
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRAST-guiden 
Arbetsprocess för kommunens trafikstrategi 



2 (48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket 

Postadress: Röda Vägen 1, 781 89 Borlänge 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: TRAST-guiden 

Dokumentdatum: 2021-09-20 

Version: 2.0 

Kontaktperson: Mathias Wärnhjelm och Filip Olsson 

 

Publikationsnummer: 2021:246 

ISBN 978-91-7725-982-4 

 

Omslag: Caroline Linhult 

T
M

A
L
L
 0

0
0
4
 R

a
p
p
o
rt

 g
e
n
e
re

ll 
3
.0

 



3 (48) 

 

  

TRAST-guiden 
Arbetsprocess för kommunens trafikstrategi 

 



4 (48) 

 

Innehåll 

Förord ................................................................... 5 

Utgångspunkter ..................................................... 6 

Fas 1. Starta arbetet och få ett uppdrag .............. 13 

Fas 2. Arbeta fram trafikstrategin ........................ 17 

Fas 3. Genomföra och förvalta ............................ 26 

Mål och mått ....................................................... 31 

Ordlista ................................................................ 39 

Läsa vidare ......................................................... 40 

Bilaga 1. SWOT-analys ....................................... 41 

Bilaga 2. Projektbeskrivning ................................ 43 

Bilaga 3. SUMP handlingsplan ............................ 45 

Bilaga 4. Uppföljning enligt LundaMaTs III .......... 46 

 
  



5 (48) 

Förord 

TRAST-Guiden är avsedd att ge stöd till kommuner av alla storlekar i att ta fram en trafik-

strategi. Guiden är utformad så att den ska medverka till en metodisk och väl förankrad ar-

betsprocess. Se även TRAST-guiden – en checklista, som är ett komplement till denna publi-

kation med syftet att underlätta det operativa arbetet. 

Resultatet av arbetsprocessen blir en lokalt anpassad trafikstrategi med samma inriktning 

och helhetssyn som präglar Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Genom samhörighet inom 

avgörande principer anses även trafikstrategier grundade i TRAST-metodik ur EU-stånd-

punkt uppfylla kraven för en SUMP. Trafikstrategin ger, efter successiv politisk förankring, 

kommunen en långsiktig, gemensam målbild för trafiksystemet. 

Trafikstrategin är ett kommunalt inriktningsdokument som tillsammans med kommunens 

övriga inriktningsdokument bidrar till att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstra-

tegin ska visa hur man kan utveckla trafiksystemet och påverkansåtgärder i samverkan med 

markanvändning och övrig fysisk planering. Trafikstrategin blir ett väl integrerat inrikt-

ningsdokument som också påverkar budget och översiktsplan. Intervjuer och seminarier har 

under arbetets gång genomförts med kommuner av olika storlek samt berörda verk. En kurs 

har också genomförts för intresserade kommuner. 

TRAST-Guiden vänder sig till flera målgrupper. Kommunala handläggare och projektledare 

är en primär målgrupp. Avsikten är att guiden ska bidra med praktiska råd i kommunernas 

arbete. Informationen i guiden ger alla som är berörda av trafiksystemets planering ökad 

förståelse för planeringsprocessen. Beslutsfattare, ledande tjänstepersoner, handläggare, 

konsulter m.fl. har utbyte av guiden. 

Handboken har genomgått mindre uppdateringar med grund i föregående upplaga (2013) 

av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Trafikverket i nära samarbete med Energi-

myndigheten där Mathias Wärnhjelm och Elin Sandberg på Trafikverket ansvarade för arbe-

tet. Olov Åslund har medverkat från Energimyndigheten, Jenny Källström och Hanna Lam-

berg från Sveriges Kommuner och Regioner. Författare av ursprunglig text är Lars Nilsson 

Ramboll, Björn Wendle Trivector och Roger Johansson SWECO. 

Trafikverket ansvarar fortsättningsvis för utgivning och uppdateringar. Projektgrupp för 

uppdateringen består av Mathias Wärnhjelm och Filip Olsson på Trafikverket med stöd i 

granskning av föregående upplaga genomförd av Trivector. 
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Utgångspunkter 

TRAST-guiden 

TRAST-guiden ska ge praktisk hjälp i arbetet med att ta fram en kommunal trafikstrategi, 

det vill säga ett planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet i en tätort bör utfor-

mas för att det ska bidra till en samhällsutveckling i riktning mot kommunens uppsatta mål. 

I trafikstrategin hanteras avvägningen mellan konkurrerande intressen och avvägningen 

mellan färdsätten. 

TRAST-guiden består av ett inledande kapitel med Utgångspunkter, tre kapitel som beskri-

ver hur man kan driva arbetsprocessen som behövs för att utredning, samråd och genomfö-

rande ska ge ett effektivt resultat, samt ett kapitel med förslag på mål och mått. Se även 

TRAST-Guiden – En checklista, vilken är en publikation med syfte att underlätta det opera-

tiva arbetet.  

I Utgångspunkter beskrivs kopplingen till TRAST, nyttan med att ta fram en Trafikstrategi, 

hur arbetsprocessen kan se ut och att resultatet kan bli skiftande, beroende av kommunens 

behov. 

De tre kapitel som beskriver hur arbetet startas, drivs och återkopplas till den kommunala 

planeringen är systematiskt uppbyggda med hjälp av erfarenheter från arbetet med de tra-

fikstrategier som tagits fram i Sverige. Arbetsprocessen illustreras med exempel från slut-

förda arbeten med Trafikstrategier, fler exempel återfinns även i TRAST Exempelbok.  

 

TRAST 

Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att vägleda planerare och beslutsfattare i 

arbetet med kommunens trafikfrågor, kanske i form av en trafikstrategi, som är anpassad 

efter den egna kommunens förhållanden.  

TRAST består av två huvuddelar, Trafik för en attraktiv stad samt Underlag. Dessutom be-

står TRAST av fler dokument som ingår i samma serie av handböcker: Exempelboken, Rätt 

fart i staden, Handbok för godstransporter i goda staden samt Hållbart resande i praktiken. 

Till detta kommer dokument från projektet Den Goda Staden. Via Trafikverkets hemsida 

kan man finna ytterligare dokument från TRAST och Den Goda Staden.  

TRAST redovisar hur man kan göra avvägningar mellan egenskaper som stadens karaktär, 

tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Egenskaperna kan främja eller 

motverka varandra, de kan också konkurrera om tillgängliga resurser. Därför måste varje 

kommun göra egna prioriteringar och anpassa insatserna efter sina behov och resurser. 

Det finns ett stort intresse hos kommuner att främja en attraktiv och hållbar stadsutveckl-

ing. En attraktiv stad skapas emellertid inte enbart genom tekniska stadsbyggnadsåtgärder. 

Det handlar om en samhällsplanering där många parter och intressen ges möjlighet att sam-

verka i planeringsprocessens olika skeden.  

Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) är ett koncept för vägledning av planerare och be-

slutsfattare likt TRAST. Inom SUMP har 8 principer för hållbar planering konstaterats: 

1. Plan for sustainable mobility in the entire ‘functional urban area’; 

2. Cooperate across institutional boundaries; 

3. Involve citizens and stakeholders; 
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4. Assess current and future performance; 

5. Define a long-tern vision and a clear implementation plan; 

6. Develop all transport modes in an integrated manner; 

7. Arrange for monitoring and evaluation; 

8. Assure quality. 

Dessa 8 principer samspelar med de nyckelfaktorer en trafikstrategi grundad i TRAST resul-

terar i, vilket medför att en trafikstrategi grundad i TRAST anses uppfylla EU-kraven för en 

SUMP. Detta innebär även att inspiration för trafikstrategier kan inhämtas dels från TRAST 

och SUMP vid exempelvis formulering av mål. TRAST-publikationerna innehåller ytterligare 

fördjupningar som tidigare exemplifierats.  

 

Till vilken nytta 

En nyckel till framgång ligger i att kunna samlas kring en gemensam syn på hur saker och 

ting hänger ihop, om mål, möjligheter och svårigheter och vad man kan göra för att komma 

närmare målet. TRAST-Guiden hjälper kommunen att ta fram ett gemensamt styrdoku-

ment, en strategi för den fortsatta planeringen av trafiken. Strategin bör ge en väl avvägd 

bild av hur trafiksystemet bör utvecklas, sett från ett helhetsperspektiv. Den ger information 

och ger också underlag för avvägningar mellan olika intressen. 

Att ta fram en trafikstrategi är en process som kan ha samlande kraft. De som deltar i ett så-

dant arbete gör det av olika skäl. Incitament till att delta eller till att stödja ett sådant arbete 

kan vara: 

 Att skapa insikt om sambandet mellan kommunens utveckling och utvecklingen av 

transportsystemet 

 Att få kunskap om transportsystemets möjligheter och begränsningar.  

 Att få kunskap om hinder och framgångsfaktorer för att utveckla transportsystemet.  

 Att få en kunskapsutveckling bland berörda intressenter, såväl kommunala som en-

skilda.  

 Att lyfta kommunala visioner och mål i en trafikstrategi fångar inriktningsmålen och 

tillämpar dem på transportsystemet 

 Att få en gemensam målbild med helhetssyn där målkonflikter har klarlagts och av-

vägts. 

 Att få uttalade mål för transportsystemet 

 Att få ett politisk ägt styrdokument för transportsystemet som ger beslutsfattarna 

och tjänstepersonerna ett tydligt dokument att arbeta efter. 

 Att få ett väl förankrat inriktningsdokument inom transportsektorn ger underlag för 

långsiktiga förändringar och att bedöma enskilda frågor i ett större sammanhang. 

 Att få ett inriktningsdokument underlättar för verksamhetsplaneringen lokalt och 

regionalt.  

 Att få prioriterade insatsområden 

 Att få en operativ och legitim organisation för utveckling av transportsystemet.  
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 Att få till stånd en lokal och regionala samverkan kring utveckling av transportsyste-

met.  

Många kommuner har tagit fram en trafikstrategi och är i färd med att genomföra åtgärder. 

Så här tycker de i några av de kommuner som tagit fram en trafikstrategi. 

 

 

 

Halmstad: Strategi och plan för Halmstad 2030 

I Halmstad genomfördes ett arbete med Handlingsprogram för hållbara transporter, vil-

ket delades in i två delar, transportstrategi och transportplan.  

Att inleda arbetet med en trafikstrategi gav möjlighet att tydliggöra kommunens ambit-

ion och mål för transportsystemet samtidigt som det gav en samlad bild av nuläget och 

utmaningar framöver. Att lyfta fram inte bara målet utan också de problem som finns 

och de utmaningar man står inför gav en god grund till det fortsatta arbetet. Att enas om 

nuläget är minst lika viktigt som att enas om målet och minst lika svårt! I detta arbete 

var TRAST till stor hjälp och gav framförallt en bredd i analysen. Utmaning och strate-

gier för att uppnå målen togs fram för varje område inom TRAST.  

Detta lyfte fram frågor som annars ofta diskuteras men inte skrivs i trafikplaner, t.ex. 

vikten av att känna sig trygg i det offentliga rummet för att våga använda gång, cykel 

och kollektivtrafik.  

Då trafikstrategin tagits fram beslöt kommunstyrelsen att strategin skulle ligga till 

grund för det fortsatta arbetet vilket omfattade en transportplan som redovisade fak-

tiska åtgärder. När även planen var klara genomfördes samråd för hela Handlingspro-

gram för hållbara transporter, det vill säga för både transportstrategi och transportplan.  

I efterhand tror jag vi hade vunnit på att samråda och besluta om strategin först, för att 

sedan gå vidare med planen. Framförallt hade det tydliggjort ambition och mål för en 

större grupp. Samtidigt gav planen en mer tydlig bild av vad strategin innebär i prakti-

ken vilket var anledningen till det gemensamma samråd vi valde.  

Framförallt ger Handlingsprogram för hållbara transporter en samlad bild av Halm-

stads kommuns inriktning för utveckling av transportsystemet som en integrerad del av 

samhällets utveckling. Att handlingsprogrammet togs fram parallellt med fördjupad 

översiktsplan för staden Halmstad gav ytterligare en möjlighet att se samspelet mellan 

bebyggelseplaneringen och trafikplanering. Detta har varit en stor fördel i vårt arbete. 

– Tjänsteperson, Halmstad 



9 (48) 

 

 

  

Eslöv: Mer målinriktat arbete med TRAST 

Förutom att Eslöv var en av pilotkommunerna som provade att använda planerings-

verktyget TRAST, tog vi fram trafikstrategin i syfte att visa inriktning och utveckling av 

trafiken och trafiksystemet. Fördelen med arbetet med strategin var framförallt att vi 

som jobbar med trafik- och stadsbyggnadsfrågor fick möjlighet att diskutera, bolla 

idéer, lära av varandra och till slut känna att vi hade en samsyn och var på väg i samma 

riktning. Vi fick även en bättre förståelse för helheten och att helhetssynen i stadsplane-

ring ger goda förutsättningar för att utveckla Eslöv till en attraktiv stad. 

Före arbetet med trafikstrategin kände vi att resurser satsades lite här och där utan att 

riktigt veta om de lades på rätt saker. Att sätta upp mål för trafiken och dess utveckling 

gjorde att vi var tvungna att kartlägga hur situationen såg ut idag vilket i sin tur fick till 

följd att vi blev medvetna om hur t.ex. olycksläget, färdmedelsfördelning, trafikanternas 

upplevelser av trafiken i Eslöv såg ut. Det tyckte vi var en viktig förutsättning för att i 

fortsättningen kunna jobba mer målinriktat och satsa på de åtgärder som ger bäst effekt 

och som verkligen leder till att staden blir attraktivare.  

För oss var TRAST ett användbart verktyg, inte bara i de olika stegen i processen från 

vision till uppföljning utan även som kunskapskälla/uppslagsverk. I underlagsdelen 

hämtade vi inspiration och tips på innehåll till vår trafikstrategi. 

Så här i efterhand tror jag att vi hade vunnit på att göra trafikstrategin mer konkret och 

inte så övergripande med så många olika mål. Kanske skulle vi ha kombinerat trafik-

strategin med en trafikplan där mer konkreta åtgärder presenterades. Det hade troligen 

varit lättare för politiker, allmänhet m.m. att ta till sig dokumentet då.  

Att i startfasen vara noga med att kommunicera varför trafikstrategin behövs och att 

verkligen få med sig politikerna är otroligt viktigt för att nå framgång i arbetet med stra-

tegin. 

– Tjänsteperson, Eslöv 
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Att känna till sin verksamhets ”mognad” 

är viktigt för att hamna rätt i såväl bredd 

som djup i trafikstrategin. 

Utvecklingstrappan ger en bild av hur 

kunskapen kan utvecklas i arbetet med 

strategin. När kunskapen om mognaden 

finns kan kunskapen höjas genom demon-

strationsprojekt, studiebesök, föreläs-

ningar mm på de områden som behöver 

lyftas. 

I mindre tätorter kan det vara naturligt att 

sammanföra trafikstrategi, trafikplaner 

och handlingsplaner till ett integrerat pla-

nerings dokument.  

Det arbetssätt som föreslås förutsätter 

samverkan mellan olika yrkesgrupper 

inom planeringen oavsett vilken form som 

planeringsdokumentet får.  

Det är viktigt att tydliggöra hur tätortens 

utveckling kan främjas genom en väl av-

vägd hantering av trafikfrågorna samt att 

sambandet lyfts fram mellan markan-

vändning, bebyggelse, trafik och männi-

skors val av transportsätt 

 

Anpassa till egna behov 

Trafikstrategin kommer att se olika ut i olika kommuner. Den större kommunen har ofta 

mer komplexa problem och mer resurser till sitt förfogande. Där blir trafikstrategin mer om-

fångsrik och heltäckande. Den mindre kommunen behöver kanske fokusera på några av de 

aspekter som tas upp i TRAST eller utveckla något av färdsätten. Kanske räcker det med en 

cykelplan, en hastighetsplan eller omvandling av några centrala gator och torg. 

Ett stort antal kommuner har nu tagit fram trafikstrategier och mer specifika planer så som 

cykelplan, hastighetsplan och gångplaner. Inspiration till upplägg och genomförande kan 

hämtas från andra kommuner som redan arbetar med dessa frågor, till exempel Haninge, 

Kristinehamn, Södertälje, Tyresö, Ystad, Ludvika, Lund, Söderhamn, Åre, Örebro, 

Eskilstuna med flera, exempel på olika strategier och planer finns även löpande i handböck-

erna samt i TRAST-exempelboken. En del planer och strategier har några år på nacken och 

kan därför ha försvunnit från hemsidan, men går fortfarande att få tag på. 

Figur 1 Utvecklingstrappan 

Figur 2 ÖP-process 
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Förslag till arbetsprocess 

Grundläggande för ett framgångsrikt arbete är att det genomförs i tydliga arbetsmoment 

som förankras bland berörda efterhand som arbetet fortskrider. Viktigt är också att de mål 

som formulerats följer med hela vägen och kan anpassas om arbetsresultatet motiverar det. 

Detta är kärnan i den generella processbild som används i TRAST. Processbilden kan använ-

das i olika trafikplaneringsdokument och kan mycket väl användas för en trafikstrategi. 

Den generella processen kompletteras i TRAST-guiden med en bild som tydliggör den steg-

visa arbetsprocess som föreslås och att trafikstrategin är en del av ett rullande planeringsar-

bete, som måste förnyas i takt med hur strategin genomförs och de förändringar som sker i 

samhället eller den enskilda kommunen. Under arbetets gång tas beslut som förankras inom 

projektet och dess krets av intressenter, i slutändan ska trafikstrategin beslutas politiskt, ef-

ter en tid är det aktuellt att pröva dess aktualitet, vilket också kan bli föremål för ett politiskt 

beslut. Besluten kommer alltså normalt att tas på olika nivåer, vilket illustreras i figuren. 

Arbetsprocessen i TRAST-guiden är indelad i faser och arbetsmoment som följer på 

varandra i en logisk ordning. I realiteten kommer flera av arbetsmomenten att löpa parallellt 

och ibland upprepas i en iterativ process. 

De tre faserna är olika. FAS 1 och 3 präglas av lyhördhet och anpassning till kommunens lo-

kala arbets- och planeringsförutsättningar. Planeringen måste ha ett bra fäste i kommunens 

sätt att arbeta och måste återanslutas till samma arbetssätt. FAS 2 är en tydlig utredningsfas 

som följer en traditionell utredningsmetodik, men som drivs väl förankrat och som därför 

blir en del av processen. 

 

Fas 1. Starta arbetet och få ett uppdrag 

 Avstämning inom kommunen 

 Ta fram tidigare planer/program/ utredningar 

 Ta fram enkla basdata och påbörja en översiktlig nulägesanalys 

 Ta fram ett uppdragsförslag inklusive tidsplan och organisation 

 Förankra och besluta (politiskt) om uppdraget 

Fas 2. Arbeta fram en trafikstrategi  

 Nulägesanalys 

Figur 4 Processbilden i TRAST Figur 3 Arbetsprocessen i TRAST-Guiden 
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 Arbeta fram en vision för trafiken, skissera olika scenarier och tänkbara åtgärder 

 Formulera mål och välj inriktning 

 Förankra mål och inriktning 

 Trafikdag/workshop 

 Förslag till handlingsplan 

 Skissera genomförandet (tidsplan och budget) 

 Ta fram ett förslag till trafikstrategi 

 Kommunicera, remissbehandla, revidera 

 Besluta (politiskt) om trafikstrategin 

 

Fas 3. Att genomföra och förvalta 

 Genomförandeplanering, inkludera åtgärder i verksamhetsplaneringen 

 Följ upp och utvärdera, kommunicera resultaten 

 Uppdatera styrdokument (nuläge, mål, inriktning) och handlingsplan 

 Aktualitetsförklara 
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Fas 1. Starta arbetet och få ett uppdrag 

Avstämning inom kommunen och framtagande av underlag 

Arbetsmomentet kan få olika om-

fattning beroende på var kommu-

nen befinner sig i sin planerings- 

och utvecklingsprocess. Ligger frå-

gan på tjänstepersonsplanet så är 

det lämpligt att lyfta den till ett bre-

dare forum och till den politiska ni-

vån. Då handlar det om att initiera 

en process. Det gäller att kunna be-

skriva och påvisa nyttan med en tra-

fikstrategi. Motivet är bland annat 

att det är viktigt med en genomarbe-

tad och gemensam syn på den egna 

kommunens förutsättningar och 

möjligheter.  

Oavsett utgångsläge är det viktigt att inventera visioner och mål, möjligheter och svårig-

heter, resurser etc. Dessutom bör den politiska ambitionsnivån kartläggas, hur väl känd är 

trafikens förutsättningar och sambanden mellan den och kommunens utveckling inom kom-

munen. Vilka praktiska möjligheter har kommunen att ta fram och genomföra en trafikstra-

tegi. 

I startfasen är kunskap om framgångsfaktorerna viktiga att ta avstamp i. För att få igång 

processen kan det handla om att: 

 Redan från början klara ut hur arbetet ska få en bred förankring, hur det ska genom-

föras och förvaltas 

 Stärka kommunens kunskaper om sina egna förutsättningar och möjliga framgångs-

vägar 

 Skapa en brett förankrad, handlingskraftig projektorganisation med tydliga mål 

 Stärka projektorganisationens legitimitet och handlingskraft genom att framgångs-

rikt genomföra praktiska förändringsaktiviteter inom skilda insatsområden och rik-

tat mot skilda målgrupper 

 Samverka lokalt mellan olika förvaltningar och regionalt med angränsande kommu-

ner, trafikverk. Även nationellt och internationellt om så behövs. 

 

Initiering och förankring är nyckelfrågor för att trafikstrategin ska få effekt på kommunens 

arbete med trafikfrågorna. Arbetet måste ha politiskt stöd och bör ha en bred politisk för-

ankring. Vidare bör medborgare och berörda tjänstepersoner vara delaktiga. 

Det material som tas fram ska användas för att skapa intresse och förklara varför. Det ska 

också ses som en förberedelse för en kommande nulägesanalys och förslagsvis även en tra-

fikdag (workshop med betoning av relevanta trafikfrågor). Börja med att upprätta en lista 

över tillgängligt underlag, exempelvis tidigare utredningar, planer och program. Visioner 

Figur 5 Processen i TRAST-guiden, fas 1 
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och mål bör kunna hämtas från översiktsplanen eller andra utvecklingsinriktade styrdoku-

ment. 

Att fånga intressen handlar i hög grad om att ta fasta på beröringspunkter mellan olika in-

tressen och vilka incitament som kan finnas. Nedan illustreras en del av de samband som 

finns. 

En avgörande förutsättning för arbetet med trafikstrategin är beslutsfattarnas egna uppfatt-

ningar om transportsystemet, tjänstepersonernas kompetens, medborgarnas preferenser, 

regionens förut sättningar etc. Det betyder att kunskap om vad de olika aktörerna tycker i en 

rad nyckelfrågor har avgörande betydelse för att förstå hur processen kan drivas och vilka 

fakta som behöver tas fram.  

 

Inriktningsplanering Åtgärdsplanering Genomförandeplanering 

 TRAST kan användas i dessa delar av planeringen  

Översiktsplan Trafikstrategi Trafikplan Åtgärdsprogram Projekt 

Översiktsplanen 

ger vägledning 

för beslut om 

användningen 

av markområ-

den samt hur 

den byggda mil-

jön ska utveck-

las och bevaras. 

Den kommu-

nala översikts-

planeringen är 

ett led i arbetet 

för en långsik-

tigt hållbar ut-

veckling. I över-

siktsplanen re-

dovisas hur 

centrala och lo-

kala markan-

språk för trafik 

ska tas om 

hand, t ex för 

järnvägens ut-

veckling. 

Trafikstrategin 

hanterar med-

vetna avväg-

ningar mellan 

den tillgäng-

lighet som tra-

fiksystemet 

ger och de 

stadsbygg-

nadskvaliteter 

och egen-

skaper som 

tillgänglig-

heten påver-

kar. Trafikstra-

tegin kan bli 

ett av flera 

underlag till 

översiktspla-

nen 

En trafikplan 

kan omfatta 

ett eller flera 

färdsätt. Den 

kan också 

avse bytes-

punkter. Tra-

fikanalyserna 

är ett av 

verktygen 

som kan leda 

fram till en 

trafikplan. 

Trafikstråks-

plan är ett 

annat verk-

tyg som ofta 

ser till fler 

aspekter än 

vad trafiken 

påverkar. 

Ett åtgärdspro-

gram kan om-

fatta en eller 

flera stadsbygg-

nadskvaliteter. 

Åtgärdsprogram-

men kan domi-

neras av tillgäng-

lighet, trygghet, 

trafiksäkerhet, 

miljö eller någon 

annan aspekt 

som lyfts fram. 

Åtgärdsprogram-

met kan också 

omfatta påver-

kansåtgärder för 

hållbart resande. 

Genomförande av åtgärder 

som påverkar resor och trans-

porter kan delas in på föl-

jande sätt:  

Lokalisering och utformning 

av ny bebyggelse påverkar 

behovet av transporter och 

val av transportslag. 

Påverkan – människors kun-

skap om och acceptans för al-

ternativa av res- och trans-

portbehoven påverkar deras 

val.  

Trafikering – Utbudet av sam-

hällsbetalda resor påverkar 

vårt val av resor och transpor-

ter. 

Utformning – Hur gaturum-

men, trafiksystemet och byte-

spunkterna utformas påver-

kar vårt val av lösning för re-

sor och transporter. Detalj-

planen ger ramarna för för-

ändringar och tydliggör hur 

genomförandet ska ske.  

 

Tabell 1 Planeringsskede i en kommun. Källa: TRAST 

Som stöd för arbetet med att förstå hur arbetet ska formas kan en inledande trafikdag vara 

motiverad. Trafikdagen bör samla berörda politiker och tjänstepersoner. Målet är att lyssna 
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av beslutsfattare och kollegor så att arbetet med trafikstrategin ges den omfattning som 

krävs för att lyckas. Innehållet måste anpassas till den egna kommunens behov och kun-

skapsläge. Följande moment kan vara aktuella på den inledande trafikdagen: 

Inledande trafikdag 

 Kommunens egen vision och utvecklingsmål 

 Aktuella frågeställningar 

 En enkel, översiktlig nulägesanalys, förslagsvis utifrån TRAST-kvaliteterna. Här 

handlar det om att samla in, sammanställa och åskådliggöra vad som redan doku-

menterats.  

 Resvaneundersökningar är viktiga att ha som stöd. De kan finnas på lokal, regional 

eller på områdesnivå 

 Aktuella inriktningsdokument 

 Nationella, regionala och kommunala mål 

 Omvärldsanalys för att jämföra kommunens trafik- och stadsplaneringsarbete med 

andras, i syfte att beskriva förutsättningar, likheter och olikheter.  

 Egna förutsättningar i form av mognad och resurser, organisation, tidigare mål/stra-

tegier/planer, tidigare åtgärder, etc. 

 En skissartad bild av trafikstrategins innehåll och framtida användning. 

 

Trafikdagen bör ge ett tydligt resultat och kan till exempel sammanfattas i en SWOT-analys, 

där trafiksystemet analyseras och de subjektiva uppfattningarna om det samlade systemet 

och de olika färdsättens förutsättningar samlas under de fyra rubrikerna: Styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. SWOT-analys beskrivs närmare i bilaga 1. Trafikdagen måste drivas så 

långt att det finns ett tydligt underlag för beslutet om hur man ska gå vidare och vilken am-

bitionsnivå man ska ha. 

Trafikdagen kan med fördel genomföras med stöd av en extern moderator/inspiratör med 

kunskap och erfarenhet. Denna resurs kan ha en friare roll och är inte direkt kopplad till hi-

erarkier och lokala nätverk. Ett sådant inslag kan därför aktivt medverka till en öppen och 

kreativ samtalston. 

Resultatet av detta arbetsmoment är att kommunen bestämmer sig för att ta tag i frå-

gan. Nästa steg blir att forma och förankra hur arbetet ska bedrivas, samt att formulera en 

projektbeskrivning. Ytterligare trafikdag kan även genomföras senare i processen med poli-

tiker, andra organisationer och tjänstepersoner som inte arbetar med frågorna direkt för att 

förankra trafikstrategin vidare innan antagandefasen.  

 

Formulera och förankra en projektbeskrivning 

Den inledande fasen avslutas genom att formulera en projektbeskrivning, som ska vara väl 

anpassad till kommunens behov. En liten kommun med små förändringsbehov behöver be-

tydligt mindre resurser än en större kommun med komplexa hänsyn. 

Med stöd av interna diskussioner, trafikdagen och en enkel nulägesbeskrivning i tidigare ar-

betsmoment kan en projektbeskrivning arbetas fram. Projektbeskrivningen bör innehålla 
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följande punk ter så att viktiga frågor får sitt svar innan man på allvar sätter igång, se exem-

pel i bilaga 2. 

Nedan visas strukturen i en projektbeskrivning 

❱❱ Mål 

 Projektmål, vad arbetet ska leverera, t.ex. en beslutshandling 

 Effektmål, vad effekten förväntas bli av arbetet, t.ex. stöd för verksamhetsplanering 

❱❱ Innehåll och avgränsning,  

 Samhörighet, hur dokumentet hänger samman med andra inriktningsdokument 

 Användbarhet, att trafikstrategin ska innehålla mål och mått som kan användas 

operativt vid varje års planering och uppföljning 

 Detaljeringsgrad, hur omfattande beskrivningarna ska vara 

 Avgränsning, vad utredningen ska inkludera och exkludera 

❱❱ Politiska och andra beslutsnivåer pekas ut för trafikstrategi respektive handlings-

plan  

❱❱ Förankringen, hur dialog och information ska gå till 

❱❱ Organisation 

 Politisk styrgrupp, Tjänstepersonstyrgrupp, Projektledare, Projektmedarbetare, Ar-

betsgrupp med representanter för kommunala intressen, Referensgrupp, med alla 

berörda förvaltningar och bolag, trafikverk, region, kollektivtrafik, Länsstyrelse, 

Trafikverkets samhällsplanerare är en resurs att ta vara på, etc.  

❱❱ Tidplan, vilka hålltider som finns i projektet 

❱❱ Resursplan 

 Beräkning av kostnad och förslag till finansiering 

 Intern kompetens kartläggs och resursavtal skrivs, kopplat till budget, ett år före 

 Extern kompetens kartläggs och resursavtal skrivs 

❱❱Riskanalys, en analys av de risker som finns i projektet och hur de ska hanteras 

 

Resultatet av detta arbetsmoment bör vara en projektbeskrivning. Genom att arbeta 

igenom beskrivningen noga, förankra den och få beslut om den så skapas goda förutsätt-

ningar för att genomföra projektet på ett för den enskilda kommunen väl anpassat sätt. 
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Fas 2. Arbeta fram trafikstrategin 

Gör en nulägesanalys 

Nulägesanalysen är en viktig 

del men blir lätt för omfat-

tande. Den bör därför fokusera 

på de frågor som lyfts fram i 

den inledande fasen. Avgräns-

ningen finns angiven i projekt-

beskrivningen, men omfatt-

ningen kommer att förändras 

efterhand som kunskapen 

växer fram. Kontinuerliga av-

stämningar med styr- och refe-

rensgrupper gör det möjligt att 

lägga till och avgränsa ana-

lysen. Analysen måste växa 

fram över tid så att den blir lagom 

omfattande.  

Nulägesanalys med hjälp av SUMP self-assessment verktyget kan även ge en överblick som 

visar vad kommunens startpunkt. Utvärderingen kan genomföras enskilt eller som en 

gruppövning och visar en nulägesbedömning av planeringens kvalitet och vilka delar som 

kan arbetas vidare på. 

Tidigare visionsarbete, utvecklingsstrategier, översiktsplanen och budgeten är bra utgångs-

punkter i arbetet. Där beskrivs kommunen, dess utveckling och trafiksystem. Där finns do-

kumenterad kunskap om kommunen. Med stöd av dessa dokument kan en systematisk nu-

lägesanalys göras. En sådan analys bör stämmas av mot lokala, regionala, nationella och 

EU-mål. I TRAST-handboken finns beskrivningar och kunskapsunderlag som kan var till 

hjälp i analysen. TRAST-guidens förslag till mål och mått kan också ge vägledning.  

Analysen kan grupperas kring följande områden (baserat på TRAST): 

Nedan visas struktur på rubriker i en nulägesbeskrivning 

 Stadens karaktär 

 Trafiknätens uppbyggnad, parkering, antal, användning 

 Trafikens omfattning, flöden, färdmedelsfördelning 

 Tillgänglighet, hastighet, belastning, restider, restidskvoter 

 Trygghet, enkätundersökningar med allmänhet (trygghetsundersökningar) 

 Trafiksäkerhet, olycksstatistik 

 Miljöpåverkan, bullerkartläggning, luftkvalitet, hälsa 

Nulägesbeskrivningen kan ha samma rubricering oavsett kommunstorlek. En likartad struk-

tur underlättar jämförelse och kunskapsutbyte. Skillnaden mellan stor och liten kommun 

blir dock avsevärd vad gäller omfattning. I en större kommun måste trafikens påverkan på 

bullermiljö och luftkvalitet fördjupas på ett helt annat sätt än i en liten kommun. Beskriv-

ningen av de andra egenskaperna blir också mer omfattande.  

Figur 6 Processen i TRAST-Guiden, Fas 2 
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En diskussion bör föras där beslutsfattarnas, tjänstepersonernas och medborgarnas accep-

tans och motivation för förändring lyfts fram. Avsikten med detta är att försöka förstå vilka 

förankringsinsatser som krävs för att förändringsarbetet ska kunna genomföras och accepte-

ras av de berörda. En beskrivning av ansvar och hur den befintliga organisationen för trafik- 

och stadsplaneringen ser ut kan också ingå i nulägesbeskrivningen, i syfte att i senare skede 

(fas 3) nulägesanalysen (se tabell nedan). Varje ruta bör lyftas fram för att skapa förståelse 

för helheten. Använd befintligt underlag där sådant finns. 

 

Egenskap 

 
Funktion 

Stadens 

karaktär 

Resor & 

transpor-

ter 

Tillgäng-

lighet 

Trygghet Trafiksä-

kerhet 

Miljöpå-

verkan 

Samlad 

bedöm-

ning 

Gång        

Cykel        

Moped        

Buss/spårvagn        

Järnvägsstation 

och större bytes-

punkt 

       

Bil        

Gods        

Utryckning        

Samlad bedöm-

ning 

       

Tabell 2 Samlad bedömning. Ett sätt att säkra att samtliga aspekter behandlas. 

 

Figur 7 Genhetskvot är ett sätt att beskriva det verkliga avståndet mellan två punkter inom gångnätet. Värde-
rosen ger möjlighet att jämföra nuläget med olika alternativ. 

TRAST-kvaliteterna kan ändras, utvecklas, göras mer ”lokala”. Exempelvis för ”stadens ka-

raktär”. Hälsa kan också vara intressant. För varje kvalitet bör det finnas några lämpliga 

(påverkningsbara) indikatorer (mått), som kan användas för att ”positionera” läget. Är det 

bra eller dåligt? Duger det för framtiden? Denna typ av frågor blir början till en måldiskuss-

ion. 
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Förslag på mål kan hämtas från bilagan ”Mål och Mått”. Måtten kan ibland anges i en vär-

deskala av samma typ som återfinns i TRAST Underlag. 

Värderosen kan användas som protokoll vid samråd och diskussioner, tyngdpunkten marke-

ras som mötets gemensamma uppfattning. Se figurer på föregående sida. 

Resultatet av detta arbetsmoment bör vara en beskrivning av trafiksystemet, de egen-

skaper och kvaliteter det påverkar, kommunens tidigare erfarenhet och vilken mognad orga-

nisationen har inför nästa arbetsmoment. Nulägesbeskrivningen bör vara avgränsad till att 

beskriva det som är angeläget och relevant för den enskilda kommunen. 

 

Ta fram en vision, mål och inriktning 

Att ta fram en gemensam vision (eller övergripande mål) kan vara ett bra sätt att förankra 

övergripande målsättningar och ge möjlighet till diskussioner som i ett senare skede ökar 

förståelse och acceptans för viktiga åtgärder. Visionen bör ta sin utgångspunkt i kommunens 

övergripande planering, utvecklingsstrategi eller liknande. 

Visionsarbetet, översiktsplanen och budgeten är bra utgångspunkter i arbetet. Där beskrivs 

kommunen och dess utveckling. Saknas en kommunal vision kan en vision för trafiksyste-

met tas fram. Med den övergripande visionen, angränsande inriktningsdokument och nulä-

gesanalysen som grund kan detaljerade mål och inriktning formuleras. 

 

Trafikstrategin ska stärka utvecklingen i den riktning som kommunen beslutat sig för. For-

mulering av mål och val av inriktning innebär att en prioritering sker. De viktigaste resorna 

och transporterna lyfts fram medan de övriga får stå tillbaka.  

Mål och mått tas fram för de områden som bedöms vara viktigast att följa upp. Det är områ-

den som bör bevakas för att de ska hålla en viss nivå eller för att de ska utvecklas. Målen 

anger ett önskat tillstånd, måtten behövs för att kunna veta om utvecklingen går i den rikt-

ningen. Mål behövs både på kort och på lång sikt. En målhorisont förbi mandatperioden är 

viktig för att transportsystemet ska kunna utvecklas långsiktigt. De kortsiktiga målen behövs 

för att stimulera operativa insatser varje år och under hela mandatperioden.  

För de färdsätt och de egenskaper som prioriteras i trafikstrategin behövs mera precisa mål. 

För dessa mål behövs mått för att de ska kunna följas upp. Målen bör anges kopplade till ett 

årtal. Mängden mål ska avgränsas till att omfatta det som tydligt valts ut.  

Redan i detta skede bör kopplingen till pågående planering göras. Var ska målen hanteras, 

vem tar ansvar för respektive mål, vem blir ansvarig för hur målen ska följas upp? Avsikten 

med att ställa den frågan redan i detta skede är att målen då kan bli operativa och medverka 

till önskad effekt. 

Exempel på mål finns att hämta från nationell och regional nivå. Säkert finns en hel del 

inom den egna kommunen också.  

❱❱ En diskussion kring olika framtida utvecklingar kan vara till hjälp i arbetet. I Helsing-

borg tog man exempelvis fram tre olika scenarier för en framtida utveckling. Förutom 

Nollalternativet som beskrev vad som händer om inga särskilda åtgärder vidtas och ut-

byggnader sker enligt översiktsplanen, tog man fram ett scenario som kallades Klara mil-

jömålen, som innebar stora ansträngningar att påverka resvanor och beteenden, samt ett 

annat scenario som kallades På God Väg, som innehöll mer realistiska antaganden om 

vad som kunde vara möjligt att genomföra. 
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När målen formuleras så behöver de följas upp med en inriktning. Inriktningen ska ange vad 

som ska öka respektive minska, vad som ska utvecklas respektive avvecklas, vad som ska lyf-

tas fram och prioriteras respektive hållas tillbaka. Inriktningen har strategisk betydelse. Här 

kan övergripande formuleringar som ”samhälle för gående”, ”kollektivtrafikstomme” eller 

liknande användas. Inriktningen ska kommuniceras och ange hur transportsystemet ska för-

ändras. Den i ord formulerade inriktningen blir en viktig utgångspunkt för alla de framtida 

planeringssituationer och åtgärdsval som inte direkt behandlas i trafikstrategi eller hand-

lingsplaner. 

Inriktningen kan åskådliggöras genom värderosor där förändringen för färdsätt respektive 

olika stadsbyggnadskvaliteter kan lyftas fram. En sådan värderos ger en bild av utvecklings-

riktningen. Värderosen kan också användas för att visa skillnaden mellan olika scenarier. 

 

Resultatet av detta arbetsmoment blir att den önskvärda förändringen pekats ut och 

formulerats i en vision och i formulerade mål. Inriktningen beskrivs i ord med t.ex. förslag 

till insatsområden, prioriteringar eller principer för planeringen och de olika färdsätten. 

 

Förankra vision, mål och inriktning 

När nulägesanalysen, mål och inriktning har tagit form, men ännu inte är klara är det lämp-

ligt att bjuda in till samråd. Arbetet har nu drivits ganska långt men har ännu inte konkreti-

serats i åtgärder. Naturligtvis har dessa diskuterats under tiden arbetet pågått, men inget är 

ännu fastslaget. Processen är fortfarande öppen för påverkan. Det finns förutsättningar för 

en öppen och kreativ dialog, samt en konkretisering och avgränsning av arbetet.  

I arbetsgruppen kan utredningsskedet befästas med en tidig version av trafikstrategin. 

Denna version kan presenteras för styr- och referensgrupperna vid en gemensam trafikdag. 

Avsikten med att göra den dagen gemensam är att arbetet ska få fullt utbyte av den gemen-

samma kreativiteten samtidigt som alla berörda kan ta del av varandras funderingar och re-

flektioner. Dessutom kan förhoppningsvis ett steg tas i mognadstrappan, kunskap tillförs de 

medverkande.  

Vid en sådan trafikdag bör det vara ett brett deltagande från förvaltningar och politiker bl.a. 

politiker från såväl majoritet som opposition, regionala planansvariga, översiktsplan, stads-

byggnad, trafik & transporter, miljö & hälsa, Trafikverket och kollektivtrafikmyndigheter. 

❱❱ De trafikstrategier som genomförts ger exempel på hur målen hanterats i arbetet. I 

Gävle har man exempelvis redovisat sina mål kopplade till kvaliteterna i TRAST och 

mått som beskriver kvaliteterna. Halmstad har en tydlig redovisning av såväl nationella 

som regionala och kommunala mål. Eslöv har lagt tyngden mer på de lokala målen som 

tillsammans med beskrivande mått kopplas till kvaliteterna i TRAST. 

I avsnittet ”Mål och Mått” finns fler exempel. Observera att det kan finnas även 

”mjuka” mål av typen ”attraktiv kommun” som kan vara svårare att fånga upp i ett 

mått. 

I Östersund gjorde man redan i inledningen en genomgång av styrande dokument på 

internationell, nationell, regional och lokal nivå. I den förstnämnda nivån nämner man 

exempelvis Kyotoprotokollet och FN:s barnkonvention, för de övriga de transportpoli-

tiska målen, nationella planer för vägtransportsystemet, länsplaner, trafikförsörjnings-

program, översiktsplanen inklusive eventuella fördjupningar och kommunens miljö-

plan. 
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Samverkan mellan olika yrkesgrupper kan inte nog understrykas. Dialogen mellan översikts- 

och detaljplanerare, arkitekter, ingenjörer och andra planerare behöver en plattform för ut-

byte. I detta skede finns det en sådan plattform, den bör tas tillvara. Utbyte mellan olika yr-

kesgrupper ger som regel ett mervärde. Såväl pågående som framtida projekt kommer att ha 

nytta av utbytet.  

Innehållet i trafikdagen präglas av redovisningen och diskussionen av nulägesanalys, mål 

och inriktning. Tid bör även avsättas för att diskutera nästa steg i arbetet; åtgärder, genom-

förande, uppföljning och utvärdering. Denna del av trafikdagen sker lämpligen i mindre 

grupper med gemensam redovisning och diskussion så att nyanserna inte går förlorade. Tra-

fikdagen sammanfattas med anteckningar som ger en bild av hur arbetet kommer att kon-

kretiseras och slutföras.  

I en mindre kommun kan förankring och diskussion på en trafikdag ersättas med redovis-

ning och avstämning i ansvarig politisk nämnd, utskott eller styrgrupp. Det bör dock ges ut-

rymme till diskussion och reflektion även här. 

Resultatet av detta arbetsmoment blir att de berörda är väl uppdaterade om utred-

ningsläget och att alla berörda har fått möjlighet att reflektera och framföra sina synpunkter. 

En väl förankrad bild av vision, mål och inriktning bör finnas i detta skede. 

 

Ta fram handlingsplan 

När det gäller handlingsplanen och hur man beskriver åtgärderna kan detaljeringsgrad och 

omfattning skilja sig mycket åt från kommun till kommun. Detaljeringsgraden står i relation 

till kommunens storlek och vilka problem man har.  

I den mindre kommunen kommer trafikstrategin sannolikt att omfatta även konkreta åtgär-

der. Strategi och handlingsplan återfinns då i ett samlat dokument. Åtgärder kan exempelvis 

handla om utbyggnad av cykelnätet, ombyggnad av korsningar, fler hastighetssäkrade gång-

passager. I den större kommunen stannar beskrivningen kanske vid insatsområden, be-

skrivna utifrån problembilden. I den större kommunen kan exempelvis en ny cykelplan pe-

kas ut som en viktig fortsättning på arbetet. Arbetet med trafikstrategin leder i den större 

kommunen normalt vidare till planer och program med ökad detaljeringsgrad.  

I handlingsplanen klargörs vad som behövs för att nå de uppsatta målen utifrån den strate-

giska inriktning som valts. Urvalet bör inte begränsas till enbart fysiska åtgärder i transport-

näten. Även andra åtgärder som beteendepåverkan, trafikreglering, parkeringsstyrning och 

markanvändning bör ingå. Här får man göra ett vägval, antingen ska man landa arbetet på 

en mer strategisk nivå, dvs. en mer renodlad trafikstrategi, eller ett styrdokument som inne-

håller både en strategisk nivå (strategidel) och konkreta åtgärder (handlingsplan). 

Problemanalyserna och befintligt underlag ligger till grund för vad som behöver göras. Ta 

stöd i fyrstegsprincipen, det vill säga en planering i fyra steg där man först analyserar och 

prövar åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt, sedan åtgärder som 

ger ett effektivare utnyttjande av befintliga trafiknät och fordon, därefter begränsade om-

byggnationer av befintliga nät och till sist nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

Försök att få fram ett samlat åtgärdspaket där åtgärderna tillsammans bidrar till större ge-

nomslagskraft. Försök även identifiera hur åtgärderna samspelar mot målpunkten och kan 

bidra till synergieffekter. Skissera en tidplan och grovt vilka kostnader som kan uppkomma. 

Detaljerna kommer senare i fas 3, genomförande. Diskutera även vilka åtgärder som behövs 
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för att nå målen även om trafikstrategin inte kommer att innehålla någon handlingsplan. 

Det är bra att få grepp om såväl teknisk som politisk genomförbarhet. 

Analysera, åtminstone översiktligt, konsekvenserna av den valda inriktningen för trafikstra-

tegin med avseende på de mål som formulerats. Kommer målen att nås med föreslagna åt-

gärder? Vilka ytterligare åtgärder kan behövas? Vilka omvärldsfaktorer kan påverka 

måluppfyllelsen och på vilket sätt? Finns det målkonflikter? Analysen kan innebära att du 

måste gå tillbaka och korrigera i handlingsplanen så att konsekvenserna blir acceptabla. Om 

möjligt bör konsekvenserna inte bara beskrivas kvalitativt utan även analyseras och beskri-

vas utifrån kvantitativa data och beräkningar. 

 

❱❱ Kunskap kan inhämtas genom att studera  

Exempel från andra kommuner eller från skrifter typ SKR:s Åtgärdskatalog, som dock har 

fokus på säker trafik i tätort eller GCM-handboken. 

Även TRAST delen Underlag kan bidra. Trafikverkets samhällsplanerare kan hjälpa till. 

SUMPs Action Plan är ett exempelupplägg på handlingsplan som baseras på ett flertal tra-

fikstrategier från olika europeiska städer, se bilaga 4.  

Trafikstrategin i Eslöv är ett bra exempel på hur man kan bygga upp insatsområden formu-

lerade som delstrategier och som kopplas till åtgärder grupperade enligt TRAST-kvali-

teterna. 

Transportstrategin i Halmstad följdes av ett handlingsprogram som ger en bra bild av hur 

deras utmaningar kan bemötas med olika typer av åtgärder grupperade enligt TRAST och 

fyrstegsprincipen. 

Linköping arbetar med strategier på två nivåer, dels en huvudstrategi som bygger på hel-

hetssyn, ändrat fokus i planeringen och att fyrstegsprincipen ska användas vid val av åtgär-

der, dels delstrategier för varje färdsätt samt för beteendepåverkan och ”smart tillväxt”. 
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Figur 8 Ovan visas innehållsförteckningen för Gävles trafikstrategi (vänster), en strategi som kommer att följas 
av ett handlingsprogram och för Eslöv (höger) som även redovisar tänkbara åtgärder för att nå målen. 

 

Resultatet av detta arbetsmoment varierar starkt i detaljeringsgrad mellan olika stora 

kommuner. Om kommunen valt att göra en handlingsplan som sträcker sig ned till genom-

förandeåtgärder bör åtgärderna förslagsvis vara sorterade under insatsområden, men också 

tydligt rubricerade under de fyra rubrikerna i fyrstegsprincipen. 
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Sammanställ trafikstrategin 

Trafikstrategin har vuxit fram under arbetets gång. Nu är det dags att sammanställa ett för-

slag till trafikstrategi som förankras inom de arbetsgrupper som deltagit i processen och po-

litiskt.  

I detta skede kan det vara lämpligt att bjuda in till en ny trafikdag, där upplägg och innehåll 

i trafikstrategin diskuteras. Det är viktigt att beskriva effekterna av strategin. Effekten kan 

beskrivas i siffror, värderosor eller liknande så att skillnaden mellan nuläge och önskat läge 

kan belysas.  

Trafikdagen drivs så långt att det finns ett tydligt underlag för beslut för om trafikstrategin 

är mogen att tas upp till politisk behandling. 

Underlag till mycket av dokumentets innehåll har tagits fram i tidigare arbetsmoment, nu 

handlar det om att sammanställa, komplettera och tydliggöra. Dokumentet bör vara kortfat-

tat och fokusera på det viktigaste. Det kan göras genom att t.ex. att lägga sekundär informat-

ion i bilagor eller arbetsrapporter. Blir dokumentet ändå omfattande kan det vara aktuellt 

att ta fram en särskild kortversion. Det kan vara värt att lägga lite extra möda på en attraktiv 

layout. 

Trafikdagen inleder slutfasen i förankringsprocessen. Förankringen som löper som genom 

hela arbetet med trafikstrategin, övergår nu från att vara informell till att vara mer formell. 

Konceptet bör godkännas av ansvarig politisk instans innan det tas vidare i förankringspro-

cessen.  

Följande förslag till grundstruktur bygger på en genomgång av de senast gjorda trafikstrate-

gierna, och ger en tydlig bild av hur en trafikstrategi kan byggas upp.  

Nedan visas struktur på rubriker i en trafikstrategi. 

 Nulägesanalys 

1. Stadens karaktär 

2. Trafikens omfattning 

3. Trafiksystemets uppbyggnad 

4. Tillgänglighet 

5. Trygghet 

6. Trafiksäkerhet 

7. Miljö och hälsa 

 Vision och mål 

 Inriktning, insatsområden, principer för de olika färdsätten och detaljerade mål och 

mått 

 Handlingsplan 

 Genomförande 

 Uppföljning 

Resultatet av detta arbetsmoment är ett komplett förslag till trafikstrategi som är klar 

för ett politiskt ställningstagande 
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Kommunicera, remissbehandla och justera trafikstrategin 

Förankringsarbetet fortsätter. Utöver en traditionell remissbehandling så kan det vara aktu-

ellt med samråd via öppet hus, riktad information till olika förvaltningar, information till 

olika politiska församlingar, utställning med temakvällar etc. 

Vilka grupper som ska bjudas in till samråd kan variera med lokala förutsättningar, men 

vanligen bör man söka dialog med politiska företrädare, inomkommunala förvaltningar, all-

mänheten, näringslivet, handeln, intresseorganisationer som pensionärsföreningar och han-

dikapporganisationer, myndigheter som Trafikverket, länsstyrelse, regional kollektivtrafik-

myndighet, grannkommuner. 

Om trafikstrategin har en mer strategisk inriktning så kan det räcka med en mer traditionell 

remissbehandling. Förankringsarbetet kan lämpligen sammanställas till en samrådsredogö-

relse. 

Efter samrådsförfarandet revideras och färdigställs konceptet, inklusive text om genomfö-

rande och uppföljning. Därefter sker slutlig politisk behandling. 

Resultatet av detta arbetsmoment är en remissbehandlad trafikstrategi. Strategin kan 

revideras efter de synpunkter som kommit och synpunkterna kan sammanställas i ett sepa-

rat dokument.  

 

Antagande av trafikstrategin 

Beslut om mål och strategisk inriktning tas oftast av kommunfullmäktige medan handlings-

planen behandlas av ansvarig nämnd (t.ex. stadsbyggnadsnämnd eller teknisk nämnd) eller 

alternativt kommunstyrelsen. Utöver de formella besluten är det lämpligt att ta upp frågan 

om ansvar för genomförande så att beslut även tas om vem som ansvarar för genomföran-

det, hur strategin ska följas upp och hur resultat ska kommuniceras. 

Resultat av arbetsmomentet är att efter beslutet i kommunfullmäktige eller kommu-

nens ledning finns det ett styrdokument, en trafikstrategi, som ska genomföras, förvaltas 

och följas upp.  
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Fas 3. Genomföra och förvalta 

I detta kapitel ges ett förslag till 

hur genomförandet av trafikstrate-

gin kan gå till. Syftet är att under-

lätta tillämpning och användning 

så att utvecklingen steg för steg går 

i riktning mot vision och mål. Ska 

detta lyckas krävs det att många 

aktörer såväl inom som utanför 

den kommunala organisationen 

görs delaktiga. Väl förankrade mål-

sättningar, bra organisation och en 

tydlig struktur för arbetet underlät-

tar genomförandet. Det gör det 

också lättare att styra och utveckla 

verksamheten. Att integrera trafik-

strategins förslag och åtgärder i 

den fortlöpande verksamhetspla-

neringen är en viktig framgångsfaktor. 

 

Genomförandeplanering, påbörja genomförandet 

Handlingsplanen bör integreras i verksamhetsplaneringen. Genomförandebeskrivningen i 

trafikstrategin kan behöva fördjupas och göras mera detaljerad, t.ex. genom att:  

 Fastställa ansvar och bestämma mera detaljerat vem som ska göra vad. 

 Anpassa organisationen i de fall det behövs, t.ex. att tillföra nya kompetenser 

och/eller personella resurser  

 Bestämma vem som ska ansvara för uppföljningen. Beskriv hur målen och insat-

serna ska mätas och hur avvikelser ska hanteras. Välj ambitionsnivå. 

 Gör tids- och budgetplan för respektive åtgärd, mera detaljerat för de som ligger 

nära i tiden och översiktligt för övriga. 

 Etappindela åtgärder och prioritera vilka som ska genomföras först 

 Få budgetutrymme och finansieringsbeslut för de åtgärder som ligger närmast i ti-

den  

 

Behovet av att öka detaljeringsgraden varierar beroende på trafikstrategins innehåll och om-

fattning. Det är viktigt att beskrivningen passar in i kommunens struktur för verksamhets-

planering så att åtgärderna tas med där.  

Genomförandeplaneringen är återkommande där resurser och åtgärder normalt fastställs 

varje år. Det handlar därför om att successivt ta med trafikstrategins handlingsplan i verk-

samhetsplaner i den takt som är ekonomiskt och politiskt möjlig. 

Det är viktigt att säkra samverkan med förtroendevalda, kommunens förvaltningar och bo-

lag samt med externa aktörer inte bara genom den process som arbetsordningen beskriver 

Figur 9 Processen i TRAST-Guiden, Fas 3 
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fram till beslutad trafikstrategi, utan även efter den. Även i genomförandet är deras medver-

kan kritisk för att lyckas. 

Att söka externa medel för finansiering av avgränsade projekt kan också vara ett sätt att 

komma igång med genomförandet och göra det i en högre takt än vad som annars hade varit 

möjligt. 

 

 

Figur 10 Cykelnät i Skövde, rött anger behov av kompletteringar 

 

 

Resultatet av detta arbetsmoment är att trafikstrategin har integrerats i den ordinarie 

verksamhetsplaneringen och att arbetet med genomförandet förankrats och kvalitetssäkrats 

genom en mera detaljerad genomförandeplanering.  

 

❱❱ Det kan även behövas ett förankringsseminarium i början av genomförandet. Nu bör-

jar det ju ”på allvar”. I Helsingborg bjöd man in till ett sådant startmöte för att tydliggöra 

hur genomförandet skulle gå till, ansvar, tidplan och vilka pengar som stod till förfo-

gande. Dessutom hur åtgärderna skulle kommuniceras med allmänheten. 
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Exempel från Örebro 

I Örebro formulerade man sig så här om hur man skulle genomföra sin transportplan, 

under rubriken ”Från vision till verklighet”:  

❱❱ Det är en lång väg innan transportsystemet (och hela samhället) är långsiktigt håll-

bart. Transportplanen syftar till att utveckla ett transportsystem i Örebro kommun som 

är mer hållbart än dagens. Ny kunskap tillkommer dock hela tiden. Transportplanen 

måste därför ständigt hållas aktuell och vid behov omprövas. 

Ansvar, delaktighet och regelbunden uppföljning är viktiga faktorer för att förändringar 

ska komma till stånd. 

Ledning och ansvar 

Det är viktigt med ett tydligt ansvar för att driva och hålla samman arbetet, dels inom 

den kommunala organisationen, dels i samverkan med andra aktörer. Detta ansvar 

hamnar på processen hållbara transporter vid klimatkontoret. 

Ansvar för genomförande av specifika åtgärder i transportplanen anges i anslutning till 

respektive åtgärd. 

Därutöver ankommer det varje nämnd och förvaltning att i sitt löpande arbete ta hän-

syn till de mål och principer som transportplanen ger uttryck för. 

Samsyn och delaktighet 

Transportplanen har växt fram i en process med medverkande tjänstepersoner från 

flera förvaltningar, främst inom programområde samhällsbyggnad. Detta samarbete 

har resulterat i att en ny och viktig samsyn kring hållbara transporter börjat växa fram i 

den kommunala organisationen. Detta processinriktade arbete bör fortsätta och om 

möjligt breddas till att också omfatta externa intressenter. Huvudsyftet är att utbyta er-

farenheter och säkerställa kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling på området. 

Ansvaret för detta ligger på processen hållbara transporter vid klimatkontoret. 

Uppföljning och omprövning 

Effekten av olika åtgärder är i många fall svårbedömd. Därtill påverkas utvecklingen av 

en lång rad faktorer utanför kommunens kontroll. 

Regelbunden uppföljning är en förutsättning för att kunna bedöma effekten av gjorda 

insatser. Samtliga föreslagna mål i transportplanen är därför kopplade till indikatorer 

som relativt enkelt kan följas. 

Det ankommer processen hållbara transporter vid klimatkontoret att årligen presentera 

en utvärdering av utvecklingen på området i stort samt en bedömning av genomförda 

åtgärder och deras effekt på måluppfyllelsen. 

Vid behov fattas beslut om nya prioriteringar. På några års sikt kan även målen behöva 

revideras. 
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Riktningsanalyser kan användas 

tillsammans med värdeskalor från 

TRAST. Kanske behövs en ny ge-

nomgång av tabellen ”samlad be-

dömning”, kanske några nya vär-

derosor. Exemplet till vänster är 

hämtat från Eslöv, där konsekven-

serna av tre scenarier som kallas 

Tillväxt, Grönt och Jämlikt bedöms 

i en värderos. 

 

Följ upp och utvärdera, kommunicera resultatet 

Uppföljningen är central i genomförandet. I den följs hur mål och mått utvecklas, exempel-

vis: 

 Förändras de mått som valts för att följa önskvärd riktning? 

 Går utvecklingen som helhet åt rätt håll? Varför/varför inte? 

 Har genomförda åtgärder gett förväntat resultat? 

Att följa upp och utvärdera är ett sätt att vårda handlingsplanen och att arbeta med ständig 

förbättring. Utvärderingen kan ske såväl med kvalitativa som med kvantitativa mått. Be-

skrivningar i ord är viktigt för att fånga nyanser. Numeriska skalor ger tydliga utfall. I upp-

följningen ingår också att vidta korrigerande eller nya åtgärder i de fall utfallet inte blir det 

önskade. Det är egentligen först då uppföljningen uppfyller sitt syfte och ger en konkret 

nytta tillbaka.  

Någon politisk nämnd eller utskott bör redan i trafikstrategin få ett uttalat ansvar för för-

valtning och uppföljning. För att detta ska fungera smidigt så kan det vara bra att behålla 

projektorganisationen ett tag till och ge den ett uttalat ansvar för att sätta igång genomfö-

randet och redan från starten planera lämpliga uppföljningsaktiviteter. 

Redovisning av uppföljningen görs lämpligen i form av en skriftlig sammanställning, kanske 

en årsrapport. Rapporten kommuniceras såväl inom som utom den kommunala organisat-

ionen. Om det redan finns etablerade kanaler för liknande kommunikation (t.ex. miljöbaro-

meter för miljöutvecklingen, hållbarhetsbokslut, trafikutvecklingsstatistik, verksamhetsre-

dovisning eller budgetarbete) kan det vara lämpligt att infoga resultaten där. Tänk noga ge-

nom syftet med kommunikationen så att den blir ändamålsenlig och effektiv. 

Viktiga grupper att kommunicera utvärderingen med är ansvariga politiker, kommunala 

tjänstepersoner, samarbetspartners som Trafikverket, andra myndigheter, kollektivtrafiken 

och allmänhet.  

Förutom att utvärdera trafiksystemen och deras egenskaper så bör även kommunens arbets-

sätt ingå i utvärderingen. Fungerar organisationen, finns engagemanget kvar, jobbar vi på 

rätt sätt, känner vi större förståelse/mognad för arbetet? I sin enklaste form består denna 

del av en självutvärdering där de mest involverade tjänstepersoner diskuterar sådana fråge-

ställningar och försöker besvara dem så ärligt som möjligt. Syftet är inte att leta fel och bris-

ter utan istället att hitta sätt att utveckla och förbättra verksamheten. Denna del av utvärde-

ringen görs förmodligen inte lika ofta som den mer resultatinriktade uppföljningen. En 

mera avancerad process- eller verksamhetsutvärdering finns i olika former av revisioner att 

ta till. Revisioner som ofta inkluderar extern hjälp för att genomlysa arbetssätt. Exempel på 

Figur 11 Värderos 
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sådana revisionsverktyg för olika delar av trafik- och stadsplaneringen är trafiksäkerhetsre-

vision, Bypad (cykelplanering) och MaxQ (mobility management). 

 

 

Resultatet av detta moment är att uppföljning och återföring av kunskap sker. Arbets-

momentet stödjer en lärande organisation och ett arbetssätt som ger ”ständiga förbätt-

ringar”. 

 

Uppdatera styrdokumenten, aktualitetsförklara 

Efter en tid kan det vara dags att pröva om trafikstrategin har blivit inaktuell. Kanske har en 

stor del av handlingsplanen genomförts, kanske står kommunen inför en förändrad utveckl-

ing eller har det hänt något i omvärlden som kräver nya tag. Insikten om uppdateringsbehov 

kan uppstå på flera sätt men uppföljningens resultat är en viktig källa. 

Det kan handla om att allt ifrån mindre uppdatering av styrdokument (nuläge, mål, inrikt-

ning) eller handlingsplan, till att ta fram en helt ny trafikstrategi. Denna uppdatering ersät-

ter inte de justeringar som bör göras kontinuerligt (men som vanligen är mindre omfat-

tande) utifrån utfallet av den årliga uppföljningen.  

Ofta tas trafikstrategin fram samtidigt med att översiktsplanen aktualitetsprövas eller omar-

betas. Om trafikstrategin tagits fram separat bör deras aktualitetsprövning ske samtidigt så 

att de stödjer varandra. Att aktualitetspröva trafikstrategin på samma sätt som man ska göra 

med översiktsplanen kan vara ett sätt att säkerställa en återkommande uppföljning strate-

gin. Vid aktualitetsprövningen är det även lämpligt att se över om fler trafikstrategiska frå-

gor ska inkluderas i trafikstrategin. En aktualitetsförklaring blir också en konkret anledning 

att kommunicera trafikstrategins innehåll till politiker och tjänstepersoner. 

Vid en mera genomgående uppdatering eller aktualitetsförklaring kan aktiviteterna i 

TRAST-guidens inledande fas återigen bli användbara stöd. En mera genomgripande upp-

datering av trafikstrategin är nästan som att börja om på nytt (fast förhoppningsvis på en 

högre nivå) och då blir det återigen viktigt att fånga berördas intressen, att samla subjektiva 

och objektiva fakta samt att formulera och förankra en projektbeskrivning uppdateringsar-

betet. 

Resultatet av att aktualitetspröva trafikstrategin samtidigt med översiktsplanen blir att do-

kumentens beroenden, brister och utvecklingspotential kan lyftas fram, bli aktuella och tyd-

liggöra samhörigheten. I en större kommun med mera komplexa frågeställningar kan det 

❱❱ I Eskilstuna föreslår man att uppföljningen av Trafikplanen sker i den årliga rapporten 

”Trafiken i Eskilstuna”. Rapporten redovisar sedan många år tillbaka trafikmängder och 

olyckor, men nu föreslår man att den utvecklas till att omfatta uppföljning av samtliga 

målområden i trafikplanen. 

MaxQ är ett processutvärderingsverktyg för verksamhet inom mobility management (be-

teendepåverkan). Det visar hur väl uppsatta mål följts, om arbetsformen varit effektiv, 

samt hur arbetet kan utvecklas i medverkande organisationers verksamhet. I MaxQ ingår 

bl.a. en ”självutvärdering” bestående av 24 frågor till den egna organisationen.  

Källa: www.epomm.eu. 

Trafiksäkerhetsrevision är ett annat exempel på verktyg för utvärdering av verksamhet 

inom trafik- och stadsplanering (trafiksäkerhetskultur och trafiksäkerhetsstandard). 
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ändå behövas separata aktualitetsprövningar, om arbetet bedöms bli alltför omfattande eller 

svårgripbart. Underlagen för att uppdatera trafikstrategin och översiktsplanen kan tas fram 

samtidigt och användas i båda dokumenten. När frågan prövats finns ett beslut om hur ak-

tualiteten ska hanteras. 

Mål och mått  

Mål och mått är viktiga delar i hela TRAST-guidens arbetsprocess (fas 1, 2 och 3). Målen pe-

kar ut viljeinriktningen och är de viktigaste ledstjärnorna för val och prioritering av åtgär-

der. Mått kompletterar målen och kan ge en både bredare och djupare förståelse transport-

systemets funktion och utvecklingsbehov. De kan t.ex. användas vid framtagande, använd-

ning och uppföljning av en trafikstrategi inklusive de åtgärder som ska genomföras som 

följd av strategin.  

Detta kapitel i TRAST-guiden är en fördjupning med ökad detaljeringsgrad. Avsikten är att 

ge förslag på målformuleringar och lämpliga mått att använda i arbetet med en trafikstra-

tegi. Avsnittet presenterar också hur mål och mått kan användas i arbetsprocessens olika 

steg, vad som är viktigt att tänka på vid urval av mål och mått, och förslag till hur bra struk-

turer kan skapas för mätning och uppföljning. 

Förslagen på mål och mått syftar i första hand till att vara generella vid framtagande och ge-

nomförande och uppföljning av en färdsättsövergripande trafikstrategi för en tätort eller 

kommun som helhet. Specifika lokala behov kan kräva att man kompletterar med andra mål 

och mått, liksom att planer eller program för ett enskilt färdsätt också kräver ökad detalje-

ringsgrad. 

Förslag till mål och mått avser att mäta och följa upp transportsystemets funktion och dess 

kvaliteter. Även arbetssätt (organisation, förståelse/mognad, kompetens, etc.) är viktigt att 

följa upp men ingår inte i denna beskrivning. Se istället TRAST-guiden och arbetsprocess för 

fas 3 där det även ges några exempel på stöd för uppföljning av sådana aspekter.   

 

Mål och mått i arbetsprocessen 

Mätbara mått är ett verktyg som kan användas igenom de olika faserna och stegen i TRAST-

guidens arbetsprocess. De kan bli en ”röd tråd” genom arbetet och data om ett antal rele-

vanta mått kan underlätta informationsinsamling, kunskapsuppbyggnad, redovisning och 

kommunikation. 

I den inledande fasen kan mått kortfattat beskriva tillståndet utifrån enkelt tillgängliga data. 

Dessa basdata kan utvecklas till en mera komplett nulägesbeskrivning där data om olika 

mått fördjupas och breddas. Mål kan göras mätbara genom att de formuleras utifrån mått. I 

analys- och prioriteringsarbetet är en bristanalys av skillnaden mellan nuläget och målnivå 

för målsatta mått en god hjälp. Val av inriktning och åtgärder görs därefter på ett sätt som 

förväntas leda till att mål och mått utvecklas i önskad riktning. Mått följs upp och utvärde-

ras. Ledning och styrning i genomförandefasen bör i hög grad kunna baseras på den inform-

ation som måtten ger. 

I slutet på kapitlet visas ett exempel på hur mål och mått kan användas i arbetsordningens 

olika moment. 
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Förslag på mål och mått 

Förslag på mål respektive mått visas på de kommande uppslagen i form av matriser. Det 

färgmarkerade ”T” som bildas av raden Gemensamt (visionsnivå) och kolumnen Transport-

system är centrala i en trafikstrategi och därför mest utvecklade. De är utifrån TRAST och 

dess TRAST-kvaliteter generellt intressanta och bör övervägas ingå i trafikstrategier oavsett 

sammanhanget. De är användbara vid formulering och val av såväl vision som mål och mått.  

Övriga (till viss del tomma) celler i matriserna är intressanta för att ta upp aspekter och pro-

blem som är mera specifikt lokalt intressanta. Det kan finnas lokala problem och brister som 

bör ges särskild tyngd i en trafikstrategi, vilket då bör komplettera målbilden.  

Förslagen till mått är hämtade ifrån befintliga exempel på trafikstrategier, och ifrån förslag 

på indikatorer som utvecklats i forskningsprojekt. De är ofta utformade för ett visst sam-

manhang med sina specifika förutsättningar vad gäller till exempel stadsstorlek, geografi, 

det befintliga transportsystemet och resmönster. De är av generellt intresse men använd-

ningen av dem behöver anpassas till förutsättningarna i respektive kommun. Matrisen med 

förslag till mål är mera allmänt hållna och därmed lättare att mer eller mindre direkt över-

föra till den aktuella kommunen.  

Som fördjupning av trafikstrategin behövs ofta att mera detaljerade planer och program tas 

fram (t.ex. en cykelplan, en kollektivtrafikplan eller ett trafiksäkerhetsprogram). Mål och 

uppföljning i dessa planer/program kan ses som en fördjupning av mål- och måttmatriserna 

för trafikstrategin och ”fyller på” innehållet i vita celler i respektive rad eller kolumn.  

TRAST-kvaliteten ”stadens karaktär” har en särskild ställning. Den beskriver planeringsfrå-

gor som är gemensamma för trafik- och bebyggelseplaneringen. Här finns ofta andra styrdo-

kument som breddar och fördjupar målbilden, exempelvis översiktsplan och stadsbyggnads-

program.  

Mål och mått i matriserna är allmänt formulerade med särskilda nyckelord markerade i fet 

stil. Syftet med detta är att lyfta fram särskilt viktiga aspekter och att ge den som utvecklar 

en trafikstrategi stöd i prioriteringar och val av inriktning. Lokal anpassning är ofta både 

nödvändigt och önskvärt, inte minst för att göra mål och mått praktiskt mätbara. Exempel 

på lokalt formulerade och använda mål finns i de exempel som finns med i läsa-vidare-lis-

tan. Formuleringen av mål och mått bör också knyta an till de övergripande transportpoli-

tiska målen. 
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 Stadens karaktär Transportsystem Trafikens omfattning 

gemensamt, 
visionsnivån 

Det tätbebyggda området 
ska planeras så att det prio-
riterar resurssnåla resor och 
transporter. Förtäta, lokali-
sera och blanda olika funkt-
ioner så att en variation upp-
nås. Bebyggelse och trans-
portsystem ska utformas ge-
mensamt så att stadsmiljön 
som helhet bidrar till en at-
traktiv stad. 

I det tätbebyggda området ska de 
olika transportslagen knytas sam-
man och vara ytsnåla.  Utforma ga-
torna så att hierarkin mellan dem 
tydliggörs och användningen av 
dem är lättförståelig. Prioritera re-
surssnåla resor och transporter 

Färdmedelsfördelningen ska för-
ändras så att ett resurssnål ut-
nyttjande av transportsystemet 
uppnås. Detta mål uppnås ge-
nom att andelen gång-, cykel- 
och kollektivtrafik ökar och att 
andelen biltrafik minskar.  

gång  Gångnätet ska vara heltäckande, 
bekvämt, kontinuerligt, gent och 
med god ytstandard.  

Gångtrafiken per invånare ska 
öka.  

cykel  Cykelnätet ska vara heltäckande, 
bekvämt, kontinuerligt, gent och 
med god ytstandard.  

Cykeltrafiken per invånare ska 
öka. Andelen resor kortare än 3-
5 km som sker med cykel ska 
öka. 

kollektivtrafik  Kollektivtrafiknätet ska vara kon-
kurrenskraftigt, effektivt och ge 
god framkomlighet. Utbudet av 
kollektivtrafik ska ge boende/verk-
samma/besök resmöjligheter av 
god kvalitet.     

Antal resor i kollektivtrafiken ska 
öka.  

Bytespunkt Bytespunkten bör placeras i 
anslutning stadens kärna. De 
möjligheter som detta ger tas 
tillvara.  

Bytespunkterna ska vara effektiva, 
enkla att förstå, trygga, säkra och 
bekväma.  

 

Bil  Biltrafiknätet ska vara heltäck-
ande.  
Hierarkin i biltrafiknäten ska vara 
tydlig. Hastigheten ska vara väl av-
vägd med de andra färdsätt och 
stadsbyggnadskvaliteter.   

Resor med bil per invånare ska 
minska. 

gods  Förbättra tillgängligheten till de 
godsintensiva målpunkterna Ut-
veckla logistik och samlastning.  

Godstrafik med lastbil som står i 
konflikt med stadens attraktivi-
tet ska minska. Andelen godstra-
fik på järnväg ska öka. 

utryckning  Utryckningstrafikens trafiknät ska 
ge acceptabel framkomlighet.  

 

Figur 12 Centrala och med utvecklade mål i gula rutor (fortsättning nästa sida) 



34 (48) 

 

 

 

Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan och hälsa 

Framkomligheten ska vara 

god för resurssnåla transpor-

ter. Tillgängligheten ska vara 

acceptabel för alla vid olika 

belastningsituationer. Samt-

liga grupper ska ha tillgång 

till transportsystemet och 

grupper med särskilda behov 

ska speciellt beaktas. 

Andelen personer som kän-

ner sig trygga i stadens of-

fentliga rum ska vara hög. 

Transportsystemets utform-

ning, funktion och använd-

ning ska medverka till hög 

trafiksäkerhet. 

Energieffektiviteten i trans-

portsystemet ska vara hög. 

Utsläppen av skadliga ämnen 

och negativ påverkan i form 

av buller och störningar ska 

hålla sig inom gräns- och 

riktvärden. Transportsyste-

mets klimatpåverkan ska 

minska, och medverka till en 

god hälsa. 

Tillgängligheten för gångtra-

fiken till viktiga samhälls-

funktioner ska öka. Enkelt 

avhjälpta hinder ska vara åt-

gärdade senast 2025. 

Tryggheten ska öka i gång-

vägnätet. 

Andelen säkerhetåtgärdade 

gångpassager ska öka. 

 

Tillgängligheten för cykeltra-

fiken till viktiga samhälls-

funktioner ska öka.  

Tryggheten ska öka i cykel-

vägnätet. 

Andelen säkerhetsåtgärdade 

cykelpassager ska öka. 

 

Kollektivtrafiken i staden ska 

göras mer tillgänglig för alla, 

såväl vad gäller gångavstånd, 

hållplatsutformning och for-

don. 

   

 Bytespunkten ska inbjuda till 

vistelse genom att trafikan-

ten upplever högre trygghet 

där än i omgivande trafiksy-

stem.  

Konflikt- och samspelspunk-

ter mellan olika färdsätt i by-

tespunkter ska ges ökad tra-

fiksäkerhet 
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Figur 13 Centrala och mest utvecklade mått i gröna rutor (fortsättning nästa sida) 

 

 Stadens karaktär Transportsystem Trafikens omfattning 

gemensamt, vis-

ionsnivån 
Täthet: Antal besökare/verksamma/ bo-

ende per ha, indelat i delområden.  

 Antal resor, reslängd och färdmedelsför-

delning.  

gång Andel av invånarna som bor inom 15 

min gångväg till stadskärnan. Andel av 

invånarna som har högst 15 min gång-

väg till arbetet. 

Genhetskvot för gångnätet från bostaden 

till viktiga målpunkter. Andel av gångnät 

som har god ytbeläggningsstandard. 

Andel gångresor till skolan. Andel cykelre-

sor till skolan. Andel gång- och cykelresor 

i högtrafik. 

cykel Andel boende i centralorten med 

restidskvot <1,5 cykel/bil. Andel av 

invånarna som bor inom 15 min cy-

kelväg till stadskärnan. 

Genhetskvot för cykelnätet från bostaden 

till viktiga målpunkter. Andel av cykelnät 

som har god ytbeläggningsstandard. Ande-

len separerad cykelväg av huvudtrafiknätet 

för cykel.  Andel cyklar parkerade i cykel-

ställ. Andel cykelställ med möjlighet att låsa 

fast cykelns ram.  

Antal passerande cyklar vid fasta mät-
punkter. GC-trafik i staden: andel och to-
talnivå. Andel cykelresor till skolan.  
Andel cykelresor under högtrafik.  

kollektivtrafik Andelen boende i centralorten med 

restidskvot <2 kollektivtrafik/bil. Andel 

av invånarna som från sin bostad når 

stadskärnan inom högst 15 min med 

kollektivtrafik. Andel av invånarna som 

når sin arbetsplats inom högst 15 min 

med kollektivtrafik. 

Andel resenärer som är nöjda med kollek-

tivtrafiken. Punktlighet, andel kollektivtra-

fik i tid. Turtäthet, stombussar av-

gångar/tim. Medelhastighet för stombus-

sar.     

Antal kollektivtrafikresor per invånare. 

Andel kollektivtrafikresor.  

Bytespunkt  Andel resenärer som är nöjda med bytes-

punkterna, byten mellan fordon/ färdsätt, 

överskådlighet, trygghet, bekvämlighet.  

Antal påstigande på Centralstationen 

och/eller centrumhållplatsen. 

Bil Yta för bilväg per invånare. Andel av ga-

tunätet med alléer. 

Andel av bilvägnätet som har god ytbelägg-
ningsstandard. Andel av biltrafiknätet som 
har en hastighetsnivå som överensstämmer 
med en systemanpassad hastighetsplan 
gjord enligt Rätt fart i staden. 

Trafikmängd på vägnätet. Bilkm per år för 

invånare som har bil. Andel bilresor. Bil-

trafikens andel av korta resor <5km. Bilre-

sors andel av resor till skolan. Bilresors 

andel under högtrafik. Bilinnehav per in-

vånare. 

gods    

utryckning  Utryckningstrafikens trafiknät ska ge accep-

tabel framkomlighet.  
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Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan och hälsa 

Andel av boende med mindre än 500 m till ett re-
kreationsområde större än 5 hektar/dagligvaruaf-
fär/kollektivtrafikhållplats. Andel av boende/före-
tag/ besökare som är nöjda med transportmöjlig-
heterna. Restidskvoter (gång/ bil, cykel/bil, 
buss/bil). Nyckeltal för drift och underhåll. 

Andel boende som upplever 
trygghet och trivsel relaterat 
till trafiken.  

Antal döda, Antal all-
varligt skadade, Antal 
lindrigt skadade, enligt 
STRADA  

Transportsystemets energianvändning 
och utsläpp av CO2. Antal gator/bo-
ende som drabbas av överskridande av 
miljökvalitetsnormen för utomhusluft/ 
överskridande av riktvärden för utom-
husbuller/ överskridande av riktvärden 
för vibrationer. 

Andelen av gatorna som är tillgänglighetsanpas-
sade. Andel av gångpassagerna som är tillgänglig-
hetsanpassade enligt ALM. Andel grundskolebarn 
som bor inom gångavstånd från skolan. Andel fas-
tigheter i kommunen som är anslutna till gångnätet 
så att de uppfyller PBL:s tillgänglighetskrav.   

Andel gående som upple-
ver trygghet och trivsel re-
laterat till trafik. Gångväg-
visning på huvudstråk för 
gående. Andel gångvägar 
med belysning (egen eller 
delad). Andel gångtunnlar 
med trygg genomsikt. 

Andel gångpassager 
som är hastighets-
säkrade till 30 km/h. 

 

Avstånd till cykelparkeringar vid viktiga målpunkter 
(andel som har <50 m). Vid hur stor andel av de 
stora besöksmålen det finns någon ledig plats att 
ställa cykeln på. Andel av arbetsplatserna som nås 
inom 45 minuters restid.  

Andel cyklister som upplever 
trygghet och trivsel relaterat 
till trafik. Cykelvägvisning på 
huvudstråk för cykel.  Andel 
cykelvägar med belysning 
(egen eller delad). Andel cy-
keltunnlar med trygg genom-
sikt. Andel cykelvägar med 
belysning. Antal cykelstölder. 

Andel cykelöverfarter 
som är hastighetssäk-
rade till 30 km/h. An-
del cyklister som an-
vänder cykelhjälm - 
barn, ungdomar och 
vuxna. 

 

Antalet hållplatslägen som anpassats för funktions-
hindrade enligt regelverk. Antal gjorda kollektivtra-
fikresor av personer med färdtjänsttillstånd som 
har ett ledsagarbevis på buss. Andel av invånarna 
med tillgång till busstrafik inom 300 m fågelvägen. 
Tillgång till busstrafik inom 200 m vid viktigare mål-
punkter som handelsområden eller större arbets-
platser. Andel av befolkningen som har max 300 m 
till busslinje med turtäthet på max 30 min i högtra-
fik. Andel av arbetsplatserna som nås inom 45 mi-
nuters restid.  

Andelen resenärer som upp-
lever att det är tryggt att resa 
med buss. 

  

 Andel resenärer och andra 
besökare som upplever att 
det är tryggt på bytespunk-
ten. 

  

Kostnad per timme för parkering i stadskärnan. An-
tal allmänna parkeringsplatser i stadskärnan. Be-
läggningsgrad på allmänt tillgängliga parkeringsplat-
ser i stadskärnan. 

 Andel bilister som an-
vänder bälte/kör nyk-
tert/drogfria. Andel 
trafik i laglig fart. Antal 
gator med 85-perc om 
max 30 km/h. Andel 
kommunala bilar med 
alkolås och/eller has-
tighetspåminnare.  

Andel miljöbilar registrerade i kommu-
nen. Andel miljöfordon som upphand-
las. Mängd utsläpp av NOx, CH, SO2 
från biltrafiken per invånare och år. 
Mängd utsläpp av CO2 från biltrafiken 
per invånare och år. Mängd använt 
salt per invånare. Andel av dagvattnet 
som renas. Andel av personkilometer 
med förnybara bränslen.  

Andel godstransportörer som upplever lastnings- 
och lossningsmöjligheterna i stadskärnan som ac-
ceptabel. 

  Lastfaktor dvs aktuell lastkapacitet / 
max lastkapacitet. Andel tung trafik i 
utvalda snitt. Antal butiker som sam-
ordnat tider för godsmottagning. An-
del tonkilometer med förnybara driv-
medel. 
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Urval av mål och mått 

Det finns olika metoder för att välja ut bra mått. Valet är normalt en avvägning mellan olika 

faktorer. Exempel på kriterier som bl.a. använts för val av transportmått på lokal nivå i Stor-

britannien (DETR, 2000, Local Quality of Life Counts) beskrivs nedan.  

 Datatillgänglighet. Finns data tillgänglig?  

Vad finns i form av rådata och vad måste samlas in från början. Att data är svår att 

få tag på är dock ej ensamt ett skäl att ignorera ett mått.  

 Kostnadseffektivitet. Vilka resurser krävs för att samla in och använda datan (tid 

och pengar)?  

 Enkelt att förstå.  En del mått är svåra att förstå, andra mera direkt begripliga. Tra-

fikstrategin vänder sig normalt till många grupper med begränsad kunskap om tra-

fikplanering och därför är detta kriteriet viktigt. 

 Relevans.  Visar måttet på en viktig fråga eller en fråga som kommer att bli viktig? 

Om det finns lokala förhållanden som bedöms som viktigare att mäta än de som ge-

nerella mått visar på så bör mätning och uppföljning av lokala prioriteras. 

 Åtgärdsfokusering.  Vad kan vi använda måttet till? Visar det vägen till relevanta 

åtgärder? Uppföljning som visar utvecklingen i stort är bra men mått som leder till 

åtgärder är bättre. Uppföljningens nytta och främsta syfte är att bidra till korrige-

rande åtgärder och förbättrad effektivitet.  

 Balans.  För att en uppsättning mått ska vara användbar betonas att det finns en 

balans. Balans i form av sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter, liksom lo-

kala styrkor och svagheter. 

Uppföljning av mått kan ge möjligheter till jämförelser och att mäta framsteg. De kan hjälpa 

människor att förstå hållbar utveckling och öka medvetenheten om nyckelfrågor. De kan vi-

dare tydligt visa för människor vad de kan bidra med. Fastän mått är användbara och verk-

ningsfulla, kan de även förvränga behovet av prioriteringar och fokus i riktning mot de om-

råden som beskrivs och ge upphov till andra områden, som kanske är svåra att mäta, upp-

levs som mindre viktiga. 
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Figur 14 Exempel på struktur för uppföljning 

Skapa bra strukturer för uppföljning 

För att innehållet i trafikstrategin ska vara levande och komma till användning i det dagliga 

arbetet, krävs någon form av rutiner. Det kan t.ex. organiseras utifrån någon slags kvalitets- 

eller ledningssystem. I sin enklaste form kan det bestå av checklistor/dokument som visar 

vem som är ansvarig, på vilket sätt och hur ofta uppföljning av måtten kan ske etc. Man bör 

försöka bygga ett sådant uppföljningssystem kopplat till kommunens övriga system för led-

ning och utveckling av verksamheten (verksamhetsplanering, budget, verksamhetsuppfölj-

ning, etc.).  
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Ordlista 

Ordlistan förklarar en del av de ord som används. Syftet är att redovisa hur författarna till 

boken har avsett att respektive ord ska uppfattas. Ordlistan gör inte anspråk på att vara ge-

mensam för branschen utan gäller för detta dokument. 

Ord Betydelse 

Fyrstegsprincipen En planering i fyra steg. Först analyseras och prövas åtgärder som påverkar 

transportbehovet och val av transportsätt, sedan åtgärder som ger ett effek-

tivare utnyttjande av befintliga trafiknät och fordon, därefter begränsade 

ombyggnader av befintliga nät och till sist nyinvesteringar och större om-

byggnadsåtgärder. 

Gaturumsbeskriv-

ning 

Sammanställning av information som ger underlag för utformning av gatu-

rum. Beskrivningen innehåller fyra delar: karaktär, nättillhörighet, hastig-

het och egenskaper att beakta. 

Hållbar utveckling En stadsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kom-

mande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Inriktning Inriktningen ska ange vad som ska öka resp. minska, vad som ska utvecklas 

resp. avvecklas, vad som ska lyftas fram resp. hållas tillbaka. Inriktningen 

har strategisk betydelse. Inriktningen beskriver förslag till insatsområden, 

principer för de olika färdsätten och detaljerade mål och mått för att mäta. 

Insatsområden Strategisk inriktning för åtgärder i någon form, exempelvis för en särskild 

egenskap eller ett färdsätt. 

Integrering Integrering innebär att olika färdsätt blandas. Integreringen ställer höga 

krav på utformning och hastighetsanpassning. Integrering kan till exempel 

ske i en gårdsgata där alla färdsätt finns på samma gatuyta, utan att skiljas 

åt med kant eller nivåskillnad. 

Mått Ett mått som beskriver hur en viss egenskap förändras över tiden. Kan an-

vändas för uppföljning av mål, åtgärder mm. 

Resvaneundersök-

ning 

Resvaneundersökning lyfter fram fakta kring resor inom ett område med 

avseende på frekvens, ärende, resmål, färdväg, färdsätt, tid på dygnet mm. 

Separering Separering innebär att olika färdmedel skiljs åt i tid och rum framför allt 

vid stora trafikflöden, höga fordonshastigheter och vid skapandet av säkra 

korsningar för oskyddade trafikanter. 

Stadens karaktär Egenskaper som kännetecknar staden, till exempel geografiska förutsätt-

ningar, historia, bebyggelse, struktur, utformning och stadsliv. 

SWOT Är en akronym byggd på de engelska orden ”Strengths”, ”Weaknesses”, 

”Opportunities” och ”Threats”). Metoden är ett vanligt förekommande pla-

neringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot vid en strategisk analys. 

Trafikstrategi Ett planeringsdokument som anger trafikplaneringens inriktning. Trafik-

strategin kan användas som ett av underlagen till en fördjupning av över-

siktsplanen. 

Transport Förflyttning av personer eller gods, i transporttekniska sammanhang inräk-

nas även hantering och lagring av gods. 

Transportkvalitet Med transportkvalitet avses nivån av behovsuppfyllelse för trafikanter i frå-

gor som rör tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet. Transportsy-

stemets utformning och funktion ska medge en hög transportkvalitet för 

näringslivet. 

Vision Visionen anger ett önskvärt framtida tillstånd. Visionen anger ett ideal, ett 

tillstånd att sträva efter. 
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Läsa vidare 

Webbplatser 

Konkret stöd i arbetet uppdateras kontinuerligt på resp. myndighets hemsida. Följande 
hemsidor innehåller information som ger aktuellt stöd: 

www.eltis.org  

ec.europa.eu/transport/index_en.htm  

www.sump-assessment.eu 

Exempel på mål och mått: 

Mått i TRAST, Underlagsdelen 

Mått för mätning av utvecklingen av hållbart transportsystem i städer/tätorter, utvecklade i 
EU-projektet SHIFT (länk till kommande projektwebbplats, kompletteras) 

Förslag på HASTA-indikatorer till kommuner, projekt vid LTH. Se projektwebbplats http:// 
www.tft.lth.se/hasta/  

Litman T, 2011, Sustainability and Livability - Summary of Definitions, Goals, Objectives 
and Performance Indicators, Victoria Transport Policy Institute, 
http://www.vtpi.org/sus_liv.pdf  

Enkla tillgänglighetsmått för resor i tätort. Trafikverket publikation 2010:072. 
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Bilaga 1. SWOT-analys 

En SWOT-analys kan vara lämplig i samband med den inledande trafikdagen som ett sätt att 

på en översiktlig nivå diskutera bilden av sin kommun/ tätort. Analysen kan ge besked om 

läget mer generellt och ger även stöd för att ta fram mål och visioner. Gävle, Helsingborg, 

Linköping och Örebro är exempel på kommuner som arbetat med SWOT-analyser genom 

att diskutera transport systemets styrkor och svagheter. Här följer ett exempel från 

Örnsköldsvik med fokus på hållbar tillväxt. 

 

Nuläge i Örnsköldsvik 

Eurofutures bedömning är att kommunen och dess näringsliv står väl rustade inför framti-

den och befinner sig i ett gynnsamt läge. SWOT-analysen beskriver nuläget via åtta framträ-

dande styrkor och svagheter för Örnsköldsvik enligt följande: 

Utvecklingsarbetet en unik styrka 

 Upplägg och metodik finns på många håll, men det som är unika framgångsfaktorer i 

Örnsköldsvik handlar om engagemang, tilllit, förtroende, samverkan hos näringsli-

vet, att många känner ansvar etc. Det faktum att Vision 2008-arbetet varit fram-

gångsrikt är i sig en styrka; ”man vet att det går att skapa förändring och utveckling” 

Stark utveckling, mycket har hänt 

 Befolkningen har ökat; stark nettoinflyttning och förbättrat födelsenetto 

 Sysselsättningen har ökat och handeln har uppvisat en stark utveckling 

 Många tydliga satsningar, som visar på framåtanda (Arenan, Botniabanan, Centrum-

utveckling, Bostäder etc) 

Näringsliv och företagande 

 Företagsklimatet får gott betyg 

 Relativt stor andel privat sektor med flera globalt starka exporterande industriföre-

tag 

 Sämre nyföretagarstatistik än riksgenomsnittet 

Kompetens 

 Pågående förändring mot mer kunskapsintensiv verksamhet 

 Behovet av ingenjörer, chefer och specialister en viktig fråga 

 Låg rörlighet, tudelad arbetsmarknad och generellt låg utbildningsnivå 

God livsmiljö 

 God sammantagen livsmiljö; för vissa målgrupper bättre än jämfört med storstäder 

resp. grannen Umeå 

 Nära till allt, vilket ger tid. Fint centrum med hamn, diversifierad handel 

 Säker och trygg miljö 

Solitär kommun med svaga flöden 
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 Svag in- och utpendling, vilket medför att Örnsköldsvik står och faller med de egna 

företagens utveckling 

 Låga flyttningsrörelser, vilket medför en dålig genomströmning av nya människor 

och idéer 

Mentaliteten 

 Starkt engagemang för den egna orten och dess utveckling 

 De lokala företagarna upplever ett starkt stöd för sin verksamhet 

 Tudelad syn på förekomsten av entreprenörskap resp. bruksmentalitet; vissa ser ny-

fikenhet, andra ser inskränkthet 

Transport och kommunikation 

 Behovet av långväga, hållbara kommunikationer är inte tryggat 

 En med Umeå gemensam flygplats är en viktig framtidsfråga 

 Botniabanan fyrfaldigar storleken på Örnsköldsviks arbetsmarknadsregion 
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Bilaga 2. Projektbeskrivning 

Så här beskrevs projektet trafikstrategi i Ulricehamn 

 

Projektbeskrivning 

 

Om projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektnamn  

Trafikstrategi Ulricehamns stad  

MSD Dnr  

2010.1800  

Ansvarig förvaltning  

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret  

Datum  

2010-06-15  

Förväntat resultat  

Politiskt beslutad strategi för hur staden ska upplevas som attraktiv och 

för att stödja hållbara transporter  

Starttid  

2010-08-23  

Sluttid  

2011-06-30  

Planeringstid  

10-06-10-10-08-23  

Projektledare   

Syfte  

Att genom nytänkande ta fram en helhetsbild av hur man med effektiva åtgärder kan forma staden för 

att stödja hållbara transporter och öka stadens attraktion.  

Projektets mål  

En politiskt beslutad trafikstrategi som kan användas som komplement till fördjupningen av översikts-

planen för Ulricehamns stad. Konkreta åtgärdsförslag på en mer detaljerad nivå än i fördjupningen ska 

redovisas med syfte att stödja hållbara transporter.  

Projektets idé  

En stad där människor stannar till och möts upplevs som mer levande och intressant. Mötena sker 

främst där människor går, sitter eller stannar till. En ökad andel människor som går, cyklar eller åker 

buss (eller tåg) ger en mer levande stadsmiljö. En mer levande stadsmiljö attraherar fler att stanna till 

och använda staden för att umgås, handla, vara med på gemensamma aktiviteter, röra på sig. Resultatet 

blir mindre luftutsläpp, ökad hälsa, mindre buller osv. Utformningen av stadsmiljöerna kan locka oss att 

stanna till och underlätta gåendes och cyklisters framkomlighet. En sådan utformning förbättrar också 

barns säkerhet och möjlighet att själv gå och cykla istället för att bli skjutsade.  

Projektets mottagare  

Kommunens politiker, tjänstepersoner (beställare) och Ulricehamns Energi (utförare)  
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Projektets genomförande  

  

Projektets genomförande  

• Uppstartmöte med konsult och bred grupp från kommunen: trafikplanerare, planarkitekter, kollektivtra-

fikplanerare, miljöstrateg, miljöchef, folkhälsoplanerare, kulturstrateg, representant från Ulricehamns 

Energi, NUAB eller Cityföreningen  

• Beskrivning av trafikbilden i Ulricehamn idag med hjälp av TRAST-modellen. Trafikproblem, trafikräk-

ningar, gators och allmänna platsers utformning och användning, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik. 

Underlag och koppling till kommuntäckande bild av transportarbete, utsläpp av klimatgaser, målsätt-

ningar.  

• Framtagande av målbild  

• Möjliga åtgärder/alternativa sätt att nå målet beskrivs. Analys av effekter av olika åtgärder.  

• Riktlinjer och åtgärdsförslag, gestaltningsförslag för några utvalda lägen  

• Politisk förankring  

• Efter konsultens samlade rapport av de olika kommunernas samlade arbete: erfarenhetsutbyte tillsam-

mans med andra kommuner i februari 2011 (Energimyndigheten och Trafikverket).  

• Handlingsplan och kostnadsbild  

• Politisk förankring och färdigställande av Ulricehamns trafikstrategi första halvåret 2011.  

Åtgång i mantimmar  

• Projektledning, framtagande av underlag och arbete med strategidokument, 150 timmar (100 timmar 

2010, 50 timmar 2011)  

• Uppstartmöte med bred uppslutning från kommunen, ca 10 personer  

• Referensgrupp, berörda personer kallas i det fortsatta arbetet vid behov  

• 40 timmar konsultarbete som upphandlas av Energimyndigheten och Trafikverket  

Konsultinsats som vi själva handlar upp, definieras när Energimyndighetens upphandlade tid använts. 

Åtgång i SEK  

Annan resursåtgång  

Projektet görs till viss del inom ramen för Energimyndighetens program Uthållig kommun.  

Konsultstöd motsvarande en konsult som arbetar i en vecka, dvs 40 timmar per kommun bekostas av Ener-

gimyndigheten och Trafikverket. Ytterligare konsultstöd behövs troligtvis, antingen som utvidgat uppdrag 

till samma konsult som upphandlats från Energimyndigheten/Trafikverket eller annan kompetens som 

kommunen själv handlar upp.  

Förslag till projektorganisation  

Se separat bild. OBS ingen fast arbetsgrupp föreslås.  

Koppling till andra projekt  

Komplettering till Fördjupning av översiktsplanen för Ulricehamns stad, antagen 2008.  

Samordnas i startskedet med energi- och klimatstrategi för hela kommunen som geografiskt område.  

Miljömålen.  
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Bilaga 3. SUMP handlingsplan 
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Bilaga 4. Uppföljning enligt LundaMaTs III 

 

Uppföljning för LundaMaTs III år 2016.  
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda Vägen 1. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650 
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	Förord 
	TRAST-Guiden är avsedd att ge stöd till kommuner av alla storlekar i att ta fram en trafik-strategi. Guiden är utformad så att den ska medverka till en metodisk och väl förankrad ar-betsprocess. Se även TRAST-guiden – en checklista, som är ett komplement till denna publi-kation med syftet att underlätta det operativa arbetet. 
	Resultatet av arbetsprocessen blir en lokalt anpassad trafikstrategi med samma inriktning och helhetssyn som präglar Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Genom samhörighet inom avgörande principer anses även trafikstrategier grundade i TRAST-metodik ur EU-stånd-punkt uppfylla kraven för en SUMP. Trafikstrategin ger, efter successiv politisk förankring, kommunen en långsiktig, gemensam målbild för trafiksystemet. 
	Trafikstrategin är ett kommunalt inriktningsdokument som tillsammans med kommunens övriga inriktningsdokument bidrar till att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstra-tegin ska visa hur man kan utveckla trafiksystemet och påverkansåtgärder i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering. Trafikstrategin blir ett väl integrerat inrikt-ningsdokument som också påverkar budget och översiktsplan. Intervjuer och seminarier har under arbetets gång genomförts med kommuner av olika storlek samt berörda verk. En kurs h... 
	TRAST-Guiden vänder sig till flera målgrupper. Kommunala handläggare och projektledare är en primär målgrupp. Avsikten är att guiden ska bidra med praktiska råd i kommunernas arbete. Informationen i guiden ger alla som är berörda av trafiksystemets planering ökad förståelse för planeringsprocessen. Beslutsfattare, ledande tjänstepersoner, handläggare, konsulter m.fl. har utbyte av guiden. 
	Handboken har genomgått mindre uppdateringar med grund i föregående upplaga (2013) av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Trafikverket i nära samarbete med Energi-myndigheten där Mathias Wärnhjelm och Elin Sandberg på Trafikverket ansvarade för arbe-tet. Olov Åslund har medverkat från Energimyndigheten, Jenny Källström och Hanna Lam-berg från Sveriges Kommuner och Regioner. Författare av ursprunglig text är Lars Nilsson Ramboll, Björn Wendle Trivector och Roger Johansson SWECO. 
	Trafikverket ansvarar fortsättningsvis för utgivning och uppdateringar. Projektgrupp för uppdateringen består av Mathias Wärnhjelm och Filip Olsson på Trafikverket med stöd i granskning av föregående upplaga genomförd av Trivector. 
	  
	Utgångspunkter 
	TRAST-guiden 
	TRAST-guiden ska ge praktisk hjälp i arbetet med att ta fram en kommunal trafikstrategi, det vill säga ett planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet i en tätort bör utfor-mas för att det ska bidra till en samhällsutveckling i riktning mot kommunens uppsatta mål. I trafikstrategin hanteras avvägningen mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan färdsätten. 
	TRAST-guiden består av ett inledande kapitel med Utgångspunkter, tre kapitel som beskri-ver hur man kan driva arbetsprocessen som behövs för att utredning, samråd och genomfö-rande ska ge ett effektivt resultat, samt ett kapitel med förslag på mål och mått. Se även TRAST-Guiden – En checklista, vilken är en publikation med syfte att underlätta det opera-tiva arbetet.  
	I Utgångspunkter beskrivs kopplingen till TRAST, nyttan med att ta fram en Trafikstrategi, hur arbetsprocessen kan se ut och att resultatet kan bli skiftande, beroende av kommunens behov. 
	De tre kapitel som beskriver hur arbetet startas, drivs och återkopplas till den kommunala planeringen är systematiskt uppbyggda med hjälp av erfarenheter från arbetet med de tra-fikstrategier som tagits fram i Sverige. Arbetsprocessen illustreras med exempel från slut-förda arbeten med Trafikstrategier, fler exempel återfinns även i TRAST Exempelbok.  
	 
	TRAST 
	Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med kommunens trafikfrågor, kanske i form av en trafikstrategi, som är anpassad efter den egna kommunens förhållanden.  
	TRAST består av två huvuddelar, Trafik för en attraktiv stad samt Underlag. Dessutom be-står TRAST av fler dokument som ingår i samma serie av handböcker: Exempelboken, Rätt fart i staden, Handbok för godstransporter i goda staden samt Hållbart resande i praktiken. Till detta kommer dokument från projektet Den Goda Staden. Via Trafikverkets hemsida kan man finna ytterligare dokument från TRAST och Den Goda Staden.  
	TRAST redovisar hur man kan göra avvägningar mellan egenskaper som stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Egenskaperna kan främja eller motverka varandra, de kan också konkurrera om tillgängliga resurser. Därför måste varje kommun göra egna prioriteringar och anpassa insatserna efter sina behov och resurser. 
	Det finns ett stort intresse hos kommuner att främja en attraktiv och hållbar stadsutveckl-ing. En attraktiv stad skapas emellertid inte enbart genom tekniska stadsbyggnadsåtgärder. Det handlar om en samhällsplanering där många parter och intressen ges möjlighet att sam-verka i planeringsprocessens olika skeden.  
	Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) är ett koncept för vägledning av planerare och be-slutsfattare likt TRAST. Inom SUMP har 8 principer för hållbar planering konstaterats: 
	L
	LI
	1. Plan for sustainable mobility in the entire ‘functional urban area’; 

	LI
	2. Cooperate across institutional boundaries; 

	LI
	3. Involve citizens and stakeholders; 


	L
	LI
	4. Assess current and future performance; 

	LI
	5. Define a long-tern vision and a clear implementation plan; 

	LI
	6. Develop all transport modes in an integrated manner; 

	LI
	7. Arrange for monitoring and evaluation; 

	LI
	8. Assure quality. 


	Dessa 8 principer samspelar med de nyckelfaktorer en trafikstrategi grundad i TRAST resul-terar i, vilket medför att en trafikstrategi grundad i TRAST anses uppfylla EU-kraven för en SUMP. Detta innebär även att inspiration för trafikstrategier kan inhämtas dels från TRAST och SUMP vid exempelvis formulering av mål. TRAST-publikationerna innehåller ytterligare fördjupningar som tidigare exemplifierats.   
	Till vilken nytta 
	En nyckel till framgång ligger i att kunna samlas kring en gemensam syn på hur saker och ting hänger ihop, om mål, möjligheter och svårigheter och vad man kan göra för att komma närmare målet. TRAST-Guiden hjälper kommunen att ta fram ett gemensamt styrdoku-ment, en strategi för den fortsatta planeringen av trafiken. Strategin bör ge en väl avvägd bild av hur trafiksystemet bör utvecklas, sett från ett helhetsperspektiv. Den ger information och ger också underlag för avvägningar mellan olika intressen. 
	Att ta fram en trafikstrategi är en process som kan ha samlande kraft. De som deltar i ett så-dant arbete gör det av olika skäl. Incitament till att delta eller till att stödja ett sådant arbete kan vara: 
	L
	LI
	 Att skapa insikt om sambandet mellan kommunens utveckling och utvecklingen av transportsystemet 

	LI
	 Att få kunskap om transportsystemets möjligheter och begränsningar.  

	LI
	 Att få kunskap om hinder och framgångsfaktorer för att utveckla transportsystemet.  

	LI
	 Att få en kunskapsutveckling bland berörda intressenter, såväl kommunala som en-skilda.  

	LI
	 Att lyfta kommunala visioner och mål i en trafikstrategi fångar inriktningsmålen och tillämpar dem på transportsystemet 

	LI
	 Att få en gemensam målbild med helhetssyn där målkonflikter har klarlagts och av-vägts. 

	LI
	 Att få uttalade mål för transportsystemet 

	LI
	 Att få ett politisk ägt styrdokument för transportsystemet som ger beslutsfattarna och tjänstepersonerna ett tydligt dokument att arbeta efter. 

	LI
	 Att få ett väl förankrat inriktningsdokument inom transportsektorn ger underlag för långsiktiga förändringar och att bedöma enskilda frågor i ett större sammanhang. 

	LI
	 Att få ett inriktningsdokument underlättar för verksamhetsplaneringen lokalt och regionalt.  

	LI
	 Att få prioriterade insatsområden 

	LI
	 Att få en operativ och legitim organisation för utveckling av transportsystemet.  


	L
	LI
	 Att få till stånd en lokal och regionala samverkan kring utveckling av transportsyste-met.  


	Många kommuner har tagit fram en trafikstrategi och är i färd med att genomföra åtgärder. Så här tycker de i några av de kommuner som tagit fram en trafikstrategi. 
	 
	 
	Halmstad: Strategi och plan för Halmstad 2030 
	Halmstad: Strategi och plan för Halmstad 2030 
	I Halmstad genomfördes ett arbete med Handlingsprogram för hållbara transporter, vil-ket delades in i två delar, transportstrategi och transportplan.  
	Att inleda arbetet med en trafikstrategi gav möjlighet att tydliggöra kommunens ambit-ion och mål för transportsystemet samtidigt som det gav en samlad bild av nuläget och utmaningar framöver. Att lyfta fram inte bara målet utan också de problem som finns och de utmaningar man står inför gav en god grund till det fortsatta arbetet. Att enas om nuläget är minst lika viktigt som att enas om målet och minst lika svårt! I detta arbete var TRAST till stor hjälp och gav framförallt en bredd i analysen. Utmaning och strate-g...S... 
	Detta lyfte fram frågor som annars ofta diskuteras men inte skrivs i trafikplaner, t.ex. vikten av att känna sig trygg i det offentliga rummet för att våga använda gång, cykel och kollektivtrafik.  
	Då trafikstrategin tagits fram beslöt kommunstyrelsen att strategin skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet vilket omfattade en transportplan som redovisade fak-tiska åtgärder. När även planen var klara genomfördes samråd för hela Handlingspro-gram för hållbara transporter, det vill säga för både transportstrategi och transportplan.  
	I efterhand tror jag vi hade vunnit på att samråda och besluta om strategin först, för att sedan gå vidare med planen. Framförallt hade det tydliggjort ambition och mål för en större grupp. Samtidigt gav planen en mer tydlig bild av vad strategin innebär i prakti-ken vilket var anledningen till det gemensamma samråd vi valde.  
	Framförallt ger Handlingsprogram för hållbara transporter en samlad bild av Halm-stads kommuns inriktning för utveckling av transportsystemet som en integrerad del av samhällets utveckling. Att handlingsprogrammet togs fram parallellt med fördjupad översiktsplan för staden Halmstad gav ytterligare en möjlighet att se samspelet mellan bebyggelseplaneringen och trafikplanering. Detta har varit en stor fördel i vårt arbete. 
	– Tjänsteperson, Halmstad 
	Path

	 
	 
	Eslöv: Mer målinriktat arbete med TRAST 
	Eslöv: Mer målinriktat arbete med TRAST 
	Förutom att Eslöv var en av pilotkommunerna som provade att använda planerings-verktyget TRAST, tog vi fram trafikstrategin i syfte att visa inriktning och utveckling av trafiken och trafiksystemet. Fördelen med arbetet med strategin var framförallt att vi som jobbar med trafik- och stadsbyggnadsfrågor fick möjlighet att diskutera, bolla idéer, lära av varandra och till slut känna att vi hade en samsyn och var på väg i samma riktning. Vi fick även en bättre förståelse för helheten och att helhetssynen...r... 
	Före arbetet med trafikstrategin kände vi att resurser satsades lite här och där utan att riktigt veta om de lades på rätt saker. Att sätta upp mål för trafiken och dess utveckling gjorde att vi var tvungna att kartlägga hur situationen såg ut idag vilket i sin tur fick till följd att vi blev medvetna om hur t.ex. olycksläget, färdmedelsfördelning, trafikanternas upplevelser av trafiken i Eslöv såg ut. Det tyckte vi var en viktig förutsättning för att i fortsättningen kunna jobba mer målinriktat och satsa på de åtgärder som ger bäst eff...o...a... 
	För oss var TRAST ett användbart verktyg, inte bara i de olika stegen i processen från vision till uppföljning utan även som kunskapskälla/uppslagsverk. I underlagsdelen hämtade vi inspiration och tips på innehåll till vår trafikstrategi. 
	Så här i efterhand tror jag att vi hade vunnit på att göra trafikstrategin mer konkret och inte så övergripande med så många olika mål. Kanske skulle vi ha kombinerat trafik-strategin med en trafikplan där mer konkreta åtgärder presenterades. Det hade troligen varit lättare för politiker, allmänhet m.m. att ta till sig dokumentet då.  
	Att i startfasen vara noga med att kommunicera varför trafikstrategin behövs och att verkligen få med sig politikerna är otroligt viktigt för att nå framgång i arbetet med stra-tegin. 
	– Tjänsteperson, Eslöv 
	Path

	 
	  
	Att känna till sin verksamhets ”mognad” är viktigt för att hamna rätt i såväl bredd som djup i trafikstrategin. 
	Image
	Utvecklingstrappan ger en bild av hur kunskapen kan utvecklas i arbetet med strategin. När kunskapen om mognaden finns kan kunskapen höjas genom demon-strationsprojekt, studiebesök, föreläs-ningar mm på de områden som behöver lyftas. 
	I mindre tätorter kan det vara naturligt att sammanföra trafikstrategi, trafikplaner och handlingsplaner till ett integrerat pla-nerings dokument.  
	Figur 1 Utvecklingstrappan 
	Figur 1 Utvecklingstrappan 

	Image
	Det arbetssätt som föreslås förutsätter samverkan mellan olika yrkesgrupper inom planeringen oavsett vilken form som planeringsdokumentet får.  
	Det är viktigt att tydliggöra hur tätortens utveckling kan främjas genom en väl av-vägd hantering av trafikfrågorna samt att sambandet lyfts fram mellan markan-vändning, bebyggelse, trafik och männi-skors val av transportsätt 
	Figur 2 ÖP-process 
	Figur 2 ÖP-process 
	Path

	 
	Anpassa till egna behov 
	Trafikstrategin kommer att se olika ut i olika kommuner. Den större kommunen har ofta mer komplexa problem och mer resurser till sitt förfogande. Där blir trafikstrategin mer om-fångsrik och heltäckande. Den mindre kommunen behöver kanske fokusera på några av de aspekter som tas upp i TRAST eller utveckla något av färdsätten. Kanske räcker det med en cykelplan, en hastighetsplan eller omvandling av några centrala gator och torg. 
	Ett stort antal kommuner har nu tagit fram trafikstrategier och mer specifika planer så som cykelplan, hastighetsplan och gångplaner. Inspiration till upplägg och genomförande kan hämtas från andra kommuner som redan arbetar med dessa frågor, till exempel Haninge, Kristinehamn, Södertälje, Tyresö, Ystad, Ludvika, Lund, Söderhamn, Åre, Örebro, Eskilstuna med flera, exempel på olika strategier och planer finns även löpande i handböck-erna samt i TRAST-exempelboken. En del planer och strategier har nå...k... 
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	Image
	 
	Figur 3 Arbetsprocessen i TRAST-Guiden 
	Figur 3 Arbetsprocessen i TRAST-Guiden 
	Path

	Figur 4 Processbilden i TRAST 
	Figur 4 Processbilden i TRAST 
	Path

	Förslag till arbetsprocess 
	Grundläggande för ett framgångsrikt arbete är att det genomförs i tydliga arbetsmoment som förankras bland berörda efterhand som arbetet fortskrider. Viktigt är också att de mål som formulerats följer med hela vägen och kan anpassas om arbetsresultatet motiverar det. Detta är kärnan i den generella processbild som används i TRAST. Processbilden kan använ-das i olika trafikplaneringsdokument och kan mycket väl användas för en trafikstrategi. 
	Den generella processen kompletteras i TRAST-guiden med en bild som tydliggör den steg-visa arbetsprocess som föreslås och att trafikstrategin är en del av ett rullande planeringsar-bete, som måste förnyas i takt med hur strategin genomförs och de förändringar som sker i samhället eller den enskilda kommunen. Under arbetets gång tas beslut som förankras inom projektet och dess krets av intressenter, i slutändan ska trafikstrategin beslutas politiskt, ef-ter en tid är det aktuellt att pröva dess aktualitet, vilket också...b... 
	Arbetsprocessen i TRAST-guiden är indelad i faser och arbetsmoment som följer på varandra i en logisk ordning. I realiteten kommer flera av arbetsmomenten att löpa parallellt och ibland upprepas i en iterativ process. 
	De tre faserna är olika. FAS 1 och 3 präglas av lyhördhet och anpassning till kommunens lo-kala arbets- och planeringsförutsättningar. Planeringen måste ha ett bra fäste i kommunens sätt att arbeta och måste återanslutas till samma arbetssätt. FAS 2 är en tydlig utredningsfas som följer en traditionell utredningsmetodik, men som drivs väl förankrat och som därför blir en del av processen. 
	 
	Fas 1. Starta arbetet och få ett uppdrag 
	L
	LI
	 Avstämning inom kommunen 

	LI
	 Ta fram tidigare planer/program/ utredningar 

	LI
	 Ta fram enkla basdata och påbörja en översiktlig nulägesanalys 

	LI
	 Ta fram ett uppdragsförslag inklusive tidsplan och organisation 

	LI
	 Förankra och besluta (politiskt) om uppdraget 


	Fas 2. Arbeta fram en trafikstrategi  
	L
	LI
	 Nulägesanalys 


	L
	LI
	 Arbeta fram en vision för trafiken, skissera olika scenarier och tänkbara åtgärder 

	LI
	 Formulera mål och välj inriktning 

	LI
	 Förankra mål och inriktning 

	LI
	 Trafikdag/workshop 

	LI
	 Förslag till handlingsplan 

	LI
	 Skissera genomförandet (tidsplan och budget) 

	LI
	 Ta fram ett förslag till trafikstrategi 

	LI
	 Kommunicera, remissbehandla, revidera 

	LI
	 Besluta (politiskt) om trafikstrategin 


	 
	Fas 3. Att genomföra och förvalta 
	L
	LI
	 Genomförandeplanering, inkludera åtgärder i verksamhetsplaneringen 

	LI
	 Följ upp och utvärdera, kommunicera resultaten 

	LI
	 Uppdatera styrdokument (nuläge, mål, inriktning) och handlingsplan 

	LI
	 Aktualitetsförklara 


	  
	Fas 1. Starta arbetet och få ett uppdrag 
	Avstämning inom kommunen och framtagande av underlag 
	Arbetsmomentet kan få olika om-fattning beroende på var kommu-nen befinner sig i sin planerings- och utvecklingsprocess. Ligger frå-gan på tjänstepersonsplanet så är det lämpligt att lyfta den till ett bre-dare forum och till den politiska ni-vån. Då handlar det om att initiera en process. Det gäller att kunna be-skriva och påvisa nyttan med en tra-fikstrategi. Motivet är bland annat att det är viktigt med en genomarbe-tad och gemensam syn på den egna kommunens förutsättningar och möjligheter.  
	Figur 5 Processen i TRAST-guiden, fas 1 
	Figur 5 Processen i TRAST-guiden, fas 1 
	Path

	Image
	Oavsett utgångsläge är det viktigt att inventera visioner och mål, möjligheter och svårig-heter, resurser etc. Dessutom bör den politiska ambitionsnivån kartläggas, hur väl känd är trafikens förutsättningar och sambanden mellan den och kommunens utveckling inom kom-munen. Vilka praktiska möjligheter har kommunen att ta fram och genomföra en trafikstra-tegi. 
	I startfasen är kunskap om framgångsfaktorerna viktiga att ta avstamp i. För att få igång processen kan det handla om att: 
	L
	LI
	 Redan från början klara ut hur arbetet ska få en bred förankring, hur det ska genom-föras och förvaltas 

	LI
	 Stärka kommunens kunskaper om sina egna förutsättningar och möjliga framgångs-vägar 

	LI
	 Skapa en brett förankrad, handlingskraftig projektorganisation med tydliga mål 

	LI
	 Stärka projektorganisationens legitimitet och handlingskraft genom att framgångs-rikt genomföra praktiska förändringsaktiviteter inom skilda insatsområden och rik-tat mot skilda målgrupper 

	LI
	 Samverka lokalt mellan olika förvaltningar och regionalt med angränsande kommu-ner, trafikverk. Även nationellt och internationellt om så behövs. 


	 
	Initiering och förankring är nyckelfrågor för att trafikstrategin ska få effekt på kommunens arbete med trafikfrågorna. Arbetet måste ha politiskt stöd och bör ha en bred politisk för-ankring. Vidare bör medborgare och berörda tjänstepersoner vara delaktiga. 
	Det material som tas fram ska användas för att skapa intresse och förklara varför. Det ska också ses som en förberedelse för en kommande nulägesanalys och förslagsvis även en tra-fikdag (workshop med betoning av relevanta trafikfrågor). Börja med att upprätta en lista över tillgängligt underlag, exempelvis tidigare utredningar, planer och program. Visioner 
	och mål bör kunna hämtas från översiktsplanen eller andra utvecklingsinriktade styrdoku-ment. 
	Att fånga intressen handlar i hög grad om att ta fasta på beröringspunkter mellan olika in-tressen och vilka incitament som kan finnas. Nedan illustreras en del av de samband som finns. 
	En avgörande förutsättning för arbetet med trafikstrategin är beslutsfattarnas egna uppfatt-ningar om transportsystemet, tjänstepersonernas kompetens, medborgarnas preferenser, regionens förut sättningar etc. Det betyder att kunskap om vad de olika aktörerna tycker i en rad nyckelfrågor har avgörande betydelse för att förstå hur processen kan drivas och vilka fakta som behöver tas fram.  
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	Tabell 1 Planeringsskede i en kommun. Källa: TRAST 
	Som stöd för arbetet med att förstå hur arbetet ska formas kan en inledande trafikdag vara motiverad. Trafikdagen bör samla berörda politiker och tjänstepersoner. Målet är att lyssna 
	av beslutsfattare och kollegor så att arbetet med trafikstrategin ges den omfattning som krävs för att lyckas. Innehållet måste anpassas till den egna kommunens behov och kun-skapsläge. Följande moment kan vara aktuella på den inledande trafikdagen: 
	Inledande trafikdag 
	L
	LI
	 Kommunens egen vision och utvecklingsmål 

	LI
	 Aktuella frågeställningar 

	LI
	 En enkel, översiktlig nulägesanalys, förslagsvis utifrån TRAST-kvaliteterna. Här handlar det om att samla in, sammanställa och åskådliggöra vad som redan doku-menterats.  

	LI
	 Resvaneundersökningar är viktiga att ha som stöd. De kan finnas på lokal, regional eller på områdesnivå 

	LI
	 Aktuella inriktningsdokument 

	LI
	 Nationella, regionala och kommunala mål 

	LI
	 Omvärldsanalys för att jämföra kommunens trafik- och stadsplaneringsarbete med andras, i syfte att beskriva förutsättningar, likheter och olikheter.  

	LI
	 Egna förutsättningar i form av mognad och resurser, organisation, tidigare mål/stra-tegier/planer, tidigare åtgärder, etc. 

	LI
	 En skissartad bild av trafikstrategins innehåll och framtida användning. 


	 
	Trafikdagen bör ge ett tydligt resultat och kan till exempel sammanfattas i en SWOT-analys, där trafiksystemet analyseras och de subjektiva uppfattningarna om det samlade systemet och de olika färdsättens förutsättningar samlas under de fyra rubrikerna: Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analys beskrivs närmare i bilaga 1. Trafikdagen måste drivas så långt att det finns ett tydligt underlag för beslutet om hur man ska gå vidare och vilken am-bitionsnivå man ska ha. 
	Trafikdagen kan med fördel genomföras med stöd av en extern moderator/inspiratör med kunskap och erfarenhet. Denna resurs kan ha en friare roll och är inte direkt kopplad till hi-erarkier och lokala nätverk. Ett sådant inslag kan därför aktivt medverka till en öppen och kreativ samtalston. 
	Resultatet av detta arbetsmoment är att kommunen bestämmer sig för att ta tag i frå-gan. Nästa steg blir att forma och förankra hur arbetet ska bedrivas, samt att formulera en projektbeskrivning. Ytterligare trafikdag kan även genomföras senare i processen med poli-tiker, andra organisationer och tjänstepersoner som inte arbetar med frågorna direkt för att förankra trafikstrategin vidare innan antagandefasen.  
	 
	Formulera och förankra en projektbeskrivning 
	Den inledande fasen avslutas genom att formulera en projektbeskrivning, som ska vara väl anpassad till kommunens behov. En liten kommun med små förändringsbehov behöver be-tydligt mindre resurser än en större kommun med komplexa hänsyn. 
	Med stöd av interna diskussioner, trafikdagen och en enkel nulägesbeskrivning i tidigare ar-betsmoment kan en projektbeskrivning arbetas fram. Projektbeskrivningen bör innehålla 
	följande punk ter så att viktiga frågor får sitt svar innan man på allvar sätter igång, se exem-pel i bilaga 2. 
	Nedan visas strukturen i en projektbeskrivning 
	❱❱ Mål 
	L
	LI
	 Projektmål, vad arbetet ska leverera, t.ex. en beslutshandling 

	LI
	 Effektmål, vad effekten förväntas bli av arbetet, t.ex. stöd för verksamhetsplanering 


	❱❱ Innehåll och avgränsning,  
	L
	LI
	 Samhörighet, hur dokumentet hänger samman med andra inriktningsdokument 

	LI
	 Användbarhet, att trafikstrategin ska innehålla mål och mått som kan användas operativt vid varje års planering och uppföljning 

	LI
	 Detaljeringsgrad, hur omfattande beskrivningarna ska vara 

	LI
	 Avgränsning, vad utredningen ska inkludera och exkludera 


	❱❱ Politiska och andra beslutsnivåer pekas ut för trafikstrategi respektive handlings-plan  
	❱❱ Förankringen, hur dialog och information ska gå till 
	❱❱ Organisation 
	L
	LI
	 Politisk styrgrupp, Tjänstepersonstyrgrupp, Projektledare, Projektmedarbetare, Ar-betsgrupp med representanter för kommunala intressen, Referensgrupp, med alla berörda förvaltningar och bolag, trafikverk, region, kollektivtrafik, Länsstyrelse, Trafikverkets samhällsplanerare är en resurs att ta vara på, etc.  


	❱❱ Tidplan, vilka hålltider som finns i projektet 
	❱❱ Resursplan 
	L
	LI
	 Beräkning av kostnad och förslag till finansiering 

	LI
	 Intern kompetens kartläggs och resursavtal skrivs, kopplat till budget, ett år före 

	LI
	 Extern kompetens kartläggs och resursavtal skrivs 


	❱❱Riskanalys, en analys av de risker som finns i projektet och hur de ska hanteras 
	 
	Resultatet av detta arbetsmoment bör vara en projektbeskrivning. Genom att arbeta igenom beskrivningen noga, förankra den och få beslut om den så skapas goda förutsätt-ningar för att genomföra projektet på ett för den enskilda kommunen väl anpassat sätt. 
	  
	Fas 2. Arbeta fram trafikstrategin 
	Gör en nulägesanalys 
	Image
	Nulägesanalysen är en viktig del men blir lätt för omfat-tande. Den bör därför fokusera på de frågor som lyfts fram i den inledande fasen. Avgräns-ningen finns angiven i projekt-beskrivningen, men omfatt-ningen kommer att förändras efterhand som kunskapen växer fram. Kontinuerliga av-stämningar med styr- och refe-rensgrupper gör det möjligt att lägga till och avgränsa ana-lysen. Analysen måste växa fram över tid så att den blir lagom omfattande.  
	Figur 6 Processen i TRAST-Guiden, Fas 2 
	Figur 6 Processen i TRAST-Guiden, Fas 2 

	Nulägesanalys med hjälp av SUMP self-assessment verktyget kan även ge en överblick som visar vad kommunens startpunkt. Utvärderingen kan genomföras enskilt eller som en gruppövning och visar en nulägesbedömning av planeringens kvalitet och vilka delar som kan arbetas vidare på. 
	Tidigare visionsarbete, utvecklingsstrategier, översiktsplanen och budgeten är bra utgångs-punkter i arbetet. Där beskrivs kommunen, dess utveckling och trafiksystem. Där finns do-kumenterad kunskap om kommunen. Med stöd av dessa dokument kan en systematisk nu-lägesanalys göras. En sådan analys bör stämmas av mot lokala, regionala, nationella och EU-mål. I TRAST-handboken finns beskrivningar och kunskapsunderlag som kan var till hjälp i analysen. TRAST-guidens förslag till mål och mått kan också ge vägledning.  
	Analysen kan grupperas kring följande områden (baserat på TRAST): 
	Nedan visas struktur på rubriker i en nulägesbeskrivning 
	L
	LI
	 Stadens karaktär 

	LI
	 Trafiknätens uppbyggnad, parkering, antal, användning 

	LI
	 Trafikens omfattning, flöden, färdmedelsfördelning 

	LI
	 Tillgänglighet, hastighet, belastning, restider, restidskvoter 

	LI
	 Trygghet, enkätundersökningar med allmänhet (trygghetsundersökningar) 

	LI
	 Trafiksäkerhet, olycksstatistik 

	LI
	 Miljöpåverkan, bullerkartläggning, luftkvalitet, hälsa 


	Nulägesbeskrivningen kan ha samma rubricering oavsett kommunstorlek. En likartad struk-tur underlättar jämförelse och kunskapsutbyte. Skillnaden mellan stor och liten kommun blir dock avsevärd vad gäller omfattning. I en större kommun måste trafikens påverkan på bullermiljö och luftkvalitet fördjupas på ett helt annat sätt än i en liten kommun. Beskriv-ningen av de andra egenskaperna blir också mer omfattande.  
	En diskussion bör föras där beslutsfattarnas, tjänstepersonernas och medborgarnas accep-tans och motivation för förändring lyfts fram. Avsikten med detta är att försöka förstå vilka förankringsinsatser som krävs för att förändringsarbetet ska kunna genomföras och accepte-ras av de berörda. En beskrivning av ansvar och hur den befintliga organisationen för trafik- och stadsplaneringen ser ut kan också ingå i nulägesbeskrivningen, i syfte att i senare skede (fas 3) nulägesanalysen (se tabell nedan)...f... 
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	Tabell 2 Samlad bedömning. Ett sätt att säkra att samtliga aspekter behandlas. 
	 
	Image
	Figur 7 Genhetskvot är ett sätt att beskriva det verkliga avståndet mellan två punkter inom gångnätet. Värde-rosen ger möjlighet att jämföra nuläget med olika alternativ. 
	TRAST-kvaliteterna kan ändras, utvecklas, göras mer ”lokala”. Exempelvis för ”stadens ka-raktär”. Hälsa kan också vara intressant. För varje kvalitet bör det finnas några lämpliga (påverkningsbara) indikatorer (mått), som kan användas för att ”positionera” läget. Är det bra eller dåligt? Duger det för framtiden? Denna typ av frågor blir början till en måldiskuss-ion. 
	Förslag på mål kan hämtas från bilagan ”Mål och Mått”. Måtten kan ibland anges i en vär-deskala av samma typ som återfinns i TRAST Underlag. 
	Värderosen kan användas som protokoll vid samråd och diskussioner, tyngdpunkten marke-ras som mötets gemensamma uppfattning. Se figurer på föregående sida. 
	Resultatet av detta arbetsmoment bör vara en beskrivning av trafiksystemet, de egen-skaper och kvaliteter det påverkar, kommunens tidigare erfarenhet och vilken mognad orga-nisationen har inför nästa arbetsmoment. Nulägesbeskrivningen bör vara avgränsad till att beskriva det som är angeläget och relevant för den enskilda kommunen. 
	 
	Ta fram en vision, mål och inriktning 
	Att ta fram en gemensam vision (eller övergripande mål) kan vara ett bra sätt att förankra övergripande målsättningar och ge möjlighet till diskussioner som i ett senare skede ökar förståelse och acceptans för viktiga åtgärder. Visionen bör ta sin utgångspunkt i kommunens övergripande planering, utvecklingsstrategi eller liknande. 
	Visionsarbetet, översiktsplanen och budgeten är bra utgångspunkter i arbetet. Där beskrivs kommunen och dess utveckling. Saknas en kommunal vision kan en vision för trafiksyste-met tas fram. Med den övergripande visionen, angränsande inriktningsdokument och nulä-gesanalysen som grund kan detaljerade mål och inriktning formuleras. 
	 
	❱❱ En diskussion kring olika framtida utvecklingar kan vara till hjälp i arbetet. I Helsing-borg tog man exempelvis fram tre olika scenarier för en framtida utveckling. Förutom Nollalternativet som beskrev vad som händer om inga särskilda åtgärder vidtas och ut-byggnader sker enligt översiktsplanen, tog man fram ett scenario som kallades Klara mil-jömålen, som innebar stora ansträngningar att påverka resvanor och beteenden, samt ett annat scenario som kallades På God Väg, som innehöll mer realistiska antaganden o...v... 
	❱❱ En diskussion kring olika framtida utvecklingar kan vara till hjälp i arbetet. I Helsing-borg tog man exempelvis fram tre olika scenarier för en framtida utveckling. Förutom Nollalternativet som beskrev vad som händer om inga särskilda åtgärder vidtas och ut-byggnader sker enligt översiktsplanen, tog man fram ett scenario som kallades Klara mil-jömålen, som innebar stora ansträngningar att påverka resvanor och beteenden, samt ett annat scenario som kallades På God Väg, som innehöll mer realistiska antaganden o...v... 
	Path

	Trafikstrategin ska stärka utvecklingen i den riktning som kommunen beslutat sig för. For-mulering av mål och val av inriktning innebär att en prioritering sker. De viktigaste resorna och transporterna lyfts fram medan de övriga får stå tillbaka.  
	Mål och mått tas fram för de områden som bedöms vara viktigast att följa upp. Det är områ-den som bör bevakas för att de ska hålla en viss nivå eller för att de ska utvecklas. Målen anger ett önskat tillstånd, måtten behövs för att kunna veta om utvecklingen går i den rikt-ningen. Mål behövs både på kort och på lång sikt. En målhorisont förbi mandatperioden är viktig för att transportsystemet ska kunna utvecklas långsiktigt. De kortsiktiga målen behövs för att stimulera operativa insatser varje år och under hela manda... 
	För de färdsätt och de egenskaper som prioriteras i trafikstrategin behövs mera precisa mål. För dessa mål behövs mått för att de ska kunna följas upp. Målen bör anges kopplade till ett årtal. Mängden mål ska avgränsas till att omfatta det som tydligt valts ut.  
	Redan i detta skede bör kopplingen till pågående planering göras. Var ska målen hanteras, vem tar ansvar för respektive mål, vem blir ansvarig för hur målen ska följas upp? Avsikten med att ställa den frågan redan i detta skede är att målen då kan bli operativa och medverka till önskad effekt. 
	Exempel på mål finns att hämta från nationell och regional nivå. Säkert finns en hel del inom den egna kommunen också.  
	När målen formuleras så behöver de följas upp med en inriktning. Inriktningen ska ange vad som ska öka respektive minska, vad som ska utvecklas respektive avvecklas, vad som ska lyf-tas fram och prioriteras respektive hållas tillbaka. Inriktningen har strategisk betydelse. Här kan övergripande formuleringar som ”samhälle för gående”, ”kollektivtrafikstomme” eller liknande användas. Inriktningen ska kommuniceras och ange hur transportsystemet ska för-ändras. Den i ord formulerade inriktningen blir en viktig utgångspunkt för alla de framtida p...l... 
	Inriktningen kan åskådliggöras genom värderosor där förändringen för färdsätt respektive olika stadsbyggnadskvaliteter kan lyftas fram. En sådan värderos ger en bild av utvecklings-riktningen. Värderosen kan också användas för att visa skillnaden mellan olika scenarier. 
	 
	❱❱ De trafikstrategier som genomförts ger exempel på hur målen hanterats i arbetet. I Gävle har man exempelvis redovisat sina mål kopplade till kvaliteterna i TRAST och mått som beskriver kvaliteterna. Halmstad har en tydlig redovisning av såväl nationella som regionala och kommunala mål. Eslöv har lagt tyngden mer på de lokala målen som tillsammans med beskrivande mått kopplas till kvaliteterna i TRAST. 
	❱❱ De trafikstrategier som genomförts ger exempel på hur målen hanterats i arbetet. I Gävle har man exempelvis redovisat sina mål kopplade till kvaliteterna i TRAST och mått som beskriver kvaliteterna. Halmstad har en tydlig redovisning av såväl nationella som regionala och kommunala mål. Eslöv har lagt tyngden mer på de lokala målen som tillsammans med beskrivande mått kopplas till kvaliteterna i TRAST. 
	I avsnittet ”Mål och Mått” finns fler exempel. Observera att det kan finnas även ”mjuka” mål av typen ”attraktiv kommun” som kan vara svårare att fånga upp i ett mått. 
	I Östersund gjorde man redan i inledningen en genomgång av styrande dokument på internationell, nationell, regional och lokal nivå. I den förstnämnda nivån nämner man exempelvis Kyotoprotokollet och FN:s barnkonvention, för de övriga de transportpoli-tiska målen, nationella planer för vägtransportsystemet, länsplaner, trafikförsörjnings-program, översiktsplanen inklusive eventuella fördjupningar och kommunens miljö-plan. 
	Path

	Resultatet av detta arbetsmoment blir att den önskvärda förändringen pekats ut och formulerats i en vision och i formulerade mål. Inriktningen beskrivs i ord med t.ex. förslag till insatsområden, prioriteringar eller principer för planeringen och de olika färdsätten. 
	 
	Förankra vision, mål och inriktning 
	När nulägesanalysen, mål och inriktning har tagit form, men ännu inte är klara är det lämp-ligt att bjuda in till samråd. Arbetet har nu drivits ganska långt men har ännu inte konkreti-serats i åtgärder. Naturligtvis har dessa diskuterats under tiden arbetet pågått, men inget är ännu fastslaget. Processen är fortfarande öppen för påverkan. Det finns förutsättningar för en öppen och kreativ dialog, samt en konkretisering och avgränsning av arbetet.  
	I arbetsgruppen kan utredningsskedet befästas med en tidig version av trafikstrategin. Denna version kan presenteras för styr- och referensgrupperna vid en gemensam trafikdag. Avsikten med att göra den dagen gemensam är att arbetet ska få fullt utbyte av den gemen-samma kreativiteten samtidigt som alla berörda kan ta del av varandras funderingar och re-flektioner. Dessutom kan förhoppningsvis ett steg tas i mognadstrappan, kunskap tillförs de medverkande.  
	Vid en sådan trafikdag bör det vara ett brett deltagande från förvaltningar och politiker bl.a. politiker från såväl majoritet som opposition, regionala planansvariga, översiktsplan, stads-byggnad, trafik & transporter, miljö & hälsa, Trafikverket och kollektivtrafikmyndigheter. 
	Samverkan mellan olika yrkesgrupper kan inte nog understrykas. Dialogen mellan översikts- och detaljplanerare, arkitekter, ingenjörer och andra planerare behöver en plattform för ut-byte. I detta skede finns det en sådan plattform, den bör tas tillvara. Utbyte mellan olika yr-kesgrupper ger som regel ett mervärde. Såväl pågående som framtida projekt kommer att ha nytta av utbytet.  
	Innehållet i trafikdagen präglas av redovisningen och diskussionen av nulägesanalys, mål och inriktning. Tid bör även avsättas för att diskutera nästa steg i arbetet; åtgärder, genom-förande, uppföljning och utvärdering. Denna del av trafikdagen sker lämpligen i mindre grupper med gemensam redovisning och diskussion så att nyanserna inte går förlorade. Tra-fikdagen sammanfattas med anteckningar som ger en bild av hur arbetet kommer att kon-kretiseras och slutföras.  
	I en mindre kommun kan förankring och diskussion på en trafikdag ersättas med redovis-ning och avstämning i ansvarig politisk nämnd, utskott eller styrgrupp. Det bör dock ges ut-rymme till diskussion och reflektion även här. 
	Resultatet av detta arbetsmoment blir att de berörda är väl uppdaterade om utred-ningsläget och att alla berörda har fått möjlighet att reflektera och framföra sina synpunkter. En väl förankrad bild av vision, mål och inriktning bör finnas i detta skede. 
	 
	Ta fram handlingsplan 
	När det gäller handlingsplanen och hur man beskriver åtgärderna kan detaljeringsgrad och omfattning skilja sig mycket åt från kommun till kommun. Detaljeringsgraden står i relation till kommunens storlek och vilka problem man har.  
	I den mindre kommunen kommer trafikstrategin sannolikt att omfatta även konkreta åtgär-der. Strategi och handlingsplan återfinns då i ett samlat dokument. Åtgärder kan exempelvis handla om utbyggnad av cykelnätet, ombyggnad av korsningar, fler hastighetssäkrade gång-passager. I den större kommunen stannar beskrivningen kanske vid insatsområden, be-skrivna utifrån problembilden. I den större kommunen kan exempelvis en ny cykelplan pe-kas ut som en viktig fortsättning på arbetet. Arbetet med trafikstrategin leder i den större k...o... 
	I handlingsplanen klargörs vad som behövs för att nå de uppsatta målen utifrån den strate-giska inriktning som valts. Urvalet bör inte begränsas till enbart fysiska åtgärder i transport-näten. Även andra åtgärder som beteendepåverkan, trafikreglering, parkeringsstyrning och markanvändning bör ingå. Här får man göra ett vägval, antingen ska man landa arbetet på en mer strategisk nivå, dvs. en mer renodlad trafikstrategi, eller ett styrdokument som inne-håller både en strategisk nivå (strategidel) och konkreta åtgärder (handlingsplan). 
	Problemanalyserna och befintligt underlag ligger till grund för vad som behöver göras. Ta stöd i fyrstegsprincipen, det vill säga en planering i fyra steg där man först analyserar och prövar åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt, sedan åtgärder som ger ett effektivare utnyttjande av befintliga trafiknät och fordon, därefter begränsade om-byggnationer av befintliga nät och till sist nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
	Försök att få fram ett samlat åtgärdspaket där åtgärderna tillsammans bidrar till större ge-nomslagskraft. Försök även identifiera hur åtgärderna samspelar mot målpunkten och kan bidra till synergieffekter. Skissera en tidplan och grovt vilka kostnader som kan uppkomma. Detaljerna kommer senare i fas 3, genomförande. Diskutera även vilka åtgärder som behövs 
	för att nå målen även om trafikstrategin inte kommer att innehålla någon handlingsplan. Det är bra att få grepp om såväl teknisk som politisk genomförbarhet. 
	Analysera, åtminstone översiktligt, konsekvenserna av den valda inriktningen för trafikstra-tegin med avseende på de mål som formulerats. Kommer målen att nås med föreslagna åt-gärder? Vilka ytterligare åtgärder kan behövas? Vilka omvärldsfaktorer kan påverka måluppfyllelsen och på vilket sätt? Finns det målkonflikter? Analysen kan innebära att du måste gå tillbaka och korrigera i handlingsplanen så att konsekvenserna blir acceptabla. Om möjligt bör konsekvenserna inte bara beskrivas kvalitativt utan även analyseras och ...v...n... 
	 
	❱❱ Kunskap kan inhämtas genom att studera  
	❱❱ Kunskap kan inhämtas genom att studera  
	Exempel från andra kommuner eller från skrifter typ SKR:s Åtgärdskatalog, som dock har fokus på säker trafik i tätort eller GCM-handboken. 
	Även TRAST delen Underlag kan bidra. Trafikverkets samhällsplanerare kan hjälpa till. 
	SUMPs Action Plan är ett exempelupplägg på handlingsplan som baseras på ett flertal tra-fikstrategier från olika europeiska städer, se bilaga 4.  
	Trafikstrategin i Eslöv är ett bra exempel på hur man kan bygga upp insatsområden formu-lerade som delstrategier och som kopplas till åtgärder grupperade enligt TRAST-kvali-teterna. 
	Transportstrategin i Halmstad följdes av ett handlingsprogram som ger en bra bild av hur deras utmaningar kan bemötas med olika typer av åtgärder grupperade enligt TRAST och fyrstegsprincipen. 
	Linköping arbetar med strategier på två nivåer, dels en huvudstrategi som bygger på hel-hetssyn, ändrat fokus i planeringen och att fyrstegsprincipen ska användas vid val av åtgär-der, dels delstrategier för varje färdsätt samt för beteendepåverkan och ”smart tillväxt”. 
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	Image
	Figur 8 Ovan visas innehållsförteckningen för Gävles trafikstrategi (vänster), en strategi som kommer att följas av ett handlingsprogram och för Eslöv (höger) som även redovisar tänkbara åtgärder för att nå målen. 
	 
	Resultatet av detta arbetsmoment varierar starkt i detaljeringsgrad mellan olika stora kommuner. Om kommunen valt att göra en handlingsplan som sträcker sig ned till genom-förandeåtgärder bör åtgärderna förslagsvis vara sorterade under insatsområden, men också tydligt rubricerade under de fyra rubrikerna i fyrstegsprincipen. 
	  
	Sammanställ trafikstrategin 
	Trafikstrategin har vuxit fram under arbetets gång. Nu är det dags att sammanställa ett för-slag till trafikstrategi som förankras inom de arbetsgrupper som deltagit i processen och po-litiskt.  
	I detta skede kan det vara lämpligt att bjuda in till en ny trafikdag, där upplägg och innehåll i trafikstrategin diskuteras. Det är viktigt att beskriva effekterna av strategin. Effekten kan beskrivas i siffror, värderosor eller liknande så att skillnaden mellan nuläge och önskat läge kan belysas.  
	Trafikdagen drivs så långt att det finns ett tydligt underlag för beslut för om trafikstrategin är mogen att tas upp till politisk behandling. 
	Underlag till mycket av dokumentets innehåll har tagits fram i tidigare arbetsmoment, nu handlar det om att sammanställa, komplettera och tydliggöra. Dokumentet bör vara kortfat-tat och fokusera på det viktigaste. Det kan göras genom att t.ex. att lägga sekundär informat-ion i bilagor eller arbetsrapporter. Blir dokumentet ändå omfattande kan det vara aktuellt att ta fram en särskild kortversion. Det kan vara värt att lägga lite extra möda på en attraktiv layout. 
	Trafikdagen inleder slutfasen i förankringsprocessen. Förankringen som löper som genom hela arbetet med trafikstrategin, övergår nu från att vara informell till att vara mer formell. Konceptet bör godkännas av ansvarig politisk instans innan det tas vidare i förankringspro-cessen.  
	Följande förslag till grundstruktur bygger på en genomgång av de senast gjorda trafikstrate-gierna, och ger en tydlig bild av hur en trafikstrategi kan byggas upp.  
	Nedan visas struktur på rubriker i en trafikstrategi. 
	L
	LI
	 Nulägesanalys 

	LI
	1. Stadens karaktär 

	LI
	2. Trafikens omfattning 

	LI
	3. Trafiksystemets uppbyggnad 

	LI
	4. Tillgänglighet 

	LI
	5. Trygghet 

	LI
	6. Trafiksäkerhet 

	LI
	7. Miljö och hälsa 

	LI
	 Vision och mål 

	LI
	 Inriktning, insatsområden, principer för de olika färdsätten och detaljerade mål och mått 

	LI
	 Handlingsplan 

	LI
	 Genomförande 

	LI
	 Uppföljning 


	Resultatet av detta arbetsmoment är ett komplett förslag till trafikstrategi som är klar för ett politiskt ställningstagande 
	Kommunicera, remissbehandla och justera trafikstrategin 
	Förankringsarbetet fortsätter. Utöver en traditionell remissbehandling så kan det vara aktu-ellt med samråd via öppet hus, riktad information till olika förvaltningar, information till olika politiska församlingar, utställning med temakvällar etc. 
	Vilka grupper som ska bjudas in till samråd kan variera med lokala förutsättningar, men vanligen bör man söka dialog med politiska företrädare, inomkommunala förvaltningar, all-mänheten, näringslivet, handeln, intresseorganisationer som pensionärsföreningar och han-dikapporganisationer, myndigheter som Trafikverket, länsstyrelse, regional kollektivtrafik-myndighet, grannkommuner. 
	Om trafikstrategin har en mer strategisk inriktning så kan det räcka med en mer traditionell remissbehandling. Förankringsarbetet kan lämpligen sammanställas till en samrådsredogö-relse. 
	Efter samrådsförfarandet revideras och färdigställs konceptet, inklusive text om genomfö-rande och uppföljning. Därefter sker slutlig politisk behandling. 
	Resultatet av detta arbetsmoment är en remissbehandlad trafikstrategi. Strategin kan revideras efter de synpunkter som kommit och synpunkterna kan sammanställas i ett sepa-rat dokument.  
	 
	Antagande av trafikstrategin 
	Beslut om mål och strategisk inriktning tas oftast av kommunfullmäktige medan handlings-planen behandlas av ansvarig nämnd (t.ex. stadsbyggnadsnämnd eller teknisk nämnd) eller alternativt kommunstyrelsen. Utöver de formella besluten är det lämpligt att ta upp frågan om ansvar för genomförande så att beslut även tas om vem som ansvarar för genomföran-det, hur strategin ska följas upp och hur resultat ska kommuniceras. 
	Resultat av arbetsmomentet är att efter beslutet i kommunfullmäktige eller kommu-nens ledning finns det ett styrdokument, en trafikstrategi, som ska genomföras, förvaltas och följas upp.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fas 3. Genomföra och förvalta 
	Image
	I detta kapitel ges ett förslag till hur genomförandet av trafikstrate-gin kan gå till. Syftet är att under-lätta tillämpning och användning så att utvecklingen steg för steg går i riktning mot vision och mål. Ska detta lyckas krävs det att många aktörer såväl inom som utanför den kommunala organisationen görs delaktiga. Väl förankrade mål-sättningar, bra organisation och en tydlig struktur för arbetet underlät-tar genomförandet. Det gör det också lättare att styra och utveckla verksamheten. Att integrera trafik...s...d...n... 
	Figur 9 Processen i TRAST-Guiden, Fas 3 
	Figur 9 Processen i TRAST-Guiden, Fas 3 
	Path

	 
	Genomförandeplanering, påbörja genomförandet 
	Handlingsplanen bör integreras i verksamhetsplaneringen. Genomförandebeskrivningen i trafikstrategin kan behöva fördjupas och göras mera detaljerad, t.ex. genom att:  
	L
	LI
	 Fastställa ansvar och bestämma mera detaljerat vem som ska göra vad. 

	LI
	 Anpassa organisationen i de fall det behövs, t.ex. att tillföra nya kompetenser och/eller personella resurser  

	LI
	 Bestämma vem som ska ansvara för uppföljningen. Beskriv hur målen och insat-serna ska mätas och hur avvikelser ska hanteras. Välj ambitionsnivå. 

	LI
	 Gör tids- och budgetplan för respektive åtgärd, mera detaljerat för de som ligger nära i tiden och översiktligt för övriga. 

	LI
	 Etappindela åtgärder och prioritera vilka som ska genomföras först 

	LI
	 Få budgetutrymme och finansieringsbeslut för de åtgärder som ligger närmast i ti-den  


	 
	Behovet av att öka detaljeringsgraden varierar beroende på trafikstrategins innehåll och om-fattning. Det är viktigt att beskrivningen passar in i kommunens struktur för verksamhets-planering så att åtgärderna tas med där.  
	Genomförandeplaneringen är återkommande där resurser och åtgärder normalt fastställs varje år. Det handlar därför om att successivt ta med trafikstrategins handlingsplan i verk-samhetsplaner i den takt som är ekonomiskt och politiskt möjlig. 
	Det är viktigt att säkra samverkan med förtroendevalda, kommunens förvaltningar och bo-lag samt med externa aktörer inte bara genom den process som arbetsordningen beskriver 
	fram till beslutad trafikstrategi, utan även efter den. Även i genomförandet är deras medver-kan kritisk för att lyckas. 
	Att söka externa medel för finansiering av avgränsade projekt kan också vara ett sätt att komma igång med genomförandet och göra det i en högre takt än vad som annars hade varit möjligt. 
	 
	 
	Image
	Figur 10 Cykelnät i Skövde, rött anger behov av kompletteringar 
	 
	❱❱ Det kan även behövas ett förankringsseminarium i början av genomförandet. Nu bör-jar det ju ”på allvar”. I Helsingborg bjöd man in till ett sådant startmöte för att tydliggöra hur genomförandet skulle gå till, ansvar, tidplan och vilka pengar som stod till förfo-gande. Dessutom hur åtgärderna skulle kommuniceras med allmänheten. 
	❱❱ Det kan även behövas ett förankringsseminarium i början av genomförandet. Nu bör-jar det ju ”på allvar”. I Helsingborg bjöd man in till ett sådant startmöte för att tydliggöra hur genomförandet skulle gå till, ansvar, tidplan och vilka pengar som stod till förfo-gande. Dessutom hur åtgärderna skulle kommuniceras med allmänheten. 
	Path

	 
	Resultatet av detta arbetsmoment är att trafikstrategin har integrerats i den ordinarie verksamhetsplaneringen och att arbetet med genomförandet förankrats och kvalitetssäkrats genom en mera detaljerad genomförandeplanering.  
	 
	 
	Exempel från Örebro 
	Exempel från Örebro 
	I Örebro formulerade man sig så här om hur man skulle genomföra sin transportplan, under rubriken ”Från vision till verklighet”:  
	❱❱ Det är en lång väg innan transportsystemet (och hela samhället) är långsiktigt håll-bart. Transportplanen syftar till att utveckla ett transportsystem i Örebro kommun som är mer hållbart än dagens. Ny kunskap tillkommer dock hela tiden. Transportplanen måste därför ständigt hållas aktuell och vid behov omprövas. 
	Ansvar, delaktighet och regelbunden uppföljning är viktiga faktorer för att förändringar ska komma till stånd. 
	Ledning och ansvar 
	Det är viktigt med ett tydligt ansvar för att driva och hålla samman arbetet, dels inom den kommunala organisationen, dels i samverkan med andra aktörer. Detta ansvar hamnar på processen hållbara transporter vid klimatkontoret. 
	Ansvar för genomförande av specifika åtgärder i transportplanen anges i anslutning till respektive åtgärd. 
	Därutöver ankommer det varje nämnd och förvaltning att i sitt löpande arbete ta hän-syn till de mål och principer som transportplanen ger uttryck för. 
	Samsyn och delaktighet 
	Transportplanen har växt fram i en process med medverkande tjänstepersoner från flera förvaltningar, främst inom programområde samhällsbyggnad. Detta samarbete har resulterat i att en ny och viktig samsyn kring hållbara transporter börjat växa fram i den kommunala organisationen. Detta processinriktade arbete bör fortsätta och om möjligt breddas till att också omfatta externa intressenter. Huvudsyftet är att utbyta er-farenheter och säkerställa kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling på området. 
	Ansvaret för detta ligger på processen hållbara transporter vid klimatkontoret. 
	Uppföljning och omprövning 
	Effekten av olika åtgärder är i många fall svårbedömd. Därtill påverkas utvecklingen av en lång rad faktorer utanför kommunens kontroll. 
	Regelbunden uppföljning är en förutsättning för att kunna bedöma effekten av gjorda insatser. Samtliga föreslagna mål i transportplanen är därför kopplade till indikatorer som relativt enkelt kan följas. 
	Det ankommer processen hållbara transporter vid klimatkontoret att årligen presentera en utvärdering av utvecklingen på området i stort samt en bedömning av genomförda åtgärder och deras effekt på måluppfyllelsen. 
	Vid behov fattas beslut om nya prioriteringar. På några års sikt kan även målen behöva revideras. 
	Path

	 
	Riktningsanalyser kan användas tillsammans med värdeskalor från TRAST. Kanske behövs en ny ge-nomgång av tabellen ”samlad be-dömning”, kanske några nya vär-derosor. Exemplet till vänster är hämtat från Eslöv, där konsekven-serna av tre scenarier som kallas Tillväxt, Grönt och Jämlikt bedöms i en värderos. 
	Figur 11 Värderos 
	Figur 11 Värderos 
	Path
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	Följ upp och utvärdera, kommunicera resultatet 
	Uppföljningen är central i genomförandet. I den följs hur mål och mått utvecklas, exempel-vis: 
	L
	LI
	 Förändras de mått som valts för att följa önskvärd riktning? 

	LI
	 Går utvecklingen som helhet åt rätt håll? Varför/varför inte? 

	LI
	 Har genomförda åtgärder gett förväntat resultat? 


	Att följa upp och utvärdera är ett sätt att vårda handlingsplanen och att arbeta med ständig förbättring. Utvärderingen kan ske såväl med kvalitativa som med kvantitativa mått. Be-skrivningar i ord är viktigt för att fånga nyanser. Numeriska skalor ger tydliga utfall. I upp-följningen ingår också att vidta korrigerande eller nya åtgärder i de fall utfallet inte blir det önskade. Det är egentligen först då uppföljningen uppfyller sitt syfte och ger en konkret nytta tillbaka.  
	Någon politisk nämnd eller utskott bör redan i trafikstrategin få ett uttalat ansvar för för-valtning och uppföljning. För att detta ska fungera smidigt så kan det vara bra att behålla projektorganisationen ett tag till och ge den ett uttalat ansvar för att sätta igång genomfö-randet och redan från starten planera lämpliga uppföljningsaktiviteter. 
	Redovisning av uppföljningen görs lämpligen i form av en skriftlig sammanställning, kanske en årsrapport. Rapporten kommuniceras såväl inom som utom den kommunala organisat-ionen. Om det redan finns etablerade kanaler för liknande kommunikation (t.ex. miljöbaro-meter för miljöutvecklingen, hållbarhetsbokslut, trafikutvecklingsstatistik, verksamhetsre-dovisning eller budgetarbete) kan det vara lämpligt att infoga resultaten där. Tänk noga ge-nom syftet med kommunikationen så att den blir ändamålsenlig och effektiv. 
	Viktiga grupper att kommunicera utvärderingen med är ansvariga politiker, kommunala tjänstepersoner, samarbetspartners som Trafikverket, andra myndigheter, kollektivtrafiken och allmänhet.  
	Förutom att utvärdera trafiksystemen och deras egenskaper så bör även kommunens arbets-sätt ingå i utvärderingen. Fungerar organisationen, finns engagemanget kvar, jobbar vi på rätt sätt, känner vi större förståelse/mognad för arbetet? I sin enklaste form består denna del av en självutvärdering där de mest involverade tjänstepersoner diskuterar sådana fråge-ställningar och försöker besvara dem så ärligt som möjligt. Syftet är inte att leta fel och bris-ter utan istället att hitta sätt att utveckla och förbättra verksamheten. Denna del av...r...m...- e...v...t...
	sådana revisionsverktyg för olika delar av trafik- och stadsplaneringen är trafiksäkerhetsre-vision, Bypad (cykelplanering) och MaxQ (mobility management).   
	❱❱ I Eskilstuna föreslår man att uppföljningen av Trafikplanen sker i den årliga rapporten ”Trafiken i Eskilstuna”. Rapporten redovisar sedan många år tillbaka trafikmängder och olyckor, men nu föreslår man att den utvecklas till att omfatta uppföljning av samtliga målområden i trafikplanen. 
	❱❱ I Eskilstuna föreslår man att uppföljningen av Trafikplanen sker i den årliga rapporten ”Trafiken i Eskilstuna”. Rapporten redovisar sedan många år tillbaka trafikmängder och olyckor, men nu föreslår man att den utvecklas till att omfatta uppföljning av samtliga målområden i trafikplanen. 
	MaxQ är ett processutvärderingsverktyg för verksamhet inom mobility management (be-teendepåverkan). Det visar hur väl uppsatta mål följts, om arbetsformen varit effektiv, samt hur arbetet kan utvecklas i medverkande organisationers verksamhet. I MaxQ ingår bl.a. en ”självutvärdering” bestående av 24 frågor till den egna organisationen.  
	Källa: www.epomm.eu. 
	Trafiksäkerhetsrevision är ett annat exempel på verktyg för utvärdering av verksamhet inom trafik- och stadsplanering (trafiksäkerhetskultur och trafiksäkerhetsstandard). 
	Path

	Resultatet av detta moment är att uppföljning och återföring av kunskap sker. Arbets-momentet stödjer en lärande organisation och ett arbetssätt som ger ”ständiga förbätt-ringar”. 
	 
	Uppdatera styrdokumenten, aktualitetsförklara 
	Efter en tid kan det vara dags att pröva om trafikstrategin har blivit inaktuell. Kanske har en stor del av handlingsplanen genomförts, kanske står kommunen inför en förändrad utveckl-ing eller har det hänt något i omvärlden som kräver nya tag. Insikten om uppdateringsbehov kan uppstå på flera sätt men uppföljningens resultat är en viktig källa. 
	Det kan handla om att allt ifrån mindre uppdatering av styrdokument (nuläge, mål, inrikt-ning) eller handlingsplan, till att ta fram en helt ny trafikstrategi. Denna uppdatering ersät-ter inte de justeringar som bör göras kontinuerligt (men som vanligen är mindre omfat-tande) utifrån utfallet av den årliga uppföljningen.  
	Ofta tas trafikstrategin fram samtidigt med att översiktsplanen aktualitetsprövas eller omar-betas. Om trafikstrategin tagits fram separat bör deras aktualitetsprövning ske samtidigt så att de stödjer varandra. Att aktualitetspröva trafikstrategin på samma sätt som man ska göra med översiktsplanen kan vara ett sätt att säkerställa en återkommande uppföljning strate-gin. Vid aktualitetsprövningen är det även lämpligt att se över om fler trafikstrategiska frå-gor ska inkluderas i trafikstrategin. E...c...a...l.... 
	Vid en mera genomgående uppdatering eller aktualitetsförklaring kan aktiviteterna i TRAST-guidens inledande fas återigen bli användbara stöd. En mera genomgripande upp-datering av trafikstrategin är nästan som att börja om på nytt (fast förhoppningsvis på en högre nivå) och då blir det återigen viktigt att fånga berördas intressen, att samla subjektiva och objektiva fakta samt att formulera och förankra en projektbeskrivning uppdateringsar-betet. 
	Resultatet av att aktualitetspröva trafikstrategin samtidigt med översiktsplanen blir att do-kumentens beroenden, brister och utvecklingspotential kan lyftas fram, bli aktuella och tyd-liggöra samhörigheten. I en större kommun med mera komplexa frågeställningar kan det 
	ändå behövas separata aktualitetsprövningar, om arbetet bedöms bli alltför omfattande eller svårgripbart. Underlagen för att uppdatera trafikstrategin och översiktsplanen kan tas fram samtidigt och användas i båda dokumenten. När frågan prövats finns ett beslut om hur ak-tualiteten ska hanteras. 
	Mål och mått  
	Mål och mått är viktiga delar i hela TRAST-guidens arbetsprocess (fas 1, 2 och 3). Målen pe-kar ut viljeinriktningen och är de viktigaste ledstjärnorna för val och prioritering av åtgär-der. Mått kompletterar målen och kan ge en både bredare och djupare förståelse transport-systemets funktion och utvecklingsbehov. De kan t.ex. användas vid framtagande, använd-ning och uppföljning av en trafikstrategi inklusive de åtgärder som ska genomföras som följd av strategin.  
	Detta kapitel i TRAST-guiden är en fördjupning med ökad detaljeringsgrad. Avsikten är att ge förslag på målformuleringar och lämpliga mått att använda i arbetet med en trafikstra-tegi. Avsnittet presenterar också hur mål och mått kan användas i arbetsprocessens olika steg, vad som är viktigt att tänka på vid urval av mål och mått, och förslag till hur bra struk-turer kan skapas för mätning och uppföljning. 
	Förslagen på mål och mått syftar i första hand till att vara generella vid framtagande och ge-nomförande och uppföljning av en färdsättsövergripande trafikstrategi för en tätort eller kommun som helhet. Specifika lokala behov kan kräva att man kompletterar med andra mål och mått, liksom att planer eller program för ett enskilt färdsätt också kräver ökad detalje-ringsgrad. 
	Förslag till mål och mått avser att mäta och följa upp transportsystemets funktion och dess kvaliteter. Även arbetssätt (organisation, förståelse/mognad, kompetens, etc.) är viktigt att följa upp men ingår inte i denna beskrivning. Se istället TRAST-guiden och arbetsprocess för fas 3 där det även ges några exempel på stöd för uppföljning av sådana aspekter.   
	 
	Mål och mått i arbetsprocessen 
	Mätbara mått är ett verktyg som kan användas igenom de olika faserna och stegen i TRAST-guidens arbetsprocess. De kan bli en ”röd tråd” genom arbetet och data om ett antal rele-vanta mått kan underlätta informationsinsamling, kunskapsuppbyggnad, redovisning och kommunikation. 
	I den inledande fasen kan mått kortfattat beskriva tillståndet utifrån enkelt tillgängliga data. Dessa basdata kan utvecklas till en mera komplett nulägesbeskrivning där data om olika mått fördjupas och breddas. Mål kan göras mätbara genom att de formuleras utifrån mått. I analys- och prioriteringsarbetet är en bristanalys av skillnaden mellan nuläget och målnivå för målsatta mått en god hjälp. Val av inriktning och åtgärder görs därefter på ett sätt som förväntas leda till att mål och mått utvecklas i önskad riktning. Mått följs upp o...r...å...a... 
	I slutet på kapitlet visas ett exempel på hur mål och mått kan användas i arbetsordningens olika moment. 
	 
	Förslag på mål och mått 
	Förslag på mål respektive mått visas på de kommande uppslagen i form av matriser. Det färgmarkerade ”T” som bildas av raden Gemensamt (visionsnivå) och kolumnen Transport-system är centrala i en trafikstrategi och därför mest utvecklade. De är utifrån TRAST och dess TRAST-kvaliteter generellt intressanta och bör övervägas ingå i trafikstrategier oavsett sammanhanget. De är användbara vid formulering och val av såväl vision som mål och mått.  
	Övriga (till viss del tomma) celler i matriserna är intressanta för att ta upp aspekter och pro-blem som är mera specifikt lokalt intressanta. Det kan finnas lokala problem och brister som bör ges särskild tyngd i en trafikstrategi, vilket då bör komplettera målbilden.  
	Förslagen till mått är hämtade ifrån befintliga exempel på trafikstrategier, och ifrån förslag på indikatorer som utvecklats i forskningsprojekt. De är ofta utformade för ett visst sam-manhang med sina specifika förutsättningar vad gäller till exempel stadsstorlek, geografi, det befintliga transportsystemet och resmönster. De är av generellt intresse men använd-ningen av dem behöver anpassas till förutsättningarna i respektive kommun. Matrisen med förslag till mål är mera allmänt hållna och därmed lättare att mer eller mindre direkt över-f...  
	Som fördjupning av trafikstrategin behövs ofta att mera detaljerade planer och program tas fram (t.ex. en cykelplan, en kollektivtrafikplan eller ett trafiksäkerhetsprogram). Mål och uppföljning i dessa planer/program kan ses som en fördjupning av mål- och måttmatriserna för trafikstrategin och ”fyller på” innehållet i vita celler i respektive rad eller kolumn.  
	TRAST-kvaliteten ”stadens karaktär” har en särskild ställning. Den beskriver planeringsfrå-gor som är gemensamma för trafik- och bebyggelseplaneringen. Här finns ofta andra styrdo-kument som breddar och fördjupar målbilden, exempelvis översiktsplan och stadsbyggnads-program.  
	Mål och mått i matriserna är allmänt formulerade med särskilda nyckelord markerade i fet stil. Syftet med detta är att lyfta fram särskilt viktiga aspekter och att ge den som utvecklar en trafikstrategi stöd i prioriteringar och val av inriktning. Lokal anpassning är ofta både nödvändigt och önskvärt, inte minst för att göra mål och mått praktiskt mätbara. Exempel på lokalt formulerade och använda mål finns i de exempel som finns med i läsa-vidare-lis-tan. Formuleringen av mål och mått bör också knyta an till de övergripande t...t... 
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	Cykeltrafiken per invånare ska öka. Andelen resor kortare än 3-5 km som sker med cykel ska öka. 
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	Bytespunkten bör placeras i anslutning stadens kärna. De möjligheter som detta ger tas tillvara.  
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	Godstrafik med lastbil som står i konflikt med stadens attraktivi-tet ska minska. Andelen godstra-fik på järnväg ska öka. 
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	Tillgängligheten för cykeltra-fiken till viktiga samhälls-funktioner ska öka.  
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	Tryggheten ska öka i cykel-vägnätet. 
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	Andelen säkerhetsåtgärdade cykelpassager ska öka. 
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	Bytespunkten ska inbjuda till vistelse genom att trafikan-ten upplever högre trygghet där än i omgivande trafiksy-stem.  
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	Konflikt- och samspelspunk-ter mellan olika färdsätt i by-tespunkter ska ges ökad tra-fiksäkerhet 
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	Andel boende i centralorten med restidskvot <1,5 cykel/bil. Andel av invånarna som bor inom 15 min cy-kelväg till stadskärnan. 
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	Antal passerande cyklar vid fasta mät-punkter. GC-trafik i staden: andel och to-talnivå. Andel cykelresor till skolan.  
	Andel cykelresor under högtrafik.  
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	Antal påstigande på Centralstationen och/eller centrumhållplatsen. 
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	Figur 13 Centrala och mest utvecklade mått i gröna rutor (fortsättning nästa sida) 
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	Avstånd till cykelparkeringar vid viktiga målpunkter (andel som har <50 m). Vid hur stor andel av de stora besöksmålen det finns någon ledig plats att ställa cykeln på. Andel av arbetsplatserna som nås inom 45 minuters restid.  
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	Andel cyklister som upplever trygghet och trivsel relaterat till trafik. Cykelvägvisning på huvudstråk för cykel.  Andel cykelvägar med belysning (egen eller delad). Andel cy-keltunnlar med trygg genom-sikt. Andel cykelvägar med belysning. Antal cykelstölder. 

	TD
	Andel cykelöverfarter som är hastighetssäk-rade till 30 km/h. An-del cyklister som an-vänder cykelhjälm - barn, ungdomar och vuxna. 

	TD
	 


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Path
	Path

	TD
	Path
	Path

	TD
	Path
	Path

	TD
	Path
	Path


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	 

	TD
	Andel resenärer och andra besökare som upplever att det är tryggt på bytespunk-ten. 
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	Andel godstransportörer som upplever lastnings- och lossningsmöjligheterna i stadskärnan som ac-ceptabel. 
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	Lastfaktor dvs aktuell lastkapacitet / max lastkapacitet. Andel tung trafik i utvalda snitt. Antal butiker som sam-ordnat tider för godsmottagning. An-del tonkilometer med förnybara driv-medel. 
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	Urval av mål och mått 
	Det finns olika metoder för att välja ut bra mått. Valet är normalt en avvägning mellan olika faktorer. Exempel på kriterier som bl.a. använts för val av transportmått på lokal nivå i Stor-britannien (DETR, 2000, Local Quality of Life Counts) beskrivs nedan.  
	L
	LI
	 Datatillgänglighet. Finns data tillgänglig?  


	Vad finns i form av rådata och vad måste samlas in från början. Att data är svår att få tag på är dock ej ensamt ett skäl att ignorera ett mått.  
	L
	LI
	 Kostnadseffektivitet. Vilka resurser krävs för att samla in och använda datan (tid och pengar)?  

	LI
	 Enkelt att förstå.  En del mått är svåra att förstå, andra mera direkt begripliga. Tra-fikstrategin vänder sig normalt till många grupper med begränsad kunskap om tra-fikplanering och därför är detta kriteriet viktigt. 

	LI
	 Relevans.  Visar måttet på en viktig fråga eller en fråga som kommer att bli viktig? Om det finns lokala förhållanden som bedöms som viktigare att mäta än de som ge-nerella mått visar på så bör mätning och uppföljning av lokala prioriteras. 

	LI
	 Åtgärdsfokusering.  Vad kan vi använda måttet till? Visar det vägen till relevanta åtgärder? Uppföljning som visar utvecklingen i stort är bra men mått som leder till åtgärder är bättre. Uppföljningens nytta och främsta syfte är att bidra till korrige-rande åtgärder och förbättrad effektivitet.  

	LI
	 Balans.  För att en uppsättning mått ska vara användbar betonas att det finns en balans. Balans i form av sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter, liksom lo-kala styrkor och svagheter. 


	Uppföljning av mått kan ge möjligheter till jämförelser och att mäta framsteg. De kan hjälpa människor att förstå hållbar utveckling och öka medvetenheten om nyckelfrågor. De kan vi-dare tydligt visa för människor vad de kan bidra med. Fastän mått är användbara och verk-ningsfulla, kan de även förvränga behovet av prioriteringar och fokus i riktning mot de om-råden som beskrivs och ge upphov till andra områden, som kanske är svåra att mäta, upp-levs som mindre viktiga. 
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	Figur 14 Exempel på struktur för uppföljning 
	Skapa bra strukturer för uppföljning 
	För att innehållet i trafikstrategin ska vara levande och komma till användning i det dagliga arbetet, krävs någon form av rutiner. Det kan t.ex. organiseras utifrån någon slags kvalitets- eller ledningssystem. I sin enklaste form kan det bestå av checklistor/dokument som visar vem som är ansvarig, på vilket sätt och hur ofta uppföljning av måtten kan ske etc. Man bör försöka bygga ett sådant uppföljningssystem kopplat till kommunens övriga system för led-ning och utveckling av verksamheten (verksamhetsplanering, budget, v...n...  
	Ordlista 
	Ordlistan förklarar en del av de ord som används. Syftet är att redovisa hur författarna till boken har avsett att respektive ord ska uppfattas. Ordlistan gör inte anspråk på att vara ge-mensam för branschen utan gäller för detta dokument. 
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	Fyrstegsprincipen 

	TD
	En planering i fyra steg. Först analyseras och prövas åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt, sedan åtgärder som ger ett effek-tivare utnyttjande av befintliga trafiknät och fordon, därefter begränsade ombyggnader av befintliga nät och till sist nyinvesteringar och större om-byggnadsåtgärder. 
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	Gaturumsbeskriv-ning 

	TD
	Sammanställning av information som ger underlag för utformning av gatu-rum. Beskrivningen innehåller fyra delar: karaktär, nättillhörighet, hastig-het och egenskaper att beakta. 
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	Hållbar utveckling 

	TD
	En stadsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kom-mande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
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	Inriktning 

	TD
	Inriktningen ska ange vad som ska öka resp. minska, vad som ska utvecklas resp. avvecklas, vad som ska lyftas fram resp. hållas tillbaka. Inriktningen har strategisk betydelse. Inriktningen beskriver förslag till insatsområden, principer för de olika färdsätten och detaljerade mål och mått för att mäta. 
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	Insatsområden 

	TD
	Strategisk inriktning för åtgärder i någon form, exempelvis för en särskild egenskap eller ett färdsätt. 
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	Integrering 

	TD
	Integrering innebär att olika färdsätt blandas. Integreringen ställer höga krav på utformning och hastighetsanpassning. Integrering kan till exempel ske i en gårdsgata där alla färdsätt finns på samma gatuyta, utan att skiljas åt med kant eller nivåskillnad. 


	TR
	PathPathPath
	TD
	Mått 

	TD
	Ett mått som beskriver hur en viss egenskap förändras över tiden. Kan an-vändas för uppföljning av mål, åtgärder mm. 


	TR
	PathPathPath
	TD
	Resvaneundersök-ning 

	TD
	Resvaneundersökning lyfter fram fakta kring resor inom ett område med avseende på frekvens, ärende, resmål, färdväg, färdsätt, tid på dygnet mm. 


	TR
	PathPathPath
	TD
	Separering 

	TD
	Separering innebär att olika färdmedel skiljs åt i tid och rum framför allt vid stora trafikflöden, höga fordonshastigheter och vid skapandet av säkra korsningar för oskyddade trafikanter. 


	TR
	PathPathPath
	TD
	Stadens karaktär 

	TD
	Egenskaper som kännetecknar staden, till exempel geografiska förutsätt-ningar, historia, bebyggelse, struktur, utformning och stadsliv. 


	TR
	PathPathPath
	TD
	SWOT 

	TD
	Är en akronym byggd på de engelska orden ”Strengths”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats”). Metoden är ett vanligt förekommande pla-neringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk analys. 


	TR
	PathPathPath
	TD
	Trafikstrategi 

	TD
	Ett planeringsdokument som anger trafikplaneringens inriktning. Trafik-strategin kan användas som ett av underlagen till en fördjupning av över-siktsplanen. 


	TR
	PathPathPath
	TD
	Transport 

	TD
	Förflyttning av personer eller gods, i transporttekniska sammanhang inräk-nas även hantering och lagring av gods. 


	TR
	PathPathPath
	TD
	Transportkvalitet 

	TD
	Med transportkvalitet avses nivån av behovsuppfyllelse för trafikanter i frå-gor som rör tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet. Transportsy-stemets utformning och funktion ska medge en hög transportkvalitet för näringslivet. 


	TR
	PathPathPathPathPathPath
	TD
	Vision 

	TD
	Visionen anger ett önskvärt framtida tillstånd. Visionen anger ett ideal, ett tillstånd att sträva efter. 




	Läsa vidare 
	Webbplatser 
	Konkret stöd i arbetet uppdateras kontinuerligt på resp. myndighets hemsida. Följande hemsidor innehåller information som ger aktuellt stöd: 
	www.eltis.org  
	ec.europa.eu/transport/index_en.htm  
	www.sump-assessment.eu 
	Exempel på mål och mått: 
	Mått i TRAST, Underlagsdelen 
	Mått för mätning av utvecklingen av hållbart transportsystem i städer/tätorter, utvecklade i EU-projektet SHIFT (länk till kommande projektwebbplats, kompletteras) 
	Förslag på HASTA-indikatorer till kommuner, projekt vid LTH. Se projektwebbplats http:// www.tft.lth.se/hasta/  
	Litman T, 2011, Sustainability and Livability - Summary of Definitions, Goals, Objectives and Performance Indicators, Victoria Transport Policy Institute, http://www.vtpi.org/sus_liv.pdf  
	Enkla tillgänglighetsmått för resor i tätort. Trafikverket publikation 2010:072. 
	 
	  
	Bilaga 1. SWOT-analys 
	En SWOT-analys kan vara lämplig i samband med den inledande trafikdagen som ett sätt att på en översiktlig nivå diskutera bilden av sin kommun/ tätort. Analysen kan ge besked om läget mer generellt och ger även stöd för att ta fram mål och visioner. Gävle, Helsingborg, Linköping och Örebro är exempel på kommuner som arbetat med SWOT-analyser genom att diskutera transport systemets styrkor och svagheter. Här följer ett exempel från Örnsköldsvik med fokus på hållbar tillväxt. 
	 
	Nuläge i Örnsköldsvik 
	Eurofutures bedömning är att kommunen och dess näringsliv står väl rustade inför framti-den och befinner sig i ett gynnsamt läge. SWOT-analysen beskriver nuläget via åtta framträ-dande styrkor och svagheter för Örnsköldsvik enligt följande: 
	Utvecklingsarbetet en unik styrka 
	L
	LI
	 Upplägg och metodik finns på många håll, men det som är unika framgångsfaktorer i Örnsköldsvik handlar om engagemang, tilllit, förtroende, samverkan hos näringsli-vet, att många känner ansvar etc. Det faktum att Vision 2008-arbetet varit fram-gångsrikt är i sig en styrka; ”man vet att det går att skapa förändring och utveckling” 


	Stark utveckling, mycket har hänt 
	L
	LI
	 Befolkningen har ökat; stark nettoinflyttning och förbättrat födelsenetto 

	LI
	 Sysselsättningen har ökat och handeln har uppvisat en stark utveckling 

	LI
	 Många tydliga satsningar, som visar på framåtanda (Arenan, Botniabanan, Centrum-utveckling, Bostäder etc) 


	Näringsliv och företagande 
	L
	LI
	 Företagsklimatet får gott betyg 

	LI
	 Relativt stor andel privat sektor med flera globalt starka exporterande industriföre-tag 

	LI
	 Sämre nyföretagarstatistik än riksgenomsnittet 


	Kompetens 
	L
	LI
	 Pågående förändring mot mer kunskapsintensiv verksamhet 

	LI
	 Behovet av ingenjörer, chefer och specialister en viktig fråga 

	LI
	 Låg rörlighet, tudelad arbetsmarknad och generellt låg utbildningsnivå 


	God livsmiljö 
	L
	LI
	 God sammantagen livsmiljö; för vissa målgrupper bättre än jämfört med storstäder resp. grannen Umeå 

	LI
	 Nära till allt, vilket ger tid. Fint centrum med hamn, diversifierad handel 

	LI
	 Säker och trygg miljö 


	Solitär kommun med svaga flöden 
	L
	LI
	 Svag in- och utpendling, vilket medför att Örnsköldsvik står och faller med de egna företagens utveckling 

	LI
	 Låga flyttningsrörelser, vilket medför en dålig genomströmning av nya människor och idéer 


	Mentaliteten 
	L
	LI
	 Starkt engagemang för den egna orten och dess utveckling 

	LI
	 De lokala företagarna upplever ett starkt stöd för sin verksamhet 

	LI
	 Tudelad syn på förekomsten av entreprenörskap resp. bruksmentalitet; vissa ser ny-fikenhet, andra ser inskränkthet 


	Transport och kommunikation 
	L
	LI
	 Behovet av långväga, hållbara kommunikationer är inte tryggat 

	LI
	 En med Umeå gemensam flygplats är en viktig framtidsfråga 

	LI
	 Botniabanan fyrfaldigar storleken på Örnsköldsviks arbetsmarknadsregion 


	 
	 
	  
	Bilaga 2. Projektbeskrivning 
	Så här beskrevs projektet trafikstrategi i Ulricehamn 
	 
	Projektbeskrivning 
	Table
	TR
	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TH
	Projektnamn  
	Trafikstrategi Ulricehamns stad  

	TH
	MSD Dnr  
	2010.1800  


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Ansvarig förvaltning  
	Miljö- och samhällsbyggnadskontoret  

	TD
	Datum  
	2010-06-15  


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Förväntat resultat  
	Politiskt beslutad strategi för hur staden ska upplevas som attraktiv och för att stödja hållbara transporter  

	TD
	Starttid  
	2010-08-23  


	TR
	TD
	PathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Sluttid  
	2011-06-30  


	TR
	TD
	PathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Planeringstid  
	10-06-10-10-08-23  


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Projektledare  

	TD
	 




	 
	Om projektet 
	Table
	TR
	TR
	PathPathPathPathPathPathPath
	TH
	Syfte  
	Att genom nytänkande ta fram en helhetsbild av hur man med effektiva åtgärder kan forma staden för att stödja hållbara transporter och öka stadens attraktion.  


	TR
	PathPathPathPathPath
	TD
	Projektets mål  
	En politiskt beslutad trafikstrategi som kan användas som komplement till fördjupningen av översikts-planen för Ulricehamns stad. Konkreta åtgärdsförslag på en mer detaljerad nivå än i fördjupningen ska redovisas med syfte att stödja hållbara transporter.  


	TR
	PathPathPathPathPath
	TD
	Projektets idé  
	En stad där människor stannar till och möts upplevs som mer levande och intressant. Mötena sker främst där människor går, sitter eller stannar till. En ökad andel människor som går, cyklar eller åker buss (eller tåg) ger en mer levande stadsmiljö. En mer levande stadsmiljö attraherar fler att stanna till och använda staden för att umgås, handla, vara med på gemensamma aktiviteter, röra på sig. Resultatet blir mindre luftutsläpp, ökad hälsa, mindre buller osv. Utformningen av stadsmiljöerna kan locka oss att s...b... 


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Projektets mottagare  
	Kommunens politiker, tjänstepersoner (beställare) och Ulricehamns Energi (utförare)  




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Table
	TR
	TR
	PathPathPathPathPathPathPath
	TH
	Projektets genomförande  
	L
	LI
	• Uppstartmöte med konsult och bred grupp från kommunen: trafikplanerare, planarkitekter, kollektivtra-fikplanerare, miljöstrateg, miljöchef, folkhälsoplanerare, kulturstrateg, representant från Ulricehamns Energi, NUAB eller Cityföreningen  

	LI
	• Beskrivning av trafikbilden i Ulricehamn idag med hjälp av TRAST-modellen. Trafikproblem, trafikräk-ningar, gators och allmänna platsers utformning och användning, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik. Underlag och koppling till kommuntäckande bild av transportarbete, utsläpp av klimatgaser, målsätt-ningar.  

	LI
	• Framtagande av målbild  

	LI
	• Möjliga åtgärder/alternativa sätt att nå målet beskrivs. Analys av effekter av olika åtgärder.  

	LI
	• Riktlinjer och åtgärdsförslag, gestaltningsförslag för några utvalda lägen  

	LI
	• Politisk förankring  

	LI
	• Efter konsultens samlade rapport av de olika kommunernas samlade arbete: erfarenhetsutbyte tillsam-mans med andra kommuner i februari 2011 (Energimyndigheten och Trafikverket).  

	LI
	• Handlingsplan och kostnadsbild  

	LI
	• Politisk förankring och färdigställande av Ulricehamns trafikstrategi första halvåret 2011.  




	TR
	PathPathPathPathPath
	TH
	Åtgång i mantimmar  
	L
	LI
	• Projektledning, framtagande av underlag och arbete med strategidokument, 150 timmar (100 timmar 2010, 50 timmar 2011)  

	LI
	• Uppstartmöte med bred uppslutning från kommunen, ca 10 personer  

	LI
	• Referensgrupp, berörda personer kallas i det fortsatta arbetet vid behov  

	LI
	• 40 timmar konsultarbete som upphandlas av Energimyndigheten och Trafikverket  


	Konsultinsats som vi själva handlar upp, definieras när Energimyndighetens upphandlade tid använts. 


	TR
	PathPathPathPathPath
	TH
	Åtgång i SEK  


	TR
	PathPathPathPathPath
	TD
	Annan resursåtgång  
	Projektet görs till viss del inom ramen för Energimyndighetens program Uthållig kommun.  
	Konsultstöd motsvarande en konsult som arbetar i en vecka, dvs 40 timmar per kommun bekostas av Ener-gimyndigheten och Trafikverket. Ytterligare konsultstöd behövs troligtvis, antingen som utvidgat uppdrag till samma konsult som upphandlats från Energimyndigheten/Trafikverket eller annan kompetens som kommunen själv handlar upp.  


	TR
	PathPathPathPathPath
	TD
	Förslag till projektorganisation  
	Se separat bild. OBS ingen fast arbetsgrupp föreslås.  


	TR
	PathPathPathPathPathPathPathPathPathPath
	TD
	Koppling till andra projekt  
	Komplettering till Fördjupning av översiktsplanen för Ulricehamns stad, antagen 2008.  
	Samordnas i startskedet med energi- och klimatstrategi för hela kommunen som geografiskt område.  
	Miljömålen.  




	Projektets genomförande  
	  
	Bilaga 3. SUMP handlingsplan 
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	Bilaga 4. Uppföljning enligt LundaMaTs III 
	 
	Uppföljning för LundaMaTs III år 2016.  
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