprocessen och dess resultat, redovisning av workshop 1). En 
enkel efterhandsanalys gjord av involverade forskare med utgångspunkt i D-vari-
abler för energieffektiv form (Cervero & Kockelman, 1997; Ewing & Cervero, 2010) 
visar att det finns skillnader i energieffektivitet hos de olika täthetsfördelningarna. 
I analysen beaktas att en större tätortsyta innebär längre medelavstånd till centrum 
och station vid Götalandsbanan. Vid jämförelser av tillgänglighet till centrum har 
vägts in att Götalandsbanan sannolikt kommer utgöra en barriär som delar norra 
och södra delen av Landvetter södra och försvårar kontakt mellan tätortens båda 
delar. Det finns inga absoluta gränsvärden för olika prestandanivåer vid jämförelse 
mellan scenarierna. För att en sådan analys ska vara möjlig krävs dels en kvantifie-
ring av D-variablerna som forskarna här har avstått från att göra, dels en mycket 
mer utförlig redovisning av D-variablerna i de olika scenarierna. 

Analysen visar genomgående att scenarier med en begränsad utbredning och sam-
manhållen hög täthet (kompakt stad) ger god grund för korta avstånd, hög diversitet 
och förutsättningar för stor andel av befolkningen att ha hög närhet till kollektiv-
trafik. Kompakthet innebär också goda förutsättningar för ett gatunät med många 
korsningar och korta väglänkar, vilket gynnar gång- och cykeltrafik lokalt. Scena-
rierna ”25 000 norr om järnvägen” och ”25 000 i nordväst” uppfyller dessa kriterier 
bäst. Det är också påtagligt att det glesa, utspridda scenariot ”26 000 spridd” preste-
rar genomgående sämst för alla D-variabler genom den glesa utspridda strukturen. 
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D-
variabel

Täthetsscenario baserat på täthetspusselmomentet vid WS1
25 000 inv i 
nordost

28 000 inv i 
nordost

25 000 inv 
norr om 
järnv.

26 000 inv 
spridd

41 000 inv 
utan väst

Densitet Hög vid stationen. 
Relativt yteffektiv.

Hög vid stationen 
och ett stråk mot 
norr. Utspridd till 
totala ytan.

Hög vid stationen 
och stråk mot 
norr. Kompakt 
till ytan.

Hög vid stationen. 
Punktvis täthet 
i spritt mönster. 
Mycket utspridd 
total yta.

Hög norr om 
stationen. Rela-
tivt hög täthet 
över en stor 
total yta.

Diversitet Hög vid stationen, 
avtagande mot 
periferin.

Hög vid stationen 
och i stråk mot 
norr. Låg i peri-
ferin.

Hög norr om 
stationen och i 
stråk mot norr. 
Medelhög i 
periferin.

Hög vid stationen 
och punktvis i 
spritt mönster. 
Låg i övrigt.

Hög norr om 
stationen. 
Medelhög i stor 
del av området.

Distans 
till mål-
punkter

Relativt kort 
avstånd till hög 
täthet och station.

Kort avstånd i 
stråket mot norr, 
men långa avstånd 
från periferi till 
centrala delar 
(med hög täthet).

Korta avstånd 
till täta områden 
och stråk mot 
norr.

Långa avstånd till 
punkter med hög 
täthet.

Korta avstånd 
norr om järn-
vägen. Långa 
avstånd till hög 
täthet/ diversitet 
söder om järn-
vägen, men här 
jämnt fördelad 
närhet till rela-
tivt stort utbud 
av målpunkter.

Distans 
till kollek-
tivtrafik

Korta avstånd till 
hög täthet (där 
kollektivtrafik 
förväntas finnas). 
Relativt hög när-
het till stationen.

Korta avstånd 
i centrala delar 
till stationen och 
kollektivtrafik, 
men periferins 
utbredning och 
gleshet ger högre 
medelavstånd.

Korta avstånd 
till hög täthet 
(kollektivtrafik) 
och relativt 
hög närhet till 
stationen.

Korta avstånd till 
lokala funktioner. 
Då tydligt cen-
trum och därmed 
lokalisering av 
kollektivtrafik 
saknas blir funk-
tioner spridda vil-
ket ger ineffektivt 
transportmöns-
ter. Medelavstån-
det till stationen 
är stort.

Korta avstånd till 
hög täthet (och 
kollektivtrafik) 
norr om järnvä-
gen. Jämnt för-
delad, medellåg 
täthet söder om 
järnvägen gör det 
oklart var och 
om kollektivtra-
fik finns

Design (av 
vägnätet) 

Relativt kompakt 
struktur medger 
relativt korsning-
stätt gatunät.

Täthetens fördel-
ning ger centralt 
huvudstråk och 
förgreningar från 
detta.

Täthetens fördel-
ning ger centralt 
huvudstråk och 
förgreningar norr 
om järnvägen i 
kompakt helhet.

Spridd, gles be-
byggelse ger stor-
maskigt vägnät 
med relativt få 
korsningar och 
långa väglänkar.

Förutsättningar 
för korsningstätt 
och kompakt 
vägnät norr om 
järnvägen. Troli-
gen större mas-
kvidd och färre 
korsnings-punk-
ter söder om 
järnvägen.

Skulle den jämförande analysen ligga till grund för fortsatt planering skulle det 
innebära att en kompakt tätortsbebyggelse norr om järnvägen med ett stråk som 
kopplar ihop Landvetter tätort med stationen vid Götalandsbanan skulle förordas. 

Tabell 5. Enkel jämförande analys av olika täthetsscenarier genererade vid workshop 1 med 
hjälp av täthetspussel och med utgångspunkt i D-variabler för urban form och energianvänd-
ning i transportsystemet. Mörk färg innebär hög potential för energieffektiv stadsstruktur av-
seende transportsystemets energianvändning. Ljus färg innebär låg potential för energieffektiv 
stadsstruktur.
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Analys av tillgänglighet, excentricitet och stadsform baserat på struktursce-
narier från workshop 3
Workshop 3 – stationssamhällets form - syftade till att utveckla tidigare abstrakta re-
presentationer av viktiga planeringsprinciper till mer rumsligt konkreta strukturer 
med en faktisk, mätbar form i geografin. En viktig utgångspunkt var hur det nya 
stationssamhällets övergripande strukturella form kunde komma att se ut med 
avseende på tillgänglighet. Definitionen av tillgänglighet utgick då främst från 
D-variablerna Design (konnektivitet) Distans till viktiga målpunkter (centralitet 
och excentricitet, se nedan) och Distans till kollektivtrafik (stationens relation till 
transportnätverket och staden i övrigt) och hur dessa variabler påverkar förutsätt-
ningarna för olika färdmedel.

Efter samskapandeprocessens avslut (när workshop 6 hade genomförts) gjordes en 
analys av de sex scenarier som producerades under workshop 3 med syftet att yt-
terligare synliggöra förhållandet mellan transporteffektivitet (kopplat till teoretiska 
modeller för stadsform) och de tänkbara framtider som scenarierna illustrerar. Den 
teoretiska grunden för analysen utgår från Brotchies triangel (Brotchie, 1984) och 
Bertauds (2003) experiment kring städers excentricitet, här med avseende på relatio-
nen mellan stadens centrum, stadsytan och stationens läge i förhållande till varan-
dra. Dessa teorier förhåller sig till övrig forskning om urban form och transporten-
ergianvändning på så sätt att minimerad excentricitet och optimal samordning av 
målpunkter och platser med hög tillgänglighet uppnås. Scenarierna från workshop 
3 utgör i sammanhanget det empiriska materialet som analyseras. 

De tre teoretiska, principiellt olika stadskonfigurationerna som introducerades 
under workshop 3 – den radiella, den ortogonala och den ”fria” formen - speglar 
ganska väl de tre ytterlighetskonfigurationer som finns i Brotchies triangel (se fi-
gur nästa sida). Vissa skillnader finns dock, främst genom att den fria formen, så 
som den tolkades under workshop 3, kom att hanteras som ett deformerat men 
sammanhängande nätverk och inte som i Brotchies triangel, som många små, lo-
kala, från varandra isolerade nätverk. Den fria formen kom därmed rumsligt att 
prestera på ungefär samma sätt som ett ortogonalt rutnät (se Peponis, 2008). 

I den ideala modellvärlden enligt Brotchies triangel ger de tre olika principmodel-
lerna olika förutsättningar för tillgänglighet, målpunkter och centralitet:
• Den renodlat radiella formen (position A nedan) ger förutsättningar för ef-

fektiv kollektivtrafik – men missgynnar övriga transportslag - och motiv för 
monocentrisk utveckling, d v s med alla målpunkter samlade i de radiella strå-
kens skärningspunkt. 

• Den renodlat ortogonala formen (position B) ger en jämnt fördelad tillgänglig-
het till målpunkter som gynnar biltrafik genom jämnt fördelad tillgänglighet 
men också gång- och cykeltrafik genom hög konnektivitet, möjlighet till lokala 
tyngdpunkter och korta avstånd mellan dessa. Kollektivtrafik missgynnas 
inte, men får konkurrens av de övriga transportslagen i större utsträckning. 
Målpunkter lokaliseras företrädesvis till skärningspunkterna i det ortogonala 
nätet. Centrumpunkten är även här mer tillgänglig och attraktiv än de yttre 
delarna av nätverket. 

• Den renodlat ”fria” formen (position C), d v s isolerade öar av lokala vägnät som 
är endast sporadiskt sammankopplade, ger antingen mycket hög eller mycket 
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Figur 80. Enkel jämförande analys av olika strukturscenarier från workshop 3 med avseende 
på tillgänglighet, excentricitet och stadsform (radiell, ortogonal eller ”fri” form) med utgångs-
punkt från Brotchies triangel (Brothcie, 1984). 

låg energianvändning, beroende på om ”öarna” är beroende av varandra (hög 
energianvändning) eller självständiga (självförsörjande, låg energianvänd-
ning). Den fria formen gynnar gång-och cykeltrafik lokalt men missgynnar 
alla andra transportslag. 

Från ett stationssamhällesperspektiv är position C knappast önskvärd på tätorts-
nivå medan en kombination av positionerna A och B kan ge gynnsamma förut-
sättningar för både kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik utan att för den skull 
utesluta bilen. Analysen gick ut på att kvalitativt uppskatta i vilken grad ett visst 
scenario är radiellt, ortogonalt eller ”fritt” eller en hybridvariant av två eller tre av 
de teoretiska konfigurationerna, som ett sätt att indikera potential för framgång 
för olika transportslag hos scenariots rumsliga och funktionella struktur.

I bilden nedan har scenariernas (från workshop 3) position i Brotchies triangel 
uppskattats utifrån hur vägnät och målpunkter är utformade i scenarierna (se sce-
narioskisser till workshop 3).
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Positioneringen av scenarierna i diagrammet ger anledning till följande observa-
tioner: 
• Scenario C, som tar utgångspunkt i positionen (C), d v s fri form och isolerade 

lokala nätverk i triangeln, hamnar relativt nära position (A), d v s en radiell 
struktur. Även scenario F har denna utgångspunkt, men hamnar också ganska 
långt från position (C) i riktning mot position B. En förklaring är troligen att 
ingen grupp ansåg att isolerade öar av bebyggelse utan kontakt med varandra 
var eftersträvansvärd, och att det bedömdes svårt att skapa helt självständiga 
tyngdpunkter som tillgodoser alla behov lokalt. Dessa uppfattningar får anses 
rimliga mot bakgrund av tidigare forskning om flerkärnig stadsutveckling och 
intra-urbant resande. Detta speglar också omtolkningen av Brotiches isolerade 
lokala nätverk till ”den fria formen” som gjordes under workshopen, vilket i 
praktiken är ett deformerat ortogonalt rutnät (d v s närmare position). 

• Det ortogonala rutnätet framfördes – föga överraskande - som den lämpligaste 
strukturprincipen och påverkade flertalet scenarier i riktning mot position (B) 
i triangeln. Det gör att scenarierna C och F kommer bort från utgångspunkten 
i position (C) men också att Scenario A dras mot mitten av triangeln – den är 
inte en renodlat radiell struktur. Scenario B och E är de scenarier som närmast 
utgår från position (B) i triangeln men där drag av radiell struktur finns uti-
från att en station vid Götalandsbanan ska vara tillgänglig från flera håll. 

• Utifrån resonemanget ovan om vilka transportslag som gynnas/missgynnas i 
olika positioner i triangeln får scenarierna B och E anses vara de mest energief-
fektiva/miljövänliga (främjar effektiv kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik 
men möjliggör tillgänglighet med bil). Dock avgörs inte detta enbart av struk-
turen utan också av hur man hanterar de olika fordonsslagen konstitutionellt 
(egenskaper hos nätet som inte är strukturella till sin karaktär). Detta hante-
rades under workshop 4 och 5 och finns inte representerat i scenarierna från 
workshop 3. Det kan dock konstateras att scenarierna B och C ligger närmast 
den slutliga framtidsbild som senare blev resultatet efter workshop 5. 

Det är implicit i analysen att scenariernas positionering påverkas av ”uppdraget” 
till varje grupp att arbeta i riktning mot en av de teoretiska idealmodellerna (ren-
odling av strukturerna till att ligga nära någon av positionerna A, B eller C). Det 
som gör analysen intressant är hur grupperna utifrån övriga förutsättningar och 
sin professionella, tvärdisciplinära kunskap anpassar detta till vad man uppfattar 
som en hållbar och eftersträvansvärd struktur. 

Analys av funktionsstrukturens energieffektivitet avseende transportbehov 
Workshop 5 handlade om att studera den funktionella strukturen av transport-
genererande tyngdpunkter och hur dessa förhåller sig till varandra i det nya 
stationssamhället i olika scenarier. Scenarioinstruktionerna till grupperna (nod/
stråk i kombination med olika typer av kollektivtrafik) har sin utgångspunkt i 
Cutris, Renne & Bertolini, 2009, som pekar på olika situationer i en region där olika 
stadstyper (bilorienterad, kollektivtrafikorienterad eller gång- och cykeloriente-
rad) utgör ett resultat av en kombination av transportmedlens rumsliga räckvidd 
(spatial reach) och intensiteten hos markanvändningen samt kapacitet och flexibi-
litet i transportsystemet. En energieffektiv stadsstruktur är här och i enlighet med 
övrig forskning om energieffektiva transporter en som tar gång- och cykeltrafik 
som utgångspunkt för lokala transporter och som tillämpar kapacitetsstark kol-
lektivtrafik för mer långväga resor. 
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Det får konstateras att redan instruktionerna till scenarioarbetet för workshop 
5 innebär vissa olikheter i energieffektivitet. Generellt gäller att små autonoma 
kollektivtrafikfordon har mer begränsad räckvidd och mindre transportkapacitet 
än tåg, BRT eller annan busskollektivtrafik. De är däremot mer flexibla. Generellt 
gäller också att ju mer intensiv och småskalig funktionsblandning (markanvänd-
ning), desto mer gång- och cykelvänlig stadsmiljö. Men grupperna pusslade med 
utgångspunkt i hur de diskuterat nätverket av funktioner och deras inbördes för-
hållanden samt behov av kollektivtrafik. De var också lite olika intensiva i antalet 
funktioner som fördelades på kartan, vilket påverkade markanvändningens in-
tensitet (scenarierna E och F är mindre intensiva än de övriga på grund av instruk-
tionen om att pussla en första etapp). Detta genererade skillnader i scenarierna 
som ”knuffar” dem i en mer eller mindre energieffektiv riktning. Funktioner med 
många kopplingar antas samlokaliseras och därmed skapa högre intensitet. Stort 
behov av kollektivtrafik bidrar också till ökad energieffektivitet utifrån antagan-
det att funktionerna då också förläggs i närhet till kollektivtrafik. 

En kvalitativ analys utifrån Curtis, Renne & Bertolinis (2009) funktionella typolo-
gi, baserad på delstudieforskarnas uppskattningar vid granskning i efterhand av 
scenarierna från workshop 5, sätter fokus på den funktionsnätverkskartläggning 
som gjordes i moment 1 under workshop 5. 

De funktioner som anges behöva god tillgänglighet till kollektivtrafik och som 
har en stor rumslig räckvidd (stort upptagningsområde) kan sägas vara känne-
tecknande för den kollektivtrafikorienterade staden och präglas av ett behov av 
hög nåbarhet till ett stort omland samt hög kapacitet i transportsystemet med 
hållbara färdmedel. Detta talar för att dessa funktioner bör förläggas till det mest 
kapacitetsstarka kollektivtrafiksystemet som erbjuds. I Landvetter södra handlar 
det om dels den tilltänkta Götalandsbanan och Kust-till-kustbanan, dels Land-
vetter resecentrum i första hand (noder) men också det eller de stråk för kapaci-
tetsstark kollektivtrafik/BRT som kan tillskapas i stråk genom den nya staden. 
Både de enskilda gruppernas scenarier (i flera fall, inte samtliga) och kommunens 
sammanställning av workshopresultaten efteråt pekar på att dessa kopplingar och 
samband i ganska hög grad har tillgodosetts i den sammanställda framtidsbilden. 

Scenarierna A och B med både station och BRT-stråk och med många funktio-
ner ger hög transportkapacitet och hög intensitet av markanvändning. Scenario 
A, med funktioner i noder, antas ha lite större transporträckvidd då noder gör 
kollektivtrafiken enklare (färre stopp) än med funktionerna fördelade längs ett 
helt stråk (scenario B). Det sätt på vilket grupp A och B har pusslat utnyttjar inte 
fullt ut de förutsättningar som gällde – noderna respektive stråken kunde ha varit 
ännu intensivare och tydligare om fler av funktionerna lokaliserats dit. Scenarier-
na C och D – särskilt D – är tydliga med koncentrationen av funktioner, särskilt 
vid stationen vid Götalandsbanan. De har därmed en potential att bli gång- och 
cykelvänliga trots att de baseras på en mer storskalig funktionsblandning och små 
autonoma kollektivtrafikfordon som i praktiken inte behöver noder och stråk för 
att fungera. Scenarierna E och F har färre funktioner, men F har ändå en starkare 
klustring av funktionerna och fler funktioner som gör det till ett mer funktionsin-
tensivt scenario. Detta, i kombination med att det finns en ny järnvägsstation vid 
Götalandsbanan gör att scenariot presterar något bättre än E. 
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Kommunens sätt att överlagra gruppernas arbete (scenario ”K” i figuren på föregå-
ende sida) oavsett om man arbetat med stråk eller noder ger en bild där både stråk 
och noder är viktiga. Detta kan förefalla motsägelsefullt men stöds dels av Allens 
(1999) poängterande att många centra har en utsträckt eller yttäckande karaktär 
snarare än punktformig. Det visar sig också i kommunens sammanställning att 
de tyngdpunkter som är av punktkaraktär ligger i skärningen mellan större stråk 
i vägnätet, vilket gör att det finns en koppling mellan dessa och de funktionella 
stråk som antyds. Tyngdpunkten i kommunens bild ligger på punktformiga funk-
tionella tyngdpunkter, som när man zoomar in visar sig vara nog stora för att i 
praktiken vara av fältkaraktär, d v s täcka in ett större område, som i en stadskärna. 

Scenario K är det mest funktionsintensiva scenariot och ger därmed bäst förutsätt-
ningar för gång- och cykeltrafik. Sammanlagringen av de olika scenarierna ökar 
potentialen för ett energieffektivt markanvändnings- och transportsystem. Om 
detta också kombineras med det trafikeringsscecnario för gång- och cykeltrafik så 
som förordades vid workshop 4 ökar chansen att denna potential också realiseras.

Figur 81. Scenariernas (från workshop 5) karaktär av bilorienterad, kollektivtrafikorienterad 
respektive gång- och cykelorienterad stad samt scenariernas övergripande energieffektivitet 
med hänsyn till transportsystemets rumsliga räckvidd, markanvändningens intensitet och 
transportsystemets kapacitet. Siffrorna 1-8 anger graden av energianvändning hos markan-
vändning och transportsystem (0 har lägst energianvändning, 8 har högst). De orangefär-
gade fälten och pilarna anger hur workshopgruppernas fördelning av urbana funktioner i 
respektive scenario påverkar utgångspositionen för varje scenario i matrisen.
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Analys av nod-plats-egenskaper och energieffektiv urban form
Nod-plats-begreppet (Bertolini, 1996; 1999) utgjorde en utgångspunkt när sce-
narierna under workshop 6 utvecklades. Nodperspektivet representerades av 
mobilitetsfunktioner medan platsperspektivet uttrycktes genom olika typer av 
platskvaliteter. D-variablerna (Ewing & Cervero,  2010) används här, inspirerat 
av Kickert, Berghauser Pont & Nefs (2014), för att bedöma de olika scenariernas 
transporteffektivitet - och därmed energieffektivitet i transporthänseende - kopp-
lat till nod-plats-begreppet. På så vis ges en ungefärlig bild av hur planeringen 
av nya stationssamhällen utifrån nod-plats-begreppet påverkar energieffektivite-
ten hos stationssamhällets urbana form. Därigenom framträder samband mellan 
hur olika nod- respektive platsrelaterade egenskaper, behov och kritiska faktorer 
hanteras i planeringen å ena sidan och effekten av detta i form av transport- och 
energieffektivitet å andra sidan. 

Analysen genomfördes inte i samband med workshopserien utan efteråt och pre-
senteras här i tre steg: 
1. Närmare granskning av utformningen av scenarier från workshop 6 med avse-

ende på plats- och nodegenskaper i den rumsliga strukturen så som deltagarna 
utvecklat dem samt en bedömning av hur tydligt nod- och platsegenskaperna 
framträder i respektive scenario.

2. Relativ jämförelse av scenarierna för de olika D-variablerna. 
3. Justering av jämförelsen med hänsyn till betydelsen hos de olika D-variabler-

na enligt tidigare forskning.

1. Granskning av scenarioutformning med avseende på nod-plats-egenskaper
Scenario 1 och 2 är till det yttre ganska lika varandra. Båda är tydligt koncentrera-
de till en 600-metersradie inom vilken en hög bebyggelsetäthet råder. Båda grup-
perna 1 och 2 har utvecklat mycket tät, hög kvartersstad i de mest centrala delarna 
intill stationen vid Götalandsbanan och därefter tät, hög kvartersstad; medeltät 
låg kvartersstad och ytterst i området – i mycket begränsad omfattning - tät träd-
gårdsstad. Detta är förklarligt eftersom det ingick i instruktionen att inrymma 10 
000 boende inom 600-meterszonen. Utan att forskarna gav instruktionen skapades 
detta inom ett helt koncentriskt område – den traditionella TOD-principen om 
avståndsradie från stationen har levt stark hos de båda grupperna, jämfört med 
övriga grupper, där samma avstånd 600 meter gällde. Vid närmare granskning 
framstår flera skillnader mellan de båda scenarierna:
• Scenario 1 har den radiella stråkstrukturen som utgångspunkt för utformning 

av det helt stationsnära området medan scenario 2 utgår från en ortogonal 
rutnätsprincip. 

• Scenario 1 redovisar ett större inslag av stora och små grönytor medan scenario 
2 i princip enbart redovisar mötesplatser i form av anlagda torg och platsbild-
ningar. Scenario 1 har också betydligt fler redovisade offentliga rum. Många 
av dessa är lokaliserade till sjöarna, vilket antyder att det är befintlig natur 
som används som utgångspunkt, men det finns även en fördelad grönska inne 
bland bebyggelseområdena. 

• Scenario 1 har en utvecklad programmering av mobilitetsfunktioner, vilket 
saknas i scenario 2. Förklaringen till detta är att grupp 2 inte hann med att 
pussla ut mobilitetsfunktionerna. I scenario 1 är dessa funktioner koncentre-
rade till stationens direkta närhet samt två huvudstråk till och från stationen. 
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Figur 82. Scenarierna från workshop 6 enligt kommunens sammanställning efteråt. Scenarier-
na visar sig skilja sig åt påtagligt vad gäller potential för transport- och energieffektivt urban 
struktur genom olika balans mellan nod- och platsegenskaper. Bilder: Härryda kommun.
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Scenario 3 och 4 hade huvudsakligen samma utgångspunkter (8-10 000 boende 
inom 600 meter pendel- eller regionaltågsstation) men scenario 3 har stationen loka-
liserad invid Götalandsbanan medan scenario 4 har stationen invid Kust-till-kust-
banan. Scenario 3 är, bortsett från något lägre befolkningsantal, mycket likt scena-
rio 1 och 2, bara något glesare (bl a med mindre inslag av villastad i utkanten av 
området). Jämfört med dessa är exploateringsområdet i scenario 3 något mindre 
koncentriskt, lite mer uppluckrat mellan exploateringsområdena, har fler spridda 
parker och har sina mobilitetstjänster klustrade lite tydligare kring ett par kors-
ningspunkter mellan huvudstråk i området. 

Scenario 4 går inte att jämföra med scenario 1-3 eftersom de geografiska förut-
sättningarna är annorlunda. Scenariot innehåller stråk med bebyggelse ända från 
Landvetter resecentrum och ner till Ristjärnarna. I väster med glesa typologier 
– villastad och gles trädgårdsstad och i öster något tätare. Ett glapp mellan Land-
vetter och högplatån söder om Kust-till-kustbanan uppstår där ingen ny bebyg-
gelse tillkommer. Detta främst eftersom området redan är bebyggt med gles vil-
labebyggelse samt på grund av kraftiga lutningar i terrängen. På högplatån finns 
ett antal tydliga huvudstråk och omfattande exploatering med en stor spridning 
i täthet mellan främst två noder med mycket tät, hög kvartersstad och glesare 
typologier i utkanten, t o m med gles villabebyggelse i västra delen. Området är 
starkt programmerat med offentliga rum av både naturlig och anlagd karaktär 
samt mobilitetstjänster i skärningarna mellan de större stråken. 

Scenario 5 och 6, med 6-8 000 invånare utmed BRT-stråk – i scenario 5 med kopp-
ling till höghastighetsstation och i scenario 6 med koppling till Kust-till-Kustbanan 
uppvisar helt annorlunda exploateringsmönster. Scenario 5 formar ett BRT-stråk 
från Landvetter till den nya stationen med medeltät, låg kvartersstad och tät, hög 
kvartersstad. Väster om detta finns en ortogonalt utlagd tät trädgårdsstad som 
ansluter till ytterligare ett stråk i västra delen av området. Tre tyngdpunkter med 
offentliga mötesplatser och mobilitetstjänster är utpekade i korsningspunkter 
för de större stråken. För scenario 6 är strukturen istället förlagd så långt norr-
ut som möjligt med exploatering även i den redan exploaterade nordsluttningen 
mot Kust-till-kustbanan. BRT-stråket är tydligt även här, med högre täthet och fler 
funktioner utmed stråket. Här finns också en tydlig tyngdpunkt i skärningen med 
ett öst-västligt stråk som leder vidare mot Airport city öster om området. 

2. Relativ jämförelse av scenarierna utifrån D-variabler för urban form
Det andra steget i analysen av scenarierna är en utvärdering utifrån D-variablerna 
i form av en relativ jämförelse – scenariernas jämförs med varandra utan jämförel-
se med existerande stationssamhällen. Härigenom skapas en grov prestandaprofil 
som kan användas för att rangordna scenarierna inbördes. 

Det går att argumentera för att vissa D-variabler är starkare knutna till begreppet 
nod medan andra är starkare knutna till begreppet plats (se Caset, 2019). Desti-
nation accessibility (avstånd till målpunkter) och Distance to transit (avstånd till 
kollektivtrafik) har en tydligt topologisk innebörd som handlar om avstånd och 
som tydligt relaterar till en regional eller urban skalnivå medan Density (befolk-
ningstäthet) och Diversity (funktionsblandning) är tydligt kopplade till platsers 
innehåll och betydelse på en mer lokal skalnivå. Design (vägnätets utformning) 
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har en geometrisk, konfigurativ och konstitutiv innebörd som intar en mellanpo-
sition där plats och nod kopplas samman via vägnätverkets utformning på ett sätt 
som innebär en avvägning mellan mobilitet och tillgänglighet. 

Med hänvisning till nod-plats-modellen och D-variablerna kan följande profiler 
göras för de olika scenarierna 1-6. 

I denna rangordning är scenario 1 och 2 högst rankade med vissa inbördes skillna-
der (scenario 2 har något mer nodkaraktär än scenario 1 men mindre platskarak-
tär). Scenario 1 och 3 presterar ganska lika. Däremot är scenario 4 på flera punkter 
lägre presterande, främst beroende på en mer fragmenterad struktur och lägre 
täthet. Scenario 5 och 6 presterar ganska lika trots olika utgångspunkter och ut-
seende. 

3.Justering med hänsyn till D-variablernas betydelse
I analysens sista steg kan en justering göras med hänsyn till betydelsen av de 
olika D-variablerna, här med hjälp av MCA-verktyget som användes under bl a 
workshop 1: 
• Det visar sig att den rangordning som gjordes i steg 1 blir utslagsgivande för 

scenariernas inbördes olika energieffektivitetspotential. Scenarierna 1 och 2 
presterar något olika, där scenario 1 är mer ”balanserat” medan scenario 2 
presterar påtagligt lågt vad gäller funktionsblandning (diversitet). 

• Trots att scenario 2 presterar mycket bra på majoriteten av variablerna blir sce-
nario 1, 2 och 3 nästan jämbördiga totalt sett, trots att dessa över lag presterar 
sämre. 

Figur 83. Nod-platsmodell och D-variabler i värderos för utvärdering av scenario 1-6 från 
workshop 6. Notera att utvärderingen är relativ, d v s det finns ingen absolut skala utan endast 
förhållanden mellan scenarierna. Olika nivåer 0-4 förekommer dock för varje D-variabel. 
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Det är uppenbart vad hanteringen av en enstaka variabel kan göra för att höja 
den totala energieffektivitetspotentialen. Skillnaden i absoluta tal är kanske inte så 
stor, men i procent räknat skiljer det ca 38 procent mellan det bästa och det sämsta 
alternativet. Skillnaden mellan en lösning med station vid Landvetter flygplats vid 
Götalandsbanan och en lösning med en station vid Kust-till-kustbanan (scenario 5 
och 6) blir ca 6,5 procent – även detta en icke försumbar skillnad. 

En slutsats av bedömningarna är att kopplingarna till Götalandsbanan visar sig 
vara viktiga för att skapa en större räckvidd i transportsystemet samt att en högre 
täthet i anslutning till kollektivtrafiknoder eller stråk gynnar distans till kollek-
tivtrafik (och givetvis variabeln densitet). Detta gynnar scenarierna 1, 2, 3 och 5.
 

Tabell 6. De sex scenarierna från workshop 6 och deras energieffektivitet för transporter tlll 
följd av urban form (kolumnerna numrerade 1-6 i tabellen) och de fem D-variablerna (kolum-
nen längst till vänster). Varje D-variabel har givits en vikt utifrån den grad av inverkan den har 
beräknats ha baserat på tidigare forskning (se Ewing & Cervero, 2010).  Varje scenario har 
rangordnats för varje D-variabel utifrån en 4-gradig skala och rangen har multiplicerats med 
D-variabelns vikt. 
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Rumsanalyser av den slutliga framtidsbilden
För att förstå sambandet mellan den strukturella formen från workshop 3 och 
framåt i samskapandeprocessen och hur denna gynnar eller missgynnar hållbar 
färdmedel och korta resavstånd i Landvetter södra utfördes några enkla rumsana-
lyser med utgångspunkt i Space syntax-teori (Hillier & Hanson, 1984; Hillier, 1996; 
Legeby, 2013) och med stöd av programvaran DepthMap. Kartor för analysen  togs 
fram av Tekn dr Elisabetta Troglio vid KTH.

Analyserna syftar till att undersöka om den föreslagna urbana formen är gynnsam 
från transportenergisynpunkt med utgångspunkt i de D-variabler för urban form 
som utgör de mest studerade aspekterna inom området urban form – markan-
vändning – transporter – energi (se kapitlet Utgångspunkter). De D-variabler som 
har tydligast koppling till rumsanalyser är Design (centralitet ,och konnektivitet) 
och i viss mån Distans  till viktiga målpunkter (centralitet).

Som utgångspunkt för analyserna användes dels karta över Landvetter tätort med 
omgivning, dels det förslag som efter workshop 5 utgör det samlade resultatet från 
det samskapande arbetet. Analyserna är gjorda så att man kan se det befintliga 
Landvetter med omgivning (inklusive Landvetter Airport) inom 2 km avstånd 
från befintliga tätortsgränser för Landvetter före tillkomsten av Landvetter södra 
och därefter hur vägnätet ser ut i en situation där Landvetter södra har tillkommit. 

Landvetter tätort - integration, befintlig situation
Analysen är gjord för gång- och cykeltrafik med det vägnät som finns för dessa 
trafikantslag (vägar för blandad bil-, gång- och cykeltrafik samt i förekommande 
fall sammanhängande separata gång- och cykelbanor). Den första kartan visar 
lokal integration med ”radie 2” d v s två rums ”djup” i strukturen, medan den 
andra kartan visar lokal integration med radie 15, d v s 15 rums djup vilket alltså 
motsvarar en längre väg genom strukturen sammansatt av 15 på varandra föl-
jande rum. Ett rum är i sammanhanget ett stråk som avgränsas av vad man kan 
uppfatta visuellt. Ett gaturum eller stråk som kröker eller byter riktning innebär 
således att stråket delas upp i flera rum beroende på hur långt i stråkets riktning 
man kan se från en startpunkt eller brytpunkt på stråket. Den tredje kartan visar 
en mer övergripande integration som väger in ett större omland med radie 30. 

Några observationer: 
• Det finns några stråk med främst nord-sydlig riktning centralt i Landvetter 

som tillsammans formar en lokal ”stadskärna” med hög centralitet i förhål-
lande till strukturen som helhet. Detta framträder tydligast vid radie 2 – en 
mycket lokal centralitet. För att stärka centrums centralitet som ”fält” i tätorten 
skulle det vara lämpligt med ytterligare kopplingar i öst-västlig riktning som 
bättre kan binda samman de nord-sydliga stråken.

• På kartan med radie 15 är den högsta centraliteten i Landvetter förskjuten 
mot nordväst i förhållande till det centrum som framträdde vid radie 2. Dessa 
stråk har i flera fall en ”uppsamlande” funktion i tätorten, d v s de samlar och 
fördelar trafik till mer lokala grupper av fastigheter. Tendensen är alltså att 
starkt lokalt centrala/integrerade stråk minskar i betydelse vid större radie i 
analysen till förmån för en mer distribuerad centralitet i något större delar av 
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tätortens inre delar. 15 rumssteg når långt ut från centrala Landvetter i nord-
västlig riktning men inte lika långt i exempelvis östlig riktning – eller mot 
söder, där bara en enda koppling finns som korsar Rv40. Om man antar att 
människor accepterar att röra sig i stråk med 15 riktningsbyten finns således 
en outnyttjad potential för rumslig interaktion i de stråk som framträder som 
mest centrala/integrerade vid radie 15. Flera av dessa stråk ligger emellertid 
utanför eller mellan mer tätbebyggda områden i tätorten. 

• Flera stråk i tätortens mer perifera delar har en relativt god centralitet/integra-
tion vid både radie 2, 15 och 30. Det gäller främst det ”uppsamlande” vägstråk 
som löper i en stor ”ögla” i Landvetters västra utkant och förbinder flera mindre 
bebyggelsekoncentrationer med varandra och de centrala delarna av tätorten. 
Vägdragningar och bebyggelsegrupperingar i dessa delar speglar topografi 
och andra förutsättningar som gett strukturen sin form. Denna typ av struk-
tur, som skiljer sig från det traditionella rutnätsmönstret för mer centrala delar 
av tätorter, visar utmaningar i att åstadkomma ett vägnät med hög centralitet i 
Landvetter södra, men också att lokal centralitet går att åstadkomma. 

• Flertalet ”återvändsgator” i de yttre delarna av nätet har låg integration vid 
radie 2 – de ligger många rumssteg bort från Landvetter centrum. En förkla-
ring är dels s k ”edge effects” som kan uppstå beroende på hur nätverket är 
avgränsat i förhållande till det som studeras, dels vilken radie som används. 

• Vid radie 30 är det inga delar av vägstrukturen som uppvisar någon hög cen-
tralitet/integration. Förhållandet mellan centrala Landvetter och de perifera 
delarna av vägnätet är dock huvudsakligen detsamma som vid mindre radier 
– centrala Landvetter, särskilt vissa huvudgator i nordvästra centrala delarna, 

Figur 84. Landvetter, befintlig vägstruktur, radie 2. Bild: Elisabetta Troglio
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Figur 85. Landvetter, befintlig vägstruktur, radie 15. Bild: Elisabetta Troglio

Figur 86. Landvetter, befintlig vägstruktur, radie 15. Bild: Elisabetta Troglio
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är mer integrerade än nätet som helhet. Förklaringen till den låga centralite-
ten/integrationen som helhet jämfört med t ex radie 15 är att effekterna av 
lokal centralitet försvinner när hela nätet vägs in – 30 rum - når långt i olika 
riktningar från varje rum i nätet. Det betyder att även svagt integrerade rum 
räknas in vilket ”tynger ner” helheten – en stor andel av nätet har svag centra-
litet/integration på lokal nivå, vilket återspeglas i nätet som helhet. 

• Hela den del av Landvetter som ligger söder om Rv40 är svagt integrerad, oav-
sett radie. Det kan förklaras till stor del med att Rv40 utgör en stark barriär och 
där enbart enstaka kopplingar finns med centrala Landvetter. De rum som 
finns söder om RV40 är också svagt integrerade med varandra genom få kopp-
lingar och många återvändsvägar. Även här är valet av radie 2 och 7 viktigt 
eftersom de visar endast mycket lokala centraliteter i strukturen. 

• Den del av Landvetter som ligger söder om RV40 som har något högre integra-
tion är området nära den tidigare stationen vid Kust-till-kust-banan. 

Att knyta ihop det planerade Landvetter södra med dels den befintliga delen av 
södra Landvetter tätort, dels med Landvetter centrum, framstår som två angeläg-
na åtgärder för att öka vägnätets integration. Den tidigare stationen vid Kust-till-
kust-banan är det område i strukturen som har störst potential för anslutning av 
tillkommande vägnät söderut för att åstadkomma en mer integrerad, samman-
hängande stadsstruktur. De stråk som visar högst centralitet i centrala Landvetter 
är lämpliga att ansluta nya kopplingar söderifrån till. 

Landvetter och Landvetter södra - integration enligt slutlig framtidsbild
Det som framträder är en bild av två samhällen – Landvetter tätort och Landvetter 
södra, som med den samskapade vägstrukturen inte hänger samman, annat än 
genom GC-bron från Landvetter resecentrum och över RV40. Denna länk förmår 
inte skapa en integration mellan centrum i Landvetter och det nya stationssamhäl-
let. De förblir två separata enheter, vilket gör att Landvetter tätort inte påverkas 
nämnvärt av tillkomsten av vägnätet i Landvetter södra. 

Följande observationer är värda att notera för integrationsanalysen för det nya 
stationssamhället:
• Med radie 2 som utgångspunkt är Landvetter södra måttligt integrerat inom 

en stor del av de inre delarna av vägstrukturen. Radie 2 innebär som ovan 
endast två rum/stråk i följd, vilket är en mycket lokal centralitet. Två av de 
viktigaste nord-sydliga rumssekvenserna där BRT / huvudstråk för kollek-
tivtrafik föreslås har en god integration liksom en öst-västligt rumssekvens 
nära det tilltänkta stationsläget. I praktiken förutsätter dessa stråk broar för 
att på några platser klara den kontinuitet som de fått i kommunens bearbetade 
illustrationsbild. 

• Med radie 15 har flera av de mest centrala rumssekvenserna fått en god eller 
mycket god integration och formar ett sammanhängande centrumområde 
som är stort till ytan (eftersom maskvidden i det analyserade vägnätet är stor) 
och som täcker in de områden som utpekats som funktionella tyngdpunkter. 
Störst är integrationen i anslutning till det tilltänkta stationsläget vid Göta-
landsbanan och nordost om Ristjärn. Det visar sig alltså att de enskilda stråken 
för Landvetter södra (inte så mycket för Landvetter tätort) är beroende av hur 
helheten inom Landvetter södra är ihopkopplad, även relativt långt från det 
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tilltänkta centrum. En förklaring kan vara att maskvidden är stor, och att ett 
beroende av större delar av strukturen för de enskilda delarnas integration 
ligger i att flera av stråken är relativt raka. En struktur med mer krökta eller 
brutna rumssekvenser skulle sannolikt ge något lägre integration över lag hos 
de olika rummen. Det kan dock konstateras att stationssamhället är ganska 
väl integrerat i sig själv med den struktur som redovisas, vilket också kan för-
klaras med att strukturen har formen av ett deformerat rutnät, vilket stöds av 
andra empiriska studier (Peponis et al, 2008). 

• I samtliga tre kartor är den norra delen och de perifera delarna av Landvetter 
södra svagt integrerade eller rentav segregerade i förhållande till hela struktu-
ren. Det rör sig emellertid om endast de yttersta delarna av strukturen. Även 
här är, som i analysen av befintliga Landvetter tätort, en del av förklaringen 
vid radie 2 s k ”edge effects”. Effekten är betydligt mindre vid radie 15. Det 
förefaller som att 15 rum är ett djup i strukturen som fångar in större delen av 
Landvetter södra, nästan oavsett var man befinner sig i strukturen. Återigen 
kan detta förklaras med stor maskvidd, som i efterföljande planering sannolikt 
blir mindre och ett mer deformerat och ofullständigt rutnät då bl a terrängan-
passningen blir större än i detta tidiga skede i planeringen. 

• Området runt Ristjärn, som ligger centralt i Landvetter södra, är lite svagare 
integrerat. Detta stämmer väl med workshopdeltagarnas uppfattning att freda 
området runt de båda sjöarna som rekreationsområde. Det verkar logiskt ur ett 
motortrafikperspektiv, men det är oklart om det är lämpligt att rumsligt isole-
ra ett viktigt rekreationsområde från de centrala delarna av stationssamhället. 

Figur 87. Landvetter och Landvetter södra, integration radie 2. Bild: Elisabetta Troglio
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Figur 88. Landvetter och Landvetter södra, integration radie 15. Bild: Elisabetta Troglio

Figur 89. Landvetter och Landvetter södra, integration radie 30. Bild: Elisabetta Troglio
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• Norra delen av stationssamhället utgörs av ett flertal småvägar som är åter-
vändsgränder. Detta speglar den befintliga vägstrukturen och topografin som 
begränsar hur det nya stationssamhället kan anslutas. Här skulle närmare 
studier behövas för att skapa bättre integration och koppling till Mölndalsåns 
dalgång. 

• Trots den barriär som Väg40 och Mölndalsåns dalgång utgör så tycks utveck-
lingen av Landvetter södra ”stjäla” en del centralitet / integration från Land-
vetter tätort. Vissa av de mest centrala / integrerade stråken från analysen av 
enbart Landvetter tätort minskar i centralitet/integration när också Landvetter 
södra vägs in. En förklaring är att nätverket är större och fler stråk vägs in. Det 
som är intressant är att även mycket lokala centraliteter i nätverket påverkas av 
andra lokala centraliteter – till och med när kopplingarna mellan Landvetter 
tätort och Landvetter södra är så svaga som det konstateras ovan. Detta pekar 
på att en ytterligare utveckling av kopplingarna mellan Landvetter och Land-
vetter södra ytterligare skulle innebära en omfördelning av lokal centralitet. 

Landvetter och Landvetter södra - test med ytterligare förbindelse över 
RV40 och Mölndalsån
En viktig observation är enligt ovan att Landvetter och Landvetter södra är påtag-
ligt isolerade från varandra. Främsta skälet är den kraftfulla barriär som RV40 och 
Mölndalsåns dalgång utgör med både storskalig väginfrastruktur, höjdskillnader 
och känslig landskapsbild längs ån. Slutligen är de mycket kraftiga höjdskillna-
derna vid stigningen från dalgången och söderut en kraftig barriär att övervinna 
för att nå upp till det område där Landvetter södra avses utvecklas. En viktig ana-
lys är därför hur ytterligare kopplingar mellan Landvetter och Landvetter södra 
påverkar centralitet och integration i området. 

En ytterligare GC-bro med anslutning i ett läge nära centrum i Landvetter ger ing-
en märkbar effekt för strukturen som helhet och endast mycket små förändringar 
i den lokala centraliteten vid radie 15. Vid radie 2 uppkommer överhuvudtaget 
inga skillnader vid två GC-broar jämfört med en. En huvudförklaring är att det är 
svårt att ansluta en förbindelse både norrut och söderut på ett gent sätt som ger 
en direkt koppling till viktiga stråk i Landvetter och Landvetter södra. Därigenom 
blir en ytterligare GC-förbindelse en mycket lokal företeelse. 

Figur 90. Landvetter södra, befintlig GC-bro, 
radie 15. Bild: Elisabetta Troglio

Figur 91. Landvetter södra, två kopplingar, 
radie 15. Bild: Elisabetta Troglio
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Sammanfattningsvis framstår det som att den lokala integrationen i Landvetter 
södra, med den struktur av rum som kommit fram från workshopserien, skulle 
kunna utvecklas ganska väl lokalt med smärre justeringar och erbjuda ett väl in-
tegrerat vägnät. Det utpekade läget för station vid Götalandsbanan är också väl 
integrerat, men kopplingarna till Landvetter tätort är mycket svaga och behöver 
omfattande åtgärder och detaljstudier för att kunna stödja integrationen av Land-
vetter södra. Om detta inte görs kommer Landvetter södra att förbli en i stort sett 
isolerad enklav i förhållande till andra delar av kommunen. 

Denna integrationsanalys (återigen för gång- och cykeltrafik) baserad på resultatet 
från WS1-6, är relativt grov i den meningen att kommunens bearbetade illustra-
tionskarta för Landvetter södra har lyfts in ganska direkt och kopplats samman 
med Landvetter tätort. Bara undantagsvis har justeringar gjorts med hänsyn till 
topografin, där det annars har visat sig vara omöjligt att genomföra kommunens 
förslag. En mer förutsättningsanpassad nätverksanalys behöver göras och redovi-
sas som en egen sektion i detta avsnitt. Forskarna har ansett att det har ett värde 
att visa resultaten från workshopserien som analys för att kunna jämföra med den 
mer topografiskt anpassade analysen. 

En annan förutsättning som inte tagits i beaktande i den ovan redovisade om-
gången analyser är hur Götalandsbanan skulle påverka vägstrukturen. Det har 
funnits, och finns fortfarande i skrivande stund, osäkerheter om hur järnvägen 
ska utformas och placeras i landskapet med tunnlar, bankar och skärningar i ter-
rängen. Detta har gjort att det analyserade nätverket innehåller ett antal stråk där 
några sannolikt kommer att brytas av Götalandsbanan. Här har forskarna valt att 
hämta in workshopresultatet ograverat utan tolkningar eller egna justeringar för 
att beakta sådana avbrott. 

Ytterligare en aspekt som påverkar finkänsligheten i analysen är att omgivande 
vägnät runt Landvetter södra är väldigt avgränsat i analysen. Detta beror fram-
förallt på att det inte finns särskilt många vägar som leder fram till några mål-
punkter eller lokala vägnät inom ett ganska stort avstånd från planeringsområdet. 
Fokus har också legat på hur relationen mellan Landvetter och Landvetter södra 
fungerar och den inre, lokala integrationen i det nya stationssamhället. 
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Analys av transportutveckling för olika scenarier
Trafikverket har på sin webbplats https://www.trafikverket.se/tjanster/sys-
tem-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/ ett webba-
serat verktyg där det går att beräkna transportenergianvändning och CO2-utsläpp 
från planerade exploateringar. Verktyget är enligt Trafikverket ett planeringsstöd 
utformat för att underlätta skattning av trafikalstring i samband med planering 
av nya eller befintliga områden. Trafikalstring med bil, kollektivtrafik, gång och 
cykel är inkluderat. Verktyget bygger på den kunskap vi har idag kring alstring 
av persontransporter beroende på lokalisering och markanvändning. Viktigt att 
observera är att trafikalstringsverktyget inte är ett prognosverktyg. 

Utöver det kan färdmedelsfördelningar justeras baserat på hur kommunen arbetar 
med kollektivtrafik, gång, cykel, bil och mobility management. Verktyget under-
lättar även för att inkludera nyttotrafik. Beräkningarna som genomförs av trafi-
kalstringsverktyget innefattar inte godstrafik, övrig nyttotrafik samt besöksresor 
till bostäder. 

I verktyget finns möjlighet att separat beräkna nyttotrafiken utifrån uppskattade 
värden som finns angivna i verktyget. De resultat som beräknas i verktyget kan 
ses som riktvärden, det vill säga de ska alltid granskas kritiskt utifrån den speci-
fika planeringssituationen. Verktyget beräknar antalet resor med olika färdmedel, 
inte reslängder eller energianvändning. Det ger därmed endast en indikation på 
exempelvis belastningen på ett vägnät. För olika trafikslag får användaren besvara 
ett antal frågor kring transportkvalitet som relateras till en modell med uppgifter 
från tidigare forskning kring faktorer som påverkar färdmedelsanvändningen 
vilket sammantaget resulterar i en viss andel resande med aktuellt färdmedel och 
en viss omfattning (antal) resor. Verktyget beräknar persontrafik, inte nyttotrafik 
(godstransporter, distribution m m). 

Baserat på uppskattningar om tillkommande verksamheter, ytbehov och anställ-
da/boende som underlag för WS5 har en enkel beräkning gjorts för Landvetter 
södra med hjälp av trafikalstringsverktyget version 1.0. Syftet är att få en unge-
färlig uppfattning om vad effekten på energianvändning från transporter blir vid 
olika markanvändningsprofil, snarare än att beräkna faktiskt antal resor. 

De olika scenarier som arbetades fram för Landvetter södra byggde alla på en viss 
omfattning av olika markanvändning grundat på en stad för 25 000 invånare samt 
(huvudsakligen) indata för ytbehov för olika funktioner från HammarLocum-
Metior (2017). Detta utgör utgångspunkten för ett ”grundscenario” enligt nedan, 
liksom den samskapade stadsstrukturen från workshop 4 och framåt i processen.   

Utöver detta har beräkningar också genomförts för två ytterlighetsscenarier för 
att undersöka betydelsen av funktionsblandning och omfattningen av funktioner 
i förhållande till boende som markanvändning:
• Grundscenario ”samskapat vid WS5” – indata och resultat från WS5 utgör ut-

gångspunkten. Se redovisning i tidigare kapitel i rapporten. 
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• Scenario ”uppkopplat mot omvärlden” – i förhållande till det samskapade sce-
nariot från WS5 görs antagandet att en stor del av de planerade funktionerna 
lokaliseras någon annanstans i kommunen eller att befintliga anläggningar 
någon annanstans nyttjas för Landvetter södras behov. Endast hälften av de 
funktioner som anges för Landvetter södra i scenariot ”samskapat vid WS5” 
inryms. 

• Scenario ”självständigt Landvetter södra” – i förhållande till det samskapande 
scenariot från WS5 görs antagandet att Landvetter södra blir det nya självklara 
kommuncentrum och att en stor del (50 procent) av arbetsplatserna vid det 
planerade AirPort City också lokaliseras till Landvetter södra. I kommunens 
planprogram för Airport City (Härryda kommun, 2011) anges följande upp-
skattade ytor för nyetablering av olika funktioner: 309 000 kvm BTA logistik, 
226 000 kvm BTA kontor/verksamheter samt 150 000 kvm BTA handel.

Logistikverksamheter antas till stor del vara beroende av närheten till RV40, vilket 
gör att dessa inte bedöms lokaliseras inom Landvetter södra. Detta antas delvis 
(till hälften) också gälla handel. Det innebär att hälften av ytorna för kontor/verk-
samheter och ¼ av ytorna för handel antas lokaliseras till Landvetter södra, d v s 
113 000 kvm BTA kontor/verksamheter och 37 500 kvm handel. Dessa har fördelats 
på de markanvändningsposter som finns i trafikalstringsverktyget enligt följande 
i förhållande till scenariot ”Samskapat WS5”: 
• 60 000 kvm kontor
• 30 000 kvm småindustri/hantverk
• 23 000 kvm större industri
• 10 000 kvm Detaljhandel
• 20 000 kvm Stormarknad
• 4000 kvm Närbutik
• 3500 kvm Restaurang

Följande ytor, invånarantal och fördelning gäller för samtliga trafikalstringsscena-
rier avseende bostäder: 

Tabell 7: Gemensamma utgångspunkter avseende bostäder och boende i trafikalstringsscena-
rier för Landvetter södra med Trafikverkets trafikalstringsverktyg version 1.0. 

Typ BTA (kvm) Bostadsenheter (antal) Boende (antal)

Lägenhet 600 000 8694 15 565

Rad-/parhus 300 000 3000 7440

Villa 100 000 813 2016

Följande antaganden görs i trafikalstringsverktyget angående fördelning av resan-
det på olika typer av resor, och är således också gemensamma utgångspunkter för 
samtliga scenarier: 
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Tabell 8: Gemensamma utgångspunkter för trafikalstringsscenarierna avseende fördelningen av 
resandet på olika typer av resor. Siffrorna är fasta värden i trafikalstringsverktyget och går inte 
att påverka. 

Personer per bil Bostäders fördelning 
på olika resor

Fördelning av resor för 
övrig markanvändning

Arbetsresor 1,2 35 % 34 %

Inköpsresor 1,4 23 % 27 %

Fritidsresor 1,5 42 % 39 %

Utöver detta har ett antal antaganden gjorts om kvaliteten på vägnät, underhåll 
och planering för gång, cykel, kollektivtrafik, bil och mobility management. Så-
dana parametrar finns i Trafikalstringsverktyget där uppskattningar har gjorts 
av forskarna som kompletterande indata för analysresultaten. För samtliga dessa 
färdmedel och planeringssätt antas att kommunen vill ligga i framkant med Land-
vetter södra och har en hög ambitionsnivå som dock i någon mån begränsas av 
att man är en medelstor kommun med något begränsade egna resurser för att 
planera och genomföra den höga ambitionsnivån. Gång och cykel är i enlighet 
med diskussionerna från workshop 4 prioriterade och bilens roll nedtonad enligt 
samma resonemang. Samma värden för dessa parametrar antas gälla för samtliga 
tre scenarier. Det som varieras mellan scenarierna är markanvändningen. Följan-
de antas avseende de markanvändningsslag som finns i Trafikalstringsverktyget: 

Tabell 9: Indata för markanvändning för de tre trafikalstringsscenarierna. Typ av verksamhet är 
fasta parametrar i trafikalstringsverktyget. Antal anställda genereras automatiskt i webbformu-
läret baserat på BTA för respektive markanvändning. 

Verksamheter

Typ Scenario ”Samskapat 
WS5”

Scenario ”Uppkopplat mot 
omvärlden”

Scenario ”Självständigt 
Landvetter södra”

BTA (kvm) Anställda BTA (kvm) Anställda BTA  (kvm) Anställda

Kontor 20 000 600 10 000 300 80 000 2400

Småindustri/
hantverk

10 000 250 5000 125 40 000 1000

Större industri 15 000 180 7500 90 38 000 456

Detaljhandel 10 000 170 5000 85 20 000 340

Stormarknad 10 000 150 5000 75 30 000 450

Närbutik 2000 26 1000 13 6000 78

Restaurang 2500 38 1250 19 6000 90

Anläggningar

Typ BTA (kvm) Antal... BTA (kvm) Antal... BTA (kvm) Antal...

Samhällsservice 26 000 650 anställda 13 000 325 anställda 26 000 650 anställda

Sjukhus 5000 15 vårdplatser 2500 8 vårdplatser 5000 15 vårdplatser

Förskola 21 000 1324 elever 10 500 662 elever 21 000 1324 elever

Låg/mellanstadie 25 000 2038 elever 12 500 1019 elever 25 000 2038 elever

Högstadie/gym-
nasium

15 000 1500 elever 7500 750 elever 15 000 1500 elever

Idrottsanlägg-
ning

25 000 6124 besök/dag 12 500 3062 besök/dag 25 000 6124 beök/dag
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Beräkningarna med trafikalstringsverktyget ger följande resultat för de tre scena-
rierna: 

Figur 92. Antal resor och färdmedelsfördelning efter beräkningar med trafikalstringsverktyget 
för scenarierna Scenario ”Samskapat WS5” (vänster), ”Uppkopplat mot omvärlden” (mitten) 
samt ”SJälvständigt Landvetter södra” (höger). 

Skillnaderna mellan de tre scenarierna vad gäller antal resor är påtaglig. Mellan 
scenario ”Uppkopplat” och scenario ”självständigt” skiljer det 

Antalet resor blir störst i ett självständigt Landvetter södra med en stor omfattning 
av arbetsplatser i form av kontor, verksamheter och handel. Den avsevärt största 
mängden resor i förhållande till de båda andra scenarierna utgörs av gångresor, 
som ökar eftersom verksamheterna antas lokaliseras med korta avstånd till boen-
de. Flertalet av gångresorna är således lokala resor som beror på ett större antal 
arbetsplatser. I övrigt har ett Landvetter södra uppkopplat mot omvärlden ett läg-
re antal resor än de båda övriga scenarierna, vilket är ett direkt resultat av den 
mindre omfattningen av olika typer av arbetsplatser och anläggningar. 

Jämförelsen visar också att färdmedelsandelarna inte påverkas så mycket av den 
totala omfattningen av urbana funktioner såsom arbetsplatser, samhällsservice 
och anläggningar, men att antalet resor gör det, trots att nattbefolkningen (antalet 
boende) är  detsamma i scenarierna. En viktig förklaring är att en stor andel av  de 
funktioner som utgör arbetsplatser innebär in- och utpendling. Omfattningen av 
handel, kontor och verksamheter är påtagligt större i scenariot ”Självständigt” och 
ytorna för samhällsservice och idrott är halverat i scenariot ”Uppkopplat” jämfört 
med de båda övriga. Det är också värt att notera att arbetsresorna bara svarar för 
ca 1/3 av det totala resandet hos boende. Detta pekar mot att övrigt resande till 
bland annat handel och fritidsaktiviteter  är väsentliga att planera för generellt för 
att stimulera en hög andel gång- och cykelresande. 
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Något som däremot påverkar färdmedelsandelarna i trafikalstringsverktyget är 
lokaliseringen av bostäder och annan markanvändning i förhållande till närmaste 
huvudort, dess centrala delar, lokalisering i huvudortens ytterområden, i mindre 
ort eller på landsbygden. Mellan en central lokalisering och lokalisering på lands-
bygd skiljer det exempelvis 37 procent i andelen gående och motsvarande för bil 
är en skillnad på  41 procent. Dessa skillnader, som bland annat återspeglar olika 
stort bilberoende och förutsättningar för gående, är ”inbyggda” i verktyget och 
inte ett resultat av skillnader i scenarierna. 

Figur 93. Skillnader i färdmedelsfördelning för scenariot ”Samskapat WS5” vid olika lokalise-
ring med trafikalstringsverktygets beräkningsfunktion för lokalisering. Längs till vänster ”loka-
lisering  centralt i huvudort”; i mitten ”lokalisering i huvudortens yttrerområden” och till höger 
”lokalisering på landsbygden”. 

I beräkningarna har Landvetter betraktats utgöra en exploatering i huvudortens 
ytterområden. Detta sätt att se på lokaliseringen blir delvis irrelevant vid ett 
”Självständigt Landvetter södra”, då orten på ett mer påtagligt sätt blir centrum 
i kommunen för arbetsplatser och handel samt i större utsträckning också en 
delregional tyngdpunkt som dessutom har en hög grad av självständighet. Om 
Landvetter på samma sätt betraktades som kommunens huvudort skulle det vara 
mer relevant att jämföra med en ”lokalisering centralt i huvudort” enligt ovan. 
Svårigheter som dessa med att förhålla sig till en befintlig kontext och att definiera 
vad som tillskapas visar på svårigheten att bedöma potentialen för transport- och 
energieffektivitet i relation till ett större omland. 

En slutsats för Landvetter södra är att det från transportsynpunkt inte är ett 
självändamål att etablera arbetsplatser i stor omfattning i det nya stationssamhäl-
let som innebär stor inpendling då det leder till fler arbetsresor. Samtidigt kan det 
finnas andra skäl att göra just detta, då det innebär ett större underlag och bättre 
förutsättningar för stödjande urbana funktioner, ökad samnärvaro i offentliga rum 
och därmed bidrar till en mer attraktiv gång- och cykelmiljö. Vid ett självständigt 
Landvetter södra med många arbetsplatser tycks trots allt en ökad andel bil bli 
mer påtaglig än de positiva effekter för resandet som arbetsplatserna kan tänkas 
föra med sig. Omvänt innebär en stor andel arbetsplatser någon annanstans också 
en utpendling som kan ha en ”dränerande” effekt på stadslivet och attraktiviteten. 

En annan slutsats är att det för en gynnsam utveckling av hållbara färdmedel 
som gång och cykel behövs ett tydligt ställningstagande om vad Landvetter avses 
vara i relation till andra orter och funktionella tyngdpunkter såsom Mölnlycke 
och Airport City. Ska stationssamhället ses som en del av ett större sammanhang  
där målpunkter lokaliseras i förhållande till andra tyngdpunkter, eller ska det be-
handlas som en isolerad (självständig) struktur? 



118 |

Resultaten bör tolkas med försiktighet, då de påverkas i hög grad av den bak-
omliggande kunskap om resande, markanvändning m m som ligger till grund 
för trafikalstringsverktygets utformning. Många förutsättningar är förinställda 
i verktygets webbformulär och påverkas främst genom besvarande av de frågor 
som ställs enligt ”indatafälten”. De går således inte att påverka utifrån behov att 
betona vissa teoretiska modeller eller utifrån att särskilt studera enskilda faktorer. 
Avsevärda skillnader kan därför finnas i förhållande till Transcen-verktyget som 
användes under workshop 4 för att utveckla scenarier för transportsystemet.

Summering av analyserna
Vad säger analyserna för Landvetter södras utveckling?
Den samlade bilden av analyserna pekar i riktning mot att Landvetter södra bör 
integreras  med Landvetter tätort och utvecklas som en expansion söderut av den 
befintliga tätorten. Vägnätet bör vara format med utgångspunkt i ett samman-
hängande, korsningstätt ortogonalt nät för att stödja en hög andel gång- coh cy-
keltrafik. Ytterligare anpassning behöver ske i förhållande till topografin. Centrala 
huvudstråk som trafikeras med effektiv kollektivtrafik bör utgå från Landvetter 
centrum och sträckas söderut, på sikt till en ny tyngdpunkt nära den framtida Gö-
talandsbanan. Funktionella tyngdpunkter och koncenrationer av befolkning bör 
utvecklas i skärningspunkterna mellan välintegrerade stråk. Under en etappvis 
utbyggnad bör stadsbyggandet ske ”fraktalt” d v s med en upprepning av huvud-
dragen i strukturen enligt ovan, fast i mindre skala, för att staden ska kunna fung-
era mer fullständigt för varje etapp. En slutsats av detta är också att ett brett utbud 
av service och andra urbana funktioner behöver etableras redan i ett tidigt skede, 
vilket är ett starkt argument för att integrera den nya staden med Landvetter och 
dess befintiliga utbud av funktioner. I sina stora drag stödjer analyserna därmed 
resultatet av samskapandeprocessen. 

Vad ger analyserna för bild av det framtida stationssamhällets energieffekti-
vitet?
De utförda analyserna är av olika karaktär. D-variabelanalysen, analysen av stads-
form med avseende på tillgänglighet och excentricitet, analysen av funktionsstruk-
turens energieffektivitet samt nod-/plats-analysen med avseende på D-variabler 
och energieffektivitet bygger på bedömningar av de scenarier som producerats. 
De blir inte tydligare eller mer precisa än vad scenarierna är. Bedömningarna ut-
går från delstudieforskarnas kunskap om sakområdet och förförståelse för urban 
struktur och transporter genom egna erfarenheter av planering. De ger inte några 
exakta eller absoluta svar utan en relativ bild av hur olika scenarier presterar. Mot-
svarande bedömningar, dock utan lika specifik teoretisk utgångspunkt, gjordes 
med stöd av bland annat värderos- och multikriteriebedömningsverktyg av delta-
garna under workshopserien, men för andra variabler och kriterier. 

Analyserna ger en ökad förståelse för i vilken riktning en viss stadsform och 
struktur påverkar energieffektiviseringspotentialen och vilka ”medel” för effekti-
visering som är kompatibla med strukturen – se exempelvis analysen med stöd av 
Brotchies triangel eller analysen av funktionsstrukturens energieffektivitet som 
båda pekar på att olika färdmedel är lämpliga beroende på gatunätets form och 
karaktär. På så sätt är analyserna en fördjupad form av indikatorutvärdering. 
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Rumsanalysen bygger på ett material som egentligen behöver vara lite mer ge-
nomarbetat och precist än de tidiga scenarioskisserna. Därför genomfördes inte 
denna analys förrän den slutliga framtidsbildens vägnät hade etablerats. Även 
med ett något mera studerat och välgrundat vägnät är rumsanalyser en grannla-
ga uppgift när det gäller att säkerställa kvaliteten på analysresultaten genom ett 
gediget kontrollarbete vad gäller de olika rummens sträckning i terrängen. I det 
tidiga planeringsskede som delstudien för Landvetter södra har utspelat sig har 
någon så noggrann kontroll inte gjorts, utan rumsanalysen har utgått från det 
material som kommunens projektgrupp utformat på basis av workshopresultaten. 
Precisionen är därmed inte så hög som den skulle kunna vara. 

En nytta med rumsanalysen är att den synliggör centralitet, konnektivitet och 
närhet som dels kan uppfattas intuitivt, dels kanske inte syns alls för blotta ögat 
utan analys. Rumsanalysen blir därmed ett stöd för att visa om strategier, riktlin-
jer och uppgiftsinstruktioner under workshopserien har gått i en bra riktning vad 
gäller att samordna konfigurationen av vägnät, målpunkter och koncentrationer 
av befolkningstäthet i Landvetter södra i förhållande till vad space syntax-teorin 
säger om stadsrummens förmåga att främja samnärvaro, närhet och centralitet i 
stationssamhället. 

Trafikalstringsanalysen slutligen, ger exakta siffror för det scenario/den framtids-
bild som studeras, förutsatt att indata finns. Här har antaganden fått göras om 
omfattningen av befolkning, urbana funktioner med mera som inte diskuterats 
under workshopserien men som bygger på data från Hammar Locum Metiors för-
studie (2017). Fördelen med denna typ av analys är att den, när dessa data finns, 
kan ge en mer kvantifierad bild av scenariots konsekvenser och potential avse-
ende transporterna. Dock är denna precision skenbar, eftersom den bygger på en 
exakthet i indata som kan dölja stora osäkerheter i antagandena om omfattningen 
av befolkning med mera. Samma sak kan sägas om Transcen-verktyget, men med 
skillnaden att Transcen diskuterades av deltagarna, man kunde påverka vissa pa-
rametrar och man blev överens om vad olika indata representerade, vilket inte 
gäller hur Trafikalstringsverktyget hanterades. En kritik som går att rikta mot be-
räkningsverktyg av detta slag är att det rådande transportparadigmet som utgör 
utgångspunkt för  verktygets beräkningar inte går att påverka. Resultaten speglar 
därför i stort de förutsättningar som råder vid tidpunkten för analysen och inte 
några transformativa framtider. 

Ambitionen med analyserna har varit att undersöka möjligheter att få en tydligare 
bild av energieffektiviseringspotentialen hos framtida strukturer i tidiga plane-
ringsskeden med utgångspunkt i etablerade teoretiska samband mellan stadsform, 
transporter och energianvändning med ett särskilt fokus på stationssamhällen. 
Analyserna visar att det inte är enkelt att analysera och förstå energieffektivise-
ringspotentialen hos framtida urbana strukturer med avseende på stadsformens 
inverkan på transporter och energianvändning. Många aspekter påverkar utfallet 
och kan vara specifika från plats till plats och bero av lokala målsättningar och 
planeringsstrategier – de lokala aspekterna har ibland en påtaglig betydelse för 
effektiviseringspotentialen vid sidan av de generella form-transport-energi-sam-
banden. I Landvetter södra är topografin en sådan faktor. Scenarioarbetet har ock-
så identifierat ett antal andra kritiska faktorer – se nästa kapitel. 
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Analyserna visar emellertid också att det är mödan värt att jämföra scenarier 
eftersom de, även med relativt enkla och konceptuella analysverktyg som några 
av de prövade, ofta skiljer sig så tydligt åt att det går att dra slutsatser om val av 
inriktning för fortsatt planering avseende energieffektiviseringspotentialen. Det 
betyder att scenarioarbete i sig är viktigt som underlag för analyser. Samskapan-
deprocessen illustrerar sedan att mycket händer i utformningsarbetet längs vägen 
innan en stadsstruktur är redo att detaljstuderas närmare, vilket gör att för detal-
jerade kvantifierade analyser i tidiga skeden kan ge en skenbar precision som inte 
är till nytta för att stödja strategiska inriktningsbeslut. 
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7. Kritiska faktorer för utveckling av nya med-
elstora stationssamhällen
I detta kapitel redovisas kritiska faktorer för utveckling av framtida medel-
stora stationssamhällen där Landvetter södra utgör studieobjektet. Kritiska 
faktorer är sådana förutsättningar, planeringsparametrar eller frågeställningar 
som bedöms vara centrala för att vara framgångsrik i att uppnå uppsatta mål för 
planeringen av stationssamhället, i det här fallet med tyngdpunkt på hållbar ut-
veckling i vid bemärkelse och energieffektiv rumslig struktur i synnerhet. Det 
gäller både resultat som rör institutionella aspekter (aktörer, sociala nätverk, 
samspel, diskurser, kunskap, resurser, mandat, styrmedel, planeringsinstru-
ment m m) och rumsliga aspekter (mått, rumsliga relationer, energieffektivitet 
i strukturerna, stationssamhällets form m m). Här baseras alltså beskrivningen 
på resultaten från tidigare kapitel.

Fysisk-rumsliga faktorer
När det gäller de fysisk-rumsliga faktorerna har ett antal observationer gjorts med 
utgångspunkt i den empiri som genererats från arbetet med workshoparna. De är 
alltså inte direkt grundade på tidigare forskning eller tillgänglig teori utan iaktta-
gelser som här presenteras som kritiska faktorer:

Täthet och markinnehav
Det kommunala markinnehavet söder om Landvetter tätort har varit ett starkt 
argument för att bygga just söder om Landvetter. Utan kommunal mark hade det 
varit betydligt svårare att driva en handfast planeringsprocess utan förhandlingar 
med en mängd markägare. Omfattningen av stationssamhället hade då sannolikt 
varit mer begränsad, om idén överhuvudtaget hade utvecklats. Storleken på det 
kommunala markområdet kan ha bidragit till att man har kunnat ange så pass 
omfattande exploatering som man gör. Det verkar emellertid gå att bygga en gan-
ska gles stad för de 25 000 invånare som är kommunens utgångspunkt om man 
vill utnyttja hela det utpekade utredningsområdet. Kommunens analys visar att 
det med en relativt hög täthet – men inte extremt hög – går att åstadkomma en 
stad för uppemot 100 000 invånare i området. Valet av täthet och nyttjande av 
kommunens markinnehav är därmed två av de tydligaste kritiska faktorerna för 
att åstadkomma ett hållbart stationssamhälle. 

Preferenser för olika stadstyper hos planerande aktörer
Under workshop 1 gjordes en undersökning där deltagarna individuellt och ano-
nymt fick rangordna de 7 stadstyper som introducerades. Det samlade resultatet 
blev att medeltät, högre kvartersstad och medeltät låg kvartersstad blev de högst 
värderade stadstyperna medan villaområde och mycket tät och hög kvartersstad 
värderades lägst. Detta stämmer relativt väl överens med bland andra Steffner 
(2009) och Sternudd (2007) om upplevelser av svenska städer. Emellertid framgick 
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Fig 94. Den kommunala projektgruppens beräkningsexperiment för olika befolkningstal vid 
olika kombinationer av stadstyper hämtade från täthetspusslet. Experimenten visar att projek-
tområdet för Landvetter södra även utan att bygga alltför tätt skulle kunna inrymma betydligt 
fler än de från början angivna 25 000 invånarna. Bild: Härryda kommun.

också att deltagarna uppfattade att andra (befintliga eller presumtiva boende) ser 
villaboendet med närhet till naturen som attraktivt, vilket uppenbarligen inte 
sammanfaller med resultatet. Dessa preferenser och hur exploatörer bedömer 
marknadsförutsättningarna för olika stadstyper vid exploateringen av området 
kan få stor inverkan på om den framplanerade energieffektiva strukturen verkli-
gen kommer till eller inte. 

Nyckelvariabler för form och struktur 
De scenarier som utvecklades vid WS1 bygger på ytterligare kritiska faktorer av 
rumslig karaktär som forskarna föreslagit i dialog med kommunens arbetsgrupp. 
Den mest centrala av dessa är utvecklingen av staden från ett tänkt stationsläge vid 
Götalandsbanan eller från befintlig bebyggelse i Landvetter. Utvecklingen antogs i båda 
dessa ytterligheter ske med länkar mot både Mölnlycke och Landvetter flygplats. 
Denna faktors energibetydelse ligger i möjligheten att i ett tidigt skede etablera 
en utgångspunkt i stationen som transitpunkt till och från den nya staden. En 
etablering vid tilltänkt Götalandsbana innebär att staden antingen måste vänta 
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in anläggandet av järnvägen eller från början byggas utan att järnvägen finns på 
plats och i så fall ersätta tillgängligheten med järnväg med annan kollektivtrafik. I 
Landvetter finns järnväg från början och därmed enklare förutsättningar att byg-
ga stadstillväxten på tågtrafik och stationen som en utgångspunkt.

Övriga kritiska faktorer som studerades vid Workshop 1 (och som utgjorde variab-
ler i scenarioarbetet) är grön- och blåstruktur, transportstruktur(-er), funktionella tyngd-
punkter, markanvändningsmönster och det delregionala sammanhanget. Dessa faktorer 
täcker in väsentliga aspekter på energieffektiv stadsutveckling och har på olika 
sätt betydelse för stadens roll som stationssamhälle. Faktorerna fungerade väl för 
att i kombination med varandra generera relevanta delscenarier.

Tabell 10. Scenariovariabler som kritiska faktorer och deras betydelse från energisynpunkt.

Kritisk faktor (sce-
nariovariabel)

Rumsliga ytterlighetsstrategier Betydelse från energisynpunkt 
(enligt tidigare forskning)

Grön- och blåstruktur Samlad eller fördelad? • Påverkar närhet (gångavstånd) till 
rekreationsytor av tillräcklig kvalitet 
och omfattning.

• Påverkar förutsättningarna för mik-
roklimat.

• Påverkar omfattning av GC-trafik i 
staden.

Transportstruk-
tur(-er)

Stormaskigt (transporter koncentrerade 
till vissa stråk och punkter) eller finmas-
kigt (transporter ohierarkiskt fördelade i 
hela området)?

• Påverkar transportnätets utformning 
(maskvidd, korsningstäthet m m)

• Påverkar attraktiviteten hos vägnätet 
för GC-trafik.

• Påverkar funktionalitet och attraktivi-
tet hos kollektivtrafik.

• Påverkar färdmedelsval och motstånd 
mot att ta bil inom staden.

Funktionella tyngd-
punkter

Enkärnigt eller flerkärnigt? • Påverkar möjligheten att nå nödvän-
dig service inom gångavstånd.

• Påverkar omfattning av transporter.
• Påverkar förutsättningarna för för-

delade koncentrationer av täthet hos 
befolkning och bebyggelse samordnat 
med de funktionella tyngdpunkterna.

• Påverkar förutsättningarna för effek-
tiv intern kollektivtrafik

Markanvändnings-
mönster

Storskalig funktionsblandning (integrering 
av Airport City i den nya staden; distrikt 
med olika funktionsprägel i stadsområdet) 
eller småskalig funktionsblandning (Air-
port City som egen tyngdpunkt; jämnt 
fördelad funktionsblandning på byggnads- 
och kvartersnivå i stadsområdet)?

• Påverkar förutsättningarna för effek-
tiv intern kollektivtrafik

• Påverkar attraktiviteten hos funktio-
nella tyngdpunkter

• Påverkar transportavstånden för 
nödvändiga och frivilliga resor inom 
staden samt möjligheten till enkla/
komplexa resor.

• Påverkar tätheten av arbetsplatser 
per ytenhet.

Delregionalt samman-
hang

Självständig stad utan omvärldsberoenden 
eller jämbördiga tätorter i delregional 
samverkan?

• Påverkar omfattning och färd-
medelsval för delregionala transpor-
ter.

• Påverkar förekomsten av samlingar av 
offentliga funktioner i den nya staden

• Påverkar förekomsten av samlingar av 
kommersiell service i den nya staden.
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D-variabler för urban forms påverkan på transporter
De i tidigare forskning identifierade D-variablerna (Density, Diversity, Destina-
tion accessibility, Distance to transit, Design (of street network) m m har använts 
som indikatorer och för analys och utvärdering av scenarier och framtidsbilder. 
Stadens form och struktur visade sig ha en betydelse med hänsyn till variablerna 
både avseende att tjänstepersoner tillmäter dem en vikt och att de har en faktisk 
betydelse – olika scenarier presterar olika bra för olika D-variabler. Det återstår 
dock fortfarande att kunna mäta dessa faktorer tillsammans och var för sig på ett 
direkt sätt. Detta kan i sig vara föremål för fortsatt forskning. 

Lokalisering av järnvägsstation och transitpunkter
Efter workshop 1 identifierades frågan om hur beslut om Götalandsbanans till-
komst eller ej skulle kunna påverka den nya staden som en kritisk faktor. Detta är 
förvisso en specifik fråga för Landvetter södra, men i frågan ryms olika möjligheter 
som i förlängningen påverkar förutsättningarna för att skapa ett stationssamhälle 
där en del av mobiliteten bygger på väl fungerande järnvägstransporter.

Det är påtagligt att deltagarna under workshopprocessen genomgående utgick 
från att en ny station i någon form (höghastighets-, regional- eller pendeltågssta-
tion) vid den framtida Götalandsbanan är en avgörande förutsättning för Land-
vetter södras tillkomst. Nästan samtliga utvärderingar och analyser visade detta 
vid jämförelse med andra lösningar såsom ett BRT-stråk som förbinder ett antal 
tyngdpunkter eller en pendel- och regionaltågstation vid Kust-till-kustbanan. 

Övriga transitpunkter hade för workshopdeltagarna en underordnad roll. Land-
vetter resecentrum togs upp men ansågs inte vara avgörande för Landvetter Södra. 
I de scenarier som på förhand hade påverkats av forskarnas och den kommunala 
projektgruppens ”programmering” av arbetet har transitpunkter lokaliserats till 
BRT-stråk och knutpunkter i det interna vägnätet med hög tillgänglighet. Kollek-
tivtrafiken har också därigenom getts en bärande funktion med strukturerande 
inverkan på befolknings- och bebyggelsetäthetens fördelning samt övrig markan-
vändning. Centralitet har varit en tydligt vägledande faktor för både järnvägssta-
tion och övriga transitpunkter. 

Konfigurationen av transportnät, målpunkter och bostäder inom stations-
samhället
Även om de ovan nämnda kritiska faktorerna hanterades och förekom i arbetet 
är en viktig fråga (med utgångspunkt i tidigare forskning) hur väl dessa fungerar 
tillsammans. Deras specifika rumsliga konfiguration till ett samverkande system 
har i arbetet antagits ha en betydelse för energianvändning och andra aspekter 
av hållbar struktur. Framförallt den funktionella struktur som utvecklades under 
workshop 5 förhåller sig till utvecklade strukturer för transportnätet på ett sätt 
som i ett kommande skede skulle kunna analyseras med avseende på transport-
generering och optimal lokalisering, och bedömdes ge bäst förutsättningar för 
hög andel hållbara färdmedel (gång, cykel och kollektivtrafik). Bland de scenarier 
som togs fram svarar de som innehåller en koncentration av verksamheter till till-
gängliga punkter i vägnätet väl upp mot existerande teori om transporteffektiv 
lokalisering. 
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Framtida mobilitet 
Det framgår vid flera av workshoparna (särskilt workshop 4) att man både uppfat-
tar det som svårt att sia om framtida transportsätt, resvanor och att den framtida 
mobiliteten är mycket viktig för att stationssamhället ska fungera som just ett 
stationssamhälle. Workshopdeltagarnas synsätt kan sammanfattas med följande:
• Tåg utgör en förutsättning för stationssamhället även i framtiden. De flesta 

trodde inte att höghastighetståg kommer att stanna i Landvetter Södra men 
hänvisade ändå till att en station vid Götalandsbanan kommer att öppna för 
internationella etableringar och internationell räckvidd. Tåget betraktades 
närmast som en fast förutsättning för fortsatt utveckling, även om andra for-
mer av spårbunden kollektivtrafik har nämnts.

• Kollektivtrafik associeras huvudsakligen med buss även för framtida utveck-
ling. Från forskarnas sida har BRT lyfts fram för att tydliggöra kollektivtra-
fikens fysisk-rumsligt strukturerande roll, vilket har godtagits, även om alla 
scenarioutvärderingar indikerade att detta inte uppfattades som ett fullvär-
digt alternativ till tåget. Kommunens analys av transportsystemet vid slutet av 
workshopprocessen visar en komplementaritet mellan tåg och övrig kollektiv-
trafik och där BRT utgör en ryggrad i tätortsutvecklingen i ett tidigt skede då 
Götalandsbanan inte ännu har tillkommit.

• Gång- och cykeltrafik omhuldades av flertalet deltagare och ansågs vara hållbart 
och gynna en jämlik och inkluderande utveckling. Man såg framför sig fler 
elcyklar och liknande färdmedel liksom hjälpmedel som liftar i den kuperade 
terrängen. Vintern uppfattades som problematisk för att få en hög andel cyk-
lande. Cykeln uppfattades också främst som ett lokalt transportmedel.

• Många såg autonoma, elektriska fordon som lösningen på de problem som bilen 
idag orsakar. De självkörande bilarna kan bokas via app, ägas kollektivt och 
nyttjas mer effektivt än dagens individuellt ägda bilar, som står still största 
delen av tiden. De kan också stå gemensamt parkerade på strategiska plat-
ser istället för vid varje lägenhet. Vid flera tillfällen under workshopproces-
sen framfördes tankar om bilfria områden och att ”tänka bort bilen”. Detta 
framstår som lite motsägelsefullt i förhållande till idén om autonoma fordon, 
som tvärtom kan röra sig obehindrat överallt i staden. Även delandelösningar 
framfördes där autonoma fordon uppfattades som en typ av delande. 

• Mobilitetsstrategier och –tjänster har lyfts fram av både forskarna och kommu-
nens projektgrupp som strategiska för ett hållbart och energieffektivt trans-
portsystem. En rad mobilitetstjänster togs upp men  påfallande få av dessa 
relaterar övriga transporter till tåget. Man lyfte istället fram dels pendlingen 
till och från Göteborg, dels lokala trafikrörelser inom stationssamhället som 
”målområden” för mobilitetstjänsterna.

• Systemgränsen har betydelse. Kollektivtrafik och bil blir svårare att skilja från 
varandra, inte minst när det handlar om autonoma fordon och delandelös-
ningar – fordonsflottan för kollektivtrafik differentieras med små, medelstora 
och stora fordon med möjlighet till fordonståg. Storskalig kollektivtrafik har i 
det perspektivet för- och nackdelar. Ur närhetssynpunkt är det negativt, men 
om kollektivtrafiken blir mindre fordon börjar det minska olägenheterna från 
kollektivtrafik, samtidigt som antalet fordon ökar. Många scenarier innehåller 
många småskaliga lösningar. Det handlar här inte om det klassiska bilsamhäl-
let eller bussamhället längre utan mix.



126 |

Topografiska och andra platsbundna fysisk-rumsliga förutsättningar
Terrängen inom Landvetter södra-området är på många platser inte särskilt med-
givande för rationella exploateringsmetoder. Det gäller även förutsättningarna för 
hållbara transportlösningar. Ett exempel är GC-vägar, där det är en väldig skillnad 
om man integrerar GC-vägar med vägnätet i övrigt eller lägger det i grönstråk 
mellan vägarna. Topografin spelar här en avgörande roll för var man går in i den 
nya strukturen. Detta gäller sedan inom hela området.

Etappvis genomförande utifrån olika startpunkter i området
Möjligheten att nå en hållbar stad i socialt hänseende och att ekonomiskt kunna 
genomföra ett nytt stationssamhälle hänger i stor utsträckning på om initiala in-
vesteringar kan tillkomma till rimlig kostnad och vilka delar av samhället som 
etableras i ett tidigt skede. I händelse av att Götalandsbanan inte etableras vill 
kommunen ändå börja bygga ut Landvetter Södra och det handlar då om att byg-
ga ut infrastruktur för teknisk försörjning och att lokalisera bostäder där denna 
försörjning blir åtkomlig från befintliga försörjningssystem. Infrastrukturen lik-
som tidigare nämnts markinnehavet blir således starkt styrande för lokaliseringen 
av bebyggelse och de punkter i landskapet där stadsutvecklingen tar sin början. 

Olika inriktningar för etappvis genomförande har lyfts in i scenariostudierna 
som ett sätt att differentiera förutsättningarna och bredda utfallsmöjligheterna för 
framtida strukturer. Det visar sig att olika utgångspunkter ger olika strukturer. 
En etapputbyggnad utifrån kommunens markinnehav och med början där tek-
nisk försörjning enkelt kan åstadkommas (från Landvetter och söderut) ger en 
mer långsträckt form medan en etapputbyggnad utifrån tilltänkt stationsläge vid 
Götalandsbanan genererar mer koncentriskt uppbyggda stadsstrukturer. Att byg-
ga organiskt från befintliga strukturer eller att starta från ”ruta ett” i obebyggd 
terräng kan därmed vara en kritisk faktor för stationssamhällets form, inte bara i 
Landvetter södra utan i andra motsvarande situationer. 

Storleken på etapper vid utbyggnad har betydelse för vilka funktioner och vilken 
service som kan etableras i ett tidigt skede. Detta i sin tur har betydelse för om-
rådets attraktivitet från dag ett och de resmönster och –vanor som etableras. En 
större etapp initialt ger således ett bättre underlag för fler servicefunktioner som 
kan ge förutsättningar för hållbara delregionala och delkommunala resmönster 
än om man bygger små etapper. Den tekniska infrastrukturen är också framtung, 
d v s stora investeringar behöver göras i tidiga skeden. 

Institutionella faktorer 
Lokala och regionala arenor för utvecklad transdisciplinär kunskap och för-
bättrat genomförande
I och med SamSam etablerades en lokal planeringsarena med workshopserien 
som bas och som inkluderade förberedelser och efterbearbetning av en kommunal 
tvärsektoriell projektgrupp. Samtidigt pågick ett arbete med en fördjupning av 
översiktsplanen för Landvetter södra. Detta uppdrag var en starkt bidragande an-
ledning till kommunens medverkan och stora engagemang i forskningsprojektet. 
Resultat från workshopserien har direkt kunnat föras in i FÖP-arbetet. Vid sidan 
av detta arbete arbetar utvecklingsbolaget Landvetter södra Utveckling AB med 
kommunen och byggherrar med att utveckla den första etappen av ett genomför-
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ande av Landvetter södra. I det arbetet ingår att ta fram detaljplan för en sådan 
etapp, anvisa mark och senare exploatera. Företrädare för konsortiet har medver-
kat i workshopserien i SamSam och tagit del av resultaten.

Det är ännu tidigt att bedöma beständigheten i det arbete som görs från ett ”are-
naperspektiv” (notera skillnaden mellan utvecklingsarenor och Arena enligt 
FAC-konceptet). För Härryda kommuns del har workshoparna genererat en ”pla-
neringsanda” som kan beskrivas som ett konstruktivt samförstånd kring behovet 
av en strukturerad planeringsprocess. Workshoptillfällena har mottagits odelat 
positivt enligt de kommentarer som mottagits av forskare och ansvariga tjänste-
män). Någon mer systematisk utvärdering har dock inte gjorts.

Landvetter södra är ett i vissa aktörers ögon kontroversiellt projekt som anses på-
verka naturmiljön, som innebär att stora satsningar på bostadsbyggande koncen-
treras till den likaledes kontroversiella Götalandsbanan och som innebär tekniska 
utmaningar i den kuperade terrängen. Detta har i viss mån inneburit att fokus har 
varit lokalt och riktat mot den ”inre” utformningen av stationssamhället, vilket i 
viss mån har begränsat den regionala samverkan under processen. Workshop 2 
öppnade dock för regional medverkan, med fokus på ett delregionalt perspektiv 
där stationssamhällets roll och kopplingar till omvärlden vägdes in i bland annat 
den strategiska vägvalsdiskussionen. En bredare samverkan har annars främst 
skett genom SamSams regionala seminarier på Forum-nivå. Ett utbyte har skett 
med övriga delstudier och de kommuner som medverkar, VGR, GR och mindre 
kommuner längre ut från Göteborg i regionen Västra Götaland. 

En annan viktig regional kontaktyta har varit Det Urbana Stationssamhället, där 
Härryda kommun var delaktig redan före SamSam. Aktiviteter av Forum-karak-
tär har genomförts i Mistra Urban Futures och GR:s regi parallellt med workshops 
och seminarier i SamSam där både verktyg har testats i närliggande sammanhang 
och där närliggande frågor har diskuterats och lösningar och förhållningssätt har 
utvecklats (se Ranhagen, 2020). Forskare från SamSam medverkade vid dessa akti-
viteter och därmed fångat en ”sekundär” empiri för projektet som har dokumente-
rats inom ramen för Det Urbana Stationssamhället. Dessa parallella aktiviteter har 
också inneburit att projektets metoder, verktyg, teorigrund och tentativa resultat 
har kunnat spridas utanför projektets primära aktörskrets. 

Kritiska faktorer för ökad institutionell kapacitet och resiliens i planerings-
processen
Institutionell kapacitet kan ses som en viktig faktor för att åstadkomma en resi-
lient och lärande process och organisation – i sin tur en viktig faktor för att kunna 
genomföra energieffektiva och hållbara stationssamhällen lokalt och regionalt. 

Under processen genomfördes intervjuer med fem tjänstemän i kommunen som 
var involverade i planeringen av Landvetter södra. Fokus för dessa intervjuer var 
hur kommunen ser på energieffektiva och hållbara stationssamhällen som plane-
ringsuppgift och hur de ser på sin förmåga att kunna planera och genomföra så-
dan stadsutveckling. Det gäller aspekter som faller inom begreppet institutionell 
kapacitet – kunskap, sociala relationer och mobiliseringsförmåga. 
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Intervjuerna visa i sammandrag följande: 

Kunskap 
• Kommunen har, trots begränsad storlek, en organisation med kompetens inom 

ett brett fält för planering, inte enbart detaljplanering utan även för tidiga och 
strategiska skeden. 

• Föreställningar om stationsnära utveckling, teknisk innovation med interna-
tionell attraktionskraft och att skapa attraktiva boendemiljöer för storstadsbor 
och anställda vid företag i regionen präglar inte minst de ledande politikernas 
uppfattningar. Denna typ av starka lokala diskurser har stort inflytande över 
hur planeringen får bedrivas. TOD och stationsnärhetseffekten är starkt eta-
blerade som modeller för hur ett effektivt stationssamhälle bör organiseras och 
formas. Ny transportteknik såsom autonoma fordon och elfordon ses av en del 
som nödvändiga och lämpliga åtgärder för att övervinna transportsektorns 
miljöproblem. 

• Sektoriserade perspektiv finns och är i vissa avseenden starka. Det gäller inte 
minst tveksamhet och ifrågasättande från dem som vill bevara området som 
det är med hänvisning till natur- och miljöpåverkan från exploatering. Från 
näringslivsperspektivet finns en annan utgångspunkt där man starkt argu-
menterar för både Landvetter södra och Airport City som stora nya etable-
ringar. En skiljelinje finns också mellan tjänstemän vid förvaltningarna och 
ledande politiker, där man från politiskt håll är mer positivt inställd medan 
tjänstemännen, som har ett uppdrag att se över genomförandet bland annat 
från ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv, i större utsträckning lyfter fram 
utmaningar och försöker besvara frågan hur genomförandet ska bli möjligt. 

• Hållbarhetsaspekter lyftes återkommande fram i intervjusvaren, men en-
ergiperspektivet är inte uttalat i vare sig mål, strategier eller i hur svarande 
konceptualiserar hållbarhet. Istället finns, om man så vill, ett implicit energi-
perspektiv genom att hållbarhet underförstått också innebär hushållning med 
resurser. Utan forskningsprojektet hade kopplingen mellan energieffektivitet 
och urban form troligen inte synliggjorts. 

Sociala relationer 
• Internt har kommunen ett väl utvecklat samarbete mellan förvaltningarna, 

formaliserat genom den kommunala projektgruppen för Landvetter södra. In-
tryck från intervjuer och arbetsmöten är att detta samarbete fungerar väl och 
att det finns en gemensam förståelse för planeringsuppgiften. 

• Medverkan i sammanhang som Det Urbana Stationssamhället och annan 
regional samverkan bidrar till kompetensförsörjningen. Nätverkande mellan 
planeringsnivåer förekommer härigenom och även i andra sammanhang. 
Kontakter med Västra Götalandsregionen, GR och grannkommuner är exem-
pel på detta. Ett annat viktigt sammanhang är samarbetet kommunerna kring 
utvecklingsstråket Göteborg-Borås. 

• Inrättandet av ett utvecklingsbolag – Landvetter södra Utveckling AB – har 
inneburit att en parallell organisation har skapats som driver utvecklingen 
från ett innovations- och tillväxtperspektiv. Bolaget involverar vid sidan av den 
politiska ledningen även företrädare för näringslivet och har en egen styrelse 
och genomförarorganisation. För genomförande av första etappen har också 
ett konsortium med kommunen, utvecklingsbolaget och ett antal byggherrar 
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bildats. Uppdraget skiljer sig från de kommunala förvaltningarnas, som har 
planmonopol och har hela mångfalden av kommunala mål och strategier att 
förhålla sig till. Olika roller framträder där bolaget kan uppfattas som mer av 
en pådrivare och utvecklare medan de kommunala förvaltningarna ska han-
tera formella aspekter och svara för avvägningar mot andra frågor. Samverkan 
förefaller under SamSams projekttid ha varit i sin linda, men det faktum att 
det är delvis samma personer inom kommunen som finns i beslutande posi-
tioner för både bolagets styrelse och i den politiska ledningen gör att det finns 
en potential för korskopplingar mellan aktörerna både till för- och eventuellt 
nackdel för ett genomförande av en hållbar utveckling av stationssamhället. 

• Det är betecknande för hur man uppfattar energifrågan att företrädare från 
energibolag, energirådgivning och energistrategfunktion inte har varit särskilt 
närvarande under samskapandet i delstudien. Energi- och kretsloppsfrågorna 
hanteras i ett eget bolag som ligger utanför förvaltningsorganisationen. I ti-
digare planering (t ex ÖP2012) är energifrågorna traditionellt hanterade som 
en sektorsfråga avseende produktion och distribution av elektricitet, medan 
frågor om t ex transporteffektivitet har hanterats av trafikfunktionen hos för-
valtningarna. 

Mobiliseringsförmåga 
• Övergripande handlar mobiliseringsåtgärder för Landvetter södra om att 

skapa ett intresse och trovärdighet för projektet som en signal till omgivande 
planeringsaktörer, inte minst Trafikverket avseende Götalandsbanan, att sta-
tionssamhället Landvetter södra är möjligt och intressant. Planeringen i sig 
ses liksom nätverkande och kunskapsutveckling och omvärldsbevakning som 
medel.

• Som mindre/medelstor kommun har man en begränsad organisation, men har 
mobiliserat en bred tvärsektoriell medverkan i SamSam, vilket utgör en stor 
del av insatsen i att förankra och brett sprida kunskap om projektet internt i 
kommunen. Arbetet har varit ett steg mot en FÖP för Landvetter södra, vilket 
har stärkt motiveringen för bred medverkan. Medverkan i forskningsprojekt 
är ett uttalat mål med Landvetter södra och en strategi för att klara målen för 
projektet.

• Inrättandet av utvecklingsbolaget är en åtgärd för att öka mobiliseringförmå-
gan genom att engagera privata aktörer i ett tidigt skede. Här finns även kopp-
lingar till större innovationskluster som Johanniberg Science Park i Göteborg 
som förväntas bidra till styrka i utvecklingen. 

• Att överlåta detaljplanering på privata aktörer ses som ett sätt att omfördela 
resurser, bredda ansvarstagandet och föra in kompetens i tidigare skeden från 
exploatörssidan. Detta anses kunna leda till att genomförandekapaciteten ökar 
genom att fler projekt kan drivas samtidigt. I Landvetter södra ses tidig explo-
atörssamverkan som en viktig komponent i att mobilisera intresse för området 
och att stimulera konkurrens och innovationsvilja bland privata aktörer. 
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Figur 95.  Arbete med täthetspussel under workshop 1.
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8. Diskussion – Perspektiv på planering av det 
framtida energieffektiva och hållbara stations-
samhället
I kapitlet summeras reflektioner och iakttagelser kring resultaten från samska-
pandeprocessen och sätts i relation till SamSams mål och delstudiens teoretis-
ka utgångspunkter. Tre perspektiv utgör därmed utgångspunkter för diskus-
sionen:
• Energieffektivitet och resiliens hos nya stationssamhällen i ett systemper-

spektiv
• Det framtida stationssamhällets energieffektiva form i teorin och i prakti-

ken
• Samskapande som väg för att bygga institutionell kapacitet

I diskussionen görs försök att överföra delstudieresultaten till en vidare 
kontext av olika planeringssituationer. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring forskningsmetoderna och samskapandeprocessen. 

Energieffektivitet och resiliens hos nya stationssamhällen i ett 
systemperspektiv
Stationssamhällets rumsliga struktur som resilient system på lokal och regi-
onal nivå
I SamSam antas stationssamhällen enskilt och tillsammans kunna utgöra ett 
system av byggd miljö på lokal nivå (enskilda stationssamhällen) och regionalt 
(samverkande utmed regionala järnvägsstråk) som stödjer ett mer transport- och 
energieffektivt resande. Det är därför lämpligt att inleda resultatdiskussionen ge-
nom att utgå från delstudiens systemperspektiv på byggd miljö som komplexa 
adaptiva system vars resiliens (anpassnings-, förändrings- och lärandeförmåga) 
är avgörande för dess förmåga att prestera på önskvärt sätt i enlighet med globala 
och nationella hållbarhetsmål. 

Komplexa adaptiva system kännetecknas av bland annat självorganisering, di-
versitet, icke-linjär (oförutsägbar) utveckling, emergens, fraktal form och kaskad-
liknande påverkan på system på andra skalnivåer (Batty, 2009). I planering och 
stadsutveckling innebär detta att en resiliens för oförutsedda och påfrestande 
förändringar behöver utvecklas. Denna resiliens känntecknas i sin tur av bland 
annat flexibilitet, diversitet, konnektivitet, redundans och modularitet i hos olika 
element i systemstrukturen och adaptiv förmåga (genom förmåga till minne och 
lärande). Ett system består ofta av flera bundna stabila skalnivåer med delsystem 
som samverkar mellan skalnivåerna i vad som kan betecknas som en panarki 
(Gunderson & Holling, 2002). 
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I arbetet med Landvetter södra har resiliens utifrån systemperspektivet enligt 
ovan utgjort en utgångspunkt i flera avseenden: 
• Vid valet av variabler för scenarioarbete vid workshop 1 som genererade pla-

neringsprinciper och kritiska faktorer för det hållbara stationssamhällets form. 
• Vid utvecklingen av beslutsträd för strategiska vägval under workshop 2 för 

att undersöka alternativa utvecklingsriktningar i relation till den delregionala 
utvecklingen och Götalandsbanans vara eller icke vara.

• Vid fortsatt scenarioarbete där alternativa inriktningar har undersökts.
• Vid sammanslagningen av scenarier till gemensamma bilder för fortsatt arbe-

te på det sätt som kommunens arbetsgrupp har hanterat workshopresultaten.
• Vid etablerandet av en rumslig struktur av vägnät och funktionella tyngd-

punkter under workshop 3-6.

De olika stegen i samskapandeprocessen har lett fram till en struktur för stations-
samhället med följande drag som får anses vara resilient och som i någon utsträck-
ning hanterar de utmaningar som kännetecknar komplexa system: 
• Ett integrerat nätverk av vägar som innebär redundans i möjligheterna att röra 

sig, flexibilitet för olika transportslag att fungera i nätets olika delar och som är 
anpassningsbart för olika utbyggnadsriktningar och etappindelningar.

• En markanvändningsstruktur med målpunkter som förhåller sig till funktio-
ner på delregional nivå och samtidigt tillgodoser lokala behov. Därigenom får 
stationssamhället en robusthet vad gäller självständighet i kombination med 
samspel med omgivningen som bidrar till att resandebehovet kan hållas nere 
samtidigt som viktiga regionala funktioner kan nås med kollektivtrafik. 

• Flexibel struktur för målpunkters lokalisering som är anpassningsbar till olika 
scenarier för stationslokalisering, utbyggnadsriktningar och etappindelning. 

• En robusthet för hållbarhetsutmaningar genom att den slutliga strukturen har 
formats genom stegvisa utvärderingar av tänkbara alternativa utvecklingar 
mot en uppsättning utvärderingskriterier/planindikatorer som representerar 
en bredd i fråga om hållbarhetsaspekter.

• Kombinationen av vägnät, målpunkter och fördelning av täthet inom stations-
samhället täcker in många av de scenarier som utvecklats under samskapan-
deprocessens gång, vilket ger en robusthet för olika utvecklingsinriktningar. 

Strukturen kan ses som ”öppen” inledningsvis, men den ”sluts” allteftersom ut-
byggnad sker eftersom vissa efterföljande steg blir beroende av vad som etableras 
initialt. Detta är ett typiskt ”beroende av initiala förutsättningar” som känneteck-
nar komplexa adaptiva system och som kan leda till stigberoenden och inlåsning-
ar som hämmar möjligheten att nå uppsatta mål. Resultatet av workshopserien 
kan anses ha en viss resiliens eftersom olika stegvisa utvecklingar har prövats. 

Den energimässiga betydelsen av resilient urban form kan sägas ligga i en medve-
ten hantering (med utgångspunkt i det ovan sagda) av formaspekter som densitet, 
diversitet och design av strukturen (se Marcus & Colding, 2014) – D-variabler för 
urban form som i tidigare forskning etablerats med tydliga samband mellan ur-
ban form och transportenergianvändning. Denna hantering ska idealt sett leda 
till en struktur som innebär låg entropi i fråga om resurshantering generellt men 
i synnerhet vad gäller behov och omfattning av transporter till följd av struktu-
rens utformning och funktion på lokal och regional nivå. För Landvetter södra har 
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samskapandeprocessen lett fram till en urban form på lokal nivå som återspeglar 
en energieffektiv och resilient struktur med avseende på D-variablerna. 

Det integrerade stationssamhället och resiliens för energieffektiva regionala 
system
Regionalt utgör ett nytt stationssamhälle ett tillägg till ett befintligt system av 
transporter och målpunkter där bland annat restider och kapacitet på järnvägsnä-
tet påverkas och där koncentrationen av resurser vid byggande och utveckling av 
stationssamhället påverkar förutsättningarna för bostadsbyggande, etableringar 
och utveckling av befolkning och arbetsmarknader m m för regionen som helhet. 
För stationssamhällets form och dess betydelse för energianvändningen ur resi-
lienssynpunkt på regional nivå ger delstudien inte några tydliga resultat – fokus 
har legat på den intra-urbana planeringsnivån. Dock har frågan om Landvetter 
södras kopplingar till kommunnivån och i ett delregionalt perspektiv diskuterats. 

Vid workshop 1 ansågs att Landvetter södra bör planeras som integrerat med 
andra funktionella tyngdpunkter på kommunal och delregional nivå. Det fanns 
dock ett visst motstånd mot att hantera sådana kopplingar, framförallt gällande 
Landvetter tätort med hänsyn till pågående detaljplaneläggning, skyddsvärda 
områden och besvärlig topografi. Space syntaxanalysen visar att kopplingar till 
Landvetter tätort har betydelse för hur välintegrerad den nya stadsstrukturen blir 
och därmed för andelen GC-trafik och nåbarhet till olika funktioner. En annan 
viktig koppling är till det planerade Airport City. Arbetsplatsområdet är en starkt 
etablerad idé som inte diskuterades ingående under workshopserien. Kommunen 
ansåg att större arbetsplatser bör lokaliseras till Airport City och inte till Landvet-
ter södra, trots att det, inte minst under workshop 5, betonades hur viktigt det är 
att det nya stationssamhället får tillräckligt med arbetsplatser. Avgränsningen och 
inlåsningen i redan tagna beslut får här anses ha påverkat inriktningen. 

Fig 96. Regionalt funktionellt sammanhang vad gäller personresande med tåg via Götalands-
banan så som det beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra (Härryda 
kommun, 2020). Bild: Härryda kommun.

Kontentan avseende de regionala kopplingarna och resiliensen från transporten-
ergisynpunkt blir att nya stationssamhällen inte kan ses som isolerade företeelser 
utan behöver planeras utifrån kunskap om den regionala utvecklingsdynamik 
som påverkar markanvändnings- och transportmönster. Vad som är optimalt från 
transportenergisynpunkt måste avvägas mot andra planeringsfrågor i ett bredare 
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hållbarhetsperspektiv för att nå en minimering av entropin i systemet. Resiliensen 
hos den regionala urbana strukturen handlar därmed till stor del om att se till den 
funktionella diversiteten, samspelet och konnektiviteten mellan olika subsystem 
i den regionala geografin. I förlängningen påverkar detta den pågående ojämna 
utvecklingen hos den ekonomiska geografin (se Harvey, 2006; Brenner & Schmid, 
2014) och därmed systemförutsättningarna på ”landskapsnivå” för energieffek-
tivitet. Frågan ligger delvis utanför den kommunala planeringens räckvidd och 
pekar på behovet av en aktiv, nivåöverskridande planering av regionens bygg-
da strukturer för att stödja en hållbar utveckling. Detta förutsätter i sin tur en 
resilient och lärande planeringsprocess och tillräcklig kapacitet hos planerande 
aktörer på samtliga planeringsnivåer att planera och genomföra på ett konsekvent 
men flexibelt sätt i riktning mot uppsatta mål.

Innebär nya stationssamhällen ökad resiliens i det regionala transport- och 
bebyggelsesystemet? 
En diskussion om rimligheten i Landvetter södras utbyggnad som sådan har legat 
utanför delstudiens ramar. För SamSam som helhet är det dock relevant att resa 
frågan – är Landvetter södra ett projekt som bidrar till eller belastar utvecklingen 
av regional resiliens? Frågan är inte enkelt besvarad. Det kan ses som logiskt att 
satsa på att bygga längs ett av de mest välfrekventerade infrastrukturstråken i 
landet. Även med hänsyn till ett regionalt befolkningsperspektiv är det naturligt 
att tänka att en satsning på utveckling i det aktuella läget är en lösning för att han-
tera befolkningstillväxten för att undvika allmän stadsutglesning eller konflikter 
vid kraftfull förtätning i innerstadsmiljöer. Det kan också anföras att etableringen 
stödjer en decentraliserad koncentration kopplat till tung infrastruktur för kollek-
tivt resande som kan vara gynnsamt för att avlasta Göteborg och fördela utveck-
ling i närområdet. Allt detta kan ses som positivt från ett resiliensperspektiv. 

Den stora, avgörande frågan – ifall ett nytt stationssamhälle är något positivt från 
resilienssynpunkt eller inte - handlar emellertid kanske mer om ifall man bör satsa 
på etablering av en helt ny stad, isolerad och frikopplad från befintliga bebyggda 
strukturer i anslutning till en järnväg vars tillkomst hittills varit osäker, eller om 
samma bebyggelseomfattning istället kan tillföras befintliga bebyggda strukturer 
och stärka underlaget för samhällsservice och samnärvaro. Den frågan kopplar 
tydligt till de huvudinriktningar som har diskuterats på lokal nivå – att bygga i 
anslutning till Landvetter tätort eller att etablera den nya staden ”för sig själv” i 
anslutning till Götalandsbanan. 

Det har framstått som uppenbart att en ensidig satsning på en ny stad vid Göta-
landsbanan utan starka kopplingar till närliggande tätorter är en bräcklig stra-
tegi som kommer att ha svårt att utvecklas mot diversitet (funktionsblandning) 
och konnektivitet (närhet) till en rad samhällsfunktioner som inte kan existera 
självständigt i en isolerad bostadsmiljö. Många samhällsfunktioner finns i Möln-
lycke, Landvetter och på andra håll och kommer knappt ens vid ett fullt utbyggt 
Landvetter södra att etableras lokalt. Hög täthet kan åstadkommas, men även här 
försvåras utvecklingsmöjligheterna av den dramatiska topografin och riskhänsyn 
till Götalandsbanan. Scenario 1 och 2 vid workshop 6 tar inte mycket hänsyn till 
dessa lokala förutsättningar. Scenarioarbetet har istället visat att en utveckling 
utifrån och i anslutning till Landvetter tätort har flera fördelar: 
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• Enstaka utbyggnadsetapper kan utvecklas med stöd av befintlig samhällsser-
vice och kollektivtrafik i Landvetter tätort. 

• Närhet finns till befintlig utbyggd teknisk infrastruktur med flera alternativa 
anslutningspunkter till vägnät, elnät m m. 

• Befintliga funktioner i Landvetter tätort får ett ökat underlag vilket gynnar 
befintlig befolkning där. 

• Om Götalandsbanan inte tillkommer under överskådlig tid kan Kust-till-kust-
banan nyttjas för järnvägsförbindelser samtidigt som ny bebyggelse åstad-
kommer en viss stationsnärhetseffekt. 

• Tidiga utbyggnadsetapper möjliggör, men förhindrar inte, tillkomst av ytterli-
gare utbyggnad söderut mot en framtida Götalandsbana. 

En utbyggnad från Landvetter tätort innebär således både flexibilitet och ro-
busthet, konnektivitet och centralitet samt öppenhet för viss självorganisering i 
förhållande till det befintliga samhället vilket inte kan sägas om läget vid Göta-
landsbanan. En utbyggnad från Landvetter tätort är därmed avsevärt lättare att 
motivera utifrån att stärka befintliga strukturer. Framförallt är den inte beroende 
av en ”kritisk massa” av etableringar för att fungera som självständigt samhälle, 
vilket gäller för en utveckling utifrån Götalandsbanan. 

Diskussionen leder inte till något entydigt svar, men delstudiearbetet visar att nya 
isolerade stationssamhällen riskerar att bli bräckliga om de betraktas som isolera-
de företeelser – det funktionella samspelet med omgivningen är ofrånkomligt och 
av stor betydelse – och att det finns mycket att vinna på att ansluta utvecklingen 
till befintliga närliggande strukturer. I ett lokalt perspektiv behöver en diversitet 
av funktioner finnas som lägger grunden för ett välfungerande vardagsliv utan 
onödigt regionalt transportberoende, vilket existerande byggda miljöer kan bidra 
stort med. I ett regionalt perspektiv behöver tillräckliga kopplingar finnas för att 
möjliggöra ett samspel – komplementaritet och redundans – mellan olika tyngd-
punkter i den regionala geografin. Frågan om nya stationssamhällens vara eller 
icke vara ur ett energiperspektiv blir med dessa utgångspunkter en fråga om hur 
det nya stationssamhället kan stärka redan existerande funktionella tyngdpunk-
ter och fördela resurser regionalt så att en mer balanserad utveckling kan uppnås. 
Även denna fråga pekar mot betydelsen av en resilient planeringsprocess. 

Resiliens i planeringsprocessen 
Delstudiearbetet visar att resiliens i fråga om resurshushållning och energieffek-
tiva strukturer i stads- och regionbyggandet behöver möjliggöras i en planerings-
process som är utformad särskilt med ett sådant syfte och genom en institutio-
nellt stark aktörsorganisation. Även i processuellt och institutionellt hänseende 
är resiliens en fråga om diversitet, flexibilitet, gemensamt lärande, utveckling av 
gemensamma minnen och erfarenheter och social konnektivitet. I synnerhet det 
gemensamma lärandet är viktigt för att både formulera transformativa alternativ 
till rådande inlåsningar i befintlig utveckling och för att utveckla en robusthet 
vid förändringar i organisation och process. SamSams samskapandeprocess av-
sågs ge sådana förutsättningar genom iterationer mellan olika skalnivåer, genom 
kombination av teoretisk och praktisk kunskap, genom integrering av sektorsper-
spektiv och genom en flexibel arbetsmetodik som öppnar för cykliskt arbete med 
kopplingar både framåt och bakåt i processen. I praktiken innebar genomförandet 
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moment som ledde till stärkt resiliens hos resultaten (se ovan) och ökad institutio-
nell kapacitet (se nedan). Några erfarenheter är värda att lyftas fram: 

• Kommunens ”aggregering” av delscenarier till mer samlade resultat var ett 
tillvägagångssätt som användes vid flera tillfällen för att ge en övergripande 
inriktning inför fortsättningen. Här finns anledning att diskutera om ett så-
dant arbetssätt stödjer en ökad resiliens (flexibilitet och robusthet) eller om det 
innebär ett ”neutraliserande” av alternativa vägval och försvårar en jämföran-
de konsekvensdiskussion. Tre exempel: 

• Skillnaderna mellan olika täthetsscenarier under workshop 1 framkommer 
inte i kommunens sammanslagning av scenarierna till en samlad bild. Den 
samlade bilden ger ett stort utrymme för både lösningar som kan innebära 
energieffektiva strukturer (scenarierna ”25 000 norr om järnvägen” och ”25 000 
i nordväst”) och lösningar som inte nödvändigtvis gör det (”41 000 utan väst”). 
Flexibiliteten ger en robusthet inför fortsatt arbete att välja olika inriktningar, 
men döljer samtidigt att varje scenario utgör en specifik framtid som behöver 
diskuteras i relation till andra framtider. 

• Strukturscenarierna från workshop 3 är distinkt olika, både genom riktade 
instruktioner till arbetsgrupperna och genom de olika strukturer som utveck-
lades. Kommunen arbetade samman dem till en samlad bild som innebär att 
många av kvaliteterna hos flera av scenarierna finns implicita i den samlade 
bilden, samtidigt som vissa möjligheter därmed utesluts. 

• Under workshop 6 gavs olika gruppinstruktioner bland annat för att påvisa 
alternativa möjligheter för en etappvis utbyggnad för att minska beroendet av 
nationella beslut kring Götalandsbanan. Scenario 5 och 6 skulle kunna byggas 
oberoende av någon tågstation och scenario 3 och 4 gör det möjlighet att ska-
pa ett stationssamhälle utan någon station vid en eventuell Götalandsbana. 
Scenario 1 och 2 kan då ses som en sista etapp i en utveckling där man först 
inte har någon järnvägsstation alls, sedan under en period har en station vid 
Kust-till-kustbanan och slutligen på lång sikt får en station vid Götalandsba-
nan, även möjligen i kombination med de tidigare existerande kollektivtrafik-
lösningar från tidigare etapper. En sådan kombination och successiv utveck-
ling kan anas finnas i kommunens sammanställning av scenarierna. 

Medan den första exempelsituationen inte innehöll något moment av utvärdering 
gjordes i den andra situationen en jämförande utvärdering. På så vis kunde en 
tydlig diskussion föras om för- och nackdelar med olika inriktningar, vilket ökar 
det gemensamma lärandet om önskvärda hållbara lösningar. I den tredje situatio-
nen hade en välgrundad framtidsbild formats som utgångspunkt för scenarierna 
under workshop 6. Därmed var den gemensamma nämnaren mellan de scenarier 
som skapades större, och en sammanläggning till en samlad framtidsbild enklare 
att åstadkomma.

Genom aggregeringen av delscenarier kunde arbetsgruppen kringgå diskussio-
nen om val av läge och enbart titta på likheter, korrelation och kongruens mellan 
scenarierna. Därigenom framträdde element i stadsstrukturen som av helt olika 
skäl sammanfaller och därmed får en mer kraftfull motivering för sin tillkomst 
och lokalisering vilket ökar robustheten hos den samlade bilden samtidigt som 
det finns flexibilitet. Å andra sidan finns en risk att vissa element faktiskt ingår 
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som en del i en mycket specifik komposition av stadselement och att de bara går att 
motivera om de är konfigurerade till en helhet på ett särskilt sätt. Tydligaste exem-
plet är att det i kommunens framtidsbild efter workshop 2 finns stationer både vid 
Kust-till-kust-banan och vid den planerade Götalandsbanan. Denna kombination 
ansågs i arbetet med beslutsträdet under workshop 2 som otänkbar – en station 
vid befintlig järnväg skulle påtagligt försvaga argumenten för en station vid Gö-
talandsbanan. 

I det fortsatta arbetet efter workshop 1 och 2 utvecklades kommunens analyser 
och preliminära slutsatser från workshopsammanställningarna genom ytterligare 
workshops. Det cykliska arbetssätt som föreskrivs i The SymbioCity Approach 
(Ranhagen & Groth, 2012) och enligt 4:20-processmodellen (Ranhagen, 2013) fram-
träder här, genom att varv på varv med scenarioarbete belyser situationen från 
olika utgångspunkter och med en successivt ökande kunskap hos deltagarna om 
förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Betydelsen av tänkbara inbyggda 
motsägelser från kommunens sammanställning minskade därmed. 

Från ett resurseffektiviseringsperspektiv (inklusive energianvändning och kli-
matpåverkan) innebär synliggörandet av strategiska vägval en potential för ökad 
effektivitet i framtida investeringar och därmed hantering av resurser och att ett 
mer målmedvetet val av inriktning och en ökad flexibilitet i utformningen av den 
framtida stadsstrukturen för Landvetter södra kan åstadkommas. Det är tydligt 
att beslutsträdet under workshop 2 och de scenarier som utvecklades då öppnade 
för att synliggöra alternativa utvecklingsvägar som annars inte förts fram. Även 
om scenarier utan Götalandsbanan prioriterades lägst innebar arbetsmomentet 
att dessa utvecklingsvägar fick legitimitet i den fortsatta workshopprocessen. Till 
detta bidrog också projektets upplägg i Forum-Arena-Court, där workshoparna 
definierades som ”Arena för experiment”. Beslutsträden i kombination med sce-
narioarbetet kan därmed anses ha ökat planeringsprocessens resiliens och ökat 
kommunens institutionella kapacitet i termer av mobiliseringsförmåga och kun-
skapsresurser. 

Ytterligare erfarenheter av samskapandet och tillämpningen av metoder och verk-
tyg tas upp senare i diskussionskapitlet. 

Sammanfattningsvis är resiliens hos komplexa adaptiva system ett viktigt per-
spektiv för utvecklingen av energieffektiva och hållbara stationssamhällen där 
delstudien visar på både konkreta kritiska faktorer och konceptuella modeller 
avseende urban form och verktyg för planeringsprocessen genom redovisning 
av den genomförda samskapandeprocessen och efterföljande analyser.  Delstu-
dien har fungerat som en illustration till detta resonemang och har gett empiriskt 
material för att belysa olika aspekter av hur resiliens avseende urban form och 
planeringsprocesser är viktigt för att nå energieffektiva och hållbara framtider för 
nya stationssamhällen.
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Det nya stationssamhällets energieffektiva och hållbara form i 
teorin och praktiken

Samverkande styrande faktorer för stationssamhällets energieffektivitet 
och hållbarhet
Urban form handlar inte enbart om strukturen hos vägnätet utan också om fördel-
ningen av täthet av befolkning, bebyggelse, målpunkter och aktiviteter i rummet. 
Det är när dessa egenskaper samverkar som en påtaglig skillnad jämfört med be-
fintliga strukturer kan uppstå. 

De kritiska faktorer som identifierades under workshop 1 har legat till grund för 
hur workshopdeltagarna har resonerat under resten av arbetsprocessen. Samti-
digt som dessa planeringsprinciper var för sig kan uppfattas som goda ur ett håll-
barhetsperspektiv är det inte självklart att de leder till en hållbar stadsstruktur. 
Principerna behöver samverka med varandra och det är inte självklart att de är 
kompatibla. Exempelvis förde kommunens projektgrupp i sin sammanställning 
(efter workshop 1) ett resonemang om att vissa av principerna främst stödjer en 
utveckling vid ett nytt stationsläge medan andra främst stödjer en utveckling från 
Landvetter samhälle. 

I det fortsatta arbetet har workshopdeltagarna integrerat planeringsprinciperna 
i vidare scenarioutveckling och hanterat dem på ett flexibelt sätt genom en an-
passning till de frågeställningar som togs upp vid respektive workshoptillfälle. 
Om vissa faktorer inte har kunnat inrymmas i scenarierna som sådana så har de 
ibland kunnat tjäna som utvärderingskriterier vid bedömning av scenarierna och 
därigenom kunnat påverka resultatet. 

Vilka formfaktorer bör hanteras för energieffektiva nya stationssamhällen?
En central fråga i SamSam har varit i vilken utsträckning forskningen kan och bör 
leda till empiriskt grundad sakkunskap om verkligheten och om projektet också 
ska resultera i normativa utsagor om hur stationssamhällen borde vara. I fråga om 
existerande stationssamhällen finns en befintlig byggd miljö som gör det naturligt 
att lägga ett fokus på empiri kring denna kontext. När det gäller nya stationssam-
hällen har det i större utsträckning handlat om att utforska potentialer och vad 
som är möjligt att åstadkomma när stationssamhället etableras från början. Med 
fallstudiemetodiken är möjligheterna till generalisering begränsade, i synnerhet 
när framtidsstudier utgör inriktningen och empirin produceras utifrån – i någon 
mening – normativt påverkade utgångspunkter (nationella och kommunala mål, 
medvetet val av tidigare forskning m m). Den ökade kunskap om energieffektiv 
stadsform för stationssamhällen som SamSam har haft som mål att utveckla utgår 
därmed här från vad som går att säga baserat på erfarenheterna specifikt från 
samskapandeprocessen och analyserna kring Landvetter södra. Emellertid står 
kunskapen om både stadsform i generell bemärkelse och dess betydelse för en-
ergieffektivt resande på en bred grund av tidigare forskning som ger vissa förut-
sättningar att ändå peka ut faktorer som antas vara relevanta i de situationer där 
medelstora nya stationssamhällen planeras. 

I huvudsak lyftes de faktorer som är av betydelse fram redan under workshop 1. 
Workshopserien som helhet (kapitel 5) liksom efterföljande analyser (kapitel 6) 
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har kunnat styrka deras betydelse. Densitet, Diversitet och Design har i annan 
forskning också visat sig ha betydelse för resiliensen hos städers utveckling som 
komplexa adaptiva system (Marcus & Colding, 2014). Dessa 3D-faktorer har lik-
som de två övriga D-faktorerna Distans till viktiga målpunkter och Distans till 
kollektivtrafik tydligt påvisade samband även med persontransporternas omfatt-
ning och karaktär (reslängder och färdmedelsval) och har visat sig vara relevanta 
också för att utforma Landvetter södra som ett transport- och energieffektivt nytt 
stationssamhälle. 

Lokalisering av funktioner inom stationssamhället till en specifik konfiguration 
där transportnät och målpunkter samverkar har också visats ha betydelse på flera 
sätt för hur man reser och för hur funktionella tyngdpunkter skapas. Funktionell 
centralitet (närhet mellan flera funktioner), funktionell räckvidd (upptagnings-
område) närhet till stationen, kollektivtrafik och centrumområdet samt mixen 
av funktioner bedöms som viktiga aspekter. Funktionsanalysen från workshop 5 
visar bland annat att: 
• Ganska få funktioner i ett stationssamhälle är av helt lokal karaktär. Många 

funktioner har en räckvidd på stads- eller kommunnivå. 
• De funktioner som bedöms behöva högst funktionell centralitet (flest kopp-

lingar till andra funktioner) är samhällsfunktioner som bibliotek/kulturhus, 
café/restaurang, förskola, grundskola och torg. Ytterligare funktioner som 
anses behöva ha funktionell centralitet är bland andra högskola, gymnasium, 
detaljhandel, hotell, olika idrottshallar, vårdcentral, naturmiljöer, föreningslo-
kaler, gruppboende och olika mobilitetsfunktioner. 

• Många funktioner med stort behov av funktionell centralitet och med stor 
rumslig räckvidd anses behöva god koppling till kollektivtrafik.

Närhet och starka kopplingar till järnvägsstationen lyftes inte fram som den star-
kaste funktionella relationen i det framtida stationssamhället. Istället framträder, 
särskilt i kommunens sammanställningar efter workshop 5 och framåt, bilden av 
ett ”nätverk” av funktioner med tyngdpunkter med kluster av målpunkter med 
behov av kollektivtrafikkoppling.  

Instruktionerna för workshop 5 och 6 styrde arbetet bort från enbart monocentris-
ka strukturer till alternativ med målpunkterna lokaliserade i stråk och i mönster 
av noder i lägen med hög tillgänglighet. Detta har förstås bidragit till kommunens 
resultat men har också samtidigt visat att dessa typer av mönster (stråk- och nod-
konfigurationer) kan prestera lika bra och i vissa avseenden bättre än monocent-
riska punktkonfigurationer. 

Betydelsen av rumslig konfiguration och samordnat planeringstänkande
Genomgående har de scenarier som har en tydligt samordnad struktur av vägnät, 
målpunkter och koncentrationer av befolkningstäthet betraktats som mest fördel-
aktiga ur ett tillgänglighets- och transportperspektiv. En jämförelse av resultatet 
från workshop 5 (underliggande vägnät i kombination med lokaliseringen av ur-
bana funktioner) och space syntaxanalysen visar också att både instruktionerna 
inför scenarioarbetet och kommunens efterföljande sammanställning beaktade 
samordningen mellan olika delsystem i stadsstrukturen. 
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Brotchies triangel (Brotchie, 1984) och analyskonceptet ”excentricitet” Bertaud, 
2003; Hagson, 2012) visar att olika konfigurationer (scenarier från workshop 3) 
presterar olika vad gäller lämpligheten för olika transportslag att bli effektiva. 
Fragmenterad markanvändning med isolerade ”öar” av befolkning m m framstår 
inte som eftersträvansvärt från transport- och energisynpunkt. Den generella 
utgångspunkten att skapa närhet för att minska resandebehov och resavstånd 
samt att ge förutsättningar för hållbara transportmedel (gång- och cykel med liten 
miljöpåverkan och kollektivtrafik som är kapacitetsstark i förhållande till resur-
sanvändningen) pekar efter den exemplifierande analysen i kapitel 6 mot att det 
ortogonala nätet (möjligen i kombination med en radiell stråkstruktur och med en 
centralt lokaliserad station som sammanfaller med stadscentrum (största funktio-
nella tyngdpunkten) ger de mest gynnsamma förutsättningarna för en transpor-
tenergieffektiv konfiguration. 

Kombinerat med mobilitetsaspekter och den jämförande analysen mellan olika 
färdmedelsscenarier från workshop 4 blir det tydligt att det inte går att planera en 
struktur utan att också väga in färdmedelsval för att få en uppfattning om trans-
porteffektiviteten. Analysen baserad på Curtis, Renne & Bertolinis (2009) funktio-
nella typologi visar att olika strukturer är mer fördelaktiga för olika transportslag 
med olika geografisk räckvidd. Det tycks vara svårt att utforma ett stationssam-
hälle som är lika lämpligt för samtliga trafikslag och där färdmedelsvalet kan 
skifta allteftersom nya färdmedel introduceras. Återigen är formens flexibilitet 
avgörande för om den kan stödja ett hållbart resande eller om den blir obsolet vid 
skiften till exempelvis mer hållbara eller mer individuella färdsätt. 

Sammanfattningsvis visar de kombinerade erfarenheterna från workshop 3-6– i 
ljuset av de efterföljande analyserna i kapitel 6 – att det inte är möjligt eller lämpligt 
att föreskriva någon specifik form som den mest effektiva utan att en anpassning 
måste ske till platsspecifika förutsättningar. Däremot är det viktigt att tidigare 
nämnda form-faktorer och transportvariabler synliggörs och hanteras i plane-
ringen och att utformningen leder till en medveten samordning av faktorer och 
variabler. 

Vilken betydelse har nod/platsfrågan i ett energieffektiviseringsperspektiv? 
Nodperspektivet handlar om mobilitet och transporternas omfattning (reslängder 
och frekvens) färdmedelsval och valet att alls resa. Platsperspektivet handlar om 
stationssamhällets attraktivitet som livsmiljö i ett regionalt perspektiv och möjlig-
heten att planera en region med denna utgångspunkt samt om lokal utformning, 
täthet, funktionsblandning och –intensitet som förutsättningar för attraktiviteten 
lokalt. Stationsområdets eller stationssamhällets balans mellan nodkvaliteter och 
platskvaliteter är således avgörande för stationssamhällets framgång som ener-
gieffektivt och hållbart alternativ till dagens stadsutveckling med högt tryck på 
centrala Göteborg och utspridning av bilberoende stadsnära landsbygdsområden. 

Scenarioarbetet visar att en balans mellan nod- och platskvaliteter behövs för att 
uppnå energieffekivitet och hållbarhet. Scenarier som fokuserar på hög täthet och 
kraftfull stationsnärhet i ett begränsat område löper risken att tappa viktiga plats-
kvaliteter såsom tillräckligt med grönytor och plats för samnärvaro. Arbetet har 
också visat att strukturer med flera tyngdpunkter och en mer måttlig täthet också 
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kan prestera väl från energisynpunkt. Stationssamhällets form kan därför inte ta 
stationsnärheten som den enda eller ens den starkaste utgångspunkten utan be-
höver beakta lokala platskvaliteter och en tillräcklig förekomst och kvalitet hos of-
fentliga rum. Det visar sig att detta också stöds av en samordnad (och inte slump-
mässig) lokalisering av viktiga målpunkter med god tillgänglighet med hållbara 
transportmedel även utanför det stationsnära (nod-)området i stationssamhället. 

Eftersom fokus har legat på intra-urbana förhållanden i Landvetter södra-studien 
har nod-aspekterna från ett regionalt perspektiv inte hanterats så tydligt. Det har 
också att göra med svårigheterna att förhålla sig till osäkerhet när det gäller Gö-
talandsbanans tillkomst. Dock kan sägas att hela idén att lokalisera Landvetter 
södra invid Götalandsbanan i första hand är en nod-orienterad planeringsstrategi 
där argumenten för stationssamhället i ett regionalt och nationellt sammanhang 
har vägt tungt – i mångt och mycket den utgångspunkt som Qviström, Luca & De 
Block (2019) kritiserar. En sådan planeringssituation gör det särskilt viktigt att ock-
så planera för platskvaliteter för att undvika att stationssamhället blir en sovstad 
eller uppfattas som något ”främmande” i förhållande till redan etablerade byggda 
miljöer – något som i förlängningen påverkar nyttan och effektiviteten i gjorda 
investeringar i stationssamhället och således även hur resurser allokeras och där-
med hur energin i form av sådana resurser hanteras mer eller mindre effektivt. 

Ett kritiskt perspektiv på stationsnärhetsprincipen i planeringen 
De planeringsprinciper och scenarier som utvecklades under samskapandearbetet 
uppvisar många gemensamma drag med etablerad TOD-teori och stationsnärhet 
(se bland annat Calthorpe, 1993; Cervero et al, 2002; Hartoft-Nilesen, 2003). Det 
finns anledning att diskutera utformningen av scenarierna mot bakgrund av den 
kritik som riktas mot TOD som ett urbanekonomiskt nod- och mobilitetskoncept 
som främst gynnar ett tillväxtorienterat regionalt utvecklingsperspektiv och inte 
ett lokalt platsutvecklings- och livsmiljöperspektiv (Qviström, 2015) och hur detta 
påverkas av de avståndsradier som generellt tillämpas inom TOD- och stationsnär-
hetstänkande (Qviström, Luca & De Block, 2019). I instruktionerna för workshop 
6 ingick att arbeta med det stationsnära området med avståndsangivelse 600-700 
meter från stationen för scenario 1-2. ”Stationsnärhetscirkeln” fanns alltså delvis 
med i övningen redan från början. Däremot var det inte uttalat att 600-700 meter 
måste innebära ett cirkulärt område utan det var en tolkning som flertalet deltaga-
re gjorde, vilket visar att denna modell är starkt etablerad som diskurs i planering-
en. Inte minst har GR:s arbete med regionens strukturbild och generella täthetstal 
för stationssamhällen i regionen kunnat bidra genom den konceptuella modell för 
täthet som utvecklats (Spacescape, 2017) och spridits till kommunerna. 

Qviström, Luca & De Block (2019) argumenterar för att en tillämpning av 
TOD-cirklar leder planeraren in i en euklidiskt geometrisk rumsföreställning som 
riktar fokus mot fysisk-morfologisk form och täthet snarare än platsens funktioner 
och identitet. Syftet med workshop 6 var att utforska potentialer för plats- och 
nodkvaliteter och att undersöka hur dessa kan ta fysisk form. Den euklidiska 
rumsuppfattningen och ett avgränsat geografiskt område var därför också delvis 
en utgångspunkt för workshopen. I fallet Landvetter södra kan detta anses vara 
väl motiverat med hänsyn till topografin, som är utmanande när det gäller att 
etablera ett tätt, funktionsblandat och kompakt stationsnärhetsområde. Även om 
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denna aspekt inte lyftes explicit i just scenario 1 och 2 så visar de övriga scena-
rierna i varierad utsträckning en medvetenhet om denna rumsliga förutsättning 
och motsättningen mellan ett koncentrerat stationsnärhetsområde och topogra-
fins utmaningar. Det förefaller som att de utgångspunkter som gavs för övriga 
gruppers (3-6) scenarioarbete också bidrog till att skapa en viss frihet i förhållande 
till TOD-cirkeln och öppnade för andra former för stationsnärhet i stråk och mer 
”polycentriska” strukturer. 

Det tycks också vara så att förekomsten av det stora nationella projektet Göta-
landsbanan har ”anmodat” kommunen att tillämpa en hög grad av tydlighet i 
sitt sätt att konceptualisera det planerade stationssamhället, där TOD-cirkeln är 
förtjänstfull genom sin skenbara lättfattlighet och potential att koppla samman ett 
översiktligt nod-tänkande med ett lokalt platsutvecklingstänkande (här inramat 
som en del av en attraktivitetsdiskurs i ”den nya verkligheten” – se Fredriksson, 
2011). Här uppstår något av en skavning (Fridlund, 2017) mellan nationell och lo-
kal planeringsnivå i synen på vad ett nytt samhälle bör vara – hade idén om Land-
vetter södra beskrivits annorlunda utan Götalandsbanan? En relationellt rumslig 
konceptualisering (Harvey, 2006; Qviström, Luca & De Block, 2019) av Landvetter 
södra hade kanske kunnat peka på andra rumsliga samband med närregionen 
(Göteborg-Borås samt andra delar av den lokala geografin). 

Samskapandeprocessen synliggjorde således både hur TOD-tänkande utgör en 
stark utgångspunkt och att det finns sätt att genom medveten utformning av alter-
nativa inriktningar undersöka vad stationsnärhet kan vara bortom det koncentris-
ka täta stationsområdet. Även om de koncentriska scenarierna (1 och 2) framkom 
som de mest transport- och energieffektiva vid efterföljande analys så uppvisar 
även flera av alternativen en god energieffektivitet med hänsyn till olika D-variab-
ler. Det är också viktigt se till det bredare hållbarhetsperspektivet, där den tidigare 
diskuterade balansen mellan nod- och platsegenskaper behöver utvecklas.

Figur 97. Modellernas inflytande över praktiken: Scenario för det stationsnära området från 
workshop 6 (höger) uppvisar stora likheter med GR och Spacescapes generella modell för 
täthet i stationsnära lägen (vänster). Bild till vänster: Spacescape (2017).
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Teori och praktik – idealmodeller och verkliga situationer i planeringen
Strävan efter det ideala energieffektiva stationssamhället innebär en utmaning i att 
sammanföra teoretiska modeller med en praktisk verklighet. Arketypiska stads-
konfigurationer och –modeller är befriade från alla begränsningar som följer av att 
behöva anpassas till en faktisk geografi och lokal kontext. De är också optimerade 
för en variabel – i det här fallet transporter i relation till markanvändning - vilket 
gör att de totalt sett kanske inte ens är önskvärda som förebild för en hållbar stad 
i bredare mening. 

Nyetablering av en så avancerad anläggning (med så höga och många utform-
nings- och funktionskrav) som ett stationsområde innebär att det behövs ett 
stort mått av kontextanalys och att man inte kan applicera teoretiska principer 
som exempelvis den koncentriska tätortsmodellen oreflekterat - inte minst under 
workshop 3 blev det tydligt vilka utmaningar som uppstår när en arketypisk kon-
figuration appliceras på den verkliga geografin. 

Att överföra en modell på en verklig situation är ett i grunden utopiskt sätt att pla-
nera – det går sällan att realisera fullt ut i praktiken. Nyttan med att ändå arbeta 
med en sådan ansats i Landvetter södra har varit att stimulera tänkande kring 
alternativ till den förhärskande koncentriska modellen för stationssamhällen ba-
serad på traditionellt TOD-tänkande och att undersöka om en lokal tillämpning av 
modellerna leder fram till skillnader i energiprestanda utifrån att grundläggande 
skillnader kan ses mellan de olika arketypiska modellerna. Att enbart utgå från 
situationen är från ett energieffektiviseringsperspektiv inte tillräckligt, utan be-
höver stödjas av vägledning av gestaltningsprinciper som i teorin leder till hög 
effektivitet. 

Samskapande som väg för att bygga institutionell kapacitet
Arenor för samskapande
Workshopserien har fungerat som en planeringsarena (inom ramverket Fo-
rum-Arena-Court) och har som sådant utgjort ett experimentrum där planerare 
och politiker kan lägga ifrån sig sina vardagsroller och agera lite mer frikopplat 
och med fokus på den för dagen givna uppgiften att planera ett nytt stationssam-
hälle. Fördelen är att olika låsningar som kan uppstå i andra sammanhang och 
som utestänger vissa möjligheter i den ordinarie diskussionen kan ”öppnas upp”. 
Det visade sig också att kunskapen om olika förutsättningar kunde delas över pro-
fessionsgränserna på ett direkt sätt vid grupparbetsmoment och i gemensamma 
genomgångar så att frågan om energieffektiva stadsstrukturer breddades till att 
också inkludera aspekter av exempelvis skolplanering, kulturell verksamhet och 
naturmiljöhänsyn. 

Konsensus eller konflikt – evolution eller revolution inom planeringsarenan? 
En mer kritisk aspekt är att flera av momenten under processen tenderade att leda 
mot en strävan efter konsensus. Detta kan ses som positivt i bemärkelsen att forsk-
ningsinsatsen liksom planeringsarbetet ska leda till en faktisk förändring i en mer 
hållbar riktning. Men det kan också innebära att man väljer bort vissa kritiska 
resonemang i diskussionerna till förmån för att komma överens och komma vida-
re. Genom processen lyftes exempelvis alternativ till en lokalisering av en station 
vid den planerade Götalandsbanan konsekvent och under acceptans från delta-
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garna, men samtidigt var det svårt för deltagarna att föreställa sig något radikalt 
annorlunda än ett stationssamhälle vid höghastighetsbanan. Samskapandet har 
stora möjligheter men också vissa utmaningar i just detta att inte bryta helt med 
förhärskande lokala diskursiva formationer och starka idéer. På samma sätt finns 
också en tendens att tyst kunskap bygger på väldigt etablerade modeller som TOD 
och stationsnärhetsprincipen, som i just fallet Landvetter södra kan betraktas som 
ganska relevanta modeller, men som i vissa andra sammanhang skulle kunna 
ses som olämpliga. Här är det viktigt att forskare bidrar med kontrafaktiska per-
spektiv och kunskap ”utanför boxen” eftersom forskaren som utifrån kommande 
person med särskilda teoretiska kunskaper kan ha en legitimitet och ett mandat i 
detta hänseende som personer inom den egna organisationen inte har. 

Överenskommelsen om ömsesidig nytta har varit viktig för ett konstruktivt sätt 
att se på fallstudiearbetet från både forskarna och kommunen. Den projektbeskriv-
ning som upprättades inledningsvis lade en grund, men var i praktiken mer av 
ett kvitto och en precisering av ett förhållningssätt och en inställning som fanns 
där redan när forskningsprojektet planerades. Det Urbana Stationssamhället och 
kommunens offensiva hållning i fråga om Landvetter södra har båda varit starkt 
bidragande till att planeringsarenan inom delstudien kunde komma till stånd. 

Figur 98. Samskapande över delstudiegränserna. Workshopövningar under ett av SamSams 
FORUM-seminarier. FORUM bidrog till korskopplingar mellan delstudierna och till att integrera 
olika planeringsnivåer och geografiska sammanhang i projektet, samt även angränsande sam-
manhang inom Det Urbana Stationssamhället. 
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Samskapande, metoder och verktyg i forskningsprocessen 
Iterativt, abduktivt arbete i co-creationprocessen
I den här delrapporten presenteras både arbetsprocessen för att skapa en empiri, 
de direkta resultaten av workshoparna (kapitel 5) och olika analyser och bearbet-
ningar av det ”empiriska råmaterialet” till färdiga resultat Kapitel 5 och 6). 

Delresultaten från varje workshopmoment kan förefalla enkla i sig själva, men 
har fått en successivt större komplexitet genom de många tvärsektoriella möten, 
lärandemoment, övningar med olika villkor och kunskapsinspel som fanns och 
ägde rum under workshoparna. Till detta ska läggas forskarnas och kommunens 
förberedelser inför och mellan workshoparna och efterbearbetning av materialet. 

Resultaten har tolkats, analyserats och diskuterats i flera varv med ökat djup och 
med abduktiva iterationer mellan de olika empiriska delmängderna. I det arbetet 
har också skett iterationer mot övriga delstudier i projektet eftersom olika del-
studieforskare har träffats och utbytt erfarenheter och diskuterat övergripande 
perspektiv på arbetet. Processen kan ses som en anrikning av teoretisk och pro-
fessionell kunskap mot en rikhaltig, mångfacetterad skildring av hur ett framtida 
stationssamhälle kan komma att utvecklas. Sådana beskrivningar är känneteck-
nande för fallstudiemetod och är en av de faktorer i forskningsmetoden som gör 
att det i viss mån går att generalisera från ett enskilt fall (se Flyvbjerg, 2006). 

Delstudiens upplägg med en samskapandeprocess i nära samarbete med yrkes-
verksamma planerare har tjänat dubbla syften: 
• att stimulera utvecklingen av arenor och lösningar för en hållbar planering 

och stadsutveckling samt 
• att fungera som en metod för att generera empiriskt forskningsmaterial. 
• I den fortsatta diskussionen kommer båda dessa syften att tas upp. En central 

utmaning är att under hela arbetsprocessen hålla isär när och hur forskarna 
har arbetat för det ena eller det andra syftet. 

Arbetsprocessen för samskapande (av både planeringslösningar för Landvetter 
södra och för empirin till forskningsprojektet) tar sin utgångspunkt i processmeto-
dik enligt SymbioCity Approach (Ranhagen & Groth, 2012) och Energimyndighe-
tens 4:20-modell (Ranhagen, 2011). Dessa modeller beskriver ett tillvägagångssätt 
för genomförande av planeringsprocesser i tidiga skeden som, inom ramen för ett 
kommunikativt dialogformat (se Healey, 1997; Innes & Booher, 2010), inkluderar 
olika etablerade element för en rationell planeringsprocess. Dessa har i SamSam 
överförts till de fyra co-creationfaserna (se kapitlet Delstudiens genomförande). 

Delstudien Landvetter södra avviker delvis från projektets övergripande  upplägg 
genom att inledande analyser inte gjordes av plats, omvärld eller de institutionella 
förutsättningarna. Kommunen gjordes redan före inträdet i forskningsprojektet 
ett grundarbete med förutsättningsanalys och formulering av mål och villkorade 
därför samverkan i SamSam med att gå direkt in i Co-design-fasen. Workshopse-
rien inleddes således direkt med ett skapande moment – täthetspusslet. En eftera-
nalys av de institutionella förutsättningarna gjordes istället genom intervjustudier 
som ger en förståelsebakgrund för övriga resultat.
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Ansatsen i upplägget kan betecknas som abduktiv, både som en del i forskningen 
och i den praktiska planeringsprocessen, då de enskilda momenten förutsätter 
komplettering med andra moment och delmängder av kunskap som successivt 
integreras i en alltmer rikhaltig total kunskapsmängd. Följande för- och nackdelar 
med en sådan ansats för Landvetter södra framträder i förhållande till ett konse-
kvent genomförande av samtliga fyra co-creationfaser:
• Kommunen själva bedöms genom eget förberedande arbete ha haft god kun-

skap om plats- och omvärldsförutsättningarna. Startsträckan för att gå direkt 
till arbetet med scenarier var därmed kort.

• Genom att kommunen redan byggt upp en planeringsorganisation för arbetet 
var beredskap och kompetens hög för samverkan med forskarna i SamSam, 
vilket har underlättat introduktion och tillämpning av olika processverktyg.

• Forskarna fick en längre startsträcka och hade inte lika god kunskap om för-
utsättningarna som vid ett konsekvent genomförande av alla co-creationfaser. 
Det fanns därmed en risk att forskarna skulle kunna missa vissa aspekter på 
grund av bristande initiala kunskaper.

• För SamSam innebär upplägget att Härryda kan fungera som vägvisare för 
arbetssätt i Co-designfasen (se Ranhagen, Svensson & Svenning, 2019). 

Förhållandet mellan co-creationfaserna bör ses som både cykliskt och dialektiskt, 
d v s arbetet fördjupas successivt genom återkommande scenarioundersökningar 
samtidigt som resultat i en fas kan ställas mot resultat i nästa eller föregående 
fas så att nya behov eller nyttor framträder. Snarare än att se processen som en 
resa längs en utstakad väg kan den ses som ett kunskapsnätverk (se Chatti, 2010) 
där workshoparna utgör utforskande rörelser mellan olika noder av hopkopplade 
frågor och undersökningar av olika karaktär. Så länge projektet befinner sig i Are-
na-rummet (experimentarena) är en sådan arbetsprocess relativt oproblematisk. 

Utmaningar uppstår vanligen i relation till Court-rummets formella process och 
genomförandestruktur, då fokus övergår till beslutsfattande och då ekonomiska 
resurser associeras till processen. Denna förflyttning från ett ”planeringsrum” till 
ett annat brukar innebära att utrymmet för dialektiska iterationer minskar och 
processen får en mer linjär karaktär med fokus på beslutstillfällena (Sahlin-An-
dersson, 1986). Risken för stigberoenden och inlåsningar ökar därmed och kan 
leda till en stelhet i planeringsprocessen som system (se Svensson & Ranhagen, 
2019) som ökar processens bräcklighet och minskar dess resiliens. Förutsättning-
arna för ett framgångsrikt samskapandearbete i Landvetter södra-studien har dels 
varit att särskilja Arena från Court, men också att hålla fast vid ett strukturerat ar-
betssätt där arbetsmodellen som helhet kan legitimera tillämpningen av specifika 
verktyg som kan bidra till att kringgå inlåsningar, stigberoenden och processuell 
stelhet. Trots att Götalandsbanan och projektet Landvetter södra som sådant om-
ges av stor prestige och till och med har en egen genomförandeorganisation ut-
anför den kommunala planeringen (Landvetter södra Utveckling AB) med starka 
kopplingar till både politik, näringsliv och ekonomiska investeringsfrågor, kunde 
samskapandet utifrån delstudieforskarnas bedömning ett explorativt och ”öppet” 
arbetsklimat bibehållas genom processen. Inte minst scenarioteknik och systema-
tiska utvärderingar av scenarier bedöms ha bidragit till stadga i detta avseende. 
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Figur 99. Samskapande vid workshop 1 och 2 inom ramen för delstudien Landvetter södra. 
Både tjänstemän och politiker deltog i processen. Tillämpningen av olika verktyg för Research 
by design bedöms ha bidragit positivt till att involvera både teoretisk och yrkespraktisk kunskap 
liksom möjligheten att tvärsektoriellt engagera personer utanför den traditionella planerings-
sfären. Inte minst tillämpningen av scenariometodik och olika ”pussel” har stött genererandet 
av empiriskt material för delstudien såväl som konkret underlag för kommunens fortsatta 
planering.
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Tillämpning av scenarioteknik 
Scenarioteknik har, som en form av framtidsstudier, varit central för samskapan-
dets utveckling av lösningar för planeringen och empiri för forskningen. Design-
metodik (research by design) utgjort en specifik form av scenarioutveckling (se 
kaptilet Delstudiens genomförande). Tillämpningen av scenarioteknik i delstudien 
ger anledning till följande reflektioner:
• Scenarioteknik framstod för kommunen redan från början som användbar och 

kraftfullt för att generera underlag för den fortsatta planeringen av Landvet-
ter södra. Detta bedöms ha varit en starkt bidragande orsak till kommunens 
medverkan i projektet och det stora engagemanget från deltagarna under sam-
skapandeprocessen. 

• En förutsättning för att kunna belysa ett flertal frågor och skapa en komplex 
helhetsbild vid scenarioarbetet är ett relativt stort antal deltagare som i grup-
per arbetar med olika ”variabler” uppgiften i fråga. Ett fåtal deltagare hade 
under given tid endast hunnit arbeta med två eller tre variabler. 

• Fler arbetsgrupper innebär under givna förhållanden (en arbetsdag per 
workshop) kortare redovisningar av respektive scenariomatris, vilket inne-
bär en något ytlig genomgång för respektive variabelpar. Detta kan hanteras 
i efterföljande bearbetning av resultaten, men för det gemensamma lärandet 
under workshopen så är detta en nackdel. Ett alternativ kan vara att dela upp 
arbetet i flera mindre workshops. 

• Scenarioarbete kan ibland innebära en synvända i frågor där etablerade fö-
reställningar råder. I Landvetter södra-studien var föreställningen om ett 
stationsläge invid den planerade Götalandsbanan en stark utgångspunkt 
hos deltagarna. Även om alternativ utvecklades med Landvetter tätort som 
utgångspunkt, så prioriterades ett nytt stationsläge vid Götalandsbanan ge-
nomgående högst utifrån de utvärderingskriterier som användes. En känslig-

Figur 100. Två bilder som illustrerar processen då kommunens projektgrupp sammanställde 
och renodlade resultaten från scenarioarbetet under workshop 4. Till vänster syns en samman-
ställning av olika gruppers vägnät överlagrade. Till höger har den kommunala projektgruppen 
gjort en analys av överlagringen och tagit ställning till vissa stråk som är samstämigt med hur 
scenariostrukturerna från grupparbetena sammanfaller i den vänstra bilden. BIlder: Härryda 
kommun
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hetsanalys av utvärderingen är viktig för att påvisa om det handlar om ett 
faktiskt stigberoende eller om det är ett intersubjektivt riktigt resultat utifrån 
uppriktiga försök till objektiva bedömningar.

• Scenarioarbete förutsätter en viss förmåga till verbalisering, konceptualise-
ring och konkretisering (se Svensson & Ranhagen, 2019). En scenariomatris 
kräver att man kan tolka och omsätta de variabler som förs in på scenariokor-
sets axlar. Beroende på vad det handlar om kan vissa variabler vara svåra att 
konkretisera. Generellt är planerare och arkitekter tränade i detta till skillnad 
från många andra yrkesgrupper.

Piktogram utgör en överföring från ett absolut euklidiskt rum – det som represen-
teras av workshopdeltagarnas handskisser – till en föreställd modellvärld – repre-
sentationernas relativa rum (se Harvey, 2006), i vilken principiella diskussioner 
om relativa företeelser lättare kan äga rum. Detta är en form av synliggörande av 
underliggande strukturaspekter av generell karaktär som förflyttar en sakdiskus-
sion över till en diskursiv domän som planerare och arkitekter vanligen behärskar. 
Här finns alltså ett visst mått av maktövertagande som också kan beskrivas som 
ett mellansteg mot att uttrycka idéer och koncept som generella regler. En stor 
del av planeringen utgörs av denna förflyttning mellan olika rumsuppfattningar 
(Svensson, 2015) och som en iterativ förädlingsprocess mellan modeller och regler 
tills tillräckligt användbara (i pragmatisk bemärkelse) regler har ställts upp. 

Figur 101. Utvecklingsbild som illustrerar huvuddragen i strategierna för Landvetter södras 
form, struktur, funktion och kopplingar till omgivningen. Flera aspekter speglar resultat från 
samskapandeprocessen i SamSam, men har givits ett mjukt och ”enkelt” manér i redovisning-
en. Vägnätet och vissa andra strukturbärande element är inte preciserade, vilket åstadkommer 
en viss ”strategisk vaghet”. Ur FÖP för Landvetter södra, samrådsversion (Härryda kommun, 
2020). BIld: Härryda kommun
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Det bedöms krävas specifik kunskap för att kunna konceptualisera vad energief-
fektiv stadsform innebär i ett designbaserat scenarioarbete – både generellt och 
inte minst när det gäller stationssamhällen. Erfarenheterna från de olika worksho-
parna är att tidigare beforskade samband mellan urban form, transporter och en-
ergi inte är helt enkla att föra in i scenariomatriser som kritiska faktorer, utan det 
krävs en teoretisk kunskap och en förmåga att på förhand kunna verbalisera och 
konkretisera vad kombinationer av olika faktorer kan innebära. Det är därför en 

Figur 102. Markanvändningskarta till FÖP för Landvetter Södra, samrådsversion (Härryda 
kommun, 2020). Kartan baseras till stora delar på resultat från samskapandeprocessen i 
SamSam. Legenden med olika markanvändningskategorier ger kartan en viss precision, liksom 
redovisningen av ett principiellt övergripande vägnät. Bild: Härryda kommun
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grannlaga uppgift att förbereda ett scenarioarbete som syftar till att undersöka 
tänkbara energieffektiva lösningar för stationssamhällen och viktigt att det finns 
kompetens involvera vad gäller både sak- och processfrågorna. En konsekvens av 
detta är att planeringsprocessen behöver planeras noggrant (se Ranhagen, 2011; 
2013), vilket inte alltid finns resurser och andra förutsättningar för, men där detta 
bedöms som viktigt att prioritera i strategiska planeringssammanhang. 

Vid workshoparna har både lekmän och experter arbetat tillsammans. Intrycket är 
att detta har fungerat väl och att övningarna och verktygen har varit utmanande 
men hanterbara för deltagarna. Flera deltagare har ställt frågor om tillvägagångs-
sättet och någon grupp har vid någon övning omtolkat och genomfört övningen 
på sitt eget sätt. Till del bedöms detta ha sin grund i det intensiva arbetstempo 
som infinner sig under en heldags workshop. Det bedöms dock även till del bero 
på verktygens inneboende komplexitet trots deras skenbara enkelhet.

Den specifika kombinationen av scenarioteknik och research by design gör arki-
tekter och planerare särskilt lämpade att arrangera och facilitera samskapande ar-
bete kring stadsutveckling och att ta hand om och vidareutveckla resultaten från 
scenarioarbete. Den kommunala planeringen, inte minst översiktsplaneringen, 
framstår med dessa utgångspunkter som central och väsentlig för utvecklingen av 
energieffektiva och hållbara stationssamhällen. 

Bedömningar och utvärdering av scenarier och andra resultat
Utvärdering av scenarier kan ibland bli svårt på grund av de ”förinställningar” 
scenarierna får i och med förberedelserna och avgränsningen till vissa frågeställ-
ningar som avses prövas. Inledningsvis kunde utvärderingar göras ganska ”öpp-
na” eftersom projektet inte hade någon vägledande struktur att arbeta utifrån när 
scenarierna genererades. Successivt har emellertid en ”bakgrundsbild” av tidigare 
arbete skapats som utgångspunkt för nästa steg. Mot senare halvan av processen 
framkom att några deltagare tyckte att strukturerna i bakgrunden är samma i alla 
alternativ. En grupp uppgav under workshop 4 att man ”…valde att vara ganska 
övertydliga i bedömningarna även om scenarierna uppfattades som relativt lika”.

En annan svårighet med utvärderingar, oavsett verktyg, är när det dyker upp 
utvärderingskriterier som samtidigt utgör en utgångspunkt vid framtagandet av 
scenariot. Ett exempel är närhet till kollektivtrafik, där det per automatik blir sce-
narier med individuella motorfordon-scenarier som blir sämst vid utvärdering. 
Detta ”självrefererande” bör undvikas närhelst det är möjligt.

I workshoparbetet har genomgående planindikatorerna fungerat som bedöm-
ningsverktyg för energieffektivitet och hållbarhet där deltagarnas kunskap och 
förståelse tillsammans med kunskapsinspel från forskarna har fått utgöra kapa-
citeten att göra goda bedömningar. Det kan argumenteras att denna kapacitet/
förmåga är bättre i en situation där deltagarna har god kännedom om den existe-
rande miljön och att det i en situation som i Landvetter Södra kan bli mer godtyck-
ligt hur bedömningarna faller ut. Här har det cykliska arbetssättet att genomföra 
samma moment flera gånger med fördjupad kunskap om situationen sannolikt 
bidragit till att minska denna godtycklighet. Medverkan från trafikexperter bland 
praktikerna har också gjort att naiva uppfattningar har kunnat stävjas. 
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Sammanställning och tolkning av workshopresultat
En stor utmaning har varit att extrahera värdefull praktisk information från det 
råmaterial som produceras vid workshops. När flera deltagargrupper arbetar med 
samma frågeställning produceras unika resultat som influeras av deltagarnas in-
dividuella kunskaper, preferenser och förmåga att kommunicera i dialog. Resul-
taten kan därför leda åt ganska olika håll trots gemensamma utgångspunkter och 
instruktioner för uppgiften. Den som sammanställer och sammanfogar resultaten 
till slutsatser har därför både en viktig uppgift och stort inflytande över resultatet. 
Det är därmed av största betydelse att rätt kompetens finns involverad i detta mo-
ment. I Landvetter Södra-studien har Härryda kommun haft planarkitekter och en 
tvärsektoriellt sammansatt projektgrupp med kunskap inom bland annat trans-
porter och miljö som har tolkat och sammanställt råmaterialet. Exemplet nedan 
illustrerar den transformering av materialet som skedde från ett till synes spretigt 
grundmaterial från 6 grupper till en renodlad struktur. Arbetet skedde i flera steg:
1. Överföring av handritat material från workshopen till digital form.
2. Överlagring av de 6 gruppernas resultat till en samlad (men obearbetad) bild
3. Iteration mot landskapsanalys där topografi och särdrag i landskapet framgår.
4. Utveckling av ett generellt nätmönster med utgångspunkt i landskapet
5. Överlagring av de 6 gruppernas samlade bild med det generella nätmönstret.
6. Hopkoppling och sammandragning av de olika gruppernas stråk och kors-

ningspunkter till färre och tydligare stråk som sammanfaller genom iteration 
med det generella nätmönstret.

7. Renodling genom ny iteration mot landskapsanalysen.

I vart och ett av dessa steg gjordes en tolkning baserad på projektgruppens 
tvärsektoriella kompetens och ett designorienterat angreppssätt som innebär ett 
antal iterationer mellan olika delmängder av workshopresultaten och kunskap 
kring formen hos transportnät och samspel med landskapet. I denna process 
ingick en stor grad av frihet att också explorativt pröva olika ”formgrepp” tills 
projektgruppen hittade en form som uppfyllde kommunens och projektets mål 
och som intuitivt sågs som ändamålsenligt, funktionellt och anpassat till miljön. 
Forskarna hade mycket begränsat inflytande i denna process – den grundas i 
stället på den professionella praktikerns särskilda kunnande inom planering och 
design. Parallellt med slutförandet av delstudien har kommunen överfört resulta-
ten till samrådsversionen av FÖP för Landvetter södra där ytterligare bearbetning 
har gjorts. Utvecklingskartan som presenteras i samrådshandlingen visar att idén 
om Götalandsbanan fortfarande dominerar, men markanvändningskartan visar 
tydligare den mer flexibla struktur som kom ut ur samskapandeprocessen. 

Beräkningsverktyg och kvantitativt baserade bedömningar
När det gäller beräkningsverktyg (Transcen, space syntax) gäller att det som kan 
uppfattas som ett kvantitativt verktyg ofta till stor del grundas på antaganden 
och bedömningar och kräver analyser av kvalitativ karaktär för att resultat ska 
tillämpas på ett riktigt sätt. 

När det gäller Transcen upplevde deltagarna fördelar och nackdelar med verkty-
get: 
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• Excelfilen upplevdes som lite svår – det finns faktorer som inte finns med och 
det finns antaganden bakom som man inte visste så mycket om. 

• Verktygen (kriteriebaserade bedömningar och beräkningar med exempelvis 
Transcen) ansågs behöva användas växelvis. Deltagarna menade att det inte är 
tillräckligt att förlita sig på ett enda verktyg.

• Det hade behövts lite hjälp med att bedöma hur stor CO2- och energiminsk-
ning som är rimliga att anta. Här är den tvärsektoriella sakkompentensen och 
närvaron av olika professioner viktig. 

• Om data för nuläget är väl underbyggda så kan skillnaderna mot de scenarier 
som utvecklas bli tydligare.

• Delandelösningar skulle med fördel kunna integreras tydligare i verktyget vid 
en framtida utveckling. 

När det gäller space syntax har detta enbart tillämpats i efteranalys av slutresul-
taten från processen. Denna efteranalys har hanterats av forskarna enbart med 
begränsad dialog med kontaktpersoner i Härryda kommun. 

I båda fallen gäller att verktygen egentligen bara hanterar data som levereras in 
i verktyget. Precisionen i resultaten från verktyget handlar därmed till stor del 
om kvalitet och precision hos de data som matas in och att inmatning sker på ett 
omdömesgillt sätt i enlighet med analysens syfte. I fråga om Transcen fanns vissa 
tillgängliga resandedata som utgångspunkt och bedömningar av önskvärda och 
rimligt uppnåeliga färdmedelsandelar gjordes baserat på detta. Saknas resande-
data blir verktyget svårt att använda. På samma sätt handlar kvaliteten och ”när-
heten” till verkligheten i DepthMap och andra space syntax-verktyg om hur väl 
bearbetat och anpassat till verkligheten ett vägnät är när det matas in i verktyget. 
Tillämpningen av en bredare uppsättning hållbarhetskriterier vid utvärdering 
pekar också mot att det behövs en kombination av prediktiva analytiska analyser 
med stöd av digitala beräknings- och analysverktyg och mer kvalitativa bedöm-
ningar som görs i en deliberativ, tvärsektoriell kontext. 

Tolkningen av resultat från verktygen är också en fråga om omdömesgill gransk-
ning. En erfaren användare ser andra saker än den som inte har bakgrundskun-
skaper eller tidigare erfarenhet av användning av verktygen. Det är nödvändigt 
att resultaten sätts i ett större sammanhang och förstås utifrån verktygens be-
gränsningar och möjligheter. Det är därför viktigt att resultaten tillmäts rimlig 
vikt i förhållande till andra typer av kunskap i planeringssituationen. Det är med 
denna utgångspunkt som två typer av analyser gjordes vid WS4, nämligen att in-
tegrera resultat från både ett dialogbaserat, helt kvalitativt verktyg och ett verktyg 
av typen ”räknesnurra”. 

En svaghet från perspektivet att vilja beräkna energianvändning, klimatpåverkan 
eller andra effekter av en viss stadsstruktur är att de bedömningar som gjorts i 
workshoparbetet främst är av relativ karaktär, d v s det finns inga absoluta tal 
för något utan enbart inbördes skillnader. Transcenverktyget skiljer sig här från 
multikritieverktyget och värderosor, effektprofiler och liknande verktyg. I den 
samskapande workshopprocessen finns små möjligheter att ge svar av absolut ka-
raktär. Precisionen i utvärderingar hänger istället på deltagarnas förmåga att föra 
initierade resonemang om frågan. Det är en given premiss för framtidsorienterad 
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samskapandeforskning att inte kunna ge lika precisa svar som vid en analys av 
historisk utveckling i traditionell FoU. I en praktisk planeringssituation kan dia-
logbaserad explorativ planering behöva kompletteras med mer analytiskt baserade 
insatser successivt under olika steg i processen för att nå en ökad precision kring 
absoluta värden om det är önskvärt. I tidiga skeden i planeringen är emellertid 
indikativa slutsatser ofta tillräckliga, inte minst eftersom många av de variabler 
som hanteras är mer eller mindre osäkra. 

Metoddiskussion 
Analytiska och normativa utgångspunkter i metoder och verktyg för samskapande 
En ambition har varit att skapa verktyg och genomföra aktiviteter där tidigare 
forskning och evidensbas finns bakom utformningen av dessa verktyg och akti-
viteter. En svårighet i hanteringen av så många variabler samtidigt är att denna 
evidensbas är av mycket skiftande karaktär. Ibland finns inte någon verklig evi-
dens utan normer eller politiskt grundade ingångsvärden. Exempelvis funktions-
pusslet bygger på riktvärden för olika ytors storlek per invånare. Dessa riktvärden 
är ibland medelvärden från ett flertal tidigare studier, ibland erfarenhetsbaserade 
utifrån en pågående planeringspraktik och inte etablerade genom empiriska stu-
dier. Andra riktvärden är gamla och inte helt överensstämmande med nya rön 
inom det berörda sakområdet. 

Vid tillämpningen av verktygen är det viktigt att ha i åtanke att dessa brister 
finns och att det kan finnas skillnader i evidenskvalitet för olika faktorer – de 
får med andra ord olika tillförlitlighet och generalitet beroende på hur utvecklad 
evidensbasen är. Det kan vara lämpligt att, inför tillämpning av olika mått, ha en 
diskussion om hur praxis ser ut i den situation där verktyget ska användas. Ur ett 
forskningsperspektiv handlar det om att få tillräcklig tillförlitlighet och att säker-
ställa att mått och normer bygger på bästa tillgängliga kunskap. Normativiteten 
hos verktyg och metoder bör i möjligaste mån ligga i deras situerade tillämpning, 
inte i konstruktionen av verktyget som sådant. 

Syntes av delmängder av resultat
En generell utmaning är att dra slutsatser baserat på sammanställningar och 
samlade intryck från workshopprocessen som helhet. Varje workshop har haft 
egna frågeställningar, instruktioner, inspel och kombinationer av deltagare som 
har genererat unika resultat. De tendenser som tas upp i tidigare avsnitt uppvi-
sar inbyggda motsättningar eller självmotsägelser, vilket delvis kan förstås mot 
bakgrund av dessa förutsättningar. Återkommande utsagor om till exempel bety-
delsen av Götalandsbanans tillkomst eller intresset för autonoma fordon får dock 
anses indikera starkt etablerade föreställningar eller diskurser som kan användas 
för viss generalisering i den här specifika fallstudien. Var gränsen går mellan ge-
neraliserbara och unika utsagor kan vara svårt att säga.

Aktionsforskningens genomförande – relation mellan forskning och praktik
En särskild förutsättning i fallstudien är att forskarna har lång erfarenhet av 
praktiskt planeringsarbete samtidigt som de är forskare. Det gör att förförståelsen 
för planeringssituationen i Landvetter södra har funnits från början som en ut-
gångspunkt för att kunna justera arbetets inriktning efter hand, både mellan och 
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under olika workshops. Det gör emellertid fallstudien svår att upprepa eftersom 
utformningen av det successiva genomförandet bygger på unika erfarenheter och 
kunskaper hos medverkande forskare. Andra forskare med egna erfarenheter och 
kunskaper hade sannolikt gett genomförandet en delvis annorlunda form. Till 
detta bidrar givetvis också fallstudiens unika förutsättningar med planerings-
uppgiften, kontexten och de medverkande aktörerna. Det är förhoppningen att 
föreliggande fallstudierapport är så utförlig att en replikering åtminstone i sina 
stora drag är möjlig. Det bör tilläggas att fallstudien inte ska ses som ett upprep-
bart experiment i första hand utan som en unik situation som studeras in situ och 
att generalisering i första hand sker genom överförbarhet med stöd av läsarens 
egna erfarenheter. 

Medverkande forskare och kommunens planerare (den tvärsektoriella projekt-
gruppen) har samskapat på följande sätt utöver själva workshoparnas genomför-
ande: 
• Författande och överenskommande av projektbeskrivningen för fallstudien
• Gemensamt utformande av indikatorer och utvärderingskriterier
• Gemensamt planerat, formulerat och förfinat olika moment i arbetet som se-

dan har genomförts under workshoparna
• Bearbetat resultaten efter workshoparna
• Skrivit fram den populärversion av samskapandearbetet som dock främst 

kommunen har satt samman. 

Aktionsforskningen har delvis utgjorts av samskapandet, men också arbete i pro-
jektets Forum-seminarier där erfarenheter från det kommunala arbetet har kunnat 
belysas i diskussioner och övningar tillsammans med planeringsföreträdare från 
den delregionala och regionala planeringsnivån. Ett utbyte har därigenom kunnat 
ske där forskarna har fungerat som överföring och ombesörjt ett kunskapsflöde. 

En kritisk reflektion kring samskapande- och aktionsforskningsprocessen är att 
forskarna inte befunnit sig på plats i de kommunala planerarnas vardagssituation 
och därmed har en begränsad inblick i vad som påverkar planeringsarbetet utöver 
det som har skett i aktivt samskapande enligt ovan. Forskarnas planeringserfa-
renhet har kunnat tjäna en funktion att fylla i dessa luckor men innebär att vissa 
generella antaganden görs för att dra slutsatser kring situationen i fallstudien och 
hur planeringen fungerar utanför forskarnas ”synfält”. Intervjuer har kompletterat 
denna bild, men i förhållande till en mer djupgående aktionsforskningsstudie bör 
sägas att den empiri som framkommit har vissa begränsningar vad gäller att ge 
detaljerade inblickar i planerarnas situation. Detta har inte varit ambitionen utan 
istället att övergripande studera planeringen som verktyg för energieffektiva och 
hållbara stationssamhällen med nedslag i kommunerna som en empirisk grund. 

En annan kritisk reflektion är att aktionsforskningen ibland kritiseras för att fors-
karen går över en gräns och agerar som en praktiker i alltför stor utsträckning. 
Här kan följande lyftas fram från fallstudiens genomförande som har syftat till att 
bedriva forskning med integritet i förhållande till planeringspraktiken: 
• Workshopar har utgjort det huvudsakliga gränssnittet för interaktion. Arbetet 

före och efter workshoparna har i huvudsak gått ut på att förbereda och följa 
upp dessa. 
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• Sammanställningsarbetet efter varje workshop har Härryda kommun tagit ett 
huvudansvar för. Denna del av arbetet bedöms ha fungerat mycket väl, inte 
minst eftersom kommunen här haft stor motivation att nå resultat i den egna 
planeringsprocessen. Forskarna har sedan kunnat applicera ett mer teoretiskt 
perspektiv vid efterföljande analys, men grundmaterialet har kommunen sva-
rat för. 

• Forskarna har lämnat förslag på vissa verktyg och metoder men kommunen 
har i alla situationer haft möjlighet att påverka tillämpningen och det innehåll 
som ”programmerats” i alla övningar. Forskarna har också bidragit med kun-
skapsinspel kring olika tematiker under processen, men inte föreskrivit några 
lösningar. 

• Föreläsningar har fungerat som ett sätt för forskarna att förmedla kunskap 
kring de frågor som projektet har i fokus – energieffektivitet, planering och 
stadsutveckling av stationssamhällen. 

• Forskarna har under workshopövningarna fungerat som facilitatorer och 
hjälpt deltagarna att förstå metoder och verktyg men inte påverkat deltagarna 
i hur de ska agera eller tänka. 

Det går aldrig att helt hålla isär forskarens inflytande över praktikerna i deras ar-
bete. Själva det faktum att det finns en forskare närvarande och exempelvis håller 
en föreläsning på temat täthet innebär att vissa problem och tänkbara lösningar 
kommer i förgrunden medan andra inte kommer med. Här har forskarna hänvisat 
till etablerad forskning och erfarenheter inom olika relaterade sakområden och 
inte föreskrivit egna uppfattningar. 
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9. Slutsatser
Resultaten av delstudien visar att Landvetter södra står inför stora utmaningar för att 
ambitioner och mål om en hållbar och energieffektiv stadsutveckling ska kunna uppfyllas. 
De främsta av dessa utmaningar är att: 
• staden är svår att utföra på ett tillräckligt kompakt sätt och med en effektiv 

struktur i förhållande till topografi och lokal geografi i övrigt,
• staden är svår att integrera med befintlig tätortsstruktur (Landvetter tätort) 

med hänsyn till topografi, andra naturvärden och –formationer samt storska-
lig transportinfrastruktur. Mycket stora ansträngingar måste göras i ett tidigt 
skede för att detta ska leda till en stadsutveckling som fungerar väl från ett 
socialt perspektiv och leder till en attraktiv stadsmiljö, 

• ge stationssamhället en strukturell och processuell flexibilitet som gör den 
oberoende av ett genomförande av Götalandsbanan (evolutionär resiliens),  

• den föreställning om hög täthet som återkommande har kommit till uttryck 
kan vara utmanande att genomföra och sannolikt kommer att avvägas mot 
etablerade föreställningar om attraktivt boende i glesare stadstypologier,

• stationssamhällets attraktivitet beror mycket på närvaron av samhällsfunk-
tioner och arbetsplatser, vilket kan bli svårt att åstadkomma i tillräcklig om-
fattning om kommunen realiserar sina planer för Airport City, ytterligare 
externhandel och om man också vill balansera utvecklingen i Mölnlycke och 
Landvetter tätort,

• skapa ett stationssamhälle med tillräcklig självständighet för att inte bli bero-
ende i förhållande till främst Göteborg, samt att

• det finns en uppenbar risk att, om kommunen inte utövar ett mycket starkt of-
fentligt inflytande över fortsatt planering, utbyggnaden sker som en ”business 
as usual”-exploatörsstyrd bostadsenklav med minimalt med lokaler för annat 
än nödvändig basservice. För att säkerställa detta krävs ett stort engagemang 
och prioritering av resurser för aktiv samverkan med näringslivet såväl vad 
gäller själva byggandet som den fortsatta utvecklingen av markanvändningen 
och funktionellt innehåll. 

Workshoparbetet och Härryda kommuns efterföljande bearbetning av resultaten 
visar också på möjligheter och en stor potential för utvecklingen av ett hållbart stationssam-
hälle, bland annat genom att:
• den utvecklade stadsstrukturen har en flexibilitet för olika typer av stegvis ge-

nomförande i etapper oberoende av om Götalandsbanan etableras. Det mest 
sannolika är att en utbyggnad sker norrifrån, med befintliga infrastrukturer 
som utgångspunkt, och söderut. En sådan utbyggnadsordning möjliggör tem-
porära lösningar för kollektivtrafikförsörjning och utbyggnad av arbetsplatser 
och samhällsservice som under fortsatt utbyggnad ändå kan nyttiggöras utan 
större förändringar. 

• Ett ortogonalt rutnät för transporter av olika slag har utformats som samspelar 
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med topografin och stödjer en flexibel tillämpning av olika transportmedel 
över tid och beroende på hur funktionella tyngdpunkter kan tillskapas och 
fördelas. Ett antal, utifrån tidigare forskning, väl fungerande principer har 
utarbetats i tvärsektoriellt samförstånd mellan olika kompetenser och mellan 
politiker och tjänstemän som utgångspunkt för fortsatt konkretisering i senare 
planeringsskeden.

• Landvetter södras roll som stationssamhälle kan innebära flera saker, däri-
bland att utgöra en regional- eller pendeltågsnod eller ett BRT-samhälle. Kom-
munen prioriterar gång- och cykeltrafik som det viktigaste lokala transport-
medlet vilket med ett konsekvent genomförande kan innebära energieffektiva 
lösningar för stationssamhället som helhet. 

• Workshopgruppernas arbete pekar på flera möjligheter till god samordning av 
funktioner och främst kollektivtrafiknät för stationssamhället. Med fortsatta 
detaljstudier av dessa relationer bedöms finns potential till ytterligare förbätt-
ring. 

• De scenarier som utvecklats för stationsområdet och de mest väsentliga de-
larna av stationssamhället som helhet pekar mot en relativt god balans mellan 
samhällets roll som nod respektive plats. En ytterligare ”kalibrering” av denna 
balans som leder till en god tillgänglighet och utan för stor ”stress” inom sta-
tionsområdet bedöms kunna ske i efterföljande planeringsskeden förutsatt att 
kommunen har en stark position som ledande planeringsaktör. 

Efterföljande analyser av workshopresultaten visar att viktiga länkar behöver tillska-
pas i kopplingen mellan Landvetter tätort och den nya staden för att säkerställa en godtag-
bar nivå av rumslig integration och konnektivitet. Om dessa inte tillkommer finns stor 
risk att Landvetter södra uppfattas och i praktiken fungerar som en segregerad 
”ö”. De får en ytterligare större betydelse om Götalandsbanan inte tillkommer men 
kan balanseras i någon mån om en station vid Kust-till-kustbanan öppnas och/
eller ett BRT-system för kollektivtrafik mellan Göteborg/Mölnlycke – Landvetter – 
Landvetter södra och Landvetter flygplats etableras. 

De olika workshoparna har genererat en uppsjö av olika scenarier med fokus på 
olika egenskaper hos stationssamhället. Kommunens sammanställningar döljer 
variationer i detta material som utgör unika tänkbara framtider. Sammanställ-
ningarna visar sig dock vara robusta i den meningen att de dels täcker in stora 
delar av dessa framtider utan att begränsa deras förverkligande i senare skeden. 
Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av kontroll och successiv utvärdering av de 
vägval som görs. Tillämpningen av beslutsträd för strategiska vägval och användandet av 
multikriterieverktyg och andra utvärderingar av alternativ bedöms vara en nödvändig del 
av fortsatt planering i mer konkreta faser för att bibehålla en styrning mot de mest energi-
effektiva och hållbara alternativen. 

Bland de scenarier som utvecklats finns tydliga skillnader i energieffektivisering-
spotential, vilket talar för att det är fördelaktigt att arbeta med scenarier som verktyg för 
planeringen i tidiga skeden. En grov uppskattning är att det kan skilja så mycket som 
närmare 40 procent i energianvändning relaterat till stadens form och transporter 
mellan olika scenarier. 
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En rad olika aspekter av stadens form visar sig påverka energieffektiviseringspotentialen 
och hållbarhet i bredare mening. Några av de som studerats närmare är: 
• Vägnätets geometriska form som förutsättning för effektiva resor inom sta-

tionssamhället
• Urbana funktioners lokalisering och konfiguration i förhållande till vägnätets 

geometri
• Vägnätets konsitution (differentiering eller ohierarkisk funktion där alla trans-

portslag har samma prioritet)
• Stationssamhällets roll som nod respektive plats relaterat till olika urban 

form-variabler för energianvändning som påverkar främst transportenergian-
vändning och utsläpp från transporter.

• Stationssamhällets excentricitet med avseende på det topologiska förhållandet 
mellan stationen, stationssamhällets centrum och vägnätet. 

• Förhållandet mellan befolkningstäthet och närheten till gång- och cykeltrafik 
och kollektivtrafik.

Stadens form kan ha en avsevärd betydelse för stationssamhällets energieffektivitet och den 
kan påverkas genom aktiva val i planeringen. Transporternas omfattning (lämplig/
önskvärd/tänkbar) och färdmedelsfördelning har studerats i förhållande till tänk-
bar övergripande stadsform och transportinfrastruktur för det nya stationssam-
hället. Delstudien pekar sammantaget mot detta, men en förutsättning är att form 
och transportsystem utvecklas i en medvetet utformad och genomförd planerings-
process där dessa aspekter sätts i fokus. 

Genom de samskapande workshoparna har kritiska faktorer för det planerade 
stationssamhällets hållbarhet och potential för energieffektivitet framkommit. 
I första hand har dessa handlat om stationssamhällets form och typologier för 
utformning av bebyggelse och befolkningstäthet. Det visar sig dock att företeelsen 
stationssamhälle och planerandet av nya stationer längs regionala järnvägsstråk måste ses 
i en vidare regional kontext där investeringar i ny bostadsbebyggelse behöver relateras till 
existerande samhällsfunktioner och värden. Landvetter södra är som nytt medelstort 
stationssamhälle en unik företeelse och ett både visionärt och till och med ut-
opiskt sätt att planera (se Svensson, 2015) helt nya strukturer ”from scratch” som 
gör det ömtåligt i flera bemärkelser och där de strukturer som planeras måste 
vara flexibla och robusta för förändrade omvärldsförutsättningar – det måste finnas 
en förmåga och potential för stationssamhället att kunna existera självständigt och vara 
attraktivt som livsmiljö. De reflektioner som framkommit under arbetets gång pekar 
mot att detta är en generell kritisk faktor för nya stationssamhällen. I det visionära 
ligger emellertid samtidigt möjligheten att från början skapa denna flexibilitet och robusthet 
genom en samordnad struktur av de bärande delarna för hållbarhet och energieffektivitet.

Fallstudiens genomförande visar att en abduktivt utvecklad serie workshops utifrån 
ett successitvt samskapande och gemensamt lärande med stöd av en strategisk kompetens 
och gemensam målbild kan leda fram till ett konkret resultat som från ett energi- och 
hållbarhetsperspektiv har potential att kunna prestera väl. Tillämpningen av verktyg och 
metoder för samskapande har lockat fram en betydande situerad kunskap. Det är också 
medverkande forskares intryck att samskapandet har bidragit till en ökad förståelse för 
planeringsuppgiftens komplexitet och bidragit till att minska risken för inlåsningar i exem-
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pelvis partipolitiska eller sektoriella ”stuprör”. Detta utan att det har utvecklats 
någon total konsensus kring frågorna om, när och hur ett nytt stationssamhälle 
ska etableras. 

Workshoparbetet har byggt på ett systematiskt arbete med verktyg som struktu-
rerar upplägg och genomförande. Detta har inneburit stadga åt såväl undersök-
ningar som resultat. Genom ganska specifika instruktioner och upplägg har en 
i övrigt kreativt flödig process kunnat kopplas till olika insatser från forskarnas 
och kommunens sida. Det har också underlättat ett strukturerat arbete med att 
sammanställa resultat som har gått att bygga vidare på. Här har arkitektens och 
planerarens abduktiva och iterativa designorienterade angreppssätt gjorts explicit 
i flera avseenden. Detta har i sin tur gjort det möjligt för lekmän och andra grupper av  
professionella att vara aktiva och reflektera kring vägval, ställningstaganden och möjligheter 
som annars ofta ligger förborgade som tyst kunskap hos arkitekten/planeraren. En slutsats 
är att en tydlig struktur med systematik i användandet av tydligt utformade metoder och 
verktyg ger ett stöd att kunna hantera komplexitet och osäkerhet som annars hade kunnat 
innebära låsningar eller mer begränsad repertoar av lösningar. 

Arbetet med metoder och verktyg har inneburit flera nya eller utvecklade verktyg. Dessa 
har tagits fram av forskarna och testats med goda resultat. Det finns dock ett utrymme 
för fortsatt utveckling där vissa verktyg skulle vara nyttiga att överföra i en digital 
miljö, medan andra skulle behöva en bredare tillämpning för att mer generella 
erfarenheter ska kunna nås. Viktiga hänsynstaganden gäller:
• Hur deltagandet planeras så att bred tvärsektoriell kompetens finns närvaran-

de
• Hur förberedelser görs omsorgsfullt och med beaktande av tidigare kunskap i 

den aktuella frågan
• Hur efterbearbetning görs – i synnerhet när det gäller visualisering av resulta-

ten för ökad tillgänglighet och transparens i efterföljande skeden
• Hur implementering sker i efterföljande planeringsskeden. Denna aspekt be-

döms som särskilt kritisk och beroende av kommunens och andra inblandade 
aktörers institutionella kapacitet. 

Forum-Arena-Court har fungerat väl som ramverk för att sortera mellan planerings-
processen som en serie formella beslut och aktiviteter kopplade till lagstiftning, 
budgetar m m å ena sidan och en mer explorativ verksamhet där olika tänkbara 
scenarier utforskas och utvärderas å andra sidan. Intrycket efter den genomförda 
studien är att det är FAC som har möjliggjort för uppfattningar som är låsta i beslut i mer 
formella processer att kunna ifrågasättas och prövas mer förutsättningslöst. Projektet har  
därmed visat på behov av att utveckla mer öppna, dynamiska och strategiska for-
mella planeringsinstrument. De mångfacetterade resultaten från samskapandet 
kan dock inte enkelt sammanfattas i en ”blue print plan” utan det behöver finnas 
utrymme för att även på den formella nivån ta med strategiska vägval, alternativa 
scenarier etc, något som behöver undersökas närmare genom fortsatt forskning.

Kopplingen till mer övergripande planeringssammanhang har varit svag i studien. 
Det beror både på att fokus har legat på frågor kopplade till det enskilda stations-
samhället men också att Landvetter södra i vissa avseenden är ett kontroversiellt 
projekt som har inneburit vissa låsningar och distansering av den regionala pla-
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neringsnivån. Landvetter södra kan lite förenklat beskrivas som ett lokalt intresse 
från Härryda kommun kopplat till en nationell planeringsfråga (Götalandsba-
nan). Däremellan finns planeringsnivåer där det planerade stationssamhället inte 
självklart utgör en del i en samlad strategi för tillväxt och hållbar utveckling. Det 
har saknats sammanhang där en nivåöverskridande faktisk planering har kunnat ske (till 
skillnad från enskilda initiativ och enstaka tematiska studier) där SamSam i sin helhet har 
lyft möjligheten att skapa sådana sammanhang – dock utanför den enskilda fallstudien 
Landvetter Södra. Detta bör studeras vidare genom fortsatt forskning och utveck-
ling kring skal- coh nivåöverskridande planering av stationssamhällen. 

Projektet har inte heller kunnat rymma den betydelse som den mer detaljerade 
utformningen av väg- och gaturum innebär för energieffektivt resande i viktiga 
stråk på mikronivå (de enskilda stadsrummen). Även detta är en fråga som bör 
studeras vidare i fortsatt forskning och utveckling för att öka förståelsen för ni-
schens påverkan på regim och landskap i de komplexa system som stationssam-
hällen lokalt och regionalt utgör. 
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Bilaga - Några verktyg för analys och syntes i 
delstudien Landvetter södra
Här redovisas mer ingående några av de nya eller utvecklade metoder och verk-
tyg som använts inom ramen för delstudien Landvetter södra. Det är främst 
sådana metoder och verktyg som inte har beskrivits i andra sammanhang eller 
där betydande utveckling och/eller specifik tillämpning har skett i delstudien 
som redovisas. Det gäller följande verktyg: 
• Relationsanalys för stationssamhällets funktioner
• Täthetspussel, 
• Funktionspussel
• Platskvalitetspussel
• Planindikatorer för energieffektiva och hållbara stationssamhällen

Övriga verktyg och metoder såsom scenarioutveckling med stöd av scenario-
matris eller utvärdering med effektprofil och värderos beskrivs ibland annat 
Ranhagen, 2011 och Svensson & Ranhagen, 2019. En utvärdering av ett antal 
verktyg inom SamSam och andra tillämningar inom Det Urbana Stationssam-
hället görs i Ranhagen (2020). 

Metoderna och verktygen som sådana beskrivs här, medan tillämpningar och 
resultat redovisas i kapitel 5. 

Relationsanalys för stationssamhällets funktioner 
Funktion och syfte
Verktyget för relationsanalys används för att i dialogform identifiera olika stads-
funktioners roll och relationer till andra stadsfunktioner i ett stationssamhälle. 
Syftet är att klarlägga hur lokalisering av stadsfunktioner i en planeringssituation 
kan inverka på lokalt resande och därmed energianvändning.

Teoretisk grund och energirelevans
Vid planering av både befintliga och nya stationssamhällen har stadsfunktio-
nerna en viktig roll både med hänsyn till energianvändning (som målpunkter i 
transportsystemet) och från ett socialt perspektiv (som mötesplatser och kulturell 
samhällsnärvaro). Som målpunkter genererar stadsfunktionerna resor som kan 
företas med olika färdmedel (se Wegener & Furst, 1999). Målpunkternas läge, men 
också deras funktion och attraktivitet för besökare, har betydelse för hur många 
och hur långa resor som görs till och från målpunkten i fråga, och för valet av 
färdmedel för resan (se bl a Naess, 2006; Wegener & Furst, 1999). Dessa faktorer är 
också viktiga för målpunkternas/stadsfunktioneras roll som mötesplatser: ett väl 
integrerat läge i förhållande till stationssamhällets transportnät, till stationsområ-
det samt i förhållande till övriga målpunkter kan göra den enskilda målpunkten/
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stadsfunktionen mer eller mindre lockande att besöka. Till detta kommer mål-
punktens utformning och funktion som sådana, vilket emellertid inte behandlas 
närmare här, men som skulle kunna vara föremål för fortsatt FoU. Med mer teore-
tiska termer (se Marshall, 2005) hanterar verktyget stadsfunktionernas konfigura-
tion (topologi i ett nätverk) och deras roll och relation (konstitution) i förhållande 
till andra funktioner på ett kvalitativt sätt, medan stadsfunktionernas utformning 
(geometri) inte täcks in.

Från ett energianvändningsperspektiv är det lämpligt att minimera avstånden 
mellan olika stadsfunktioner, arbetsplatser och bostäder och därmed underlät-
ta för gång- och cykeltrafik (Seto et al, 2014). Det är också lämpligt att lokalisera 
stadsfunktioner i anslutning till hållplatser för kollektivtrafik (Cervero, Ferrell & 
Murphy, 2002). För stationssamhällen råder också den specifika förutsättningen 
att stationen som bytesnod får platskvaliteter om stadsfunktioner lokaliseras i 
dess närhet vilket gör kollektivtrafiken – även spårbunden kollektivtrafik – mer 
attraktiv (Bertolini & Spit, 2012; Cervero, Ferrell & Murphy, 2002). Tidigare forsk-
ning (se även bl a Bertolini, 1999; Ranhagen, Troglio & Ekelund, 2015) stödjer dessa 
samband  och utgör utgångspunkt för verktygets utformning.

Verktygets utformning och användning
Verktyget är utformat som en matris, där ett antal funktionskategorier finns re-
presenterade, såsom arbetsplatser, kommersiella funktioner (butiker m m), social 
service, kulturella funktioner och rekreation. Matrisen redovisar också ett antal 
skalnivåer – delregional, stad, stadsdel och kvarter/centrumområde.

Figur 103. Matris för relationsanalys av urbana funktioner. Bild: Härryda kommun
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Användning av verktyget sker i ett antal steg:
1. De funktioner som finns/avses finnas placeras in i matrisen av planeringspro-

cessens deltagare. De frågor som ställs i samband med detta är: Vilken kategori 
av funktioner hör en viss stadsfunktion till? och Vilket ”upptagningsområde” 
har en viss funktion? - Behövs funktionen i varje kvarter; i varje stadsdel; För 
staden som helhet eller för delregionen/kommunen? Och omvänt – hur långt 
från funktionen är man beredd att transportera sig för att komma fram? Vissa 
funktioner, t ex förskolor, behövs i varje stadsdel, medan en simhall kanske 
räcker för hela kommunen. Detta varierar mellan små och stora städer och 
kommuner och bedömningen behöver därför göras lokalt för den enskilda si-
tuationen.

2. Relationer eller ”kopplingar” mellan de olika funktionerna identifieras. Vissa 
funktioner har starka funktionella kopplingar till varandra – t ex är det ratio-
nellt att en idrottshall och en skola ligger nära varandra. Andra funktioner har 
svagare kopplingar till varandra. Dialogdeltagarna bör skilja mellan starka 
och svaga kopplingar och markera detta i matrisen.

3. Funktioner som har ett särskilt behov av närhet till kollektivtrafik (t ex mindre 
än 300 meter till en busshållplats eller 500 meter till en järnvägsstation) mar-
keras.

Resultatet blir med stöd av matrisen en nätverksgraf, där vissa funktioner har fler 
kopplingar än andra. Utifrån antalet kopplingar framträder funktionsnätverkets 
konstitution, d v s en hierarki där de funktioner som har flest kopplingar är högst 
”rankade”, de som har näst flest rankas som sekundära och så vidare. Hierarkins 
nivåer är relativ, d v s en större stad kan ha många funktioner och vissa får väldigt 
många kopplingar, medan ett mindre samhälle med färre funktioner av naturliga 
skäl har färre kopplingar även hos de funktioner som har flest kopplingar. Det går 
därför inte att ange någon absolut ”skala” för antalet kopplingar och rang i hierar-
kin. Det viktiga är att vissa funktioner framträder som mer ”centrala” i nätverket 
än andra. Det är ofta funktioner som har ett stort behov av god tillgänglighet med 
flera transportslag. Det är vanligen (men inte alltid) sådana funktioner som bör 
ligga centralt i en stad, och i fallet stationssamhällen, gärna i anslutning till både 
centrum och till järnvägsstationen/bytespunkten.

Figur 104. Funktioners konstitution (hierarki baserad på roll i systemet) utifrån ranking där an-
talet kopplingar avgör funktionens roll och ”centralitet” - fler kopplingar ger högre centralitet.
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Ofta, men inte i alla situationer, gäller följande generella samband med utgångs-
punkt i erfarenhet av funktioners inbördes interaktion och läge i städer:
• Funktioner som har många kopplingar bör ligga centralt i nätverket / gatunä-

tet i stationssamhället, för att underlätta rörelser mellan funktionerna.
• Funktioner som har många kopplingar och en stor räckvidd bör ligga både 

centrumnära och nära en punkt med hög tillgänglighet för hållbara transpor-
ter, d v s bytespunkt eller station för kollektivtrafik.

• Funktioner med starka kopplingar bör ligga nära varandra, och det kan finnas 
beroenden mellan dessa funktioner som gör det viktigt att funktionerna bibe-
hålls över tid.

• Kluster med funktioner med starka kopplingar bör ligga koncentrerade med 
korta avstånd mellan varandra. Om detta samtidigt är funktioner som van-
ligen har hög besöksfrekvens bör de ligga centralt och i nära anslutning till 
bytesnod, station eller stråk för kollektivtrafik.

• Funktioner med få men starka kopplingar bör lokaliseras nära den funktion 
som ligger mest centralt eller har behov av kollektivtrafik.

• Funktioner med många kopplingar (starka eller svaga) har ofta goda förutsätt-
ningar att fungera som sociala och kulturella mötesplatser. Andra funktioner 
med sådan karaktär är ofta lämpliga att lokalisera i sådana punkter/områden 
i stationssamhället. Det är också lämpligt att dessa funktioner lokaliseras cen-
tralt eller till punkter/stråk i gatunätet med hög tillgänglighet.

• Funktioner med få eller inga kopplingar kan från ett nätverksperspektiv loka-
liseras mer oberoende av övriga funktioner.

Utifrån kvalitativ analys med hjälp av verktyget kan exempelvis följande typer av 
slutsatser dras:
• Funktioner med många kopplingar kan behöva flyttas från perifera lägen mot 

centrumnära lägen (eller till stadsdelscentra i större städer). Detta gäller sär-
skilt funktioner med hög grad av specialisering och som har liten räckvidd, d v 
s kvartersnivå (som lämpar sig för en högupplöst / småskalig funktionsbland-
ning, t ex specialbutiker).

• Funktioner med få kopplingar i lägen med hög tillgänglighet kan omlokalise-
ras till förmån för funktioner med fler kopplingar i dessa lägen. Detta kan vara 
särskilt angeläget om funktionen dessutom har låg besöksfrekvens. 

• Nya funktioner som adderas till ett nätverk och som visar sig ha många kopp-
lingar bör adderas till redan tydliga kluster av funktioner dit kopplingarna 
finns. Är flera av dessa kopplingar starka bör också hög närhet finnas till öv-
riga funktioner i klustret.

• Ju fler funktioner som adderas till punkter med hög tillgänglighet för utsläpps-
fria eller kollektiva färdmedel, desto mer ökar dessa punkters attraktivitet som 
platser och deras betydelse i transportnätverket. Detta stärker attraktiviteten 
hos kollektivtrafiken och ökar möjligheten att nå olika funktioner till fots eller 
med cykel. Det stärker därmed potentialen för en ökad andel resor med dessa 
färdmedel och minskar behovet av bil för att nå flera målpunkter under sam-
ma resa. I extremfall i större städer kan trängseleffekter uppstå som leder till 
utträngning och utglesning, vilket dock sannolikt inte gäller små och medel-
stora stationssamhällen. 
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Verktyget användes i fallstudien Landvetter södra för att klarlägga hur olika funk-
tioner skulle kunna lokaliseras i förhållande till varandra. Först i ett senare steg 
kopplades relationsgrafen med dess funktioner till ett tänkt gatunät, varvid en 
rumslig konfiguration av funktioner och målpunkter framträdde där funktioner 
med en framträdande konstitution (en hög position i den funktionella inbördes 
hierarkin) geografiskt sammanföll med lägen i vägnätet med hög konnektivitet 
och med stråk som var väl integrerade med vägnätet som helhet. I detta steg kom-
binerades verktyget med designbaserad scenariomatris, där olika utbyggnadsrikt-
ningar för Landvetter södra kombinerades med olika upplägg för kollektivtrafi-
ken samt små- eller storskalig funktionsblandning (på kvartersnivå respektive på 
stadsdelsnivå). Scenariomatrisen användes för att generera scenarier som bearbe-
tades i grupper med stöd av ett designdialoginspirerat funktionspussel. Resultatet 
av denna kedja av verktyg blev ett antal genomarbetade scenarier som visade på 
olika möjligheter för den funktionella strukturens utveckling i relation till trans-
portsystemet – se redovisning av workshop 5. 

Scenariomomentet adderade en explorativ dimension till relationsgrafen, där pa-
rametern funktionsblandning (småskalig / storskalig) utgjorde ett ”reglage” som 
påverkar grafens utseende med utgångspunkten att en mix av funktioner är önsk-
värd och har en betydelse för stadens funktionalitet från både ett energiperspek-
tiv och socialt. Övningen ledde till ökad systemisk förståelse för stadsfunktioners 
villkor att interagera med transportsystemet och med varandra och skapade en 
topologisk, relationell bild av ett funktionellt sammanhang som inverkar på trans-
porternas omfattning, energianvändning och utsläpp.

Övningen indikerar också att matrisen och relationsgrafen kan hjälpa till att visa 
på olika funktioners betydelse för varandra och för transporternas omfattning 
redan utan något färdigt gatunät, något som kan vara särskilt användbart vid pla-
nering av nya stationssamhällen men som också kan göras med utgångspunkt i 
befintliga stationssamhällen när man vill förstå hur en ny funktion kan förhålla 
sig till redan befintliga funktioner.

Användbarhet
Verktyget utgår från att sakkunniga i dialog skapar en bild av funktionernas re-
lationer till varandra. Resultatet blir bilden av ett nätverk av relationer mellan de 
olika funktionerna. Energieffektiviteten av en viss konfiguration och konstitution 
av funktioner/målpunkter bedöms därmed endast indirekt. De tester som gjorts 
inom ramen för delstudien visar vilka funktioner som bedöms som ”centrala” i nät-
verket och vilka som är av mer sekundär betydelse i förhållande till transportsys-
temet och resenärernas behov. Verktygets kvalitativa karaktär med dialogbaserad 
bedömning av planeringspraktiker ger initierad, erfarenhetsbaserad kunskap som 
räcker för att kunna utföra relativa eller proportionella beskrivningar av påverkan 
på transporternas omfattning och energianvändning i ett tidigt skede, men inte 
beräkningar som resulterar i absoluta tal för t ex kWh eller CO2-ekvivalenter.

En svårighet är att planeringspraktikers förhandskunskap om hållbara stads-
strukturer ibland kan leda till att man eftersträvar nätverkskonfigurationer med 
en specifik form, t ex baserat på TOD-tänkande (se särskilt Calthorpe, 1993). Detta 
kan leda till att relationsgrafens ”integritet” kan komma att påverkas av normativa 



174 |

planeringskoncept som ”drar” analysen i riktning mot ett resultat som återspeg-
lar TOD-konceptets geometriska form, exempelvis att analysera kopplingar med 
utgångspunkt i att alla funktioner ska ha en stark koppling till järnvägsstationen. 
Ett sätt att motverka detta är att skapa tvärsektoriella grupper med kompetens 
inom många av de verksamhetsgrenar som olika funktioner representerar, t ex 
handel, fritid, kultur och kontor, där sådana normativa koncept inte finns i dessa 
professioners kunskapsrepertoar. Med en brett sammansatt tvärsektoriell grupp 
ökar också den djupa sakkunskapen om olika funktioners specifika behov, roll och 
relation till andra funktioner.

En vidareutveckling av verktyget skulle vara att placera in funktionerna i ett fak-
tiskt vägnät och studera optimeringen av transportrörelser mellan funktionerna 
med till exempel OD (origin-destination)-matriser och hur olika scenarier med 
funktionskonfigurationer påverkar flödet av olika kategorier resenärer. Praktikers 
kunskap om den egna staden/stationssamhället skulle också behöva beläggas 
med högre generalitet för att kunna tillskriva enskilda typer av funktioner olika 
vikt från ett transportperspektiv.

Med hjälp av space syntax kan den rumsliga integrationen för olika funktioner 
studeras både i nuläget och i förslag till framtidsbilder. I DepthMap och Place-
SyntaxTool framträder hur integrerad en funktion är i förhållande till andra funk-
tioner och till olika rum i gatunätet. Det här utvecklade relationsanalysverktyget 
är främst ett sätt att närma sig den rumsliga integrationen genom dialog och er-
farenhetsbaserad kunskapsutveckling - främst med fokus på önskvärd framtida 
utveckling och inte primärt för analys av nuläget, även om det också är möjligt i 
alla fall på översiktlig nivå. 
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Täthetspussel
Funktion och syfte
Eftersom det är svårt och tveksamt att enbart utgå från kvantitativa riktlinjer för 
täthet i planering utvecklades ett verktyg för att kunna arbeta dialogbaserat med 
olika stads- och bebyggelsetyper där täthet men även andra utformningsparame-
trar som karaktär, andel grönytor och förhållandet bostäder/arbetsplatser beaktas.

Teoretisk grund och energirelevans
Täthet av befolkning, arbetsplatser och byggnader är tre aspekter av begreppet 
täthet som kan påverka resande (reslängd och antal resor) och färdmedelsval. 
Den enskilda betydelsen av täthet är liten, men tätheten är ofta förknippad med 
flera andra faktorer såsom funktionsblandning, tillgänglighet till kollektivtrafik, 
gatuutformning m m) som sammantaget kan bidra till en transportsnål och ener-
gi- och klimatsmart stadsstruktur där effektiviseringspotentialen är så stor som 
uppemot 20 procent (Ewing & Cervero, 2010).

Verktygets utformning och användning
I verktyget visualiseras tätheten för olika stadstyper som villaområde, villastad, tät 
trädgårdsstad, medeltät låg eller högre kvartersstad, tät och hög respektive mycket 
tät och hög kvartersstad. I täthetspusslet representeras varje stadstyp av en kva-
dratisk pusselbit med en yta som motsvarar ett visst antal invånare i en bestämd 
kartskala. Det är viktigt att kartans och pusselbitarnas skala överensstämmer för 
att resultatet ska bli rätt. Pusselbitarna bör utformas utifrån de förutsättningar 
som bedöms lämpligt av de medverkande i varje specifik planeringssituation.

Figur 105. Täthetspusslets olika ”bitar” - sju stadstyper med olika områdesarea för 1000 invå-
nare. Bild: Härryda kommun

Den teoretiska basen för täthetspusslet utgår från Rådberg & Fribergs stadstyper 
(Rådberg & Friberg, 1996) och deras empiriska jämförelser mellan ett stort antal 
svenska stadstyper och deras täthetstal, en uppdaterad genomgång av nya och 
äldre stadsmiljöer och ytbehov för olika typiska funktioner (trafikytor, grönytor, 
övrig mark, se Spacescape, 2017) samt erfarenhetsbaserade antaganden om ande-
len funktioner i olika stadstyper. Sammantaget finns det framräknade och bedöm-
da täthetstal för de olika stadstyperna som får anses ha en relativt hög generalitet 
och som stämmer väl med de studier som Berghauser-Pont & Haupt utfört som 
grund för verktyget Spacematrix (Berghauser-Pont & Haupt, 2010).
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Två varianter av täthetspusslet utvecklades i SamSam:
1. En variant där den visuellt upplevda karaktären hos olika stadsdelar återspeg-

las i pusselbitarnas utseende genom foton på typiska stadsmiljöer för respek-
tive stadstyp. Denna variant är lämplig i något mer storskaliga kartsamman-
hang med grov ”upplösning”, t ex FÖP- eller stadsnivå. Varianten testades i 
arbetet med Landvetter södra men också i Härryda kommuns täthetsstudie 
för Mölnlycke (Svenning & Ranhagen, 2019) och inom ramen för aktiviteter 
kopplade till Det Urbana Stationssamhället i Halmstad och Varberg kommu-
ner (Ranhagen & Gustafsson, 2020). 

2. En mer komplex variant, där varje pusselbit också illustrerar typiskt plan-
mönster för respektive stadstyp samt andelen kvartersmark (med bostäder 
som huvudanvändning), gatumark, grönyta samt övrig mark. Andelen funk-
tionsblandning inom kvartersmarken illustreras också. Denna variant är 
lämplig i ett något mer inzoomat sammanhang t ex stadsdelsnivå med något 
mer detaljerat, småskaligt kartsammanhang.

I Landvetter södra var målet att inrymma ca 25 000 invånare inom det område 
som planerades för den nya staden. I en första tillämpning (workshop 1) valdes att 
låta varje pusselbit (variant 1) för en viss stadstyp representera en yta motsvarande 
1000 invånare. Varje pusselbit omfattar 50% kvartersmark för främst bostäder men 
också en viss ytandel arbetsplatser och servicefunktioner, 20% allmän platsmark 
(torg och grönytor etc), 20% gatumark och 10% övrig mark. Ytandelen för arbets-
platser antas variera från 10% i villaområden till så mycket som 50% i den mycket 
täta kvartersstaden. För varje stadstyp togs i detta fall 25 pusselbitar fram för att 
möjliggöra för deltagarna i workshopen att pröva olika sätt att placera ut dessa på 
en skalenlig karta över stadsdelen.

Figur 106. Täthetspusslets stadstyper i storleksmässigt förhållande till varandra samt andel 
kvartersmark, gatumark, annan allmän plats och övrig mark. Bild: Härryda kommun
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I en senare tillämpning (med variant 2) under workshop 6 studerades tänkbar ut-
veckling av det kollektivtrafiknära området invid dels en ny station utmed den pla-
nerade Götalandsbanan, dels ett huvudstråk för kollektivtrafik med utgångspunkt 
i Landvetter resecentrum och söderut i planeringsområdet. Vid detta tillfälle var 
planeringsområdet mer avgränsat till stadsdelsnivå och en första etapputbyggnad.

Tabell 11. Indata för de sju stadstyper som ligger till grund för täthetspusslet. Baserat på dessa 
indata kan pusselbitar tas fram med mått som utgår från angivna ytor och som anpassas till 
kartskala för det kartunderlag som pusslet läggs på.

Villaom-
råde

Villas-
tad

Tät 
träd-
gårds-
stad

Medeltät 
låg kvar-
tersstad 

Medeltät 
högre 
kvarters-
stad

Tät hög 
kvar-
tersstad

Hög, 
mycket 
tät kvar-
tersstad

E-tal, områdesex-
ploatering

0,1 0,25 0,37 0,5 0,75 1,0 1,5

E-tal, tomtexploate-
ring (BTA)

0,2

2000 m2/
ha tomt-
mark

0,5

5000 m2/
ha

0,75

7500 m2/
ha

1,0

10 000 
m2/ha

1,5

15 000 
m2/ha

2,0

20 000 
m2/ha

 3,0

30 000 
m2/ha

Yta per boende 80 m2 65 m2 50 m2 50 m2 50 m2 45 m2 35 m2

Boende per hektar 25 76 150 200 300 445 860

Lgh per hektar 12 38 75 100 150 220 430

Yta områdesexplo-
atering för 1000 
invånare

88 Ha 28,6 Ha 15,2 Ha 12 Ha 8,3 Ha 6,3 Ha 3,3 Ha

Total yta för 25 000 
invånare i Landvet-
ter södra

2200 Ha 670 Ha 380 Ha 300 Ha 208 Ha 158 Ha 83 Ha

Exempel Flertalet 
nya villa-
områden

Landala 
Egna 
hem, Gö-
teborg; 
Gamla 
Enskede, 
Stock-
holm

Gamla 
Falun

Sigtuna 
stadskärna

Vallas-
taden, 
Linköping

Alingsås 
stads-
kärna, 
Bo01-om-
rådet i 
Västra 
Hamnen, 
Malmö

Ulleråker, 
Uppsala; 
Hammarby 
Sjöstad, 
Stockholm

Utgångspunkter för innehållet i den yta som pusslas ut

Andel kvartersmark 50 %

Andel bostäder 
inom kvartersmark

90 % 90 % 85 % 80 % 75 % 60 % 50 %

Andel verksamhe-
ter inom kvarter-
smark (ytkrävande 
i villaområden, 
kontor/service i 
övriga)

10 % 10 % 15 % 20 % 25 % 40 % 50 %

Andel gatumark 20 %

Andel allmän plats 
utöver gatumark 
(park m m)

20 %

Andel övrig mark 10 %

Genomsnittligt 
antal boende per 
lägenhet

2
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Användbarhet
Av alla verktyg som prövats i SamSam är täthetspusslet det som väckt tydligast 
gensvar från användare – genomgående positivt. Följande fördelar kan framhållas:
• Verktyget är enkelt att använda även för personer utan förförståelse för täthet, 

stadsplanering eller kartor.
• Verktyget visar omedelbart på ett pedagogiskt sätt ytbehov för olika stadsty-

per genom pusselbitarnas ”fotavtryck” på kartan. Det blir till exempel från ett 
resurshushållningsperspektiv uppenbart att det är ohållbart och ibland även 
praktiskt omöjligt att bygga ytkrävande villaområden jämfört med en kombi-
nation av mer yteffektiva stadstyper.

• Särskilt variant 1 gör det möjligt att snabbt föra dialog kring täthet och på ett 
enkelt sätt generera framtidsbilder som också har en empirisk grund och går 
att översätta i täthetstal och andra siffror efter att pusslet är lagt.

• Variant 1 med foton av stadsmiljöer ger en direkt känsla för vilken typ av stads-
miljö det handlar om. Upplevelsebaserade värden och kvaliteter kan därmed 
föras in i en diskussion som annars ofta tenderar att handla om kvantiteter 
såsom antal lägenheter, kvadratmeter och bruttorarea.

• Även andra ytor än kvartersmark vägs in, vilket gör att pusslet går att lägga 
på tidigare oexploaterad mark vid planering av nya stationssamhällen utan att 
man behöver göra särskilda hänsynstaganden till annat som tar plats. Dock 
finns inte större renodlade verksamhetsområden, sjöar och liknande inräknat 
i pusselbitarna.

• Variant 2 fångar också funktionsblandning och geometriskt stadstypsmönster. 
Dessutom framgår hur stor del av kvartersmarken som är bebyggd, d v s pus-
selbiten visar BTA i förhållande till tillgänglig markyta (vilket inte framgår av 
variant 1).

Tänkbara nackdelar:
• De små pusselbitarna som representerar mycket hög och tät kvartersstad upp-

muntrar till att planera i riktning mot hög täthet, trots att stationssamhällets 
lokala identitet och karaktär kanske inte skulle gynnas av en sådan utveckling. 
Det kan verka logiskt från ett transportenergiperspektiv att alltid sträva mot 
hög täthet i exempelvis centrala lägen, men om ett stationssamhälles attrakti-
vitet påverkas negativt av för hög bebyggelsetäthet kan det istället innebära 
att stationssamhället blir mindre eftertraktat som livsmiljö. Detta blir särskilt 
problematiskt i små stationssamhällen, där en för tätt planerad miljö riskerar 
att bli artfrämmande för den faktiska tätortsmiljön. För att undvika denna 
nackdel behöver verktyget kombineras med andra verktyg som kombinerad 
gåtur och kartbaserad SWOT-analys och täthetsscenarier.

• Foton som representerar olika stadstyper kan av vissa användare uppfattas 
bokstavligt, d v s att det är precis så som på fotot som man avser bygga. Ett sätt 
att råda bot på detta är att ersätta fotona med piktogram. Detta kan å andra 
sidan att leda till minskad förståelse för platskvaliteter kopplat till de olika 
stadstyperna. Vid användning av foton bör påpekas att de exemplifierar en 
stads- och bebyggelsetyp som också kan ha andra form- och karaktärsuttryck.

En vidareutveckling av grafiken för pusselbitarna kan ske i olika riktningar. Det 
är också viktigt att lokal anpassning sker genom att lokalt förekommande platsty-
per används och att även bakomliggande siffror relateras till lokala förhållanden.
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Funktionspussel
Funktion och syfte
Funktionspusslet är ett verktyg som hänger ihop med verktyget för nätverksana-
lys av funktioner. Medan nätverksanalysen kartlägger relationer och kopplingar 
mellan funktioner syftar funktionspusslet till att koppla funktionerna till specifi-
ka platser och att tydliggöra ytbehovet för olika funktioner. Det faktum att olika 
funktioner tar olika mycket plats kan lätt glömmas bort i ett tidigt och översikt-
ligt skede i planeringen, men kan ha betydande inverkan på hur tätt eller glest 
stationssamhället kan planeras, vilket inverkar på avstånd och därmed resande. 
Funktionspusslet ger en omedelbar bild av vad som ryms i ett område och gör det 
möjligt att ”programmera” ett område med ett visst innehåll på ett dialogbaserat 
sätt där sakkunskap kring olika urbana funktioner integreras i en rumslig kontext.

Teoretisk grund och energirelevans
Det har länge varit ett etablerat faktum att funktioner genererar transporter. De 
första urbanekonomiska och -geografiska modeller som tydliggjorde sambanden 
mellan markanvändning, målpunkter och transporter byggde på agrarsamhällets 
produktion och omsättning av produkterna på en marknad med distansfriktion 
och arbetskostnad som effekter av olika typer av produkter och möjligheten att 
omsätta dem (Batty, 2015; Wilson, 2000). Detta gav upphov till såväl teorier om 
tätorters rang och inbördes roller i en region som möjligheten att beräkna trans-
portkostnader och i förlängningen energianvändning och utsläpp från transpor-
terna. Angreppssättet har utvecklats under det sena 1900-talet på både regional 
och urban nivå och har visat på tydliga samband mellan lokalisering, storlek och 
attraktivitet hos olika funktioner och omfattningen av transporter, färdmedelsval, 
resandefrekvens och uppoffringsviljan att transportera sig till och från funktio-
nerna (Wegener & Fürst, 1999). Det är tydligt att både förekomst, omfattning och 
läge för olika funktioner påverkar transporterna och deras energianvändning. 
Det är därför av väsentligt intresse att kartlägga och planera urbana funktioner i 
förhållande till varandra, till boende samt – med särskild relevans i SamSam – till 
stationsområden och bytespunkter.

Verktygets utformning och användning
Själva verktyget utgörs av pusselbitar av olika kategorier där varje kategori re-
presenterar en urban funktion, t ex förskola, kulturhus eller idrottshall. De olika 
kategorierna åtskiljs genom olika färg och symboler eller beteckningar för funk-
tionerna. Pusselbitarna är olika stora, beroende på hur mycket yta som går åt för 
de olika urbana funktionerna. Bitarna ska vara skalriktiga i förhållande till den 
underlagskarta de ska placeras ut på, så att det framgår vilken faktisk yta funktio-
nerna tar i anspråk. I de fall funktionerna har behov av en tomt av viss storlek, t ex 
skolor, så är det tomtytan som avses. När det endast handlar om en byggnad så är 
det BYA som avses, d v s byggnadens ”fotavtryck” på marken.

Till grund för pusselbitarna behövs också data om olika funktioners ytbehov, antal 
enheter för ett stationssamhälle av en viss storlek – alternativt befolkningsunder-
laget för en enhet – samt eventuella andra särskilda data som kan påverka ytbehov 
och antal enheter. Underlag för detta har hämtats från diverse olika studier och 
beräkningar. Viktigast avseende Landvetter Södra har varit en kalkyl för framtida 
exploateringskostnader som togs fram 2017 av Hammar Locum Metior AB.
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Tabell 11. Indata för funktionspusslet för olika urbana funktioner. Tröskelvärden och antal 
enheter anges för städer av olika storlek upp till 100 000 invånare. Normerna bör ses som 
riktvärden och är hämtade ur aktuell planeringspraxis.
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Figur 107. Urbana funktioner som pusselbitar. De olika funktionspusselbitarna tar utgångs-
punkt i Tabell 11 och översattes ytor som kunde relateras till en karta i en bestämd skala.

Figur 108. Exempel på scenario för lokalisering av urbana funktioner i Landvetter södra. Se 
resultatredovisning av workshop 5 i kapitel 5. 
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Användbarhet 
Funktionspusslet i kombination med relationsanalysen för urbana funktioner vi-
sade sig i Landvetter Södra kunna generera tydliga scenarier för stationssamhäl-
lets tänkta funktionsstruktur. En särskild styrka är dels att relationsanalysen kan 
informera de personer som sedan pusslar fram funktionsscenarier, dels att pusslet 
som sådant är ett enkelt verktyg att använda även för personer utan kunskap om 
funktionskonfigurationens betydelse från ett energiperspektiv. Vid workshop 6 i 
arbetet med Landvetter södra användes en kombination av funktionspussel och 
täthetspussel. 

Pusslet kan användas även utan koppling till just energieffektivisering, men om 
den specifika energirelevansen ska bli tydlig måste pusslet kompletteras med 
instruktioner om att lokalisera funktionerna med särskild hänsyn till att skapa 
närhet till kollektivtrafik och punkter i vägnätet som har hög konnektivitet och 
rumslig integration för att främja gång- och cykeltrafik. Omvänt kan man, om 
man genererar flera scenarier, utvärdera dessa med indikatorer för energieffektiv 
stadsstruktur.
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Platskvalitetpussel – fokus på offentliga rum och platser
Funktion och syfte
Platskvalitetspusslet syftar till att, på samma sätt som funktionspusslet, tillföra 
värden och funktionalitet till stationssamhällets fysisk-rumsliga struktur. Genom 
en viss inbyggd ”programmering” kan pusselbitarna användas för att i efterhand 
kvantifiera och kravspecificera dessa värden och funktionaliteten. Även detta 
verktyg är tänkt att kunna användas av lekmän på ett direkt och dialogbaserat 
sätt. Resultatet blir en bild av hur användarna ser framtida mönster av platser, 
park- och naturmiljöer och offentliga stråk framför sig i stationssamhället.

Teoretisk grund och energirelevans 
Platsers upplevda och sociala kvaliteter har visat sig inverka positivt på använ-
dandet av kollektivtrafik och tåg i fråga om hur bytespunkter och stationer samt 
stråk som leder dit utformas och gestaltas (Bertolini, 1996; 1999; Ranhagen, Troglio 
& Ekelund, 2015). Förekomsten av mötesplatser, funktionsblandning och variation 
i utformning och utbud är aspekter som bidrar, liksom förekomst av grönska. 
För tätorten som helhet är förekomsten av mötesplatser viktig i ett samnärvaro-
perspektiv (Legeby, 2013) vilket påverkar ortens attraktivitet och förutsättningen 
att känna trygghet i offentliga rum. Det är också visat att människor rör sig mer 
till fots och med cykel (Trafikverket, 2018) och återhämtar sig bättre från stress 
(Grahn & Stigsdotter, 2003) om den fysiska miljön erbjuder möjlighet till detta och 
ett brett utbud av grönska med olika karaktär. Ett platsutvecklingsperspektiv på 
bytespunkter och stationssamhällen har betydelse för ortens attraktivitet och där-
med idén om stationssamhällen som en typ av hållbart stadsbyggande med ett 
energieffektivt transportsystem som en motvikt till ett renodlat nodperspektiv, 
som premierar tidsvinster, effektiva flöden och som ofta reducerar betydelsen av 
upplevelser (Bertolini, 1996; 1999).

Utformning och användning
Platskvalitetspusslet är utformat som runda, fyrkantiga och avlånga pusselbitar 
som representerar parker och naturområden, torg och platser samt gator som 
distinkta kategorier offentliga rum i stationssamhället. Liksom för täthets- och 
funktionspusslen är bitarna skalriktiga i förhållande till en vald kartskala, vilket 
möjliggör en förståelse för hur mycket plats de faktiskt tar i geografin. I SamSam 
har använts bitar med tre olika storlek: 0,25 Ha; 0,5 Ha och 1 Ha eller mer. Detta 
kan anpassas från fall till fall beroende på vilka behov man ser och vad som är 
syftet med pusslet. I det här fallet har inspiration hämtats från Härryda kommuns 
grönplan och Boverkets riktlinjer för minsta ytstorlek för olika rekreationsaktivite-
ter i bostadsnära natur (Boverket 2007). Det är lämpligt att på motsvarande sätt ta 
stöd i normer eller riktlinjer för mänskliga behov även i andra situationer.

Parkpusselbitarnas ”programmering” baseras på Patrik Grahns åtta parkkaraktä-
rer (Berggren-Berring & Grahn, 1995 ), vilka har visats ha betydelse för hälsa och 
välbefinnande liksom känsla av sammanhang. En annan utgångspunkt är de fyra 
kategorier ekosystemtjänster som lyfts fram i bl a Prop. 2013/14:141 (Regerings-
kansliet, 2014) Dessa kombineras med utgångspunkt i socialekologisk systemteori 
där mångfunktionalitet och diversitet är några av grundstenarna för ett resilient 
och socialt hållbart samhällsbyggande (se bl a Barthel et al, 2013). 
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När det gäller torg-/platspusselbitarnas ”programmering utgår de från tre tradi-
tionellt viktiga funktioner och karaktärer för torg och platser. Det kan vara proble-
matiskt att programmera offentliga rum för hårt då de kommer att behöva fungera 
även för okända framtida behov. Samtliga kategorier har dock potential för denna 
flexibilitet och det går naturligtvis att tillverka egna kategorier pusselbitar om 
man ser andra behov och möjligheter.

För gatupusselbitarna har gator där transport längs vad som kan betraktas som 
”vanliga” bilgator i huvud- och lokalgatunätet är den primära funktionen uteslu-
tits i SamSam. Fokus har legat på gator som har en betydelse ur ett socialekolo-
giskt perspektiv som spridningskorridorer, biotoper och sociala mötesplatser för 
människor. Esplanaden och centrumstråk för gång- och cykeltrafik (gågator) har 
här valts som kategorier, men liksom ovan kan egna kategorier uppfinnas beroen-
de på syfte och behov.

Användbarhet 
Liksom övriga dialogpussel har detta pussel styrkan att kunna läggas ut utan dju-
pare kunskap om mått, egenskaper eller andra implikationer för planering.

Figur 109. Schema över olika typer av pusselbitar för platskvalitet av olika storlek där park-
karaktärer kombineras med olika typer av ekosystemtjänster och där platser och gator kan 
utformas olika beroende på dess karaktär och användning. Bild: Härryda kommun
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Planindikatorer för energieffektivitet hos stationssamhällets fy-
siska struktur
Funktion och syfte
Indikatorer är ett mycket etablerat verktyg för att följa utvecklingen av en viss 
aspekt som genom indikatorn blir synlig och i vissa fall mätbar. Inom samhälls-
geografi, demografi och miljöforskning har s k ”mätindikatorer” använts i många 
decennier för att ge en bild av aspekter t ex befolkningstal, inkomst eller halten av 
ämnen i luft eller vatten. Det har också varit vanligt att graden av uppfyllelse av 
politiskt formulerade mål har följts upp genom återkommande utvärderingar med 
utgångspunkt i s k ”målindikatorer”, t ex uppföljningen av de svenska miljökvali-
tetsmålen (se Ranhagen, 2000).

I samhällsplanering för en hållbar utveckling är indikatorer ett användbart verktyg 
för att bedöma utfall av osäkra framtider eller jämföra en planerad utveckling mot 
ett nollalternativ (Wong, 2006). För detta ändamål har planindikatorer utvecklats 
som begrepp av Ranhagen & Schylberg (2007). När det gäller stationssamhällen 
har indikatorer av relevans utvecklats av Ranhagen, Ekelund & Troglio (2015) och 
värderats kvalitativt i projektet Klimatsmarta och Attraktiva Transportnoder.

Teoretisk grund och energirelevans
De enskilda indikatorerna utgår från tidigare forskning om sambanden mellan 
energianvändning och olika aspekter av urban form. I SamSam har fokus riktats 
särskilt mot energianvändning från transportsektorn (främst persontransporter) 
och hur dessa påverkas av urban form. En stor del av energirelevansen kan hänfö-
ras till de olika D-variabler som beskrivs av Ewing & Cervero (2010) och som var 
och en har studerats i sammanlagt över 200 studier. I den föreliggande delrappor-
ten ges ingen utförlig beskrivning av de enskilda indikatorerna och deras bas i så-
dan forskning. Istället ges en något mer ingående beskrivning i den övergripande 
slutrapporten för SamSam. Exempel på andra beskrivningar av planindikatorer 
för transportnoder, stationsområden och urban forms påverkan på energianvänd-
ningen är Ranhagen, Ekelund & Troglio (2015), Schylberg (2008) och Svensson & 
Ranhagen (2019). 

Utformning och användning
Forskarna föreslog ett antal indikatorer efter första workshopen med utgångs-
punkt dels i kommunens mål, dels i tidigare forskning om sambanden mellan 
fysisk struktur och energi avseende tätortskonfiguration, transportsystem och 
resursförsörjningssystem. Kommunens arbetsgrupp prioriterade fram ett antal 
kriterier som sedan användes vid nästa workshop. Där sorterades indikatorerna 
i delkommunal och delregional nivå för att betona att olika indikatorer/aspekter 
kan ha betydelse med olika geografisk räckvidd. Syftet var i det läget att vidga dis-
kussionen utanför den lokala planeringsnivån. Planindikatorer har sedan använts 
i lite olika form genom hela processen i delstudien Landvetter södra som en form 
av utvärderingskriterier i kombination med andra verktyg som multikriterieana-
lys (se nedan), effektprofil och värderos (se Ranhagen, 2011; 2013; Ranhagen och 
Gustafsson, 2020). 
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Användbarhet
Indikatorerna är mycket användbara som ett sätt att föra in aspekter som annars 
inte hanteras i exempelvis scenarioarbete eller annan utformning av framtidsför-
slag. I sin enklaste form kan de användas som en checklista och i mer avancerade 
övningar kan de användas som kriterier i ovan nämnda bedömningsverktyg för 
utvärdering av framtidsbilder. 

Indikatorer ger mycket sällan några exakta värden för det som bedöms utan ger 
just en indikation på vilken grad av samstämmighet med referensvärden (mätin-
dikatorer), grad av måluppfyllelse (målindikatorer) eller prestanda (i jämförelser 
mellan olika scenarier eller framtidsbilder) som uppnås för det som bedöms. 

Figur 110. Matris med ett stort antal planindikatorer för energieffektiva fysiska strukturer 
för stationssamhällen. Planindikatorerna är uppdelade på fyra kategorier - Rumslig struktur 
och form; Transportsystem, Markanvändning och funktioner samt Försörjningssystem ohc 
kretsloppsfunktioner. De är vidare sorterade efter deras möjlighet att indikera en potential för 
energieffektivitet på delregional eller delkommunal nivå (tätortsnivå med omgivningar). Från 
matrisen valdes ett mer begränsat antal indikatorer ut för användning under workshop 2.
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En fördel med indikatorer är att de kan användas flexibelt och att man kan behöva 
diskutera sig fram till indikatorns innebörd och betydelse. I en sådan diskussion 
uppstår ofta ett gemensamt lärande mellan de som diskuterar om både indikatorn 
och det som mäts/värderas. Det går också att föra en diskussion om den enskilda 
indikatorns betydelse. 

En risk vid användning av indikatorer är att de ibland summeras rakt av till ett 
index eller samlat värde. Detta är vanskligt eftersom olika indikatorer mäter olika 
storheter. Vill man göra en sammanvägning måste man först ”normalisera” indi-
katorerna i förhållande till varandra så att de ”mäts efter samma måttstock”. Detta 
kan ibland vara svårt när olika indikatorer bygger på skilda typer av forskning. 
Man ska därför betrakta resultat från utvärderingar med indikatorer som ett väg-
ledande beslutsunderlag och inte absoluta. 

En mer utförlig beskrivning av för- och nackdelar med indikatorer ges i Ranhagen 
& Schylberg (2007). 

Figur 111. Lista över indikatorer som tillämpades vid workshop 2 och som prioriterades fram av 
kommunens projektgrupp i samråd med forskarna. 




