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– kan man väga riskerna med
stationsnära byggande mot
samhällsnyttan

DEN GODA STADEN

Risk och nytta

Projektet Den Goda Staden
Länsstyrelsen i Skåne har under 2009-2010 drivit ett projekt om stationsnära byggande.
Syftet är att öka andelen järnvägstrafik i förhållande till biltrafiken. Härigenom kan andra
samhällsvinster uppnås; färre olyckor, minskat koldioxidutsläpp, mindre trängsel på
vägarna och kanske till och med en attraktivare stad.
Denna skrift utgör ett särtryck från en länsstyrelsens stora rapport om stationsnära
byggande som finns att i sin helhet att hämta ner från Internet.
http://www.lansstyrelsen.se/skane/amnen/Samhallsplanering/
Aktuella_planeringsfragor/Stationsnara_lage/
Avsnittet om risk och nytta är ett avsnitt i denna större rapport. Riskstudien har tagits
fram av Tyréns AB genom Martin Kylefors. Studien har i huvudsak finansierats av
projektet Den Goda Staden.
Borlänge i juni 2010

”Överflyttning av persontrafik
från väg till järnväg kan få till
följd att olyckorna på väg
minskar, vilket i så fall innebär
säkerhetsfördelar med
stationsnära byggande.”
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risk och nytta:
kan man väga riskerna med stationsnära
byggande mot samhällsnyttan
Det kan uppfattas som att stationsära byggande står i konflikt med krav
på riskhänsyn. Vilka samhällsekonomiska konsekvenser kan ett
stationsnära, förtätat byggande innebära, såväl fördelar som nackdelar?
Är det möjligt att göra en sammanvägd bedömning av dessa för- och nackdelar?
Vi vill här visa en modell för sammanvägning
som vi hoppas kan bidra med två saker:
1. Tydligare värderingsgrund - att de
fördelar som ett stationsnära byggande
medför tydliggörs och värderas. En
tydligare värdering ger bättre underlag
för intresseavvägningar. Planeringen antas
kunna bli mer inriktad på att generera
fördelar än att undvika nackdelar.
2. God planering. En tydligare värdering
av för- och nackdelar ger bättre incitament för att med god planering hantera
nackdelarna och se stadsutvecklingen i ett
bredare perspektiv.
Modellen utvärderar till stor del nyttor med
stationsnära byggande, vilket antas stå i
konflikt med krav på riskhänsyn.
Emellertid innebär riskvärdering både att ta
fram relevanta riskmått och att relatera riskerna
till; andra risker, nyttorna, och möjliga åtgärder
med beaktande av samhällets värderingar.
Förutsättningar

Vi menar att det finns ett antal kriterier
som bör vara uppfyllda för att det ska vara
relevant att analysera ett projekt efter den här
modellen:
Stationsnära förtätning
Den tänkta exploateringen måste vara stationsnära och det förutsätts att den också innebär
en förtätning av en ort.
På ortens villkor
Exploateringen måste ske på respektive orts
villkor, d.v.s. hänsyn måste tas till rådande
lokala förhållanden och utvecklingsmöjligheter,
så att markanvändning, buller- och risknivåer,
arbetsplatser, boende, serviceutbud, grönstrukturer etc. nyttjas på bästa sätt. Skalan i
tillkommande bebyggelse förutsätts anpassas
till den aktuella orten, med hänsyn till om det
är byn, småstaden eller staden som förtätas.
Blandad stad
Det förutsätts att exploateringen innebär en
blandad bebyggelse, med ett varierat utbud

av boende, arbetsplatser, service, handel och
omsorg.
Attraktiv stad
Exploateringen förutsätts ske i ett helhetsperspektiv, så att det blir en attraktivitet i både
det offentliga och det privata. Med attraktiv
stad avses att miljöerna är väl gestaltade, att
det finns bra publika mötesplatser, att det finns
grönytor och att bebyggelsen tar hänsyn till
kulturarvet och är förankrad i platsen.
God fysisk tillgänglighet
Det måste finnas eller skapas stråk som ger en
god fysisk tillgänglighet till stationsområdet
och tillkommande bebyggelse. Det gäller
främst gång- och cykelstråk. Miljön förutsätts
ha god tillgänglighet för personer med olika
former av funktionshinder.
God kollektivtrafik (spårburen)
Kollektivtrafiken förutsätts vara steget före
i utvecklingen; d.v.s. kollektivtrafiken är ett
argument för etablering/utbyggnad och inte en
reaktion på genomförd utbyggnad/utveckling.
Ovanstående förutsättningar kan förstås
betraktas som att de utgör effekter eller
konsekvenser av en exploatering och som att
de i sig innebär ett värde (positivt eller negativt). Vår utgångspunkt har emellertid varit att
punkterna definierar det man vill åstadkomma
vid ett stationsnära byggande, något som i sin
tur skapar förutsättningar för effekter med
samhällsekonomiska konsekvenser.
Aspekter att värdera

Nedan beskrivs de sju aspekterna som
behandlas i stationsnära läge-modellen och
de värderingsunderlag som ska ligga till
grund för värderingen. De sju aspekterna
som påverkas av stationsnära byggande är:
•
•
•
•
•
•
•

Näringsliv & Sysselsättning
Resurshushållning
Miljöpåverkan
Tillgänglighet ur socialt perspektiv
Trygghet
Buller
Säkerhet

“En
tydligare
värdering av
för- och
nackdelar
ger bättre
incitament
för att med
god planering
hantera
nackdelarna
och se stadsutvecklingen
i ett bredare
perspektiv. ”
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Näringsliv & Sysselsättning
Förtätning i stationsnära lägen kan
innebära en rad fördelar för de verksamheter
som etablerar sig i området, exempelvis
kan förbättrad tillgång till infrastruktur
resultera i effektivare kommunikationer
för näringsliv och arbetsmarknad. Persontransportberoende företag får fördelar av att
ha närhet till en station. Ett stationsnära läge
kan också påverka företagens konkurrenskraft och attraktivitet gällande arbetskraft.
I ett stationsnära läge passerar ett mycket
stort antal människor dagligen, vilket är
gynnsamt för de delar av näringslivet som
är beroende av denna typ av exponering.
För de människor som bosätter sig i
området ökar arbetsmarknadsregionen
storlek och möjligheterna till matchning
av arbetssökande och jobbutbud ökar då
förkortade restider bidrar till förbättrade
möjligheter för framför allt arbetspendling. Även utbildningsregionens storlek
påverkas och detta kan innebära att
sysselsättningsgraden ökar på lång sikt.
Det finns också möjlighet till
ökad diversitet bland näringslivet, i
och med att kundantalet ökar.
Värderingsunderlag
En ekonomisk analys/prognos
som omfattar påverkan och effekt för
näringsliv och sysselsättning. En så
kallad samlad effektbedömning kan
också vara tillräckligt underlag.

Information kan behöva samlas in
avseende bibehållna och nytillkomna
arbetstillfällen, befintligt och tillkommande näringslivs ekonomi samt påverkan
på andra delar av staden eller regionen.
Resurshushållning
Förtätning i allmänhet innebär att man
får möjlighet att bättre utnyttja tätortsmark
som annars inte har något större värde eller
fyller någon speciell funktion. I Skåne är 80
procent av den stationsnära marken obebyggd.
Det betyder inte att all den marken inte fyller
någon funktion eller inte har något värde som
den är, men en del av den kan kanske bidra till
större nytta för samhället om den bebyggs.
Vid exploatering av stationsnära mark
bör man som samhällsplanerare dels titta
på värdet av marken som ska exploateras,
och dels värdet av den mark som kan vara
alternativt exploateringsområde. Det gäller
vid all exploatering, men speciellt för stationsnära exploatering är att man bör titta på
markvärdet i ett mer regionalt perspektiv.
Man bör studera om det finns värden i
form av till exempel god åkermark eller
biologisk mångfald som man sparar i någon
annan ort som påverkas av att pendlingen
med tåg underlättas i den aktuella orten.
En annan aspekt på resurshushållning
är att tågtrafik är mer energieffektivt än
vägtrafik. Med fler tågresor på bekostnad av
bilresor minskar energiåtgången per resa.
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Värderingsunderlag
Underlag bör tas fram för att få en
uppfattning om vilka värden alternativ
exploateringsmark har i orter som påverkas
av förbättrade pendlingsmöjligheter. Värden
som bör belysas är framför allt produktiv
jordbruksmark, biologisk mångfald,
rekreationsmöjligheter och kulturella värden.
Perspektivet bör vara mycket långsiktigt
eftersom det kan handla om värden som inte
kan återskapas. Diskussionerna kommer att
handla om såväl lokala som regionala och
globala värden, vilket gör att fler aktörer
än den enskilda kommunen bör engageras.
Här bör länsstyrelsen kunna ta en aktiv roll.
Frågor som bör belysas kan till exempel vara:
- Hur många förväntas bosätta sig i orten
istället för i andra orter på grund av
exploateringen?
- Vilken sorts exploatering skulle krävas
i till exempel Malmö eller Lund för att
personerna skulle kunna bo där istället?
Vad är värdet av den exploaterbara
marken i dessa orter?
- Hur påverkas behovet av vägar till och
parkeringsplatser i de orter där de flesta
på orten (nuvarande och nya invånare)
jobbar eller studerar, om fler kan bosätta
sig i ett stationsnära läge? Kan ett minskat
behov av vägar innebära att till exempel
åkermark sparas? Minskat behov av

parkeringsplatser kanske kan innebära
förtätningsmöjligheter i jobborten. (Se
Miljöpåverkan för resonemang om hur
pendlingen kan påverkas)
- Utifrån en trafikutredning
(se Miljöpåverkan) kan en beräkning göras
över hur mycket energi som sparas om
trafik flyttar från bil till tåg.
Miljöpåverkan
Det kan finnas för- och nackdelar för
miljön med att förtäta samhällen. Jämfört
med förtätning i allmänhet är det framför
allt utsläpp till luft som är intressant att
studera vad gäller förtätning i stationsnära
lägen, eftersom det förväntas medföra att fler
människor åker kollektivt och att biltrafiken
minskar. Minskad biltrafik ger mindre utsläpp
av t.ex. koldioxid, kväveoxider och partiklar.
Mindre kväveoxider och kolväteföreningar
medför att det bildas mindre marknära ozon.
Värderingsunderlag
För att kunna värdera miljöeffekterna av
stationsnära förtätning rekommenderas:
- trafikutredning över hur det totala
trafikarbetet kommer att förändras
- beräkning av hur det förändrade trafikarbetet påverkar miljön lokalt, regionalt och
globalt
- samhällsekonomisk bedömning av den
förändrade miljöpåverkan
6
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Tillgänglighet ur ett socialt perspektiv
Den fysiska tillgängligheten påverkar
en rad sociala faktorer, som vi har valt
att samla under begreppet tillgänglighet ur ett socialt perspektiv.
Förtätning i stationsnära lägen medför fler
mötesplatser och även en förbättrad tillgång
till service, kultur och aktiviteter. Det är lättare
att använda sig av det utbud som finns på
orten och i regionen när den fysiska tillgängligheten förbättras även om den stationsnära
förtätningen i sig inte ökar utbudet.
Fler mötesplatser och ett underlättat
kollektivtrafikanvändande kan förenkla
vardagen för många grupper av människor.
Detta får positiva effekter på sociala frågor
som jämställdhet, integration och social
delaktighet. I ett längre perspektiv kan detta
få positiva effekter även på folkhälsan.
Folkhälsan kan även påverkas positivt
av ett ökat kollektivtrafikanvändande då
det medför en ökad fysisk aktivitet och
fler sociala kontakter jämfört med att
köra den egna bilen från dörr till dörr.
Värderingsunderlag
Följande material kan tas fram
som värderingsunderlag:
- Utbud av och avstånd till service, kultur
och aktiviteter. Även bedömning av
möjligheten att få ihop vardagen utan
egen bil.
- Statistik uppdelad på kön och etnicitet

som visar vem som använder kollektivtrafik och hur.
- Folkhälsostatistik, ohälsotal.
- Mötesplatser bedöms utifrån hur många
människor som antas passera och
anledningar att stanna upp på platsen.
Är dessa faktorer väl tillgodosedda idag
kanske den stationsnära förtätningen inte
kommer att ge så stor påverkan på aspekten
tillgänglighet ur ett socialt perspektiv,
men finns det stora brister idag finns det
goda möjligheter för en positiv effekt.
Trygghet
Med trygghet menas här motsatsen till oro,
det vill säga den upplevda tryggheten. Ofta
stämmer den upplevda otryggheten inte med
den faktiska risken att utsättas för fara. Här
behandlas både upplevd trygghet avseende
oron att utsättas för brott och oron att utsättas
för risker från farligt gods och buller.
Faktorer som påverkar tryggheten är
exempelvis huruvida platser och stråk är
befolkade, att trafikslag samlas för ökad rörelse
och fler människor. En viktig faktor är också
valfrihet; kan jag själv välja var jag vill bosätta
mig så ökar i allmänhet känslan av trygghet
och oron minskar. Även information och
medborgarinflytande, t.ex. trygghetsvandringar
kan spela stor roll för den upplevda tryggheten.
Värderingsunderlag
Trygghetsmätningar och medborgar-
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dialog kring upplevd säkerhet
Är dessa faktorer väl tillgodosedda idag
kanske den stationsnära förtätningen inte
kommer att ge så stor påverkan på aspekten
tillgänglighet ur ett socialt perspektiv,
men finns det stora brister idag finns det
goda möjligheter för en positiv effekt.
Buller
Ett stationsnära byggande antas kunna
bli exponerat för buller, främst järnvägsbuller. Beroende på läge och omgivning
kan även andra bullerkällor påverka.
För arbetsplatser (kontor) kan byggnationer generellt utföras så att bullerriktvärden innehålls baserat på byggnadstekniska
åtgärder (då riktvärden endast gäller
inomhusmiljön). Ett byggande i närheten
av järnvägen kan då innebära en
skärmande effekt för annan bebyggelse, dvs
mindre bullerexponering.
Utformningen av bebyggelsen (punkthus,
kvartersbebyggelse mm) och dess höjd
påverkar den skärmande effekten.
För uppförande av t.ex. bostäder och
skolor finns emellertid riktvärden utomhus
som kan vara svårare att innehålla, varför
bullerreducerande åtgärder (skärm,
plank etc.) sannolikt är en förutsättning i lägen närmast järnvägen.
Generellt är skärmning bättre än avstånd
för att minska buller. Ett byggande nära
järnvägen kan medföra ökad reflektion till
motstående bebyggelse, vilket skulle kunna

innebära en negativ effekt. Emellertid innebär
skärmning betydligt större effekt på ljudnivåer (ca 10 dB) än reflektion (ca 3 dB).
Värderingsunderlag
Bullerutredning med beräkning av
ljudnivåer, med olika förutsättningar
och olika bullerreducerande åtgärder.
Säkerhet
Hänsyn till risk med transporter av farligt
gods är en viktig aspekt i stationsnära
bebyggelseplanering. Banverkets strategi för
farligt gods utgår från att det ska vara möjligt
att transportera farligt gods på i princip alla
banor. Farligt gods är ett samlingsbegrepp
för ämnen och produkter, som har sådana
farliga egenskaper att de kan skada människor,
miljö, egendom och annat gods. Ju närmare
en järnväg det finns människor desto högre är
risken för den enskilda individen (individrisk)
och ju fler människor det finns i järnvägens
närhet desto högre är risken för samhället
(samhällsrisk). En exploatering intill järnvägen
kan också innebära lägre risk för de verksamheter som redan fanns i området i och med
att riskreducerande åtgärder kan genomföras,
vilka kan gynna mer än den tillkommande
bebyggelsen. Överflyttning av persontrafik från
väg till järnväg kan få till följd att olyckorna
på väg minskar, vilket i så fall innebär säker
hetsfördelar med stationsnära byggande.

8
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“En
exploatering
intill järnvägen
kan också
innebära lägre
risk för de
verksamheter
som redan
fanns i området
i och med att
riskreducerande
åtgärder kan
genomföras,
vilka kan gynna
mer än den
tillkommande
bebyggelsen.”

Värderingsunderlag
En riskanalys avseende riskerna med
transport av farligt gods kan utgöra underlag
för bedömning av denna aspekt. I vissa fall
kan information som i sin tur är underlag till
riskanalysen vara tillräckligt att studera för att
grovt bedöma säkerheten kopplad till transport
av farligt gods. Sådan information kan vara:
- flöde av farligt gods (mängd,
fördelning mellan olika klasser)
- förekomst av riskreducerande åtgärder,
såsom skärmande bebyggelse, vall
- avstånd mellan bebyggelse och järnväg
- standard på järnvägen
- befolkningstäthet på olika avstånd från
järnvägen
Underlaget måste införlivas med
en bedömning av hela området,
d.v.s. hänsyn måste tas till mer än
den nytillkomna bebyggelsen.
Även andra aspekter av säkerhet än farligt
gods måste vägas in i helhetsbedömningen.
Kommentarer angående
”Aspekterna”

Tidsaspekten
I många samhällsekonomiska analyser
framhålls tidsaspekten som en aspekt med
stort värde; när många människor återkommande gör tidsbesparingar, om än små, så
betingar det ett stort värde. I denna utredning har vi inte med tidsaspekten som en

nytta, eftersom det stationsnära läget i första
hand väntas generera en större arbets- och
bostadsmarknad, och goda förutsättningar
för ett billigare och mer miljövänligt arbetsresande genom kollektivtrafik. För en del
människor kommer det att innebära tidsvinster
med ett visst värde, och för andra människor
kommer det att innebära tidsförluster som
uppvägs av andra kvaliteter i livet.
Regionala & globala effekter
Vi har i utredningen valt att inkludera
regionala och globala effekter som nyttor
med ett stationsnära byggande. Det är såklart
svårt att dra gränsen för vilka av dessa effekter
som ska räknas med, med beaktande att t.ex.
godstrafik på väg respektive järnväg delvis är
en politisk fråga och delvis en utvecklingsfråga
med viss osäkerhet. Vi har valt att inkludera
effekter av miljöpåverkan och resurshushållning på en regional och global nivå.
Riskvärdering enligt RIKTSAM

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram
ett vägledningsdokument, “Riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen -bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport
av farligt gods” – RIKTSAM - (Länsstyrelsens
rapport 2007:06) som anger vilken typ av
bebyggelse som kan accepteras utan utredning, på vissa avstånd (utredningsavstånd)
samt vilka krav som ska ställas för att nå
jämförbar säkerhet, d.v.s. kriterier för när
situationen bör kunna bedömas tolerabel.

9
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I de fall då man önskar göra avsteg från
skyddsavstånden krävs följaktligen en
utredning som följer förutbestämda metoder
och som visar att vissa riskmått (kriterier)
understigs. Detta innebär att det finns
möjlighet att avvika från de konservativt (i
den bemärkelsen att de ska vara ”tillräckliga” för samtliga vägar och järnvägar inom
Skåne) framtagna avstånden som redovisas i
RIKTSAM.
Ibland kan avstånden reduceras för att
riskerna är lägre, ibland kan de reduceras efter
kompletterande riskreducerande åtgärder.
Den riskvärdering som sker i RIKTSAM
är framförallt baserad på andra riskers storlek
och samhällets värderingar. Det som inte vägs
in i RIKTSAM är nyttan av en etablering
på ett visst ställe, riskreducerande åtgärders
effekt på annan, befintlig bebyggelse respektive skälighet/effektivitet i åtgärder.
I generella riskvärderingstermer finns det
ett utrymme mellan (entydigt) acceptabla
risknivåer och (entydigt) icke tolerabla
risknivåer. I detta utrymme gäller den så
kallade ALARP principen (”As Low As
Reasonably Practicable”) – d.v.s. riskreducerande åtgärder ska vidtas så långt det
är skäligt. I RIKTSAM är utrymmet för
skälighetsbedömning begränsat, i det att
rekommendationen är att risknivåerna
ska reduceras till specifika nivåer.
Genrella förtätningsaspekter

Stationsnära läge-modellen behandlar

endast aspekter som är specifika för förtätning
i stationsnära lägen eller som påverkas särskilt
av det stationsnära läget. Utöver detta finns
aspekter som gäller generellt för all förtätning.
Sådana aspekter beskrivs kortfattat nedan.
Ekologisk hållbarhet, resurshushållning
Det finns en god hållbarhetspotential i en
tät och mångfunktionell stad. Med förtätning
bevaras staden koncentrerad med korta avstånd
och närhet till service och olika funktioner.
Med en förtätning följer även underlag
till en god kollektivtrafik där miljövänliga
transportsystem kan ge en minskning av
exempelvis utsläpp av växthusgas. En förtätning av staden kan även spara mark som är
värdefull för t.ex. jordbruk och biologisk
mångfald. Se även Grönstruktur nedan.
Ett argument för en tät bebyggelse
är att den ger underlag för storskaliga,
effektiva system för uppvärmning, vattenförsörjning samt avfalls- och avloppshantering. Vid förtätning kan ofta befintliga
system och strukturer användas och redan
gjorda investeringar därmed utnyttjas.
Social och ekonomisk hållbarhet
Förtätning möjliggör ofta fysisk
upprustning med förbättrad service och
ökad livskvalitet för befintliga invånare
som följd. En fysisk upprustning av en
befintlig miljö möjliggör även förändringar
avseende sociala målsättningar. Genom
att upprusta befintliga stadsdelar kan nya
10
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Aspekt

Viktning

Värde
(-5 till +5)

1,0

YZX

Värderingsunderlag

Näringsliv &
Sysselsättning
Resurshushållning
Miljöpåverkan
Tillgänglighet ur ett
socialt perspektiv
Trygghet
Buller
Säkerhet
Summa

arbetstillfällen skapas och resultera i en
ökad social och ekonomisk integration.
Grönstruktur
Vid all förtätning gäller att beakta befintlig
grönstruktur och dess värden. Grönstrukturen ger en rad positiva effekter som bör
vägas mot fördelarna med förtätning, i de fall
förtätningen sker på grönytor. Förtätning kan
dock även medföra ekonomiska möjligheter
att rusta upp och utveckla befintliga grönytor.
Grönstrukturens värden är bland annat:
• Möjlighet till rekreation
• Förbättrad luftkvalitet
• Hälsostimulans: de psykiska och
fysiska effekterna av grönska
• Klimatanpassning: Grönska och
vattenmiljöer är viktiga för att lindra
lokala effekter av klimatförändringarna
i stadsmiljö. Dammar, öppen dagvattenhantering, träd och övrig vegetation minskar risken för översvämning.
Träd bromsar vind och minskar
solinstrålning.
• Biologisk mångfald
Beskrivning av modellen

När stationsnära läge-modellen används
grundas värderingen av varje aspekt i ett

värderingsunderlag. Värderingsunderlaget är olika för respektive aspekt och
exempel på vad som kan/bör utgöra värderingsunderlag beskrivs nedan. För vissa av
aspekterna kanske värderingsunderlaget
ger ett konkret svar, en siffra eller rentav
ett värde i pengar, medan det för andra
aspekter endast går att göra bedömningar.
Det första steget innebär dock att de
olika aspekterna viktas med hänsyn till den
aktuella ortens specifika förutsättningar
och den aktuella planeringssituationen.
Viktningen innebär att de olika aspekterna
tillmäts olika betydelse i den kommande
sammanvägningen. Förhållandet mellan de
olika aspekternas viktningar är deras relativa
betydelse, den är proportionell och ett värde
mellan 0 och 1. Summan av vikterna ska vara
1.0 för att det summerade värdet ska hamna i
samma skala som de enskilda värderingarna.
De enskilda aspekternas värde är en
bedömning av effekterna (med fokus på de
samhällsekonomiska konsekvenserna) på
en numerisk skala mellan -5 och +5, och
förslagsvis uttryckt som heltal (även om inget
utesluter användande av alla reella tal inom
intervallet). För att kunna göra en värdering
måste först skalan definieras eller förklaras,
vilket föreslås ske i en allmän betydelse som
t.ex. ”liten”, ”måttlig” respektive ”stor”. På
så sätt skulle exempelvis innebörden ”mycket
negativ påverkan” kunna tilldelas värdet -5,
”ingen påverkan” tilldelas värdet 0 och slutligen ”mycket stor positiv påverkan” innebära
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värdet +5. Negativa värden innebär följaktligen negativa effekter, en nolla (0) att det
varken blir positiva eller negativa effekter, och
positiva värden att det blir positiva effekter.
En mer optimal (eller i alla fall mer
objektiv och mer traditionell) värderingsmetod
vore att istället för skala -5 till +5 beräkna
det förväntade ekonomiska värdet för varje
aspekt, med givna regler om vilken tidshorisont, vilken kalkylränta och ”vems” pengar
som ska värderas, för att sedan summera
konsekvenserna (kostnad/nyttoanalys).
En sådan beräkning har emellertid sina svårigheter och även
metodmässiga begränsningar (t.ex. osäkerhetshantering), och därför föreslås att
värderingarna inte genomförs så strikt.
Summeringen innebär att för varje aspekt
multiplicera viktning med bedömt värde och
att hela planeringssituationen är summan av
dessa värden. Som resultat av summeringen
erhålls ett reellt tal i intervallet -5 till +5. Ett
högre positivt värde innebär i ett planeringsalternativ fler fördelar eller gynnsammare
konsekvens, och på motsvarande sätt innebär
ett större negativt värde fler nackdelar.
All värdering bygger på att det finns en
idé om ett alternativ. I klassisk beslutsteori
så skiljer man på olika handlingsalternativ.
I denna stationsnära läge-modell kan sägas att
vi har nuläget som det ena alternativet (nollalternativ eller status quo; d.v.s. ”gör inget alls”)
och en utbyggnadsplan (t.ex. detaljplan eller
FÖP) som alternativet. Det som ska värderas

är de samhällsekonomiska konsekvenserna som
blir en effekt av förändringen.
Tillämpningexempel

Här följer ett kortfattat ett tillämpat
exempel på hur stationsnära läge-modellen
kan användas. Exemplet är endast avsett att
redovisa stationsnära läge-modellens principer,
inte att redovisa värderingsunderlag i detalj
eller hur slutsatser dras avseende värderingen.
Vi befinner oss i Gladköping där en
fördjupning av översiktplanen skall utarbetas
för den inre zonen (600 m) av ett stationsnära
läge.
Effekter
Den bebyggelse som föreslås i det
stationsnära byggandet antas föra
med sig följande konsekvenser:
Näringsliv & Sysselsättning
Området är attraktivt för företag att etablera
sig i och det förväntas bidra positivt till
Gladköpings utbud av handel, vilket till viss
del innebär att människor inte längre kommer
att behöva åka till intilliggande Storköping för
att handla. Detta innebär också att befintligt
näringsliv gynnas i någon mån.
Resurshushållning
Både Gladköping och Storköping omges av
högproduktiv jordbruksmark. Behovet av nya
bostäder i regionen är stort. Förtätningen kring
12
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stationen i Gladköping medför att man slipper
bygga ut orterna på åkermarken som då finns
kvar som en värdefull resurs för samhället.
Det blir enklare för många att pendla med
tåg om de har nära till stationen. Om deras
alternativ hade varit att pendla med bil innebär
det att trafik flyttas från väg till järnväg, vilket
minskar behovet av att ytterligare bygga
ut vägnätet och parkeringsmöjligheterna i
Storköping. Det innebär ytterligare sparad
åkermark.
Miljöpåverkan
Överflyttning av trafik från väg till järnväg
innebär minskade utsläpp till luft av t.ex.
koldioxid och kväveoxider. Det minskar
påverkan på klimatet, övergödning, försurning
och bildning av marknära ozon. Minskad
biltrafik leder också till minskad hälsopåverkan
från till exempel partiklar.
Tillgänglighet ur ett socialt perspektiv
I Gladköping är det idag långt mellan
kollektivtrafik och handel. Vid utbyggnad i
det stationsnära läget kommer möjligheterna
att handla i anslutning till kollektivtrafik
och förskola att avsevärt förbättras, vilket
får positiva effekter på jämställdheten. Det
kommer också att bli lättare för en stor del
av befolkningen i Gladköping att ta sig till
Storstaden och ta del av dess kulturutbud.

Trygghet
Stationsområdet i Gladköping fungerar idag
relativt bra ut trygghetssynpunkt, men tryggheten kan förbättras genom mer befolkade
platser och stråk. Folk är oroliga efter rykten
om risker med farligt gods som transporteras
på järnvägen. I och med förtätningen i det
stationsnära läget kan
information om risker och säkerhet på ett
enkelt sätt förmedlas till befolkningen samtidigt som riskreducerande åtgärder genomförs
och oron antas därmed minska.
Buller
Planerna innebär främst bebyggelse med
kontor längs järnvägen, där riktvärden
bedöms kunna innehållas, och med en god
skärmande effekt för bakomliggande bebyggelse. För att få till en blandad bebyggelse
föreslås en del bostäder där järnvägen passerar
i ett tråg. Bebyggelsen måste dock utformas
i enlighet med förslagen i den genomförda
bullerutredningen.
Säkerhet
Genom Gladköping går farligt gods, dock är
godstrafiken på järnvägen inte i paritet med
t.ex. Södra Stambanan. En riskanalys har
tagits fram i planeringsarbetet och resulterat
i bedömningen att planerna för området
är, ur olycksrisksynpunkt, acceptabla under
förutsättning att ett antal åtgärder vidtas. Ett
bebyggelsefritt avstånd krävs dock, men detta
ingick redan tidigare i planerna.
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Gladköping; vikning av värden

Aspekt

Viktning
före
normering

Normering

Viktning
efter
normering

Näringsliv &
Sysselsättning

1

1/20

0.05

Resurshushållning

2

2/20

0.1

Miljöpåverkan

5

5/20

0.25

Tillgänglighet ur ett
socialt perspektiv

4

4/20

0.2

Trygghet

2

2/20

0.1

Buller

2

2/20

0.1

Säkerhet

4

4/20

0.2

Summa

20

Viktning
Viktningen är av stor betydelse eftersom
den skapar förutsättningar för att bedömningarna ska följa beslutsfattarens
preferenser, och vara transparenta. Med en
noggrant utförd viktning finns möjligheter
att använda metoden för att fatta beslut som
speglar beslutsfattarens värderingar.
Viktningen mellan de olika aspekterna föreslås ske enligt följande:
Eftersom det är svårt att hantera decimaltal så görs en normering genom att ansätta
t.ex. aspekten ”Näringsliv & Sysselsättning”
med vikten 1. De övriga aspekterna relateras därefter till denna vikt; så bedöms t.ex.
aspekten ”Tillgänglighet” vara 4 ggr så viktig.
När alla aspekter bedömts så summeras
och normeras värdena för att vikternas
ska summeras till 1.0, se tabellen ovan.
Värdering
När viktningen är färdig är det dags
att värdera de olika aspekterna. Inför
bedömningarna definieras värdeskalan
med följande innebörder:
• mycket liten konsekvens = värde 1
• liten konsekvens / litet värde = värde 2
• måttlig konsekvens = värde 3
• stor konsekvens / stort värde = värde 4
• mycket stor konsekvens = värde 5
För vissa aspekter blir det frågan om en
ganska subjektiv bedömning, medan man

1.0

för andra aspekter kan ha mer fasta kriterier
för vad som är lite och mycket. En utveckling av modellen skulle bland annat kunna
innefatta framtagande av tydligare kriterier.
Konsekvenserna av den bebyggelse som
föreslås i det stationsnära läget i Gladköping antas föra med sig följande värden:
Näringsliv & Sysselsättning:
Sammantaget motverkas en annars negativ
trend när det gäller näringslivets förutsättningar men effekterna är begränsade. Detta
ger värde +1.
Resurshushållning:
Ca 2 ha högproduktiv jordbruksmark beräknas
kunna sparas i Storköping. Det är idag värt
drygt 600 000 kr, i framtiden troligen
betydligt mer. Energieffektiviteten ökar med x
kWh per år i transportarbetet. Sammanlagt ger
detta värde +4 på resurshushållning.
Miljöpåverkan:
Trafikarbetet för arbete och studier minskar,
men ökar något för fritid och nöjen. Sammanlagt medför detta en minskning i utsläpp till
luft motsvarande värde +1.
Tillgänglighet ur ett socialt perspektiv:
Avstånd mellan station, dagligvaruhandel
och förskolor mäts och bedöms utifrån
möjligheten att få ihop vardagen utan egen
bil. Mötesplatser bedöms utifrån hur många
människor som antas passera och
14
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Gladköping; summering
Viktning

Värde
(-5 till +5)

Värderingsunderlag

Näringsliv &
Sysselsättning

0.05

+1

0.05

Resurshushållning

0.1

+4

0.4

Miljöpåverkan

0.25

+1

0.25

Tillgänglighet ur ett
socialt perspektiv

0.2

+2

0.4

Trygghet

0.1

0

0

Buller

0.1

0

0

Säkerhet

0.2

-2

-0.4

Summa

1.0

Aspekt

anledningar att stanna upp på platsen (t.ex.
handel, sittplatser, lekyta). Bedömningen
är att bebyggelsen medför en liten positiv
konsekvens avseende tillgänglighet ur ett
socialt perspektiv, motsvarande värde +2.
Trygghet:
Trygghetsmätningar visar att den upplevda
tryggheten är god, och att oron för farligt gods
kan minskas med information. Bedömningen
är att bebyggelsen medför en mycket liten
konsekvens avseende tryggheten, och bedöms
därmed ha värde 0.
Buller:
Bullerutredningen visar att det går att utforma
bebyggelsen så att riktvärden innehålls. Emellertid kommer den att ha både skärmande och
reflekterande inverkan, så aspekten tilldelas
värde 0.

0.9

”säkerhet” har bedömts som en nackdel i
förslaget, men att övriga aspekter har bedömts
med olika grad av fördelar. Att summeringen
ger ett värde över 0 indikerar att effekterna
sammantaget är positiva, men är främst en
grund för jämförelser med andra utbyggnadsalternativ. Att värdet på säkerhet är negativt
innebär emellertid att det finns utrymme
för två tolkningar och förhållningssätt:
1. Säkerställ att säkerheten är acceptabel
med befintligt förslag.
2. Förbättra förslaget så att det negativa
värdet av aspekten minskar, försvinner
eller till och med blir till en fördel, t.ex.
genom att komplettera med
riskreducerande åtgärd(er).

Säkerhet:
Riskanalysen visar att situationen är acceptabel
för nytillkommande bebyggelse och eftersom
den tillkommande bebyggelsen kommer att
skärma annan, befintlig bebyggelse och vissa
riskreducerande åtgärder kommer att vidtas,
vilket gynnar hela området, bedöms den totala
riskbilden bli enbart svagt negativ. Aspekten
tilldelas värde -2 av denna anledning.
Summering och sammanfattande
bedömning
Av tabellen ovan framgår att aspekten
15
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Projektet ”Den goda staden” vill i konkret handling åstadkomma samarbete mellan den
nationella, regionala och kommunala nivån i frågor om stadsutveckling och transporter. I
projektet samverkar Banverket, Boverket och Vägverket med Jönköpings, Norrköpings och
Uppsala kommuner samt Sverige kommuner och landsting. Projektet påbörjades 2005
och avslutas i år, 2010.
I projektet Den Goda Staden finns fem utgångspunkter, varav en är att undanröja hinder
för utvecklingen av våra städer. De säkerhetsavstånd som tagits fram av länsstyreler i
Skåne, Stockholm och Göteborg (Riktsam) kan vara ett sådan hinder. Den modell som tagit
fram i denna skrift borde därför kunna bli ett verktyg för att modifiera Riktsams avståndskrav.
Projektet Den Goda Staden vill medverka till att sprida denna metod och efterlyser en
nationell utvärdering av densamma.
För övriga rapporter från projektet Den Goda Staden hänvisas till Trafikverkets hemsida
www.trafikverket.se sökord dengodastaden.
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