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Förord 

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

processen med att ta fram och förankra en kommunal trafikstrategi, som är anpassad efter 

den egna kommunens förhållanden.  

Trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet bör utformas för 

att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens uppsatta mål. Trafikstrategin be-

skriver också hur trafiksystemet kan förändras för att nå dessa mål. I trafikstrategin hante-

ras avvägningen mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan färdsätten. 

TRAST består av två huvuddelar, Handbok och Underlag. Handboken redovisar en arbets-

process som är avsedd att vara ett stöd i arbetet med kommunens trafikstrategi och med tra-

fikfrågorna i översiktsplanen. Underlag innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstra-

tegin, trafikplaner och åtgärdsprogram. 

Vidare finns ett flertal tillhörande rapporter som syftar till att stärka kunskap samt visa pro-

cesser, exempelvis Trafiksäkra staden, vilken beskriver framtagningsprocessen av ett trafik-

säkerhetsprogram, TRAST-guiden med tillhörande checklista, vilken är ett stöd för kommu-

ner vid framtagningen av trafikstrategier- och Rätt fart i staden, vilken syftar till att stödja i 

arbetet med att välja hastighetsgränser.  

Exempelboken innehåller exempel på hur TRAST kan användas i form av lärande exempel. 

Exempelboken innehåller även projekt som genomförts för att arbeta mot den målbild som 

beslutats i trafikstrategier eller övriga styrande dokument för att exemplifiera hur det vidare 

arbetet kan genomföras. Vid intresse av de styrande dokumenten för de projekt som redovi-

sas återfinns de flesta på kommunernas hemsidor, alternativt så går de att få fram genom att 

kontakta kommunen. 

I denna Exempelbok finns exempel på underlag som tagits fram i olika kommuner och orga-

nisationer. Exemplen är avsedda att belysa de olika frågeställningar som läsaren kan ställas 

inför. Exempelboken är en uppslagsbok och behöver inte läsas från pärm till pärm utan kan 

vara ett fortlöpande stöd i arbetet. Exemplen är olika, till såväl karaktär, innehåll, längd som 

upplägg. Det beror på att de till stor del är skrivna av tjänstepersoner på respektive kommu-

ner och baseras på olika sorters handlingar. En del projekt har försetts med kommentarer 

från tjänstepersoner med syftet att dela kunskap och tankar om processen och resultatet. 

Den grundläggande avsikten är att exempelboken ska tydliggöra hur TRAST kan användas. 
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1 Trafikstrategier 

En trafikstrategi kan införas på många sätt. Den kan vara en del av översiktsplanen, en fri-

stående trafikstrategi, en trafikplan, en mobilitetsplan med mera. Vidare återfinns en stor 

variation i strategiernas omfattning, fördjupningsnivå, målsättning och tidsplan. Det råder 

en stor variation bland landets kommuner sett till bosättningsmönster, befolkningsmängd, 

utgångsläge och så vidare. Därmed skiljer sig både process och innehåll i olika kommuners 

trafikstrategi. 

I detta kapitel presenteras ett antal trafikstrategier från kommuner med varierande storlek 

sett till både yta och befolkningsmängd men även geografisk placering. Fokusområden för 

exemplen varierar där vissa lyfter trafikstrategin i sin helhet, medan vissa har ett större fo-

kus på en särskild del av arbetet med trafikstrategin.  

 

Ludvika: Trafikstrategi 

Ludvika kommun är beläget i södra Dalarna med omgivet av de större städerna Borlänge, 

Falun, Västerås och Örebro inom en radie på cirka 10 mil. I kommunen bor det cirka 26 600 

invånare, av dessa bor cirka 15 500 invånare i Ludvika som är kommunens största tätort. 

Trafikstrategin för Ludvika kommun antogs 2021 och tar sin utgångspunkt i översiktspla-

nens inriktning för trafikplaneringen och samhällsutvecklingen. Kommunens översiktsplan 

från 2013 pekade ut behovet av en trafikstrategi, då det saknades långsiktiga mål för kom-

munens trafiksystem. Det saknades en tydlig röd tråd i planeringen, vilket resulterade i att 

de insatser som gjordes var något spretiga. 

Arbetsprocess  

Trafikstrategin togs fram av en arbetsgrupp bestående av bland annat samhällsplanerare, 

folkhälsostrateg, miljösamordnare, kollektivtrafikhandläggare, landskapsarkitekt och detalj-

planehandläggare. Kommunen genomförde en tidig dialog med allmänheten där de önskade 

hjälp med att beskriva nuläget gällande trafiksituationen idag. Utifrån denna dialog togs en 

nulägesanalys fram, som sedan låg till grund för visionen.  Arbetsgruppen tog tillsammans 

fram förslag på målområden under ett antal workshops. 

 

Det avstånd mellan nuläget och de föreslagna målen valde de att definiera som ”utma-

ningar”. Utmaningarna tydliggör vad som behöver lösas för att lämna det nuvarande läget 

och uppnå målen.  

”Vi plockade ihop ett stort antal mål inom trafikområdet från våra befintliga styrdo-

kument och från andra kommuner som vi klippte ut och satte upp på väggen. Ar-

betsgruppen gick igenom alla dessa mål och plockade ut de som vi ansåg passade in i 

vår vision. Dessa har sedan legat till grund för de mål som finns formulerade i den 

färdiga strategin. TRAST var ett bra verktyg för att komma igång med arbetet med 

en trafikstrategi, och då framförallt TRAST-guiden och den medföljande checklistan. 

Det underlättade att kunna följa en färdig och beprövad process i arbetet. Risken är 

annars att arbetet stannar av om det inte finns en tydlig väg framåt.” 

– Samhällsplanerare, Ludvika kommun 
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Avstämning under arbetets gång gjordes mot en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens 

ordförande, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden samt oppositionsråd. I detta forum 

kunde strategin förankras med politiken. Det material som arbetsgruppen tagit fram låg som 

underlag för de diskussioner som fördes. Mycket tack vare förarbetet uppstod få konflikter 

mellan arbetsgruppens och styrgruppens inriktning för strategin. 

Målbild 2040 

Målbilden beskriver hur Ludvika kommun vill att trafiksystemet ska vara år 2040. 

1. Hållbara trafikslag utgör grunden i transportsystemet: I tätorterna ska gång, cykel- 

och kollektivtrafiken vara prioriterad. På landsbygden kommer bilen fortsatt att vara 

det dominerande trafikslaget, men delningstjänster och olika typer av kollektivtrafik 

ska stödja dem som inte vill eller kan äga en egen bil.  

2. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken: Särskilt fokus ska läggas på trafik-

nätet för gående, cyklister och mopedister. Gång- och cykelstråk som nyttjas av barn 

och unga till och från skola och fritidsaktiviteter ska ha hög prioritet gentemot annan 

trafik.  

3. Trafiksystemet är tryggt och tillgängligt för alla: Framkomligheten ska vara god för 

hållbara transporter i kommunen. Infrastrukturen i Ludvika kommun ska vara utfor-

mad för dem med särskilda behov av tillgänglighet, främst barn och personer med 

funktionsnedsättningar. 

4. Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer: Bebyggelsen i kommunens tätorter och byar 

ska vara sammanhållen samt koncentrerad utmed gång, cykel- och kollektivtrafik-

stråk. 

5. God tillgänglighet för näringslivets hållbara transporter: Transportsystemet ska vara 

anpassat efter näringslivets behov av effektiva och hållbara godstransporter, men 

samtidigt ska transporternas störningar för boende och handel minimeras. 

Utmaningar 

Glappet mellan målbild och nuläge visar de utmaningar som Ludvika kommun står inför. I 

trafikstrategin beskrivs de sju viktigaste utmaningarna som behöver hanteras för att nå må-

len. Några av dessa är att bilen är en norm, bebyggelsestrukturen är osammanhängande och 

att varutransporter kan utföras effektivare och hållbarare. 

Strategier 

Strategierna för Ludvika kom-

mun är övergripande till sin ka-

raktär och beskriver därmed inte 

vilka typer av insatser som behö-

ver göras. Vilka åtgärder som se-

dan ska genomföras behöver kon-

kretiseras i fördjupade styrdoku-

ment och åtgärdsplaner där 

finansiering och genomförande 

säkras. 

Planeringen av åtgärder i trafik-

systemet ska utgå ifrån fyrstegs- Figur 1 Diagram över trafikstrategins samband med andra styrande 
dokument i kommunen. Källa: Ludvika Kommun 
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principen för att hitta kostnadseffektiva åtgärder. I första hand ska åtgärder som påverkar 

behovet av resor och val av transportsätt genomföras, för att i andra och tredje hand effekti-

visera och utveckla den befintliga infrastrukturen. I sista hand ska det göras större ombygg-

nationer eller investeringar i helt ny infrastruktur. 

De tio strategier Ludvika ska arbeta med: 

 Långsiktig hållbar samhällsplanering 

 Påverka resan innan den börjat 

 Förbättra förutsättningar för gång och cykel 

 Utveckla de kollektiva resmöjligheterna 

 Främja användandet av hållbara och aktiva transporter 

 Lägre hastigheter och tydligare utformning av trafikmiljön 

 Tryggt och tillgängligt ska vara normen 

 Transportsnål planering av samhället 

 Grönare trafikmiljöer 

 Samordna verksamheters transporter och gods 

Kommunen har bland annat tagit fram en hållplatsstrategi med syfte att göra det attrakti-

vare att välja kollektivtrafiken, detta genom ta fram olika standarder för våra hållplatser och 

en prioritering för att åtgärda de befintliga hållplatserna så att de kan uppnå de nya stan-

dardnivåerna. 

 

  

”I det fortsatta arbetet har vi tagit fram en genomförandeplan med ett antal åtgär-

der som ska hjälpa oss nå de beslutade målen. Bland åtgärderna finns framtagande 

av åtgärdsprogram för gång- och cykelnätet, ta fram rutiner för att bedöma trafikåt-

gärders samhällsekonomiska nytta, utveckling av kommunens lokala resecentrum 

samt utbyte av fossila bränslen i kommunens fordonspark. 

Det viktigaste som kommunen tagit med sig från detta arbete är vikten av att ha 

tydliga och långsiktiga mål som sedan konkretiseras i ett antal strategier. Det fören-

klar arbetet med förankring och vad kommunen sedan gör för aktiviteter för att 

uppnå målen.” 

– Samhällsplanerare, Ludvika Kommun 
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Ystad: Trafikstrategi 

Ystads kommun växer och för att skapa goda förutsättningar för invånarna, besökarna och 

näringslivet behöver trafiken i kommunen som helhet beaktas. Sedan tidigare fanns flera 

andra styrdokument inom fysisk planering, miljö, klimat och energi, folkhälsa och cykel, 

men ett samlat styrdokument gällande trafik saknades. Det fanns ett behov och en vilja att 

arbeta mer strategiskt med trafikfrågor. 

Trafikstrategins syfte är att peka ut en riktning för arbetet med trafik- och samhällsplane-

ring i kommunen. Trafikstrategin tydliggör kommunens ambition och mål för transportsy-

stemet samtidigt som den ger en samlad bild av nuläget och utmaningar framöver. I ett ti-

digt skede togs en projektplan fram där följande mål för själva arbetet och det slutliga doku-

mentet pekas ut: 

 Skapa en gemensam målbild för trafiksystemet 

 Hantera avvägningen mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan tra-
fikslag. 

 Ge en bättre förståelse för helheten.  

 Utgöra underlag för långsiktiga förändringar och underlätta bedömningen i enskilda 
frågor i ett större sammanhang. 

 Underlätta verksamhetsplaneringen framöver genom att målen som tas fram kan an-
vändas vid planering och uppföljning. 

 Peka ut behov av fortsatt arbete såsom vilka handlingsplaner och program som behö-
ver tas fram för att nå de uppsatta målen. 

Olika utmaningar 

Ystads kommun ser att det är viktigt att ha en trafikstrategi som fokuserar på hela kommu-

nen, dvs. både stad, byar och landsbygder. Det är olika utmaningar för olika delar av kom-

munen och därför är det nödvändigt att få med alla perspektiv. Det innebar också att under 

hela processen, i alla dialoger, trycka på att framtida lösningar inte är de samma överallt. En 

vidare variabel som är viktig att ta hänsyn till för Ystad är de stora variationerna över året, 

där belastningen på trafiksystemet är stor sommartid. En annan specifik förutsättning för 

Ystads kommun är att det finns en stor hamn som genererar mycket trafik.  

Arbetsprocessen  

Arbetet med att ta fram trafikstrategin gjordes i nära samarbete mellan kommunen och en 

konsult. Inledningsvis var det tjänstepersoner på kommunen som sammanställde underlag 

som sedan analyserades av en konsult och sammanfattades till vilka utmaningar som är re-

levanta för Ystad.  

 

Arbetet var en process i flera steg. Det fanns en grundplan från början men efter varje steg 

gjordes en summering av vad som gjorts hittills och vad som är nästa steg. I det första steget 

gjordes inledande analyser och insamling av underlagsmaterial. Bland annat hölls tidig dia-

log med olika intresseorganisationer och det fanns en digital enkät ute på kommunens hem-

sida som fick stort gensvar. I det andra och tredje steget togs mål och därefter strategier för 

trafiken i kommunen fram, med utgångspunkt i kommunens övriga styrdokument och de 

”Arbetssättet gjorde att det var väldigt roligt och vi tror kvaliteten höjdes när alla var 

aktiva hela tiden. Det blev många spännande diskussioner under processens gång!”   

– Trafikplanerare, Ystads kommun 
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utmaningar som identifierades i det tidigare arbetet. Fjärde steget var att ha strategin på re-

miss och slutligen ett antagande av den.  

Rubrikerna i trafikstrategin baseras på stadsbyggnadskvaliteterna i TRAST, utifrån dessa 

områden har en summering gjorts av vilka utmaningar Ystads kommun står inför. Därefter 

har det till varje TRAST-område tagits fram mål och strategier. På så sätt finns en tydlig 

koppling just mellan utmaningar- mål – strategier, vilket gör att det är lätt att följa. Rubri-

kerna var en god hjälp för att kategorisera och strukturera upp. Under varje rubrik finns 1-3 

mål samt 2-6 strategiområden. 

Utmaningar Strategier Mål 

Karaktär   

• De större vägarna och järnvä-
garna utgör barriärer genom 
kommunens orter.  

• Turismen innebär hög belast-
ning på trafiksystemet under 
sommaren. 

• Utformningen av trafiksyste-
met svarar inte alltid mot 
funktionen och karaktären.  

• Trafiksystemet ska utformas med 
människan i centrum 

• Arbeta med integrerad trafik- och 
samhällsplanering 

• Underlätta för turism med hållbara 
färdmedel 

• Arbeta för att effektivisera använd-
ningen av ytor för bilparkering 

• Kommunens olika 
unika karaktärer ska 
utvecklas och de po-
sitiva värden som 
finns ska förstärkas. 

• Hållbara trafikslag ska 
prioriteras i plane-
ringen av trafiksyste-
met i kommunen. 

Resor och transporter   

• Kommunens befolkningsökning 
innebär fler resor. 

• Transporternas miljö- och kli-
matpåverkan. 

• Bilkulturen är utbredd i kom-
munen. Andelen bilresor ökar. 

• Godstransporter med lastbil 
ökar. 

• Det ska vara lätt att resa hållbart - 
prioritera gång, cykel och kollektiv-
trafik 

• Arbeta med mobility management 
för ökat hållbart resande 

• Låt kommunen föregå med gott ex-
empel omfamna ny teknik för att 
stötta hållbara resor 

• År 2030 ska Ystads-
bornas resor ske till 
större del till fots, 
med cykel eller med 
kollektivtrafik och 
mindre med bil. 

 
 

Figur 2 Del av upplägg för summering. Se fullständig tabell på s.17 i ”Trafikstrategi Ystads kommun 2019-2030”. 
Källa: Ystads kommun 

Förankring 

Ett av projektmålen var att trafikstrategin skulle vara väl förankrad. För att trafikstrategin 

ska bli ett dokument som många har nytta av och står bakom, var samverkan, samarbete och 

samråd viktiga delar av arbetet. Ystads kommun prioriterade därför att lägga tid på dialoger 

och workshops med olika grupper, både internt och externt. Internt var det huvudsakligen 

tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar och bolag som deltog, men även till 

viss del politiker. Externt hölls flera träffar med olika intresseorganisationer såsom byalags-

rådet, näringslivsrådet, handikapprådet och ungdomar för att förankra strategin och fånga 

upp behov och utmaningar från dessa grupper. 
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”Det är en stor fördel nu att ha ett politiskt beslutat dokument som anger in-

riktningen för trafikplaneringen i kommunen. Trafikstrategin innehåller mål 

som följs upp genom att antal olika indikatorer inom TRASTs olika stadsbygg-

nadskvaliteter. Målen och strategiområdena underlättar både att veta vilka 

områden vi ska jobba med och se om de åtgärder vi gör bidrar till att målen 

nås. Genom att ha en trafikstrategi blir en del frågor lättare att förankra poli-

tiskt.  

Det går dock inte att förutsätta att alla andra också använder sig av trafikstra-

tegin i sitt arbete. Det är nog trots allt huvudsakligen de som arbetade mest 

med trafikstrategin som använder sig av den. 

Det är bra att se arbetet med att ta fram en trafikstrategi, inte bara som att det 

är ett dokument som ska tas fram, utan som en lärprocess för alla inblandade. 

Det blev många bra och intressanta diskussioner mellan t.ex. olika tjänstemän. 

Sen är utmaningen att försöka hålla diskussionerna levande och att målen och 

strategierna inte glöms bort. Där krävs ett kontinuerligt arbete, där vi försöker 

hänvisa till trafikstrategin i olika sammanhang och beslut. 

Vi tycker det är bra att inte för kort tidsperspektiv för trafikstrategin, ca 10 år 

kan vara lagom. Tiden går fort och man vill inte börja revidera strax efter att 

den är antagen. 

Finns det behov av att peka ut åtgärder eller inte? Inledningsvis tänkte vi att vi 

skulle landa i en prioritering av åtgärder med ansvarsfördelning och tid- och 

budgetplan. Men vi landade dock i att vi inte kom ner på denna konkreta nivå 

utan det är nästa steg och görs mer områdesvis.  

Lägg ner tid inledningsvis på att ta fram en projektplan. En viktig sak att ha 

tydligt redan från början är t.ex. vem som ska ingå i arbetsgruppen, om det ska 

finnas någon styrgrupp, hur rapportering ska göras av hur arbetet framskrider 

och slutligen på vilken politisk nivå dokumentet ska antas. Det behöver också 

funderas över om dokumentet ska gå på remiss och i så fall till vem. 

Ha en realistisk tidplan! Processen kommer att ta tid. I Ystads kommun tog det 

cirka 2 år. Arbetet fram till remiss tog cirka ett år men därefter tog det tid med 

remiss, revidering av strategin och sedan beslut i olika politiska instanser.”  

– Trafikplanerare, Ystads kommun 
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Tjörn: Trafikstrategi 

Tjörn är en ö-kommun norr om Göteborg, med cirka 16 000 invånare och fastlandsförbin-

delse via Tjörnbron. Skärhamn utgör centralort och största tätort med cirka 3 500 invånare. 

En dryg tredjedel av kommunens befolkning bor på landsbygd. Bilinnehavet är högt. Arbets-

resor till Stenungssund och Göteborg dominerar utpendlingen, som är betydligt större än 

inpendlingen. Det lokala näringslivet är livaktigt men småskaligt med ca 2000 småföretag.  

Befolkningen och därmed biltrafiken ökar kraftigt sommartid, då Tjörn är attraktivt för tur-

ism och har ett stort fritidshusbestånd. Genom närheten till Göteborg är kommunen även 

attraktiv för inflyttning, och planeras för att kunna rymma en helårsbefolkning på 20 000 

invånare. För att kunna erbjuda god trafikmässig tillgänglighet och trafiksäkerhet för 

ökande befolkning och expanderande näringsliv, och samtidigt nå hållbar utveckling, behö-

ver kommunens trafiksystem utvecklas och användas effektivt. 

Process 

Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn har utgått ifrån följduppdrag om ”förbätt-

rade kommunikationer och infrastruktur” i kommunens översiktsplan ÖP13. Projektet initi-

erades 2016 och har sedan omfattat förstudie med kommunintern remissomgång 2017, ut-

redningsarbete, invånardialog och formulering av strategier 2018-19, regional remissom-

gång 2020 och bearbetning av handlingar inför antagande 2021. Trafikstrategin med tillhö-

rande trafikprogram antogs av Tjörns kommunfullmäktige i oktober 2021. 

Förstudie 

Arbetet med Tjörns trafikstrategi påbörjades med en förstudie. Utifrån befintlig kunskap om 

kommunen och allmänna observationer av trafiksystemet gjordes en första nulägesbeskriv-

ning per trafikslag. I en övergripande SWOT-analys utvärderades styrkor, svagheter, möjlig-

heter och hot gällande persontransporter, godstransporter och utryckningstrafik. Arbetet 

genomfördes av två tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen och sammanställ-

des i en rapport som remitterades till alla kommunens förvaltningar och bolag. Förstudien 

ihop med remissammanställning godkändes sedan politiskt som utgångspunkt för fortsatt 

arbete med kommunal trafikstrategi. 

Upplägg enligt TRAST 

I slutet av arbetet med förstudien deltog involverade tjänstepersoner i en kurs om hållbart 

resande, och kom där i kontakt med de kunskapsstöd, verktyg och metoder som erbjuds ge-

nom TRAST-materialet. För att säkra ett systematiskt och heltäckande arbetssätt valde ar-

betsgruppen att framåt i strategiarbetet tillämpa TRAST-metodiken. Med mindre juste-

ringar av vokabulär, som ”kommunens karaktär” i stället för ”stadens karaktär”, kunde 

stadsperspektivet i TRAST anpassas till Tjörns förutsättningar som landsbygdskommun 

utan spårbunden trafik och med mindre tätorter. TRAST-aspekterna kunde sedan användas 

vid komplettering av nulägesbeskrivning, som samtalsteman i fokusgruppsdialog och som 

stöd vid utformning av utvecklingsstrategier. Processbeskrivning och kommunexempel i 

TRAST-materialet utgjorde inspiration i den kommande arbetsprocessen. 

Kommunikation 

Efter förstudien upprättades en kommunikationsplan för intern och extern kommunikation 

i trafikstrategiarbetet. Här identifierades grupper och aktörer att involvera i arbetet samt 

när, hur och kring vad kommunikationen borde ske. För att underlätta förankring och kom-

munikation i projektet togs en logotyp och en projektillustration fram. 
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Kunskapsunderlag 

För att stärka kunskapsunderla-

get för strategin genomfördes 

resvaneundersökning i form av 

en digital enkät på kommunens 

hemsida. En trafikkonsult invol-

verades i arbetet för att analy-

sera enkätresultatet, genomföra 

övergripande trafiknäts- och 

målpunktsanalys, omvärlds- och 

framtidsspaning samt gruppin-

tervju om den kommunala orga-

nisationens mognad gällande ar-

betet med trafikfrågor och håll-

bart resande. Konsulten arbe-

tade även med att komplettera 

nulägesbeskrivningen från för-

studien och strukturera den en-

ligt TRAST-upplägget, gjorde 

kunskaps- och informationsin-

spel vid dialogmöten samt age-

rade bollplank i utarbetandet av 

strategidokumentet. 

Invånardialog 

Parallellt med tjänstepersoners och trafikkonsulters utredningsinsatser och analysarbete ge-

nomfördes en invånardialog. Syftet med dialogen var kunskapsutbyte och delaktighet i tra-

fikfrågor med betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. För att främja bred 

representativitet rekryterades deltagare till dialogen genom annonsering på kommunens 

hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, 

företagare och politiker. 

Vid första dialogmötet diskuterade deltagarna gemensamt fram de trafikfrågor de ansåg var 

viktigast att arbeta med. Utifrån resultatet formades tre fokusgrupper för ”gång- och cykel-

trafik”, ”kollektivtrafik och färja” och ”biltrafik och parkering”. Grupperna arbetade sedan 

vidare i en mötesserie utifrån sitt respektive trafikslagsperspektiv belyst genom TRAST-

aspekterna ”Tjörns karaktär”, ”trafiksäkerhet”, ”tillgänglighet och trygghet” samt ”miljö och 

hälsa”. Resultat från mötena inkluderades löpande i kunskapsunderlaget, och sammanställ-

des slutligen i en serie rapportbilagor. Vid ett sista dialogmöte presenterades preliminärt 

förslag till trafikstrategi som en återkoppling till deltagarna. 

Figur 3 Logotyp och illustration för ”På väg” som i tidigt skede togs fram 
för att underlätta intern och extern kommunikation kring projektet. 
Källa: Tjörns Kommun 
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Figur 4 Fotodokumentation från fokusgruppsmöten Foto: Tjörns kommun 

Intern och extern förankring 

Kommunintern förankring har skett vid två större ”Trafikdagar”, utöver löpande avstäm-

ningsmöten med förvaltningsövergripande projektgrupp och politisk styrgrupp. Vid inle-

dande Trafikdag 1 bjöds tjänstepersoner och politiker i kommunen in till öppet hus med tra-

fikrelaterade aktiviteter som tipspromenad, vikcykelprovning, granskning av enkätfrågor till 

resvaneundersökning samt en projektnamnstävling som resulterade i projektnamnet ”På 

Väg!”. Vid uppföljande Trafikdag 2 genomfördes workshops där tjänstepersoner i projekt-

gruppen fick identifiera och prioritera brister i trafiksystemet, och politiker i styrgruppen 

fick arbeta med målformuleringar och strategier.  

Preliminärt förslag till trafikstrategi remitterades sedan till kommunens förvaltningar och 

bolag och även externt till berörda regionala aktörer inklusive grannkommuner. Inkomna 

remissvar utgjorde grund för slutlig bearbetning av strategidokumenten inför antagande. 

 

”Tjörns fleråriga trafikstrategiprocess har förhoppningsvis lagt en stabil grund för 

fortsatt hantering av utmaningar i trafiksystemet. Kommunens genomförande av 

trafikstrategi och tillhörande program med planeringshorisont 2035 behöver ske i 

samverkan med flera berörda aktörer, bland annat kommunens vägföreningar, 

grannkommuner, regionplaneupprättaren VGR och Trafikverket. Trafikprogram-

met listar både organisatoriska åtgärder, mobility management-åtgärder för ändrat 

resbeteende, utredningsinsatser, handlingsplaner och fysiska åtgärder. Prioritering 

av åtgärderna och budgetering för genomförandet avses ske löpnade och intensivt 

under kommande år, för att nå måluppfyllelse till 2035.” 

– Planarkitekt, Tjörn kommun 
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Kalmar: Mobilitetstrategi 

Inom Kalmar kommun pågår arbetet med att ta fram en mobilitetsstrategi för hela kommu-

nen som på ett övergripande sätt ska se till att mobilitetsfrågan blir en integrerad bestånds-

del i framtida utveckling av stadskärnan, kommunen, Kalmarsund och den större arbets-

marknadsregionen. Parallellt pågår arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan för 

Kalmar kommun som är på samråd under våren och sommaren 2021. En övergripande mål-

bild i översiktsplanen är att andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska utgöra 

minst 60 procent av den totala andelen resor senast år 2035 (2019 uppgick resorna med 

gång, cykel och kollektivtrafik till 43 %). Mobilitetsstrategin ska konkretisera och beskriva 

strategier för hur målet ska nås och tar sin utgångspunkt i HYR-modellens tre ledord Hälso-

främjande, Yteffektivt och Resurssnålt.  

Processen  

Arbetet tar utgångspunkt i en dialog- och förankringsprocess som ofta används vid framta-

gande av så kallade SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Vilket är en process som ta-

gits fram i EU och har många likheter med TRAST-processen. En arbetsgrupp med repre-

sentanter från flera olika förvaltningar har tillsatts för att utveckla och förankra mobilitets-

strategin internt på kommunen men också med politiker och externa parter. Antagande i po-

litiken är planerat till december 2022 tillsammans med Kalmar kommuns nya översiktsplan 

då mobilitetstrategin syftar till att konkretisera ställningstagande kring trafik och mobilitet i 

översiktsplanen. Framtagandet av mobilitetsstrategin är uppdelat i tre faser där den första 

fasen, initiering och formulering, nu är avslutad och där en nulägesanalys och målformule-

ring har genomförts.  

 

Figur 5 Temaområden. Källa: Kalmar Kommun 

Nulägesanalys  

Processen inleddes med en workshop för att kartlägga Kalmars nuvarande mobilitetssituat-

ion utifrån nio olika temaområden; gång, cykel, kollektivtrafik, vägtrafik, pendling, bilparke-

ring, gods, trygghet och trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. För att beskriva temaområdena 

genomfördes en SWOT-analys där respektive temaområdena utvärderades utifrån styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen pekar på nyckelfrågor för den framtida ut-

vecklingen av Kalmars mobilitet, både aspekter som behöver bevaras men också sådant som 
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behöver utvecklas.  SWOT-analysen resulterade även i en prioriteringsmatris för de olika 

färdsätten. 

Målformulering  

Nulägesanalysen följdes upp med en workshop kring mobilitetsstrategins övergripande mål. 

Befintliga styrdokument som innefattar mål med bäring på mobilitet bearbetades. Målen 

hämtades såväl från internationella som nationella, regionala och kommunala styrdoku-

ment. Extra stort fokus lades på de ställningstaganden som tagits fram i arbetet med Kal-

mars nya översiktsplan.  Målen sorterades och kategoriserades i sex utvecklingsområden 

som kommer att utgöra grunden för arbetet framåt och även den slutgiltiga mobilitetstrate-

gin. Bilden nedan visar de sex utvalda utvecklingsområdena med HYR-modellen i fokus. 

 

 

                Figur 6 HYR-modellen. Källa: Kalmar Kommun 

Mobility Management  

I september 2020 lanserades, som ett verktyg i det extern finansierade projektet ”Håll-

bara resval”, appen BetterPoints i Kalmar. BetterPoints är en app som automatiskt loggar 

användarens resor och belönar resor med cykel, gång eller kollektivtrafik med poäng och 

vinstchanser. Poängen kan bytas in mot erbjudanden av produkter och tjänster eller skänkas 

till välgörenhet. Samtidigt samlas data in över invånarnas resmönster som kan användas för 

bättre infrastrukturplanering och service. Kalmar är först i Sverige med att använda detta 

verktyg som tidigare använts i andra länder runt om i världen. I dagsläget har ca 2 500 pri-

vatpersoner laddat ner appen, det finns dryga 60 företag som deltar med erbjudanden som 

användaren kan byta in sina poäng emot och 88 arbetsgivarlag deltar aktivt i de utmaningar 

som sätts upp. Projektets testning visar att appen BetterPoints kan vara ett effektivt verktyg 

i kommunens Mobility Management-arbete för att få invånarna att ställa om och resa med 

mer hållbara färdsätt (gång, cykel och kollektivtrafik).  
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Västerås: Strategi för levande landsbygd  

I Västerås stads Trafikplan 2026 finns följande beskrivning av trafikfrågorna på landsbyg-

der: En hållbar landsbygdsutveckling innebär att människor bor och verkar på landsbygder 

och i våra serviceorter. Det är en utmaning att skapa lösningar som möjliggör detta utan att 

öka transportbehovet. Bredbandsuppkoppling underlättar för boende och verksamma på 

landsbygder att arbeta på distans och att delta i videokonferenser vilket minskar resbehovet. 

I stadens bredbandsstrategiska handlingsplan finns målet att hela Västerås skall vara anslu-

tet till bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet.  

Boende och entreprenörskap på landsbygder främjas genom en väl utbyggd infrastruktur. 

Bebyggelse i serviceorter och i mindre orter och bebyggelsegrupper på landet ska planeras 

med hänsyn till målen om god mark- och resurshushållning, exempelvis behovet av utbygg-

nad av vägnät och möjligheter att cykla och åka kollektivt.  

Landsvägen har sina speciella kännetecken med utgångspunkt i den slingrande vägen på 

landet. Tydliggörande av topografin och möjlighet till utblickar i landskapet har stor bety-

delse för trafikanternas upplevelse under resan. Genom flera av de mindre orterna går 

landsvägar som delar upp bebyggelsen. Här behöver barriäreffekten minskas genom med-

veten utformning av vägmiljön. Det innebär att:  

 Trygga och säkra gång- och cykelvägar finns till viktiga målpunkter inom samtliga 

serviceorter  

 Trygga och säkra gång- och cykelvägar finns mellan våra serviceorter och staden  

 Kollektivtrafiken till och inom serviceorterna är bekväm och snabb  

 Möjligheten att kombinera cykel och bil med kollektivtrafik stärks genom tillgång till 

parkeringsplatser i anslutning till busshållplatser längs förortslinjerna  

 Nya bebyggelsegrupper på landsbygder lokaliseras med hänsyn till möjligheterna att 

cykla och åka kollektivt  

 Landsvägarnas karaktär och förutsättningar för upplevelserika resor bevaras utan att 

ge avkall på tillgänglighet och framkomlighet  

 Inom serviceorterna ges vägar och gator en enhetlig ”tätortsmässig” utformning vil-

ket stärker ortens identitet  

 Placering och utformning av bullerdämpande åtgärder, t ex vallar och plank, stude-

ras utifrån påverkan på landskapsbilden och utifrån påverkan på trafiksäkerheten  

Fortsatt arbete 

Trafikplanen antogs 2014 och bygger på principerna i Västerås Översiktsplan 2026. Över-

siktsplanen aktualitetsprövades 2020 och då konstaterades att det finns utmaningar inom 

trafikområdet med att utforma ett trafiksystem som är både yt- och energieffektivt i hela 

kommunen samt att stärka serviceorterna med förbättrade gång- och cykelmöjligheter. 

Vidare genomfördes en uppföljning av den befintliga Trafikplanen under 2020. I den utvär-

deringen framkom bland annat behovet att på ett bättre sätt hantera trafiksystemet som en 

helhet gällande perspektivet stad och landsbygd.  

Sedan trafikplanens antagande har Västerås stad arbetat kontinuerligt för att få till bättre 

gång- och cykelkopplingar mellan Västerås tätort och kringliggande serviceorter. Detta görs 
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i samverkan med Region Västmanland och Trafikverket när gång- och cykelvägar följer reg-

ionala eller statliga vägar. En annan viktig aspekt för att öka användbarheten är att få fler 

sträckor med belysning.  

För kollektivtrafiken pågår en ständig utveckling för att anpassa utbudet efter de befintliga 

serviceorternas behov och för behovet i de nya områden som byggs ut.  

Att planera för utveckling av serviceorterna inom kommunen och kopplingen mellan dessa 

och huvudtätorten är viktigt för att få ett system av effektiva och hållbara transporter.  

För att få ett bättre underlag för planering i service-

orterna har ett arbete med ortsdialoger genomförts. 

I sju av kommunens nio serviceorter har dialoger 

hållits med invånare, föreningar och andra intres-

senter. Dialogerna har delvis skett via digitala kartor 

och enkäter men till största del genom fysiska mö-

ten på plats där kartor har ritats fulla med syn-

punkter, önskemål och förslag på hur den serviceor-

ten kan utvecklas till en bättre plats att bo och verka 

på. Det har resulterat i dokument som för varje ser-

viceort adresserar frågor som är viktiga för att ha ett 

bra vardagsliv – gemenskap, mötesplatser, boende, 

natur och rekreation om inte minst kommunikat-

ioner. Dokumentet innehåller både invånarnas syn 

på dessa frågor, tjänstepersoners kunskap samt 

övergripande slutsatser. Dessa dokument kommer 

användas som planeringsunderlag i kommunens 

fortsatta arbete. Att arbeta på det här sättet med di-

alog för att fånga in invånarnas behov och önskemål 

ger ovärderlig kunskap till kommunen och ger ett 

ökat engagemang och delaktighet i den egna boen-

demiljön. Det ger även en ökad kunskap och förstå-

else när invånare, tjänstepersoner och politiker 

möts i samtal runt ett bord med en karta och kaffe.  

  

Att planera för trafik och mobilitet för landsbygden kräver god samverkan. Till 

skillnad mot i en tätort där kommunen har stor rådighet finns det i mindre tätorter 

och på landsbygden flera olika parter som är exempelvis väghållare och har ansvar 

för kollektivtrafiken. Så en viktig aspekt är en god framförhållning och god dialog i 

såväl planering som genomförande av åtgärder. Olika parter har olika planerings-

horisonter och olika processer för att landa i beslut om åtgärder.  

Men för de kommuninvånare som bor på landsbygden eller i de mindre tätorterna 

är det oviktigt vilken part som har ansvar för de olika delarna. För de är det viktigt 

att samhällsservicen fungerar som en helhet, vilket gör kommunikation och sam-

verkan extra viktigt. Både mellan de ansvariga myndigheterna men även med invå-

narna. 

– Samhällsbyggnadsstrateg, Västerås Stad 

 

 

Figur 7 Under ortsdialog. Foto: Västerås Stad 
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SARETS: Regional trafikstrategi 

Kommunala trafikstrategier har under senare år bli-

vit mer vanligt förekommande i Norrbotten. I takt 

med erfarenheterna från dessa har insikten ökat om 

behovet att hantera många frågeställningar i ett vi-

dare perspektiv än enbart inom den egna kommunen. 

Med detta som bakgrund har ett pilotprojekt genom-

förts i kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och 

Älvsbyn i syfte att utarbeta en regional trafikstrategi 

med fokus på hållbart och effektivt resande för arbete 

och studier inom regionen. Kommunerna har i sam-

verkan utarbetat strategin tillsammans med Trafik-

verket Region Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, Reg-

ionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten och 

Region Norrbotten.  Genom att arbeta tillsammans 

skapas en bredare bas att utgå ifrån exempelvis när det gäller att prioritera olika åtgärder 

eller när det gäller att söka medel för finansiering. Tanken med samarbetet är att det så 

långt möjligt ska hanteras inom ordinarie verksamhet, i arbetet med översiktsplaner, läns-

transportplaner etc. Samverkan kan också bidra till ökad samverkan inom andra områden. 

Samverkan kan gynna en förstorad arbetsmarknadsregion, en regionförstoring som kan 

stärka regionens attraktionskraft och skapa förutsättningar för en hållbar regional tillväxt. 

Strategin Tillsammans 

framåt blev klar 2017 och 

har reviderats 2019.   Vis-

ion, mål och fem samar-

betsområden har tagits 

fram. Dessa ger en tydlig 

inriktning och prioritering 

för arbetet med trafikstrate-

gin. 

 Regionalt samarbete 

 CO2-snåla transpor-

ter och klimatsmarta 

bilresor 

 Gemensam Mobility 

Management 

 Fysisk infrastruktur 

 Utvecklad kollektiv-

trafik 

  

Figur 8 SARETS - SAmverkan Region Trafik-
Strategi. Källa: Bodens kommun 

Figur 9 Modell för SARETS. Källa: Bodens kommun 
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Organisation 

För genomförande av trafikstrategin har en arbetsgrupp med representanter från de fem 

kommunerna utsetts. Denna har varit ansvarig för att koordinera och genomföra aktivite-

terna i strategin. Värdskapet för samarbetet har från 2016 roterat mellan de fem deltagande 

kommunerna. Vid behov deltar även Trafikverket Region Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Region Norrbotten i arbetet. Politiker från re-

spektive kommun utgör styrgrupp. 

Arbetsgruppen har årligen utifrån strategin tagit fram en verksamhetsplan med prioriterade 

aktiviteter för året som godkänts av styrgruppen. Arbetsgruppen har träffats minst fyra 

gånger per år. Vid behov har mindre grupper för specifika aktiviteter skapats, exempelvis för 

ett gemensamt Mobility Managementarbete. 

Regionalt samarbete 

Genom en tydlig plattform för regionala trafikfrågor, där aktörerna har tydliga ansvar 

skapas goda förutsättningar för att nå framgång i gemensamma insatser i regionen. Genom 

utveckling av befintliga arbetsformer för dialog och samarbete hittas effektiva lösningar som 

hjälper till att förverkliga SARETS Trafikstrategi. 

Målen inom samarbetsområdet är: 

 Utveckla ett regionalt samarbete i trafikfrågor 

 Skapa en tydlig regional samarbetsorganisation för trafikfrågor.  

 Utveckla arbetsformer/processer för regionala prioriteringar och avvägningar inom 

trafiksektorn 

 Effektivt utnyttjande av såväl ekonomiska som personella och miljömässiga resurser.  

 Utveckla indikatorer kopplat till målen 

Samarbetsområdet omfattar stora delar av arbetsgruppens arbete i syfte att öka kunskaps- 

och erfarenhetsutbytet mellan kommunerna. En viktig del har även varit att gemensamt 

svara på remisser i regionala och nationella frågor och planer. Resultatet av detta arbete är 

att kommunerna idag har ett väl etablerat samarbete som även utgör ett forum för andra 

myndigheter och organisationer att vända sig till i frågor som är gemensamma. 

Utvecklad kollektivtrafik 

Med hjälp av smarta och effektiva åtgärder som förenklar kollektivtrafikresandet och gör 

restiden konkurrenskraftig med restiden för bil, kan fler välja att resa hållbart. Idag sker ar-

betsresorna i Norrbotten till övervägande del med personbil, för boende i både de större och 

de mindre kommunerna. Bilberoendet i Bodens, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 

är stort och det finns potential att öka kollektivtrafikresandet.  

Målen inom samarbetsområdet är: 

 Fler ska välja att resa mer hållbart 

 Restiden med kollektivtrafik ska bli konkurrenskraftig med bilen.  

 Politiskt ställningstagande om ökade satsningar på kollektivtrafik 

 Samordning av kommunala/regionala/nationella planer.  

 Ökad tillgänglighet och trygghet i kollektivtrafiken. 
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Inom samverkan har nyckeltal för kollektivtrafiken tagits fram i syfte att skapa en uppfölj-

ning dels för hur resandet utvecklas men även restider och möjligheter till arbets- och stu-

diependling mellan kommunerna. Detta följs upp årligen enligt framarbetade indikatorer. 

Ett resultat av arbetet är att frågan om en tillgänglig, anpassad och attraktiv kollektivtrafik 

och kommunernas vilja att skapa bättre förutsättningar för arbets- och studiependling är att 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten startat projektet Åkerbär. Projektet syf-

tar till att rita en ny trafikkarta, som ska tillgodose behovet både i stad och på landsbygd 

med mål att öka kundattraktivitet och kostnadseffektivitet i kollektivtrafiken. 

Gemensam Mobility Management 

För att främja hållbara transporter och minska bilanvändningen är Mobility Management 

ett kostnadseffektivt koncept som innebär beteendepåverkande åtgärder. Mindre kommu-

nerna har var för sig inte resurser att arbeta med stora Mobility Management-åtgärder men 

tillräckliga för samverkan. Arbetet med Mobility Management över kommungränserna i reg-

ionen får bättre och bredare genomslag. Resultatet kommer att synas i form av system som 

underlättar för och inspirerar resenären till ett mer hållbart resande, reseplanering och rik-

tade insatser och marknadsföring till olika organisationer i hela regionen.  

Målet med samarbetsområdet är att etablera ett mobilitetssamarbete i regionen.  

En utbildning i Mobility Management anpassad för SARETS har upphandlats och genom-

förts. Kartläggning och erfarenhetsutbyte av Mobilty Management i de medverkande kom-

munerna visar på stor variation av förutsättningar och möjligheter för de deltagande kom-

munerna. Ett samverkansarbete har därför påbörjats där kommunerna delar med sig av 

varandras kompetenser. En MM-arbetsgrupp har tillsatts för att i ett första steg genomföra 

samordnade aktiviteter i hela SARETS-regionen som grundar sig på koncept från Luleå.  

   

”Framgångsfaktorer under arbetet med att ta fram strategin men även i samar-

betet efteråt är en gemensam grund och gemensamma mål för den trafikplanering 

som berör regionen. I många fall påverkar de åtgärder en enskild kommun genom-

för även den övriga regionen. Därför behövs en gemensam behovsbild utifrån de 

olika kommunernas förutsättningar och önskemål, och en gemensam syn på hur 

åtgärder ska prioriteras.  

En gemensamt framtagen regional trafikstrategi kan bidra till ökad samordning i 

det kommunala planeringsarbetet genom att skapa ett bättre och mer förankrat 

underlag till bland annat regional systemanalys, trafikförsörjningsprogram, åt-

gärdsplanering och kommunala planer.  

Arbetet efter framtagningen av strategin har resulterat i mer utvecklat samver-

kansformer som lett till förstärkt arbetsmarknadsregion och ett mer hållbart 

transportsystem. Ökad uppmärksamhet för arbetet och regionen.” 

– Tjänsteperson, SARETS-gruppen   
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Göteborg: Årlig analys och uppföljning 

Kommunstyrelsen gav 2011 trafiknämnden i uppdrag att ta fram en trafikstrategi, vilket 

uppfylldes i och med trafikstrategins antagande i trafiknämnden 2014. Trafikstrategin togs 

fram i nära samverkan med strategi för utbyggnadsplanering och grönstrategi vilket av-

speglas i utformningen av strategierna. Trafikstrategins syfte var att ge de samhällsutveck-

lande aktörerna i Göteborg en plattform för samverkan kring trafiken och ett instrument för 

kommunen att välja goda och resurseffektiva insatser för att integrera trafiken i stadsut-

vecklingen. Strategin skulle också ge underlag till framtida exploateringsbeslut och dessu-

tom leda till att Göteborgs Stad bättre kan medverka i andra samhällsutvecklande aktörers 

planeringsprocesser. 

”Trafikstrategi för en nära storstad” innehåller tre huvudmål, för resor, stadsrum respektive 

gods, och nio strategier som beskriver hur vi ska arbeta för att uppnå huvudmålen. Till varje 

huvudmål finns även tre effektmål kopplade för att kunna följa utvecklingen över tid. Trafi-

kens utveckling och uppföljning av målen sker årligen i trafikkontorets rapport ”Trafik- och 

resandeutveckling”, som ett sätt att undersöka hur arbetet fortskrider. 

Arbetet med framtagandet av trafikstrategin pågick under tre år och delades in i tre faser. 

Dessa tre faser var dialog, utredning och analys; remiss och samråd samt sammanställning 

och bearbetning av remissvar. Dessa tre faser motsvarar TRAST-guidens två första faser 

som handlar om att ”starta arbetet och få ett uppdrag och arbeta fram en trafikstrategi”. 

TRAST-guidens fas 3 Att ”genomföra och förvalta” är det arbete som pågått sedan antagan-

det 2014. Den årliga rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” är en del i att följa upp arbe-

tet med trafikstrategin. 

Den årliga rapporten Trafik- och resandeutveckling  

Den årliga rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” tas fram av trafikkontoret i samverkan 

mellan analytiker och strateger. Främsta målgruppen är politiker och tjänstepersoner inom 

Göteborgs Stad, men rapporten vänder sig till en bredare målgrupp – alla som är intresse-

rade av göteborgstrafiken. Rapporten presenteras i trafiknämnden och publiceras på gote-

borg.se. Rapporten fungerar som en faktakälla och som ett stöd i det dagliga arbetet på tra-

fikkontoret i kommunikation internt och externt.  

Det viktigaste syftet med rapporten är att redovisa en årlig uppföljning av effektmålen i tra-

fikstrategin och sätta dem i ett sammanhang. Sammanhanget är dels kopplat till trafikstrate-

gins strategier, dels till omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen. I rapporten presente-

ras resultat från mätningar, marknadsundersökningar och fördjupande analyser som visar 

hur vi närmar oss effektmålen och som ger ökad kunskap om nuläge och utveckling för olika 

färdsätt, målgrupper och stadsdelar.  

Rapporten har utvecklats över åren, tidigare år innehöll den information om åtgärder som 

genomfördes och blev på så sätt ett årsbokslut för olika program, såsom exempelvis ”Cykel-

program för en nära storstad”. Sedan 2018 har fokus varit på att utveckla uppföljning för 

flera effektmål, framför allt kopplat till fotgängare och gods, men även att beskriva kopp-

lingen till stadens övergripande program med relaterade mål, såsom exempelvis ”Göteborg 

Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030”.  

Uppföljning av effektmålen 

Trafikstrategin antogs 2014, men har år 2011 som basår. Målåret är 2035. I tabellen visas 

trafikstrategins strategier och effektmål. Utöver effektmålen finns ytterligare mål som följs 
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upp i rapporten. Det gäller mål som tagits fram i fördjupningar till trafikstrategin, såsom ex-

empelvis planeringsstödet ”Gångvänligt Göteborg” och ”Cykelprogram för en nära storstad”. 

Resor  

Strategin för resor är att:  
1. Stärka resmöjligheterna till, från och mellan stadens tyngdpunkter och viktiga målpunkter  
2. Öka tillgången till nära service, handel, mötesplatser och andra vardagliga funktioner  
3. Effektivisera användningen av vägar och gator 

Trafikstrategin berör alla resor till, från och inom Göteborg på vardagar 

 Effektmål 1: Minst 35 procent av resorna i Göte-
borg sker till fots eller med cykel år 2035. 

Färdmedelsfördelningen beräknas utifrån utvecklingen 
för olika färdsätt med utgångspunkt från uppskattat 
antal resor med olika färdsätt i enligt resvaneunder-
sökning 2011.  

 Effektmål 2: Minst 55 procent av de motorise-
rade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik 
år 2035. 

 Effektmål 3: Restiden mellan två godtyckliga 
tyngdpunkter eller målpunkter är maximalt 30 
minuter för bil och kollektivtrafik. 

Följs upp sedan 2018 med hjälp Google distance 
matrix data API som beräknar förväntade restider mel-
lan angivna platser.  

Stadsrum 

Strategin för stadsrum syftar till att skapa attraktiva stadsrum genom att:  
1. Ge gående och cyklister förtur och anpassa hastigheter efter gående  
2. Omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas  
3.     Skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan barriärer 

 Effektmål 4: År 2035 anser minst 85 procent av 
göteborgarna att gång är ett attraktivt sätt att 
röra sig i innerstaden och andra täta stadsmil-
jöer. Gång ska i dessa miljöer också vara det 
mest attraktiva sättet att ta sig fram (i jämfö-
relse med övriga trafikslag).  

Följs upp med hjälp av en marknadsundersökning som 
genomförts sedan 2015. Formuleringen av effektmålet 
konkretiserades i planeringsstödet Gångvänligt Göte-
borg från 2020.  

 Effektmål 5: År 2035 anser minst 85 procent av 
göteborgarna att gaturummen i innerstaden och 
i andra stadsmiljöer är attraktiva att vistas i.  

Som ovan 

 Effektmål 6: Antalet dödade, allvarligt och mått-
ligt skadade i Göteborgstrafiken ska minska med 
75 procent fram till 2020 jämfört med 2010. 

Analys av antalet omkomna och skadade i Göteborg 
enligt STRADA polis/sjukhus för omkomna och STRADA 
sjukhus för skadade.  

Godstransporter 

Strategin för godstransporter är att:  
1. Säkerställa en god framkomlighet för godstransporter samtidigt som de lokala, negativa miljökonse-

kvenserna ska minska  
2. Att samverka regionalt för lokalisering av transportintensiva verksamheter  
3.     Stimulera innovationer i samverkan med akademi och näringsliv 

 Effektmål 7: Transporttiderna och variationen i 
transporttider på väg och järnväg till och från 
viktiga industri- och logistikområden ökar inte 
och ligger år 2035 kvar på 2014 års nivåer. 

Mättes 2019 med hjälp av Google distance matrix data 
API som beräknar förväntade restider mellan två an-
givna platser (basvärde) 

 Effektmål 8: Godstransporternas påverkan på 
luftkvalitet, buller och försurning ska minska 
jämfört med 2014 års nivåer. 

Följs upp från och med rapporten ”Trafik- och resan-
deutveckling 2021” 

 Effektmål 9: Göteborg ska anses vara Nordens 
bästa logistikläge i ledande rankingar samt all-
mänt ansedd som ledande inom klimatsmarta 
transporter. 

Följs upp från och med rapporten ”Trafik- och resan-
deutveckling 2021” 

 
Figur 10 Trafikstrategins strategier, effektmål samt ytterligare mål. Källa: Göteborgs Stad 
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Fördjupning och lärdomar: Uppföljning av effektmål 1 och 2 om ökad andel hållbara 

resor  

Färdmedelsfördelningen för effektmål 1 och 2 beräknas utifrån utvecklingen för olika färd-

sätt (index) med utgångspunkt från uppskattat antal resor med olika färdsätt i enligt en 

resvaneundersökning 2011. Cykelutvecklingen baseras på förändringen i antalet cykelpassa-

ger i permanenta mätstationer, medan bilutvecklingen baseras på förändringen i antalet 

passager i trängselskatteportalerna. Kollektivtrafikutvecklingen baseras på antalet påsti-

gande uppdelat på buss, färja och båt enligt kundräkningssystem. För gång finns inget bra 

underlag och olika antaganden har gjorts över åren. 

En lärdom är att det finns risk för felaktiga slutsatser med att presentera index eller färdme-

delsandelar där antalet resor inte framgår. Göteborg har exempelvis en relativt stor ökning i 

cykling sedan 2011 (index 157 för år 2020), men det ger inget genomslag i färdmedelsfördel-

ningen eftersom antalet cykelresor i absoluta tal är relativt litet. Om antalet resor totalt änd-

ras påverkar det också färdmedelsfördelningen. År 2020 var cykelandelen exempelvis 9 % 

jämfört med 7 % år 2019. Största orsaken till ökningen av cykelandelen var att kollektivtrafi-

ken och resandet totalt minskade (på grund av pandemin), inte att cyklandet ökade. Utifrån 

denna lärdom presenterar trafikkontoret sedan 2020 färdmedelsfördelningen så att det to-

tala antalet resor framgår som i bild till höger nedan.  

 
Figur 11 Trafikutveckling, 2011-2020, index 100 Källa: Göteborgs Stad 

Metodmässigt krävs idealt sett en resvaneundersökning (RVU) för att få fram en färdme-

delsfördelning, men RVU:er är dyra att genomföra och trafikkontorets erfarenhet är att det 

är svårt att följa upp färdmedelsmål med RVU:er då olika metoder ger olika resultat. Därför 

förlitar trafikkontoret sig på nuvarande metod. 

  

”Det är en styrka att samla all uppföljning i rapporten ”Trafik- och resandeutveckl-

ing”, det ger möjlighet att se samband mellan trafik- och resandeutvecklingen, ska-

deutvecklingen och göteborgarnas upplevelse av trafik- och stadsmiljön.  

Fokus i årliga rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” är att följa upp effektmå-

len, det sker ingen uppföljning av huruvida strategierna efterlevs. Det innebär att 

det är lättare att uttala sig om effekten av omvärldsfaktorer än trafikstrategins stra-

tegier. Det ger begränsade möjligheter att uttala sig om vad som krävs framåt. Hit-

tills är det en svag måluppfyllelse utifrån våra effektmål sedan 2014.” 

– Analytiker, Göteborgs Stad 
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2 Fördjupat arbete 

Denna del av exempelboken belyser ett vidare trafikstrategiskt arbete inom olika färdsätt så-

väl som vissa stadsbyggnadskvaliteter konstaterade i TRAST och andra parametrar kopplat 

till trafik och trafikens utveckling. Vidare läsning om respektive kapitel återfinns i TRAST-

handboken med tillhörande underlag och ytterligare publikationer på samma plats som 

TRAST-rapporterna. 

Exemplen belyser dels planer och strategier för en fortsatt utveckling och dels konkreta pro-

jekt som genomförts i riktning för de mål och visionsbilder som konstaterats i exempelvis 

kommunens trafikstrategi. För vidare fördjupning i arbetet bakom exemplet hänvisas läsa-

ren till de strategier och styrdokument som återfinns på kommunens hemsida, alternativt 

att kontakta kommunen i fråga. 

 

2.1. Hållbart resande 

För att uppnå ett mer hållbart resande behövs flera olika åtgärder och en hög grad av sam-

ordning mellan strategier, måldokument och verksamheter. För att uppnå ett mer hållbar-

bart resande behöver en större andel av resorna genomföras med mindre resurskrävande 

färdsätt. Detta kräver ett målinriktat, systematiskt arbete med lokalisering av verksamheter 

och bostäder, utveckling av andra färdsätt samt påverkan på människors beteenden. Föru-

tom kommunen medverkar flera aktörer i detta arbete, till exempel privata exploatörer, väg-

hållare och trafikmyndigheter.  

 

Kiruna: Hållbart resande 

Kirunas trafikstrategi antogs 2014 och är i sin helhet relativt enkel. Det övergripande målet 

för Kiruna kommuns insatser på trafikområdet är att åstadkomma ett hållbart transportsy-

stem för de speciella förutsättningar som råder i Kiruna, en mindre stad i arktiskt klimat. 

Trafikstrategin anger en målsättning om att minska bilanvändandet och öka antalet resor 

med kollektivtrafik, cykel eller genom gång. 

Det främsta syftet med målsättningen är att skapa attraktivare stadsmiljöer, men också att 

bidra till en bättre folkhälsa och en lägre klimatpåverkan. Utvecklingstrenderna med ökade 

oljepriser och på sikt en mindre tillgång till fossila bränslen bidrar till att infrastrukturen i 

dagens städer behöver anpassas till en ny verklighet. Implementerandet av trafikstrategin 

ska därmed också leda till att Kiruna blir ett mer resilient samhälle. 

Genomförande 

Samtliga aktuella styrdokument som berör stads- och trafikplanering tar avstamp i trafik-

strategin, vilket medför att strategin genomförs systematiskt. I det dagliga arbetet är strate-

gin användbar eftersom den kan nyttjas i större som mindre frågor, allt mellan bedömningar 

av lokaliseringsalternativ för framtida järnvägsstationer till mer detaljerade avvägningar i 

gatuprojektering. 

Trafikplanering bidrar till stadens karaktär 

Genom medveten trafikplanering ska den nya bebyggelsen enkelt kunna nås via gång- och 

cykelvägnät samt via kollektivtrafik. Kirunas olika områden ska ha ett vägnät som ger god 

tillgänglighet. Inom och mellan de olika stadsdelarna ska gång- och cykelstråk planeras som 
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gör att det går snabbare att gå och cykla än att ta bilen. Utformning och gestaltning av gator 

ska ha god kvalitet och tillsammans med grönstruktur skapas en trivsam stad. 

Nya kyrkoområdet 

Ett konkret exempel där bilen har fått ta ett steg tillbaka är Kirunas detaljplanearbete för 

den mark dit Kiruna kyrka och andra kulturbyggnader ska flyttas. Utöver att området blir ett 

viktigt område för stadens identitet, utgör också området en trafiknod i stadens nya cent-

rum, där kommunen ska tillgodose tillgängligheten för samtliga färdmedel. Detta leder till 

att många avvägningar behöver göras. Utgångspunkten för detaljplanen har varit Kirunas 

utvecklingsplan och fördjupade trafikplan. 

I det vidare arbetet med detaljplanen har avvägningar gjorts så att kollektivtrafik, gång och 

cykel har prioriterats. Resultatet av det har inneburit att vissa gator har fått bli bussgator, 

större stråk har försetts med separerade gång- och cykelvägar, tvärgator har stängts för bil-

trafik och in- och utfartsförbud har införts för att minska konfliktpunkterna mellan bilar och 

mjuka trafikanter. Syftet med dessa åtgärder har varit att den fysiska utformningen ska 

kommunicera hur trafikanterna ska färdas i området och för att få en god framkomlighet 

samt en hög trafiksäkerhet för de mjuka trafikanterna. Utgångspunkterna är att bilisterna 

ska kunna ta sig fram till alla målpunkter men att det ska kännas genare och enklare att gå 

eller cykla. Dessutom tillåts bilen inte styra miljön i någon större utsträckning. 

 

  

”Strategin behöver tillämpas på alla nivåer för att resultatet ska bli det bästa möjliga. 

I en stadsmiljö behöver tydliga och gena stråk tas fram på ett övergripande plan, för 

de trafikslag man vill prioritera. I detaljplaneringen behöver man utreda hur gator-

nas exakta placering och hur breda gaturum olika gator behöver för att svara mot 

prioritering. I projekteringen arbetar man vidare med detaljerna som kommunicerar 

syftet med de allmänna platserna och hur de ska användas.”  

– Trafikplanerare, Kiruna kommun. 
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Norrköping: Hållbar utveckling i trafikstrategin 

För att nå kommunens uppsatta mål om en ökad andel resor med gång, cykel och kollektiv-

trafik behövs en långsiktig plan för utveckling av infrastrukturen. Under tre år pågick ett 

EU-finansierat projekt tillsammans med Östgötatrafiken och Region Östergötland. Det ge-

mensamma målet var att ta fram ett hållbart trafiksystem till resecentrum med Ostlänken.  

Efter projektet fanns en stor mängd underlag som behövde förankras och där uppstod beho-

vet av en politiskt antagen trafikstrategi. Norrköping har valt att ta fram trafikstrategin som 

ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för att ge planhandlingen styrka genom PBL-proces-

sen.  

Hållbarhet i trafikstrategin 

Att ha stort fokus på hållbarhet var 

självklart från start, detta för att 

kunna uppnå kommunala, regionala, 

nationella samt globala hållbarhets-

mål. Trafikstrategin sätter fokus på 

människan och de behov Norrkö-

pingsborna har. De tre benen inom 

hållbarhet är alla viktiga och har lyfts 

fram i trafikstrategin. Den ekologiska 

hållbarheten främjas i och med att 

trafikstrategins långsiktiga mål är att 

öka andelen resor med gång, cykel 

och kollektivtrafik samt att minska 

andelen resor med biltrafik. En stra-

tegi som föreslås är att gång, cykel 

och grönska tillsammans ska få mer 

plats i gaturummet än bil och buss, 

dels för att skapa en mer trivsam 

miljö för människan men också för 

att minska effekten av klimatföränd-

ringarna. Träd och växtlighet kan ge 

skugga och lägre temperaturer i ga-

turummet samtidigt som det kan bi-

dra till bättre lösningar för dagvat-

tenhantering.  

Trafikstrategin har genom att inte-

grera kapitlen staden och människan 

lyft in sociala aspekter kopplat till 

trafiksystemet i syftet att främja den 

sociala hållbarheten. Den sociala 

hållbarheten prioriteras i och med 

den föreslagna prioriteringsord-

ningen där människan står främst. 

Enligt prioriteringsordningen ska 

prioritering ske i följande ordning: 

gång, cykel, kollektivtrafik, gods, bil.  

Figur 12 Visionsbild. Källa: Norrköping Kommun 

Figur 13 Prioriteringsordning för färdsätten.  
Källa: Norrköping Kommun 
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I avsnittet om människan lyfts trygghet 

och barnperspektivet upp, att barn har 

möjlighet att röra sig är viktigt för de-

ras utveckling. Under arbetet har barn 

fått lämna in åsikter om vad de ser 

som en barriär när de rör sig i trafiken. 

Traditionellt pratas om fysiska barriä-

rer men i detta fall inkluderas även so-

ciala barriärer som en aspekt som kan 

minska människans möjligheter att 

röra sig och det föreslås att dessa kart-

läggs. Den sociala hållbarheten inklu-

derar även ett jämställdhetsperspektiv 

där resvanor hos kvinnor lyfts fram 

som ett gott exempel.  

Ett av åtgärdsförslagen i trafikstrategin är att använda begreppet gender budgeting för att 

säkerställa att de investeringar som görs bidrar till en ökad jämställdhet.  

I den kommunala verksamheten har budgeten en viktig roll. Att använda gender budgeting 

ökar som sagt den sociala hållbarheten men även den ekonomiska. Det långsiktiga målet 

med trafikstrategin är att öka andelen som reser med gång, cykel eller kollektivtrafik och att 

minska andelen som reser med biltrafik. Scenarioberäkningar för Norrköping visar att ökad 

fysisk aktivitet med sju minuter per person och dag genererar samhällsekonomiska vinster 

på 362 miljoner kronor. Även naturvårdsverket ser stor potential i ett ökat aktivt resande.  

Fyrstegsprincipen är en vedertagen metod som är framtagen av Trafikverket. Genom att ar-

beta med fyrstegsprincipen i det kontinuerliga arbetet kan den ekonomiska hållbarheten 

stärkas.  

 

Figur 16 Illustration av Fyrstegsprincipen. Källa: Norrköping Kommun 

Figur 14 Kvinnors resvanor. Källa: Norrköping Kommun 

Figur 15 Hälsoeffekter med cykling. Källa: Norrköping Kommun 
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Trafikstrategin i samhällsbyggnadsprocessen 

För att få genomslag i hela samhällsbyggnadsprocessen har trafikplanerare med olika plane-

ringshorisonter varit inkluderade i projektet. Utöver den breda projektgruppen har Norrkö-

pings politiker involverats i arbetet.  

I början av arbetet bjöds politiker från Samhällsbyggnadskontorets olika nämnder in till fö-

reläsning och workshop för att förklara de utmaningar trafiksystemet står inför. Under pro-

jektets gång har politikerna ha möjlighet till inspel inte minst under samrådsskedet då samt-

liga politiska partier erbjöds en presentation av trafikstrategin. Under den senare delen av 

framtagandeprocessen har politiken involverats genom en politisk styrgrupp där en repre-

sentant från varje politiskt parti ingår. Gruppen har tagit del av handlingen och fått kun-

skapshöjande information vilket är viktigt för att trafikstrategin ska ha genomslag i den 

kommande planeringen. 

 

 

Figur 17 Färdmedelsfördelning. Källa: Norrköpings Kommun 

Genom att hållbarhet genomsyrar hela trafikstrategin skapas en långsiktigt hållbar plan för 

utveckling av framtidens Norrköping. Förankringsprocessen möjliggör att planen kan an-

vändas och följas på olika planeringsnivåer vilket i slutändan innebär att Norrköpingsborna 

kommer ha goda förutsättningar att ställa om till ett mer hållbart resande, både för sig själva 

och sin egen folkhälsa men även för klimatet och framtida generationer.  
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Umeå: Mobility Management och projekt hållbara resor 

För att få ut önskad effekt av den fysiska planeringen och för att optimera det befintliga 

transportsystemet är det viktigt att arbeta med beteendepåverkan för att kunna öka andelen 

hållbart resande och därigenom förbättra luftkvaliteten. Umeå kommun började arbeta med 

mobility management (MM) i större skala år 2008. Beteendeförändringar är sedan 2014 en 

del inom den ordinarie verksamheten och trafikstrategin vilken återfinns i översiktsplanen. 

Aktiviteterna följs upp årligen i boksluten för trafikprogrammen, och resultaten följs upp i 

resvaneundersökningar. Några exempel på aktiviteter/åtgärder som genomförts inom ordi-

narie verksamhet: 

 MM i trafikprogrammen – I flera av trafikprogrammen har Umeå kommun inarbe-

tat mobility management och åtgärder kopplade till området. 

 Grön färdplan - Under 2019-2021 har en samverkansplattform haft avstämningar 

och uppföljningar med fokus på kommunens arbete med hållbart resande för den 

egna verksamheten. Både i tjänsten och till och från arbetsplatserna. Nätverket har 

resulterat i flera synergieffekter. 

 Informationskampanjer – Umeå kommun har bl.a. tagit fram en film tillsammans 

med Svenska cykelstäder för att förmedla om vad som gäller på en cykelöverfart. 

Andra exempel på informationskampanjer där Umeå har stöttat andra initiativ är 

Vintercyklingens dag (Svensk Cykling) och Cykelns dag (Svensk cykling och Svenska 

cykelstäder). Exempelvis genom att sprida information i sociala medier och upp-

muntra cyklister och fotgängare med t.ex. lysen och reflexer. 

 Mobilitetsveckan och SEE Hållbarhetsvecka – Umeå kommun genomför årligen 

återkommande aktiviteter under dessa veckor, t.ex. uppmuntran till hållbara rese-

närer och kampanjer med chans att vinna priser. 

 Samarbeten – Umeå kommun har ett samarbete med polisen med fokus på trafiksä-

kerhet och synlighet i trafiken, t.ex. genom att dela ut cykellysen och reflexer till cy-

klister och fotgängare kvällstid. Kommunen har även deltagit i andra samverkans-

projekt, t.ex. Trafikverkets initiativ att arbeta med MM i byggskedet med syftet att 

identifiera och genomföra åtgärder för att minska trafiktrycket och uppnå långsik-

tiga beteendeförändringar som främjar hållbarhet.  

 Hållbart resande och trafiksäkerhet - Kollvisionen, som syftar till att ändra beteen-

den hos alla trafikanter och på så sätt göra trafiksituationen både trevligare och säk-

rare, är en återkommande kampanj. Filmer har tagits fram för att sprida kam-

panjens budskap att ta ögonkontakt, anpassa hastigheten, visa hänsyn och följa tra-

fikreglerna.   

 Hållbart resande och skolor - Det är viktigt att barn har en säker trafikmiljö runt sin 

skola. Umeå kommun arbetar aktivt med att mäta trafikflöden och förbättra för gå-

ende och cyklister genom en rad olika insatser i den fysiska trafikmiljön, men även 

via kampanjer och information. Umeå kommun har bl.a. samlat tips till både skolle-

dare och vårdnadshavare på sin webbsida och tagit fram en serietidning tillsam-

mans med Svenska cykelstäder. Kommunen deltar även i Trafikkalenderns Gå & 

Cykla till skolan för att öka hållbart resande, bidra till en bättre miljö samt förbättra 

trafiksäkerheten kring skolorna.   
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 U-bike och Cykelstället - Ett populärt inslag på Umeås cykelbanor är de uppskattade 

eldrivna lådcyklarna i U-bike. Sedan projektets start 2017 till augusti 2021 har låd-

cyklarna färdats 153 000 kilometer och 770 umebor testat tjänsten som erbjuder ett 

hållbart alternativ till korta bilresor. Cykelstället är en knutpunkt för cyklister i cen-

trala Umeå. Där kan man hyra en plats i ett låst garage, serva sin cykel, parkera vä-

derskyddat och säkert, låna en U-bike och ladda sin telefon eller elcykel. 

Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR) 2019-2022   

Projektet Hållbara arbets-och tjänsteresor initierades och ägs av Region Västerbotten och 

får stöd av Europeiska utvecklingsfonden. I projektet deltar tio organisationer i Västerbotten 

som utgörs av både kommuner och företag. Syftet med projektet är att uppmuntra och un-

derlätta för hållbart resande på arbetsplatserna, både med resor till och från jobbet och i 

tjänsten. Tidigare MM-projekt har till största delen riktat sig till invånare, medan detta pro-

jekt riktar sig enbart till anställda. Projektet inleddes med en nulägesanalys som innefattade 

en resvaneundersökning för anställda på stadshusområdet i Umeå. De frågor som ställdes 

handlade bland annat om medarbetarnas egna resande samt hur väl de känner till de resur-

ser som finns att nyttja för tjänsteresor. Syftet med resvaneundersökningen var att den 

skulle ligga till grund för fortsatt arbete.  

Hittills har projektet genomfört aktiviteter såsom:   

 Elcykelkampanj - En aktivitet som låter anställda på Stadshuset låna elcyklar på rul-

lande schema (två veckors-intervaller). Totalt har över 110 medarbetare fått låna el-

cykel. 

 Cykla- och gåkampanj - En kampanj med syfte att uppmuntra till att gå och cykla 

mera, både till och från arbetet, på fritiden och i tjänsten. En variant genomfördes i 

september månad och en i februari, där det senare innebar att deltagare fick gratis 

dubbdäck och broddar.  

 Gratis däckbyte och cykelservice – Under höst och vår har anställda erbjudits gratis 

byte till vinterdäck, och sommardäck samt fått en service på sin cykel. Syftet var att 

uppmuntra cykling året om.  

 Revidering resepolicy och riktlinjer - Projektet initierade 2020 att skriva om befint-

lig resepolicy från 2016, eftersom pandemin innebär nya sätt att förhålla sig till re-

sor och möten.  

 Uppföljning tjänsteresor – Det har tidigare saknats en årlig uppföljning på kommu-

nens samtliga tjänsteresor med alla slags färdsätt (allt från cykel till flyg). Projektet 

har initierat arbete med att sammanställa alla resor mellan 2018-2020 samt ta fram 

mall för hur det i fortsättningen ska följas upp.  

 Fysiska investeringar – cykelpump med markdekaler i syfte att informera och upp-

muntra om cykelåtgärder. Fler liknande åtgärder planeras.  

 Förmånscykelutvärdering – Umeå kommun införde förmånscyklar för anställda 

2018. Projektet initierade en uppföljning över hur detta har fungerat och hur det har 

påverkat resvanor. En enkät skickades till alla 900 anställda som har förmånscykel. 

Se figurer på nästa sida för exempel på resultat. 

 



 

33 (84) 

 

 

Resultatet visar hur resvanorna såg ut före anställda började hyra förmånscykel. Bland an-

nat går det att se att cykel är det vanligaste transportalternativet på sommaren och att köra 

bil ensam är näst vanligast.  

 

Figur 18 Resvaneundersökning innan förmånscykel. Källa: Umeå kommun 

Resultatet visar hur resvanorna ser ut efter anställda börjat hyra förmånscykel. Bland annat 

har bilresorna har halverats på sommarhalvåret och elcykel har gått om bil och blivit det 

näst vanligaste transportalternativet på sommaren.  

 

Figur 19 Resvaneundersökning efter förmånscykel. Källa: Umeå kommun 
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2.2. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet påverkar hälsa och trygghet och är alltså en förutsättning för att människor 

ska kunna ta del av samhället. Dödsfall och personskador genom vägtrafikolyckor utgör ett 

av de stora folkhälsoproblemen. Till följd av olyckor på de svenska gator och vägar under 

2020 miste 204 personer livet och 1 6451 skadades så svårt att de får bestående men. Att 

minska antalet olyckor med allvarliga följder är inget som sker över en natt utan det kräver 

ett långsiktigt arbete. 

Den internationella och nationella målsättningen innebär att varje enskild kommun har ett 

ansvar att medverka till att uppfylla uppsatta mål. Kommunen har ett ansvar dels i sin egen-

skap som väghållare och systemutformare och dels som ansvarig för sina medborgare och 

deras hälsa. Ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete förutsätter att trafiksäkerhetsfrågorna 

är väl förankrade i kommunens ledning och även integrerad med den övriga stadsplane-

ringen. Förbättrad trafiksäkerhet ger inte bara färre olyckor utan även en bättre stadsmiljö 

med ökad trygghet, trivsel och tillgänglighet.  

 

Huddinge: Trafiksäkerhetsplan 

Huddinge kommun har som mål arbeta strategiskt och systematiskt med trafiksäkerhet i 

kommunen. Det övergripande målet med trafiksäkerhetsarbetet är att arbeta med säkerhet i 

trafiksystemet för att ingen ska dö eller allvarligt skadas i trafiken. En kommun som strävar 

efter ett jämlikt bemötande måste ha en tydlig plan och målbild kring trafiksäkerhetsarbetet. 

Om prioriteringar av trafiksäkerhetsåtgärder i stor utsträckning görs utifrån inkomna klago-

mål, finns stor risk att åtgärder hamnar där resursstarka personer upplever trafikproblem. 

Dessutom skapar ett reaktivt trafiksäkerhetsarbete en tung arbetsbörda där varje enskilt 

ärende måste utredas, utan stöd från redan genomförda utredningar eller fastslagna investe-

ringsplaner.  

Huddinge har tagit fram en trafiksäkerhetsplan som antogs av kommunfullmäktige 2017. 

Planen togs fram med hjälp av TRAST-handboken ”Trafiksäkra staden”. Planen har som mål 

att 50 procent färre dödas eller allvarligt skadas i trafiken på Huddinges gatunät samt att 25 

procent färre skadas måttligt eller lindrigt. En analys av de vanligaste typerna av olyckor i 

kommunen genomfördes och utifrån olycksstatistik prioriteras oskyddade trafikanters sing-

elolyckor, olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter samt singelolyckor mellan 

motorfordon, i arbetet. Olyckor mellan oskyddade trafikanter är mindre vanliga och ska-

dorna är oftast lindriga och det har därför inte varit särskilt fokus på denna olyckstyp.  

Baserat på vilka åtgärder som kan minska ovan nämnda olyckstyper pekas fem insatsområ-

den ut för att uppnå i trafiksäkerhetsplanen. Insatsområdena är; drift- och underhåll, gång- 

och cykelpassager, hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet. Barns resor och äldres 

resor har pekats ut som extra prioriterade. Specifika målsättningar samt en lista på åtgärder 

kopplas till varje inriktning som också kopplat till ett mätbart mål som ska uppnås 2030. 

Målen redovisas på s. 13 i Huddinges trafiksäkerhetsplan. Målen ger en inriktning för trafik-

säkerhetsarbetet och indikatorer kring hur arbetet fortlöper. 

                                                           
1 Vägtrafikskador 2020 (Trafikanalys Statistik 2021:13) 
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Barn och äldres resande 

I Huddinge är barn och äldre utpekade som prioriterade i trafiksäkerhetsarbetet. Barn och 

äldre i högre grad oskyddade trafikanter. Perspektivet kring att en 8-åring ska kunna röra 

sig obehindrat i Huddinges trafikmiljö tillsammans med sin 80-åriga far- eller morförälder 

ska vara vägledande. Definitionen kring vem som betraktas som äldre är inte helt fastslagen. 

Äldre består av en heterogen grupp av personer med olika rörelseförmågor och behov. Valet 

av målgruppen bygger på att personer över 70 år är överrepresenterade i olycksstatistiken 

gällande singelolyckor och skadorna blir ofta mer allvarliga eftersom kroppen blir skörare 

med åldern. Många av olyckorna är fallolyckor kan kopplas till bristande underhåll.  

Den andra prioriterade gruppen är barn. Huddinge har länge bedrivit ett omfattande arbete 

med Säkra skolvägar som bygger på information och kampanjer för att minska skjutsningen 

till skolan. Vidare har arbetet skapat stor förståelse för barns förutsättningar i trafiken. Barn 

har andra förutsättningar än vuxna, vilket bör beaktas i trafiksäkerhetsarbetet. Yngre barn 

har inte utvecklat alla sinnen ännu och har ofta sämre impulskontroll och har svårare att be-

döma avstånd och hastigheter än vuxna. De är oftast kortare än vuxna, och har ett annat 

synfält, kan inte alltid läsa eller förstå vedertagna symboler.  Dessa faktorer ställer stora krav 

på hur trafikmiljön utformas för att vara tydlig och tillgänglig för både små och stora männi-

skor oavsett rörelseförmåga eller kognitiv förmåga. 

I Huddinge har arbetet med barns och äldres resande angripits genom att först identifiera 

målpunkter för barn och/eller äldre, så som skolor, förskolor, idrottsanläggningar, service 

och butiker, var lokaliserade. Därefter har geografiska områden där många barn och äldre 

troligtvis rör sig ringats in. Inom dessa områden har en analys av hur betydande målpunk-

ten är samt hur många som nyttjar målpunkten gjorts, samt om målpunkterna sammanfall-

ler med andra målpunkter i kommunen. Totalt skapades en lista med sju prioriterade områ-

den som samlades i en handlingsplan. År 2019 genomfördes för första gången en fördjupad 

inventering av trafikmiljön i två geografiska områden som pekats ut i planen. Inventeringen 

bestod av besiktning av trafikmiljön utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, trygghet och drift 

och underhåll. Vidare genomfördes dialoger med barn på skolor i området och äldre som är 

aktiva i lokala föreningar. Frågor om trafikmiljön har även skickats ut till personal på äldre-

boenden i områdena.  

Resultatet av inventeringen sammanställdes och utredningen tog fram åtgärdsförslag för åt-

gärder som sedan kategoriserades som prio 1, 2 eller 3. Efter inventeringen samverkade tra-

fikplanerare, trafikingenjörer och landskapsarkitekter på sektionen och valde tillsammans 

ut åtgärder utifrån prioriteringarna inför investeringsplanen för kommande år. För vissa åt-

gärder söktes statlig medfinansiering.  

Parallellt med att planera investeringar jobbar Huddinge med informations- och kampanjin-

satser inom Säkra skolvägar. Tanken är att de fysiska åtgärderna ska kombineras med ökade 

informationsinsatser för att uppmana barn att gå och cykla till skolan eller fritidsaktiviteten 

i högre utsträckning. Således är tanken att arbetet med Säkra skolvägar ska stå på två ben; 

fysiska trafiksäkerhet- och framkomlighetsåtgärder med fokus på barn samt information 

och kampanjer och att kopplingen ska vara tydlig.  

Uppföljning 

Huddinge arbetar med uppföljning på olika sätt.  

En uppföljning av målen för 2030, som redovisas i trafiksäkerhetsplanen, görs inom ramen 

för uppföljning av trafikstrategin som genomförs varje år.  
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En uppföljning av vad som har genomförts görs i slutet av året och projekt som inte har hun-

nits med genomförs i november varje år. Projekt som inte har färdigställts förs över till kom-

mande års investeringsplan. 

Huddinge kommun planerar att bli duktigare på att återkoppla till barn, vårdnadshavare 

och äldre när något har genomförts i anslutning till viktiga stråk samt hur de upplever för-

ändringen. Huddinge behöver hitta en bättre modell för hur arbetet med Säkra skolvägar 

kopplar till investeringsplanen samt om det går att se långsiktiga effekter av investering-

arna. 

Det behövs uppföljning kring huruvida genomförda åtgärder ger effekt eller om barnen och 

de äldre är nöjda. Detta behövs för att rätt typer av åtgärder ska genomföras och att investe-

ringsmedel använd på rätt sätt. 

 

 

  

”Det tar lång tid att implementera en trafikstrategi och tillhörande åtgärdsplaner 

inom kommunen så alla förvaltningar känner ett ägandeskap av arbetssättet. Det 

är viktigt att ha tålamod och bevaka samt påminna om riktlinjer. 

Det har varit bra att ha en tydlig prioriteringsordning av investeringar. Att ta 

fram och utreda och sedan projektera ett antal olika åtgärder är bra. Det är bra 

med flexibilitet i handlingsplanen om oförutsedda hinder uppstår som göra att 

tidplanen för åtgärden förskjuts.  

Det är bra att jobba i stråk och identifiera de viktigaste stråken för barn och äldre 

eftersom det sällan finns medel att åtgärda alla brister på alla gator.  

Många åtgärder som identifierats rör drift och underhåll eller andra markägare. 

Arbetet kräver samordning och att fler aktörer deltar, så som kommunala bolag 

och andra förvaltningar.   

Personalen i skolan och i andra verksamheter så som hemvård och äldreboenden 

känner behov av att prioritera övrig verksamhet. Det har inneburit att det kan 

vara svårt att engagera målgrupperna. Det behövs former och förhållningssätt för 

att samverka på ett sätt som gynnar alla parter.” 

– Trafikplanerare, Huddinge kommun 
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Lomma: Trafiksäkerhetsplan 

Trafiksäkerhetsplanen antogs 2016 och ersätter den trafiksäkerhetsplan som togs fram 

2001-2005. Syftet med trafiksäkerhetsplanen är att vara ett stöd i den vardagliga kommu-

nala planeringen, dels för att förstå den eventuella lokala problematiken och dels när det 

gäller att prioritera mellan insatsområden och åtgärder, samt även för att koppla Lommas 

lokala arbete till de nationella målen. Trafiksäkerhetsplanen är framtagen enligt det arbets-

sätt som föreskrivs i handboken Trafiksäkra staden: handbok för ett målinriktat kommunalt 

trafiksäkerhetsprogram. Trafiksäkra staden är ett komplement till TRAST med fördjupning 

inom trafiksäkerhetsområdet. 

Trafiksäkerhetsplanen togs fram för att långsiktigt och övergripande planera för ökad trafik-

säkerhet och förbättring för de olika trafikslagen samt att skapa förutsättningar för att ar-

beta systematiskt med kommunens trafiksäkerhet.  

 
 Figur 20 Processen i Trafiksäkra staden, modifierat steg 2 av SWECO. Källa: Lomma Kommun 

Modifieringar av arbetssättet 

Handboken Trafiksäkra staden utgår nästan uteslutande från trafikolycksdata som underlag 

för analys av trafiksäkerhetsläget i kommunen. I handboken hanteras målbilder och åtgär-

der på ett generellt plan i form av att andelar av olyckstyper ska åtgärdas och att lämplig åt-

gärd kan vara X eller Y. Då Lomma är en mindre kommun förväntades inte underlaget i 

form av olycksdata vara tillräckligt stort för att dra säkra slutsatser på för att peka ut åtgär-

der för det fortsatta arbetet på specifika platser. Därför diskuterades alternativa, komplette-

rande, metoder för att kartlägga trafiksäkerhetsläget på ett sätt som passade tillvägagångs-

sättet i handboken. 

Målbeskrivning 

Lomma kommun har brutit ner de övergripande nationella målen till lokala mål för kommu-

nen. Till skillnad från trafiksäkerhetsplanen från 2005 fokuserar en trafiksäkerhetsplan som 

tas fram enligt handboken på mätbara mål. 

Mål för trafiksäkerhetsplanen: 

 Antalet dödade i trafiken ska fortsätta vara noll  

 Andelen svårt skadade ska minska med 40 %  

 Andelen lindrigt skadade ska minska med 25 % 

Målåret för dessa var 2020, av de tre målen var det endast sista målet som inte uppnåtts. I 

samband med att Lomma kommuns Trafiksäkerhetsplan och Cykelplan revideras kommer 

nya mål att sättas.  
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Nuläges- och konsekvensbeskrivning  

Det utförs en olyckskartläggning utifrån information från STRADA. Statistik sammanställs 

om antal olyckor i kommunen, om de skett på statliga, kommunala eller enskilda vägar, ska-

degrad och olyckstyp. Utöver det studeras även olyckorna på individnivå. Resultatet visar att 

de mest drabbade trafikanterna är oskyddade trafikanter såsom cyklister, mopedister och 

fotgängare, både vad gäller svåra och lindriga skador.  

Som komplement till olycksstatistiken från STRADA gjordes hastighetsmätningar och en 

övergripande inventering. Hastighetsmätningarna var småskaliga till sin karaktär då det 

endast mättes cirka 20 fordon per plats, men å andra sidan gjordes mätningar på ett stort 

antal platser, 131 stycken (mätningarna på ett trettiotal platser fick dock avbrytas då flödena 

var alltför låga). Platserna föreslogs utifrån följande kriterier:   

 Samtliga markerade korsningar och passager på huvudnätet, viktiga lokalgator och 

prioriterade stråk där oskyddade trafikanter korsar motortrafik  

 Samtliga platser där cykelväg korsar bilväg  

 Plats i anslutning till busshållplats eller dylikt, där oskyddad trafikant kan väntas 

korsa bilväg 

Syftet med inventeringen var att skapa en övergripande bild över de fysiska förutsättning-

arna för passagerna i Lomma kommun för att kunna sätta hastighetsbilden i ett samman-

hang. Utifrån sammanställning och analys av olycksdata, hastighetsmätningar och övergri-

pande inventering har det varit möjligt att identifiera ett antal platser/stråk som de kom-

mande trafiksäkerhetsarbetet behöver fokusera på. 

Mål och förankring  

Detta moment är tvådelat. I delen mål hanteras utfallet från olycksanalysen i perspektiv av 

målbilden för Lomma kommun. Delen förankring omfattar att förankra arbetet med trafik-

säkerhetsplanen i relevanta instanser. Denna genomfördes genom en workshop med delta-

gare från tekniska nämnden. 

För att nå de lokala målen behöver ett antal insatsområden formuleras i syfte att reducera de 

olyckstyper som är mest omfattande i Lomma kommun. I ett första steg görs en prioritering 

av de olyckstyper som har stort antal svårt skadade och även många lindrigt skadade. Med 

hjälp av kunskap om orsaken till olyckor och på vilken typ av platser olika olyckor sker har 

fem insatsområden identifierats för att reducera de prioriterade olyckstyperna som valdes.  

Åtgärdsplan 

För att få ett effektivt genomförande av trafiksäkerhetsplanen krävs bra samarbetsformer 

och tydliga rutiner. De typer av åtgärder som Lomma kommun föreslås arbeta vidare med är 

både fysiska, administrativa och kommunikativa. De administrativa och kommunikativa åt-

gärderna berör inte enbart Samhällsbyggnadsförvaltningen utan ett samarbete med andra 

aktörer är nödvändigt; exempelvis andra förvaltningar, Polisen och transportföretag.  

Lomma har idag ett förvaltingsöverskridande arbete inom trafiksäkerhet och nära dialoger 

med bland annat Barn- och utbildningsnämnden, Trafiksäkerhetsrådet och polisen. Samar-

bete och förankring leder till att genomförda åtgärder kan utvärderas för att säkerställa att 

rätt insatser sätts in. 
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2.3. Trygghet 

Olika omständigheter påverkar känslan av trygghet. Det kan vara avsaknad av belysning, 

buskage, trafikflöden eller närvaro av hotfulla personer. Många miljöer känns trygga dagtid, 

men kan upplevas som skrämmande i mörker. Upplevelsen av trygghet är subjektiv och kan 

alltså bero av många olika faktorer. En hög trygghet och planeringen för att uppnå denna är 

en viktig faktor för en hållbar samhällsutveckling, vilket även förmedlas i exempelvis trans-

portpolitiska mål, agenda 2030 m.fl.  

 

Lomma: Trygga cykelvägar till skolor 

Lomma kommun har under 2018-2020 genomfört en satsning för en miljövänligare och häl-

sosammare väg till skolan. Planeringen utgår från kommunens trafiksäkerhetsplan samt cy-

kelstrategi där skolskjutsningen problematiseras ur ett trafiksäkerhets-, trygghets- och håll-

barhetsperspektiv. Som en del i detta har kommunen beviljats stöd av Energimyndigheten 

på 1 525 000 kronor för att driva projektet.  

I en medborgarenkät för Lomma kommun som genomfördes 2017 framgick det att många 

av de tillfrågade använde bilen varje dag för att lämna och hämta på förskola och skola samt 

för resor till och från arbetet. Av den anledningen startades projektet Hållbara transporter 

till och från skolor, ett personal- och elevengagemangsinitiativ av Lomma kommun. Målen 

med projektet var att öka andelen resor med hållbara färdmedel till och från skolan samt att 

implementera ett arbetssätt för att systematiskt ge elever, vårdnadshavare och personal 

ökad kunskap om transporters klimatpåverkan samt att främja hållbart resande.  

Genomförande  

I början av projektet genomfördes en workshop för vårdnadshavare och personal på Strand-

skolan med syfte att få inspiration och förslag på aktiviteter att genomföra i projektet. Efter 

det skickades en resevaneundersökning ut till vårdnadshavare med barn i åk F-2 samt till 

personalen för att kartlägga elever och personals resmönster, hur de hade önskat att de 

reste, vilka aspekter som var viktiga i valet av resa samt upplevelse av kunskap kring håll-

bara transporter. Projektet delades sedan in i tre temaområden att arbeta med under läså-

ret; trafiksäkerhet, miljö/globala mål samt hälsa och rörelse.  

Trafiksäkerhet  

Som en inledning och uppstart av hela projektet fick eleverna först lära sig mer om och ar-

beta kring vad hållbara transporter innebär. De arbetade med hur deras skolväg ser ut och 

alla elever på skolan fick med hjälp av pedagogerna markera ut var de bor på en stor karta 

som satt uppe i skolans entré. Syfte var att visa eleverna att alla har olika förutsättningar att 

resa till skolan. Vidare anordnades en cykeldag på Centrumtorget i Lomma och eleverna fick 

arbeta med trafik och trafiksäkerhet.  

Miljö/globala mål  

Det nya temaområdet inleddes med att eleverna fick titta på en teaterföreställning. Dagarna 

efter föreställningen fick eleverna delta i en workshop med dramaövningar. Eleverna fick ut-

över det bekanta sig med de globala målen genom olika övningar och aktiviteter.  
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Hälsa och rörelse  

Flera av klasserna deltog i Generation Peps Upp och hoppa-utmaning. Genom Generation 

Peps manifestationsdag uppmanas hela Sverige till mer fysisk aktivitet i vardagen och de vill 

också inspirera till mer rörelseglädje, för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.  

Eleverna på skolan utmanades dessutom under två veckor att röra sig extra mycket genom 

att gå och cykla till skolan, alternativt springa en slinga på skolgården på rasten. För varje 

aktivitet fick barnen lägga en boll i ett plaströr.  

Anta utmaningen - gå eller cykla till skolan genomfördes en dag i september 2020. Alla upp-

manades att gå eller cykla till skolan. Vårdnadshavare som var tvungna att ta bilen för att 

lämna sitt barn uppmanades att parkera på en parkeringsplats en bit från skolan och prome-

nera tillsammans med sitt barn den sista sträckan. På skolan möttes eleverna av musik och 

ballonger och det delades ut ”Min smarta väg till skolan”-nyckelringar och frukt. Projektet 

avslutades i början av november på skolan med diplom och en aktivitetsrunda.  

Resultat elever  

Resor med hållbara färdsätt ökade markant från 2019 till 2020, från 59 % till 80 %, det vill 

säga en ökning med 36 %. År 2019 skjutsades 4 av 10 barn till skolan, vilket halverades året 

därpå. Bilresorna stod också för den största förändringen – en minskning med 21 procen-

tenheter, motsvarande 52 %. 

Resultat personal  

Personalens resor med 

hållbara färdmedel ökade 

även de markant. Bland 

dessa var det gång som 

ökade mest, från 0 till 11 

%. Andelen som tog sig 

med bil till arbetet mins-

kade med 16 procenten-

heter, motsvarande 46 %. 

Andelen personer som 

körde bil till arbetet hade 

med andra ord nästan 

halverats. Denna positiva 

förändring var en indi-

kation på förändrat bete-

ende till följd av de insat-

ser som genomfördes un-

der året.  

Figur 22 Färdmedelsfördelning personal. Källa: Lomma Kommun 

Figur 21 Färdmedelsfördelning elever. Källa: Lomma Kommun 
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Eskilstuna: Tryggare tunnlar genom offentlig konst och belysning 

Eskilstuna har genomfört ett trygghetsprojekt i en av Eskilstunas längre tunnlar – 50 meter 

– som knyter samman ett av Eskilstunas områden med flerbostadshus (Årby) med närlig-

gande stadsdel med grundskola. Projektet genomfördes i linje med de kommunala trafikmå-

len som finns i strategidelen för ”Trafikplan för Eskilstuna kommun”, som syftar till att 

uppnå den kommunens vision. Trafikmålen omfattar bland annat en hög trygghet där sär-

skilt fokus läggs på gång- och cykelvägnätet, där tunnlar är utpekade som en möjlig källa till 

otrygghet.  

Tunneln byggdes på 60-talet i samband med miljonprogrammens tillkomst med tillhörande 

SCAFT-ideal. Trygghetsvandringar har genomförts i området och denna tunnel – likt andra 

tunnlar – upplevdes otrygg av alla ålderskategorier. Cirka 600 barn använder tunneln dagli-

gen för att ta sig till/från skolan. Mitt i tunneln finns en trappa upp till en busshållplats som 

är Eskilstunas 10:e största sett till antal påstigande resenärer (120 000 per år).  

Utöver barnen och bussresenärerna så används tunneln av gångare och cyklister för att röra 

sig mellan stadsdelarna. I stället för den vanliga lösningen med bättre belysning, vitmålade 

väggar etcetera sammanföll upprustningen med ett samverkansprojekt mellan Kultur- och 

fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningskontoret där offent-

lig konst blev det bärande elementet i det trygghetsskapande arbetet. 

 
Figur 23 Årbytunneln före. Foto: Eskilstuna Kommun 

Projektet genomfördes med en lokal konstnär i stadsdelen Årby som tog fram en vision över 

hur tunneln skulle se ut. Konstnären Stanislaw Lux (i samarbete med konstnären Telma 

Castro) har sedan utgått från teckningar från barn boende i Årby. Teckningarna har bearbe-

tats av konstnären och omvandlats till betongreliefer som monterats på väggarna i tunneln. 

Totalt är det 23 olika kompositioner som är uppsatta i tunneln. "Det blir ett galleri, en berät-

telse om Årby, där de upplyftande, kreativa händelserna tas fram.", berättar Stanislaw Lux.  
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Först putsades väggarna vita och därefter skapades konstverket (betongrelieferna montera-

des) och sist målades bilderna. Efter att konstverket färdigställts har tunneln även komplet-

terats med ny trygghetsskapande belysning, som inte bara lyser upp tunneln på ett bättre 

sätt, utan även belyser betongrelieferna. Känslan i tunneln idag är helt annorlunda mot tidi-

gare. 

 
Figur 24 Årbytunneln efter. Foto: Eskilstuna Kommun 

 
Figur 25 Ett av konstverken i tunneln. Foto: Eskilstuna Kommun 
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Eskilstuna har även sedan tidigare goda erfarenheter av konst i tunnlar. Tidigare har två 

tunnlar vid två skolor (Lagersbergsskolan och Slagstaskolan) smyckats med konstverk från 

barn. I det ena fallet har barns teckningar projicerats med hjälp av en projektor och i det 

andra fallet har barn fått måla själva i tunneln. Förutom att skapa en bättre trygghet (en an-

nan upplevelse i tunneln – att det är en plats som någon bryr sig om) så har syftet i dessa två 

fall varit att locka barnen att använda tunneln istället för att korsa gatan i plan.  

Även om tunnlarna inte skapat särskilt långa omvägar så var det fortfarande en stor andel 

barn som valde att korsa gatan bredvid tunneln istället. Dessa tunnlar är av det mer tradit-

ionella snittet över två körfält, cirka 10 – 15 meter. Utvärderingarna visade att barnen var 

stolta över sin tunnel och att den (i alla fall när det skapades och när utvärderingen gjordes i 

anslutning till införandet) fick fler barn att välja tunneln till skillnad från tidigare. 

 
Figur 26 Tunnel Lagersberg. Foto: Eskilstuna Kommun 

  



 

44 (84) 

 

 

2.4. Tillgänglighet 

Med ett tillgängligt transportsystem avses att systemet ska utformas så att medborgarnas 

och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. Tillgänglighet kan definie-

ras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå 

det utbud och de aktiviteter som de har behov av i samhället. Lättheten beror på hur stor 

uppoffringen är i restid, kostnader, hinder, otrygghet, tillgång till färdmedel osv för att nå 

önskad destination. Tillgängligheten påverkas också av vem som använder transportsyste-

met. Användargrupper som barn, äldre och personer med funktionshinder ställer särskilda 

krav för att uppnå god tillgänglighet och är därför i många sammanhang dimensionerande i 

planeringen. 

 

Stockholm: Hållbar huvudgata  

Sergels torg och de omgivande gatorna Klarabergsgatan, Sveavägen och Hamngatan, är plat-

ser av central betydelse för Stockholm. Projektområdet omfattade 31 000 m2 och utgörs av 

bro- och däckskonstruktioner från 60- och 70- talet. I våningarna under torget finns butiker 

och lager. För att skydda den underliggande konstruktionen behövde tätskiktet bytas ut då 

dess tekniska livslängd hade passerat.  

 

Figur 27 Klarabergsgatan i maj 2019. Foto: Kristofer Tengliden 

Det fanns starka politiska önskemål om att förlänga spårvägen så snart som möjligt så det 

var bråttom att komma igång med tätskiktsrenoveringen. När rivningsarbetena startade 

2012 var det fortfarande inte bestämt hur ”nya” Klarabergsgatan skulle utformas med spår-

väg. Det hade gjorts en förstudie som visade att det skulle bli trångt att inrymma den på Kla-

rabergsgatan utan att ta bort någon annan funktion. Gatan hade fyra körfält samt busshåll-

platser och angöring på båda sidorna, gångbanorna var smala med hänsyn till gångflödet 

och cykelbanor saknades. Gatan trafikerades av 15000 bilar, 40000 gående och 1500 cyklar 
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per dygn. Alla ytskikt behövde tas bort för att göra renoveringen, så det fanns möjlighet att 

utforma Klarabergsgatan som man önskade. 

Vid sidan av renoveringsprojektet startade trafikkontoret 2013 ett separat projekt för att ut-

reda den nya utformningen av Klarabergsgatan. I utredningen beskrevs utformning och 

konsekvenser för ”nya” Klarabergsgatan utan biltrafik jämfört med ett alternativ med biltra-

fik. Det gjordes trängselanalyser för gångtrafiken som visade att det skulle bli trängsel på 

gångbanorna om biltrafiken behölls eftersom detta skulle innebära smalare gångbanor. Det 

togs också fram biltrafiksimuleringar som visade att trafiken skulle öka kraftigt på vissa om-

givande gator om Klarabergsgatan stängdes för biltrafik.  

Förutom att biltrafiken befarades öka på andra gator så talade alla andra faktorer, såsom ut-

rymme för gång, cykel och kollektivtrafik, trafiksäkerhet och stadsliv, för en utformning 

utan biltrafik. Detta var i linje med stadens då relativt nyligen antagna trafikstrategi Fram-

komlighetsstrategin, som i korthet handlar om att prioritera de kapacitetsstarka trafiksla-

gen.  

Utredningen som beslutsunderlaget bestod av sammanfattades i en matris som åskådlig-

gjorde skillnaderna mellan alternativen med avseende på olika aspekter (se figur 28). 

 

 

Figur 28 Sammanfattning av konsekvenser. God standard (grön), mindre god standard (gul) och låg standard 
(röd) Källa: Stockholms Stad 

Ett gestaltningsprogram togs fram för att fungera som stöd under projekteringen. Figur 29 

och 30 visar sektioner före respektive efter ombyggnaden. 

 

Figur 29 Klarabergsgatan före ombyggnaden. Källa: Stockholms Stad 
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Figur 30 Klarabergsgatan efter ombyggnaden. Källa: Stockholms Stad 

Fortsatt arbete 

Klarabergsgatan stängdes för biltrafik 2016. Före- och eftermätningar gjordes på de mest re-

levanta gatorna i City för att se hur avstängningen skulle påverka biltrafikflödena. Resultatet 

visade betydligt mindre förändringar på omgivande gator än befarat. På till exempel Mäster 

Samuelsgatan som i trafiksimuleringen befarades få en ökad biltrafik med 50 % ökade trafi-

ken med 8 %. Totalt minskade trafiken kraftigt i mätpunkterna; cirka 10000 bilpassager 

kunde inte återfinnas i eftermätningarna. Antingen så minskade antalet bilresor, eller så 

flyttade trafiken längre bort från City eller så var det en kombination av detta.  

Cykeltrafiken på Klarabergsgatan ökade 65 % på sex år, jämfört med cykeltrafiken i City som 

helhet som ökade med 8 % under samma period. 

Gångtrafikmätningar som genomförs vartannat år av City i Samverkan visade en ökning 

2019 när projektet var klart men hösten 2021 hade gångtrafiken åter minskat. Mätningen 

2023 får visa om det var en tillfällig nedgång till följd av pandemin.  

  

”Strategier är lätt att enas kring. Det är senare, när något behöver prioriteras ned, 

som det kan bli svårt. Men med en bra strategi för det långsiktiga arbetet under-

lättas svåra beslut. Stockholms trafikstrategi Framkomlighetsstrategin har inne-

burit ett förändrat arbetssätt för trafikplaneringen, där varje projekt blir en del i 

en större omställning av trafiksystemet med förbättrade resmöjligheter för de ka-

pacitetsstarka trafikslagen. 

En annan lärdom är att inte ha för stor tilltro till trafiksimuleringar, särskilt inte 

när det gäller stora förändringar som avstängda länkar i en komplex miljö som 

en stadskärna. Ett bättre alternativ kan vara att istället göra fullskaleförsök. Det 

hade passat bra för Klarabergsgatan att stänga av gatan några månader och göra 

mätningar. Kanske hade det gjort det lättare att fatta ett beslut? 

Ytterligare en lärdom är att orka följa visionen genom hela projektet. Det kan 

vara en utmaning i ett projekt som pågår under många år och med hundratals 

projektmedarbetare. Ett gestaltningsprogram kan då underlätta vid avvägningar 

och fungera som en påminnelse om vad visionen är och varför vi vill göra på vissa 

sätt. Låt gestaltningen ”ta plats” på viktiga platser, men utgå från hållbara stan-

dardmaterial. En lättskött anläggning står sig bäst över tid.”  

– Trafikplanerare, Stockholms Stad 
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Eskilstuna: Ingen kantstensvisning i innerstaden 

Sedan cirka 15 år tillbaka har Eskilstuna i sina omvandlingsprojekt i de centrala delarna av 

staden undvikit den traditionella kantstensvisningen på 10-12 centimeter och istället lagt 

alla markytor i samma nivå (0-nivå). Syftet är att skapa ett ”golv” för i första hand fotgäng-

are som är det prioriterade transportslaget i Centrum. Genom att inte ha någon kantstens-

visning skapas en känsla av att fotgängarna välkomnas att röra sig friare i gaturummet och 

vilja/våga korsa gatorna på fler platser än vad de historiska övergångsställena anvisat. 

I nästan samtliga fall ligger en traditionell utformning kvar som grund – betongplattor på 

gångytor, breda kantstenar (30-stenar/borgmästarsten) som skiljelinje och asfalt för körba-

nan. Vid anvisade passager ligger vita kupolplattor och grå sinusplattor som kontrastmarke-

ring och ledstråk. För att hantera dagvatten ligger en skålformad rad (tre stenar) av stor-

gatsten mellan nollad kantsten och asfaltsyta. 

 
Figur 31 Alva Myrdals gatan. Foto: Eskilstuna Kommun 

Omvandlingen har skett under flera år, men samtliga förändringar har tagits emot väl. I bör-

jan genomfördes enkäter för att säkerställa att utformningen motsvarar målen för trafiken 

uppsatta i ”Trafikplan för Eskilstuna kommun”, vilket bland annat syftar till att öka attrakti-

viteten i centrum samt att transportsystemet ska vara tillgängligt, med ett särskilt fokus på 

barn, äldre samt personer med funktionsnedsättning. I vissa korsningar som hastighetssäk-

rats har övergångsställen tagits bort. Mycket kan sägas om övergångsställen, risker och bete-

enden men i innerstaden drog Eskilstuna kommun slutsatsen att hastigheterna är låga och 

möjligheten att korsa gatan genom samspel är höga. Enkäterna, som främst riktade sig till 

fotgängare, visade att fotgängarna upplever platserna som lika trygga och mer framkomliga 

trots att övergångsställena togs bort. Mycket beror på platsernas helhet – antal fotgängare 
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som rör sig, antal fordon och fordonshastigheter samt invånarnas förståelse för stråk och rö-

relsemönster tillsammans med en genomtänkt utformning. 

En av de svåra frågorna har varit tillgänglighetsperspektivet – att säkerställa främst synsva-

gas behov av att få en tillförlitlig och trygg trafikmiljö. Genom de naturliga ledstråk som 

finns tillsammans med de tillgänglighetsanpassningar som genomförts är bedömningen att 

innerstadsmiljön kan användas av alla målgrupper. 

På en av de omvandlade gatorna har pollare satts upp för att motverka att fordon tar sig upp 

på gångbanan. Erfarenheterna är att det trots allt sker sällan, men kan inträffa. I de fall det 

sker så är det genom att bilister ställer sig på 0-nivån utanför träden (om de finns) så att 1/4 

av bilen står på gångytan, men det upptar egentligen ingen direkt plats för fotgängare vilket 

sannolikt är varför de ställer sig där och inte helt på körbanan. Eller så ställer de sig framför 

anvisade parkeringsfickor (och då endast korta stopp). Genom en smart möblering såsom 

cykelparkeringar, trädplanteringar eller sittmöbler framför p-fickor så försvinner det proble-

met. 

 
Figur 32 Bruksgata. Foto: Eskilstuna Kommun 

Erfarenheterna från de mer lågtrafikerade gatorna har fortsatt tillämpas på en av Eskilstuna 

centrums största gator med kollektivtrafik. Tanken är att p-fickor i 0-nivå ska kunna använ-

das för till exempel uteserveringar eller annan möblering sommartid och att de tider det inte 

står parkerade fordon så får fotgängarna extra yta att röra sig på.  

Med det utfall och den känsla utformningen har gett innerstaden så är det sannolikt att om-

vandlingen kommer att fortsätta även i framtiden när fler gator får ett gestaltningsmässigt 

lyft.  
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Örebro: Bus Rapid Transport (BRT) 

I ”Trafikprogram för Örebro kommun” antaget 2014 beslutades tre målsättningar för ut-

vecklingen av trafiken i Örebro Kommun. Dessa mål innebär att totala antalet resor i Örebro 

kommun ska till 60 % utgöras av gång, cykel eller kollektivtrafik år 2020. Inom tätorten 

finns även en målbild att det som maximalt ska ta dubbelt så lång tid att färdas via buss jäm-

förfört med bil.  

Kollektivtrafikresandet i Örebro har i ett historiskt perspektiv haft en svag resandeutveckl-

ing. Medan pendlingen och resandet i samhället generellt ökar kraftigt ligger kollektivtrafi-

kens marknadsandel på en stabil, men låg nivå. Örebro kommun och Region Örebro län tog 

därför initiativ till att utreda en gemensam målbild för det lokala kollektivtrafiksystemet i 

Örebro med inriktning BRT (Bus Rapid Transit). Arbetet pågick under 2014-2015.  

Utredningen visade att det finns goda förutsättningar för att etablera ett BRT-system i Öre-

bro. Genom en marknadsanalys där befolkningsstruktur, befintligt resande med kollektiv-

trafik och kommunens planerade utbyggnadsområden landade utredningen i tre stråk i sta-

den där potentialen för ökat resande med kollektivtrafiken är som störst i och med att de 

både är befolkningstätast och redan idag har det största samlade resandet med kollektivtra-

fik. Det är även i dessa stråk som kollektivtrafiken har de sämsta körtidskvoterna jämfört 

med bilen.  

BRT-systemet består av egna körfält på sträckor där det ger ökad framkomlighet för buss, 

prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Tanken är att systemet 

byggs ut i etapper där första etappen är politiskt beslutad att genomföras mellan åren 2021 

och 2025. Första etappen är sju kilometer lång varav fyra kilometer byggs med busskörfält. 

Ombyggnationen av infrastrukturen finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälf-

ten genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan. 

Arbetsprocess 

Örebro kommun och Region Örebro län har sedan starten 2014 arbetet gemensamt utifrån 

en gemensam målbild. 

Örebro kommun står inför utmaningen att det blir fler och fler i invånare, prognosen visar 

att det 2040 kommer vara 50 000 fler invånare. Med en sådan ökning räcker inte det befint-

liga utrymmet för fordon i gaturummet utan trenden med fler fordon behöver brytas och fo-

kus behöver vara på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i sta-

den i framtiden. 

2018 undertecknade Örebro kommun och Region Örebro län en avsiktsförklaring vars syfte 

var att parterna skulle verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för 

genomförandet. Ett år senare ansökte kommunen om statlig medfinansiering via Länstrans-

portplanen för etapp 1 om 50 % av uppskattad kostnad på 250 mnkr. Medfinansieringen 

blev beviljad och under våren 2020 togs beslut både i kommunen och regionen om att ge-

nomföra etapp 1.  

Kommunen och regionen skapade ett gemensamt projekt där båda organisationerna har 

varsin projektledare. Arbetet stäms av med en tjänstemannastyrgrupp med representanter 

från båda organisationerna samt Svealandstrafiken som utför trafiken. Politikerna får in-

formation om framskridandet av projektet i en politisk styrgrupp. De mätbara målen som 

ska nås är 30 % kortare restid från ändhållplatserna till centrum och 40 % ökat resande. 
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Figur 33 Under byggtiden där BRT-systemet växer fram.        Foto: Fredrik Kellén 

Projektet består av flera delprojekt där alla delar är viktiga för att få ett attraktivt BRT-sy-

stem som innefattar bland annat infrastruktur, trafikering, fordon, stödsystem och kommu-

nikation.  

Kommunen ansvarar för delprojektet infrastruktur som innefattar ombyggnation av gatorna 

längst etapp 1. Etappen som är totalt 4 km lång har delats upp i 9 delsträckor som ska bygg-

gas under fem år. Under 2020 genomfördes förprojektering av en sträcka som innehöll bus-

skörfält på majoriteten av sträckan, mittförlagda busshållplatser och nya gång- och cykelba-

nor där det saknas idag. För att se hur trafiken och kapaciteten skulle se ut i framtiden, år 

2040, genomfördes simuleringar med både dagens utformning och den förprojekterade ut-

formningen.  

Verktygen som används för att simulera är dels Visum på makronivå, dels Vissim på mikro-

nivå. På t.ex. en av stadens mest trafikerade gator, Rudbecksgatan rör sig ca 20 000 fordon 

per vardagsdygn. Om det inte sker någon förändring i färdmedelsandelarna och det inte görs 

någon prioritering av busstrafiken i stråket kommer antalet fordon öka med 5 000 fordon på 

sträckan. Det skulle försvåra för såväl bussar som bilar att ta sig fram och kollektivtrafiken 

skulle vara än mer oattraktiv. Med en ombyggnation, lik förslaget i förprojekteringen, skulle 

däremot antal fordon på Rudbecksgatan minska med 5 000 fordon. Kollektivtrafiken skulle 

ha egna busskörfält på större delen av sträckan och signalprioritering i korsningarna vilket 

gör att bussarna i stort sett bara behöver stanna vid hållplatserna.  

Att visa resultaten av simuleringarna har varit en viktig del i förankringsprocessen. 
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Figur 34 Trafikens utveckling år 2040. Källa: Örebro Kommun 

 

 

  

”Det är ett väldigt komplext projekt med många delprojekt som involvera flera 

organisationer och olika specialkompetenser och en av utmaningarna är att ha en 

gemensam målbild och en tidplan där alla förstår sin del. Det är inte alltid lätt 

när beslut behöver tas i en organisation för att en annan ska kunna fortsätta en-

ligt tidplan.  

En bred förankring både inom tjänsteorganisationerna och inom politiken är vik-

tigt. Det tar tid att förankra och förklara. Projektet har haft otaliga presentationer 

i olika politiska konstellationer och även en bred förankring i både kommunen 

och regionen för att fördjupa kunskapen om frågan. 

Utöver förankring inom organisationerna är det av stor vikt att kommunicera 

med medborgarna, innan, under byggnation och när systemet är klart. Innan be-

höver medborgarna få kunskap om varför, när och hur, under byggnationen vad 

och när systemet är klart få information om fördelarna med att resa i systemet. 

Satsningen på BRT i Örebro är mycket mer än ett kapacitetsstarkt kollektivtrafik-

system utan hela gaturummet uppgraderas då vi satsar på ny belysning, bättre 

gång- och cykelbanor, fler passager, bättre fysisk tillgänglighet.” 

– Trafikplanerare, Örebro kommun 
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2.5. Gång 

Att gå är ett sätt att transportera sig, alltså ett färdmedel. Att gå ingår naturligt i vardagens 

olika rörelser. Ibland som enda färdsätt, ibland som del i resa med annat färdsätt. Årliga 

resvaneundersökningen 20192 visar att ungefär en fjärdedel av de tillfrågade gör minst en 

resa till fots per dag. Resandet till fots uppgår till ca 1 % av totala reslängden men utgör ca 15 

% av antalet resor (2019). Ungefär 60 % av gångresorna är kortare än 2 km. Intresset för 

gångtrafiken fortsätter öka. Flera kommuner arbetar för att skapa gångvänligare miljöer. 

Bakom det ökade intresset ligger inte enbart ambitioner om hållbarhet och attraktiva städer 

utan även om hälsa och välbefinnande. 

 

Örebro: Gångstrategi 

Örebro kommun har länge planerat för en tät, blandad och attraktiv stad som ska vara till 

för alla. I fokus är att skapa en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och funge-

rande biltrafik. Örebro har också länge betraktats som en cykelstad med närhet till stadens 

centrum från ytterområden och satsningar på cykel som leds framåt genom en handlings-

plan för ökat cyklande, cykelnätsplan och riktlinjer för cykelparkering. Men vad gäller för 

fotgängare då? Ska inte gång som färdmedel också ha en strategisk plan? Det var frågan som 

sedan ledde till ett uppdrag om att ta fram en gångstråksplan år 2014, på uppdrag av Pro-

gramnämnd Samhällsbyggnad i Örebro kommun. 

Gångstråksplanen ändrades senare till en gångstrategi, eftersom det saknades en grundläg-

gande strategisk inriktning för gång i Örebro kommun och utan en sådan blev det svårt att 

formulera en handlingsplan. En viktig insikt under själva arbetsprocessen var därför att 

komma underfund med att inte arbeta med utpekade insatser utan klarhet i syftet och mål-

sättningen med arbetet. 

Syftet med att ta fram en gångstrategi var att beskriva mål och ställningstaganden för att 

stärka gång som färdsätt. Det handlade också om att synliggöra gång som ett faktiskt färd-

medel, något som oftast glöms bort även om varje resa inkluderar gång. I december 2020 

stod en gångstrategi färdig och antogs av Programnämnd Samhällsbyggnad. 

Arbetsprocessen 

Som första steg i processen med att ta fram en gångstrategi gjordes en gångnätsanalys över 

Örebro för att få ett grundligt underlag över gångnätet. En viktig del i gångnätsanalysen var 

också att vi gjorde en gångnätsanalys ur ett barnperspektiv. Det bidrog också till en grundlig 

överblick av gångnätet ur barns synvinkel med hänsyn till viktiga målpunkter för barn, bar-

riärer och kopplingar, trafiksäkerhet, trygghet och orienterbarhet samt förslag på vidare åt-

gärder. Gångnätsanalysen togs fram med hjälp av konsult. 

Därefter samlades information från tidigare forskning och annat underlag som redan fanns i 

handböcker och resvaneundersökningar in. Detta bestod bland annat av TRAST-fördjup-

ningen Gångbar stad, Vägar och gators utformning (VGU) av Trafikverket, Övergångsställen 

och gångpassager, en studie av utformning och trafiksäkerhet av SKR. 

                                                           
2 Resvaneundersökning i Sverige genomförd av Trafikanalys 2019. Statistik för 2019 användes för att 
undvika tillfälligt ändrade resmönster till följd av corona-pandemin.  
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Gångstrategin togs fram vid enheten Stadsmiljö- och trafik på Stadsbyggnadskontoret i sam-

råd med Tekniska förvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunala tillgänglig-

hetsrådet, Social välfärd och säkerhetsavdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen. En 

viktig pusselbit i själva arbetsprocessen var att få in synpunkter och information från olika 

avdelningar och enheter på kommunen som arbetar med olika frågor som berör gång men 

som har olika perspektiv. 

Gångstrategin delades sedan upp i ett huvuddokument och en underlagsrapport. Huvuddo-

kumentet utgör själva kärnan av gångstrategin och är mer översiktligt medan underlagsrap-

porten är längre och mer beskrivande. 

Gångstrategin pekar ut olika fokusområden som anses viktiga för fotgängare och dessutom 

utpekade insatsområden att arbeta vidare med. Vidare formulerades även en uppföljnings-

plan där ansvar för uppföljning regleras.  

Gångstrategi 

Örebro kommuns gångstrategi beskriver mål och ställningstaganden samt pekar ut priorite-

rade insatsområden för gång. Gångstrategin fokuserar på transportgående i första hand och 

inte rekreativ gång samt belyser viktiga principer för ökad gångvänlighet. Gångstrategin be-

skriver till en början varför det är viktigt att arbeta med gång och varför gång ska betraktas 

som ett eget färdsätt. Detta på grund av att gång är ett unikt färdsätt som har särskilda be-

hov och förutsättningar. Att gå är bra för miljön, folkhälsan, sparar pengar och skapar liv i 

staden. Särskilt viktiga grupper i gångstrategin är barn, äldre och personer med funktions-

nedsättning.  

  

Figur 35 Målsättning från Örebro kommuns gångstrategi 2020 Källa: Örebro kommun 
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Målsättningen med gångstrategin är att Örebro ska vara en gångvänlig kommun där alla i 

Örebro vågar, vill och kan gå. Målet är att gångvänligheten i kommunens gångstråk ska öka 

och att andelen gång ska bidra till att nå målsättningen i kommunens trafikprogram om 

minst 60 procent hållbara resor. 

Gångstrategins utgångspunkter är närhet, 

tillgänglighet, orienterbarhet, trygghet, 

jämställdhet och jämlikhet, trafiksäkerhet, 

framkomlighet, attraktivitet och hela re-

san- perspektivet. Sedan pekas särskilda 

insatsområden ut vilket är förtätning av 

staden, att prioritera fotgängarna i stads-

kärnan, inventering av stråk baserad på 

gångnätsanalysen som ett nästa steg i ar-

betsprocessen, information- och påver-

kansarbete samt drift och underhåll. 

Fortsatt arbete och uppföljning 

En viktig del i framtagandet av gångstrate-

gin var att ta fram en uppföljning via indi-

katorer som gick att utläsa relativt enkelt. 

Det handlade dels om att tydliggöra vad 

som skulle göras samt när i tiden. Exem-

pel på sådana uppföljningar är att göra år-

liga fotgängarräkningar eller att genom-

föra en attitydundersökning var fjärde år. 

En avgörande faktor för att tydliggöra ge-

nomförandedelen i uppföljningen var att 

också peka ut vilken nämnd som är ansva-

rig för respektive del. 

 

 

  

Lärdomar från processen 

”Viktigt att förankra strategin brett, i flera nämnder och också gå ut till berörda en-

heter för inhämtning av information. Se också till att ha en bred arbetsgrupp för att 

fånga upp alla frågor i tidigt skede. 

Viktigt att skapa ett tydligt dokument och inte för mycket text. Blir strategin eller 

handlingsplanen för lång, dela hellre upp det i huvud- och underdokument för ökad 

läsbarhet.  

Ha konkreta mål som går att följa upp samt vem som är ansvarig för uppföljningen. 

Gör en analys på gångnätet ur ett barnperspektiv. Detta är inte bara viktigt men 

också behjälpligt i senare åtgärder.” 

– Trafikplanerare, Örebro kommun 

 

Figur 36 Vandrande skolbuss. Foto: Susanne Flink 
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Stockholm: Gångplan med Norrtullsgatan som exempel 

Förslaget till åtgärder för ökad framkomlighet och attraktivitet för gående längs Norrtullsga-

tan är en del av ett större uppdrag om ökad gångvänlighet längs ett strategiskt viktigt nord-

sydligt gångstråk genom Stockholms innerstad. Gångstråket mellan stadsutvecklingsområ-

dena Hagastaden och Söderstaden är ett av fem strategiskt viktiga stråk som pekades ut i 

Stockholms stads gångplans 

första handlingsplan. Strå-

ket har stor betydelse för gå-

ende och binder samman 

flera stora målpunkter i sta-

den. Potential till ökat gå-

ende är stor.  

Norrtullsgatan ansluter till 

stadens andra största kol-

lektivtrafikknutpunkt Oden-

plan. Flödet av gående på 

Norrtullsgatan norr om 

Odenplan ökade till 20 000-

25 000 gående per vardag, 

sedan pendeltågsstationen 

Citybanan öppnade vid 

Odenplan 2017. 

Arbetsprocessen:  

Ett program för det längre stråket togs fram och förankrades politiskt 2016 genom beslut i 

kommunfullmäktige. Därefter har utredning och genomförande av åtgärder skett i flera 

etapper, där programmet kunde ses som inriktning för arbetet. Projektet var politiskt priori-

terat då det pekats ut som ett av flera strategiska gångstråk i stadens Gångplan. 

En utredning för framtida utformning av Norrtullsgatan togs fram med stöd av bland annat 

stadens modell för trängselmått för gående. Behovet att fri gångbanebredd utgår från flödet 

av gående på platsen. 

Under arbetets gång växte intresset för att testa föreslagna lösningar innan genomförande. 

Delar av gångstråket lyftes då in i stadens redan existerande arbete med säsongsvarierade 

gator och torg, kallat Levande Stockholm. Inom ramen för detta genomfördes delar av 

sträckan som en sommargågata och andra delar breddades gångbanan med hjälp av färg, 

möbler, växter och avgränsande plastpollare. Genom att platsen fanns utpekad inom gång-

planens målsättningar så var det enkelt att förankra genomförandet som tillfällig yta. 

Arbetsprocessen för dessa flexibla och säsongsvarierade ytor är olika beroende på plats men 

utgår från ett förenklat arbetssätt där processen från idé till genomförande är väldigt kort, ca 

6-9 mån. I detta fall fanns en skiss för en permanent lösning som anpassades för tillfällig ut-

rustning. 

Delar av Norrtullsgatan vid Odenplan gavs tillfällig utformning och reglering inom Levande 

Stockholm under 2017 och 2018. Detta gjorde det möjligt att tillfälligt testa olika åtgärder 

för att stärka det utpekade gångstråket. Första kvarteret av Norrtullsgatan norr om Oden-

plan, ingick under sommaren 2018 i Levande Stockholm, då gatan tillfälligt gjordes om till 

Figur 37 Åtgärderna omfattar Norrtullsgatans första kvarter norr om 
Odenplan (orange markering). Källa: Stockholms Stad 
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gågata med ny möblering. Under vintern 2018/2019 var platsen även en vintergågata i Le-

vande Stockholm – vinter. Under hela denna tid har gatan varit avstängd för motorfor-

donstrafik. 

 

Figur 38 Norrtullsgatan sedd från Surbrunnsgatan söderut, tillfällig utformning under vintern 2018/2019. Foto: 
Lennart Johansson 

Fortsatt arbete:  

Flödet av gående, cyklister samt motorfor-

don studerades på platsen vid flera tid-

punkter, både strax före och under tiden 

för tillfällig omreglering inom Levande 

Stockholm. De gående var betydligt fler än 

alla andra trafikslag på platsen, vilket 

också visade sig genom att de som gick på 

gatan tog för sig av hela gatans bredd, från 

fasad till fasad. Under en genomsnittlig 

vardag passerade 20 000-25 000 gående 

och 1 500 cyklister genom kvarteret. 

Arbetet utvärderades med hjälp av olika 

utvärderingsmetoder. Webbenkät med 

boende och verksamheter, enkät med för-

bipasserande på gatan samt rörelsemät-

ningar med videoanalys genomfördes. 
Figur 39 Täthetskarta som visar hur olika delar av mät-
platsen nyttjades av fotgängare. Källa: Stockholms Stad 
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Figur 40 Norrtullsgatan sedd från Surbrunnsgatan söderut, permanent omdaning genomförd hösten 2019. Foto: 
Lennart Johansson 

Under 2019 skedde ombyggnation av den berörda ytan. Den nya torgytan vid Norrtullsgatan 

har haft som huvudmål att öka gångvänligheten, skapa en torgyta som är trygg, säker och 

som upplevs attraktiv att vistas på. Torget har även fått en ny cykelbana, bänkar, 5st nya 

träd med tillhörande växtbäddar och bättre belysning. 

Efter genomförande av första etappen gångåtgärder på Norrtullsgatan har vi fortsatt utred-

ning för genomförande av breddad gångbana längs Norrtullsgatan ytterligare två kvarter 

norrut. 

 

  

”Fördelarna med att genomföra ett test är att det finns möjlighet att upptäcka styr-

kor och svagheter på den tilltänkta platsen. Det ger möjlighet att skapa ett bättre 

slutresultat om åtgärderna sedan genomförs i en permanent utformning. Mät-

ningar kan även genomföras före och efter de tillfälliga åtgärderna för att ge fakta-

baserade uppgifter på hur en yta används. 

En annan positiv aspekt är att man kan få en uppfattning om platsen är lämpad för 

det ändamål eller utformning man har i åtanke för platsen. Möjligtvis upptäcker 

man i testet att detaljer behöver justeras inför en permanent utformning. 

Det kan även vara lättare att få de boende och de som vistas på platsen att tycka till 

när de har fått se hur en tilltänkt förändring kan tänkas bli. Metoden har utnyttjats 

på flera platser runt om i staden efter detta.”  

– Trafikplanerare, Stockholms stad 
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2.6. Cykel  

Cykeln är ett färdmedel med en bred användningsgrupp av personer i olika åldrar. Utöver 

fördelarna att cykling är ekonomiskt och bidrar till minskad trängsel är det även hälsosamt 

och bra för miljön att cykla. Förklaringen till varför en person väljer att cykla eller inte kan 

bero på ett flertal anledningar. Detta kan exempelvis vara avstånd, restider, genhet eller in-

ställning till miljö.  

Utformningen av cykelnäten har en stor påverkan för säkerheten och tryggheten för cyklis-

ter, vilket påverkar dels hur många som cyklar men även följderna av olyckor som kan ske. 

En samlad plan eller strategi för utvecklingen av cykeltrafiken kan förenkla arbetet och för-

tydliga hur systemet ska byggas upp och vad som krävs för att realisera det.  

 

Sandviken: Cykelplan 

Medan samhället växer, växer även diskussionen om polarisering mellan olika grupper, inte 

minst mellan stad och landsbygd. Sandvikens cykelplan är en del i det som visar att det är 

möjligt att minska den geografiska ojämlikheten och koppla samman staden och landsbygd, 

men också skapa förutsättningar till hållbara transportsätt för alla. En kommun där männi-

skor cyklar är en levande kommun att bo och verka i.  

Cykelplanen är framtagen i enighet med Sandvikens kommuns översiktsplan. Den innehål-

ler både en strategisk del och en åtgärdsplan. Planen ska fungera som ett vägledande un-

derlag för de kommunala verksamheternas budgetplanering. Det är också ett dokument som 

beskriver kommunens inriktning i cykelfrågor och vänder sig till såväl tjänstemän och politi-

ker som till allmänheten.  

Planen togs fram av Sandvikens kommun och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvalt-

ning (VGS), vilket är en förvaltning bestående av Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. 

Detta har gjort det möjligt att ta stor lärdom från tidigare arbete som exempel gång- och cy-

kelplanen i Ockelbo. I arbetet med Sandviken tog de även inspiration från närliggande kom-

muners arbeten. Det hölls bland annat ett möte med Gävle kommun där det delades inform-

ation och inspiration till fortsatt arbete.  

 

Nulägesbeskrivning  

Tidigt i projektet konstaterades att befintlig data inte var fullständig, exempelvis var få cy-

kelvägar inlagda NVDB. I samband med blåljuskollen och cykelplanens projekt så blev detta 

en prioriterad fråga att få in samtliga cykelvägar i systemet. Deltagare från projektgruppen 

fick arbeta mycket med att inventera det befintliga vägnätet i hela kommunen. Detta var en 

tidskrävande men lärorikt process eftersom de även fick se cykelvägarna på plats. 

Sandvikens kommun och VGS samlade in väldigt mycket data och arbetade i programmet Q-

GIS. Bland annat så tog kommunen och VGS information om målpunkter i kommunen, var 

det finns höga kantstenar vid cykelvägarna och var GC-skyltning finns. Viss insamlad data 

kom dock ej till användning, där de såg ett större behov att klargöra syftet och behovet av 

specifik data inför insamlingen.  

”Det är viktigt att nätverka och få lärdom av varandra. Det var tack vare Regionens 

nätverk "Cykla mera" kontakterna mellan Sandviken och Gävle skapades”  

– Trafikplanerare, VGS.  
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Totalt har Sandvikens kommun 65 kilome-

ter cykelväg av olika slag där kommunen 

ansvarar för väghållningen. Kommunen 

som väghållare har 1,65 meter cykelväg per 

person. Detta är enligt Cykelfrämjandets 

(2019) rapport, kommunvelometern, 

mindre än genomsnittet bland små kom-

muner, se diagrammet. Dessutom finns 18 

kilometer cykelväg som annan part ansva-

rar för. Totallängd cykelväg inom Sandvi-

kens kommun är då 83 kilometer. 

 

Potential för ökat cyklande i Sandvikens kommun  

Sandvikens kommuns geografiska och topografiska läge bidrar till en god utvecklingspot-

ential för att fler ska börja cykla i kommunen. Längden och tiden för resorna inom kommu-

nen avgör till stor del vilket färdmedel som är mest lämpligt. Från de flesta tätorternas cent-

rum i Sandvikens kommun kan större delar av tätorten nås med en 15 minuters cykeltur. 

Detta innebär att cyklisterna kan ta sig relativt snabbt fram på cykelvägar samt i blandtrafik 

i dagsläget. 

Medborgardialog 

Medborgardialogerna har sett olika ut men totalt har 650 medborgare under år 2019 och 

2020 kommit med inspel vilket bidragit till insikter i arbetet mot åtgärdsplanen och dess 

strategiska inriktningar i dokumentet. Dialogerna har genomförts via workshop, utställning 

på mässor, resvaneundersökningar, dialog med barn, e-tjänst och enkät. Det har visat sig att 

många upplever en osäkerhet när de cyklar, osäkerheten handlar till stor del om lastbilar 

och bussar. Planeringen, tillgången till cykelinfrastruktur samt cykelklimatet är något som 

också behöver förbättras enligt medborgarna. Trafikplanerare deltog dessutom på olika akti-

viteter under 2019 för att samla in synpunkter till cykelplanen. Två av dessa var vid Bomäs-

san 2019 och Sandviks säkerhetsdag 2019. 

 

Kommunen som föregångare  

Kommunanställda är en viktig inspiratör till att gå över till ett hållbart resande. Därför är 

det viktigt att så stor del av arbetsresorna som möjligt sker med cykel i första hand när det 

är möjligt. Genom att kommunanställda cyklar synliggörs också ett ställningstagande till 

medborgare om vilken inställning kommunen har till cykling. Det ger också konkret exem-

pel på att det går att välja cykeln i många fall. Den kommunala resepolicyn är tydlig med att 

cykeln är det första alternativet när resor behöver ske i tjänsten. 

”Det är viktigt att ta tillfällen i akt med att skicka ut enkäter och träffa medborgare. 

Det har varit till stor nytta för projektet och det har format planen i form av strategier 

för ökat cyklande och fysiska åtgärder. Så ett tips är att ta extra tid med medborgardi-

alogerna, avsätt en stor del av projekttiden för just nuläges- och behovsanalyser. Det 

är det som gör en plan framgångsrik.” 

– Trafikplanerare, VGS 

Figur 41 Cykelväg per capita. Källa: Sandvikens Kommun 
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Prioritering i åtgärdsplanen 

För att öka andelen cyklister krävs en mängd olika åtgärder där cyklisters behov och förut-

sättningar sätts i fokus. Därför har Sandvikens kommun tagit fram över 100 cykelinfrastruk-

turåtgärder på det kommunala vägnätet. Detta redovisas i en åtgärdsplan.  

Tillsammans med nulägesanalysen och behovsanalysen med svar från undersökningar och 

enkäter har alla kriterier har sammanvägts. Prioritetsordningen har föregåtts av platsbesök 

och analys av framtaget material och tidigare framtagna analyser. En helhetssyn av nuläget 

och behoven skapade en välgrundad prioritering om var åtgärder är lämpliga. Detta har 

mynnat ut i en prioritetsordning i tre kategorier där prioritet 1 (röd) är det som bör åtgärdas 

först följt av prioritet 2 (gul) och 3 (grön) som bör prioriteras på längre sikt. 

Nedanstående kriterier är exempel på sådant som legat till grund för prioriteringen (utan 

inbördes rangordning):  

 Målpunkter med störst vikt där barn rör sig  

 Synpunkter från medborgare 

 Politiska ställningstaganden  

 Olycksstatistik  

 Strategiska ställningstaganden från översiktsplan och detaljplaner  

 Brutna länkar och hinder 

Fortsatt arbete 

Sandvikens kommun ska fortsättningsvis vara drivande i arbetet med beteendepåverkan för 

hållbart resande. Kommunen arbetar med cykelfrämjande frågor tillsammans med skolor, 

fritidsorganisationer och andra aktörer. I det arbetet finns målet att öka kunskapen och in-

tresset för cykling hos alla, unga som vuxna. För att synliggöra cyklandet, prioritera cyklister 

och lyfta positiva exempel behöver Sandvikens kommun vara tydlig i sin marknadsföring. 

När förbättringar i infrastrukturen för cykel genomförs är det viktigt att det syns för att tyd-

liggöra satsningen och arbeta för ett ökat användande. Förändring av ett beteende till ett 

mer hållbart resande tar tid och är utmanande, därför är det viktigt att uppdatera och sporra 

medborgarna. Det är viktigt att hålla ett gott kundfokus hela vägen från start, till plan, till 

färdigställande samt efter den tid cykelåtgärden är genomförd.  

  

”Sandvikens kommun och VGS tycker att det har varit lärorikt att göra planen in-

house och inte ta in någon konsult som varken skrev eller inventerade. Det med-

förde att tjänstepersonerna fick större kunskap om hur GC-vägarna ser ut i kom-

munen och även större förståelse för innehållet i planen. Det är nyttigt att inventera 

och få se områden med egna ögon. 

I projektet valde vi att ha de kommunala åtgärderna i en separat bilaga så det är en-

kelt att revidera det utan att behöva ta upp den till kommunfullmäktige varje gång 

vi reviderar den. Däremot la vi in cykelvägar längs det statliga vägnätet in i Cykel-

planens huvuddokument för att det ska vara ett tydligt inspel till länsplan om att 

det är beslutat vilka cykelvägar Kommunfullmäktige vill prioritera.” 

– Trafikplanerare, VGS  
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Malmö: Supercykelstråk i Malmö 

Framtidens cykelstad Malmö  

Enligt Malmös Trafik- och mobilitetsplan ska andelen av alla resor som sker med cykel öka 

till minst 30 % senast till år 2030. Ökade cykelandelar i kombination med en förväntad fort-

satt befolkningsökning (en halv miljon invånare väntas nås strax innan år 2050), kan väntas 

leda till att det blir allt trängre på stadens cykelbanor. 

Dagens cykelstad Malmö  

Malmö har idag drygt 520 km cykelinfrastruktur, bestående av separerade cykelbanor, kom-

binerade gång- och cykelbanor, cykelvägar, gångfartsgator, och cykelfält. Cykelvägnätet 

byggs ut med ungefär 5-6 km nya cykelbanor per år.  

Hela Malmös cykelvägnät benämns idag huvudcykelnät, men det görs en distinktion mellan 

det prioriterade och det övriga huvudcykelnätet. I det prioriterade huvudcykelnätet ska ex-

tra omsorg läggas vid hög framkomlighet. Nätet ska vara gent (utan omvägar) och utformat 

så att det blir det naturliga 

vägvalet för cykling på långa 

sträckor. Enligt Malmö stads 

översiktsplan ska det priorite-

rade huvudcykelnätet även 

kunna ingå i ett regionalt nät 

med supercykelvägar.  

Redan idag är flera cykelstråk 

tungt belastade. Cykelbanor-

nas bredd i förhållande antalet 

cyklister medför att framkom-

ligheten blir begränsad, samt 

att trafiksäkerheten påverkas 

negativt. 

Dåtidens cykelstad Malmö  

Samtliga av stadens separerade cykelbanor är idag dubbelriktade. Så har det dock inte alltid 

varit. Fram till 60-talets början var enkelriktade cykelbanor standardutformning även i 

Malmö. Med bilismens framväxt och en för tiden stark ekonomi beslutades att avveckla cy-

kelbanor längs med flertalet huvudgator till förmån för fler bilkörfält och kantstensparke-

ring. Från 70-talet och framåt då Malmö fick sin första cykelplan (1976) påbörjades utbygg-

naden av dubbelriktade cykelbanor enligt SCAFT-princip och trafikseparering.   

Syftet  

Syftet med utvecklingen av Supercykelvägar är att, genom en ny högre standard i cykelväg-

nätet, skapa högre komfort och kapacitet och därmed ge förutsättningar för att fler ska välja 

cykeln i framtida Malmö. Med avstamp i kommunfullmäktiges budget år 2019 fick fastig-

hets- och gatukontoret i uppdrag av tekniska nämnden att utreda möjliga Supercykelstråk 

genom att definiera begreppet Supercykelstråk i Malmös kontext samt föreslå platser för im-

plementering av dessa.  

Arbetsprocessen  

Region Skåne och Malmö stad arbetade parallellt med Supercykelvägar. Regionen studerade 

möjligheter ur ett regionalt perspektiv medan Malmö ur ett kommunalt perspektiv. Detta 

Figur 42 Dagens mest belastade stråk. Källa: Malmö Stad 
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ledde till ett samarbete mellan regionen och kommunen, och en del gemensamma works-

hops hölls. Eftersom regionen redan hade påbörjat ett arbete för supercykelvägar ur ett reg-

ionalt perspektiv var deras förarbete en klar inspirationskälla. Workshopens utgångspunkt 

var att inhämta inspiration av regionen och samarbetet har även inneburit att regionen fått 

ta del av kommunens planer. Eftersom regionens arbete påverkar kommunen har det varit 

viktig att komma fram till en slutsats som kommer till gagn för bägge parter. Regionens för-

arbete har influerat vårt arbete i större utsträckning.   

Supercykelstråk   

Omvärldsanalys:   

Begreppet Supercykelväg förekommer i något olika form runt om i Europa och världen. De-

finitionen skiljer sig också åt, men ett antal gemensamma nämnare för supercykelstråk har 

identifierats i olika länder:  

 Stråken utformas framförallt som pendlingsstråk mellan områden med hög boende- 
och arbetsplatstäthet. Målgruppen är i första hand arbetspendlare med relativt långa 
cykelavstånd.   

 Stråken ska utformas för att möjliggöra snabb cykling och stråken ska ha bra anslut-
ningspunkter till viktiga målpunkter.  

 Supercykelstråken ska vara väl kopplade till lokala cykelnät men anslutningspunkter 
får inte ligga för tätt.   

 Cykelbanan ska vara bred och jämn, korsningspunkter ska minimeras och stråken 
ska ges högsta prioritet för drift och underhåll.   

 Stråken bör ha en egen identitet, skyltning och gestaltning bör signalera att det är en 
supercykelväg och inte en del i det vanliga cykelvägnätet.   

Punkter ovan skapar en del möjligheter för stråken men medför även en del utmaningar, 

speciellt i stadsmiljöer där flera intressen samspelar. 

Kriterier för supercykelstråk:   

Tre aspekter bedöms vara grundläggande vid val av korridor för supercykelstråk, förutom 

att stråken kan motiveras med att de binder ihop ett stort antal start- och målpunkter och bli 

använda av ett stort antal arbetspendlare, nämligen:  

 Genhet - Handlar om att stråket leds närmsta vägen, utan onödiga omvägar och med 
få riktningsförändringar.   

 Orienterbarhet - Handlar inte enbart om ett väl uppskyltat/vägvisat strå, utan minst 
lika mycket om intuitet och en logik i vägval.  

 Framkomlighet - Slutligen kan beskrivas utifrån parametern fördröjning, där orsa-
ken till fördröjningen kan vara flera – behov att stanna, att stråket leds i omväg, 
sänkt hastighet, m.m. Val av korridor kan delvis påverka vilken framkomlighet som 
kan uppnås.  

Övriga aspekter såsom identitet, trygghet, trafiksäkerhet, komfort, etc. är viktiga för super-

cykelstråket, men hör alla till utformning av stråket snarare än korridorval. Att fastställa 

korridorval är av stor vikt, dock får andra viktiga element inte glömmas bort och därför på-

gick även ett arbete med visuellt koncept och identitet för Malmös Supercykelvägar. Som 

nämnts ovan bör stråken bland annat ha en egen identitet och skyltning, det skapar utma-

ningar eftersom det kan innebära avsteg från trafikförordning och vägmärkesförordning. 

Stråk i Malmö och hur urvalen gjordes:  

Supercykelstråk är i första hand aktuella i sammanhängande stråk som är mellan 5-10 km 
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långa och där omfattande pendling (främst arbetspendling) förekommer. För att identifiera 

vilka stråk som har störst potential gjordes en GIS-analys utifrån områden med stor befolk-

ningstäthet, arbetstäthet samt kollektivtrafikknutpunkter. Dessa parametrar arbetades in 

under följande målområden: 

 Startområden för supercykelstråk är områden som har hög befolkningstäthet idag 
eller förväntas få hög befolkningstäthet i framtiden  

 Målområden för supercykelstråken är områden som har hög arbetsplatstäthet idag 
eller kan förväntas få det i framtiden. Till målområden hör även större knutpunkter 
mellan buss- och tågtrafik (Malmö C, Triangeln, Hyllie)  

 Stråk som binder samman start- och målområden i Malmö. 

 

Indelningen av målområden re-

sulterade i 5 stycken förslag på 

korridor och dessa förslag har se-

dan legat till grund för vidareut-

redningar och genomförande av 

Malmös första supercykelstråk.  

Fortsatt arbete 

Efter att val av korridorer fast-

ställdes påbörjades en inventering 

av första stråket. Stråket blev in-

delad i tre etapper där etapp 1 av 

3 är under förprojektering. I sam-

band med förprojektering pågår 

interna samt externa diskussioner 

kopplade till identitet.  

  

”Eftersom det är ett nytt koncept så finns det en del man inte vet men det skapar 

också stort utrymme för att sätta en standard. Som nämnt ovan har Malmö stad en 

tydlig huvudkategori och införande av supercykelstråk påverkar kategorin i exem-

pelvis prioritering av drift och underhållsfrågor.   

Kommunikation är en viktig faktor under processen eftersom Supercykelstråk är ett 

nytt koncept och extra viktig blir det när arbetet ska synkas ihop utifrån olika del-

projekt. Det är också värt att nämna att kommunen har en väl inarbetad identitet i 

stadsmiljön vilket blir en utmaning vid införande av ett cykelstråk som ska signa-

lera för cyklister genom utformning och identitet vart de befinner sig.”  

– Trafikplanerare, Malmö Stad 

 

Figur 43 Stråk som binder samman områden med stor potential. 
Källa: Malmö Stad 
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Oskarshamn: Cykelplan 

Oskarshamns kommun planerar för ett ökat antal kommuninvånare, vilket kommer att 

medföra ett ökat transportbehov. För att klara uppsatta klimat- och miljömål förutsätts att 

kommunen arbetar med att göra det enkelt att resa hållbart. Oskarshamns vision är att 

gång- och cykeltrafikanter ska vara ett prioriterat trafikslag som ska ges god och säker fram-

komlighet. 

I Oskarshamn ska det vara enkelt att ta cykeln hela eller delar av resan. Målsättningen är att 

få fler att se fördelarna med att cykla och tycka att cykeln är det självklara transportsättet. 

För att åstadkomma detta ska trafiksystemet vara utformat på ett sätt som med samman-

hängande stråk som har en hög standard under hela året. Ett bra gång- och cykelvägnät ger 

goda förutsättningar till att man låter bilen stå hemma. Det ger också goda förutsättningar 

för människor med funktionsnedsättning att färdas på ett tryggt och säker sätt i trafiken. 

Arbetsprocess 

Arbetet med cykelplanen för Oskarshamns kommun inleddes då kommunen genomförde en 

inventering av befintligt cykelvägnät. Med utgångspunkt i den under genomförda studien 

utarbetades ett förslag till cykelplan av ett konsultbolag på uppdrag av Oskarshamns kom-

mun. I samband med framtagandet av cykelplanen har en inventering av de brister som 

identifierades 2013 genomförts. Framtagningen av cykelplanen bedrevs i dialog med kom-

munen.  

Under arbetets gång har snabbintervjuer och observationer av cyklister genomförts vid tre 

målpunkter i Oskarshamn. Under en period i oktober och november har det även funnits 

möjligheter för allmänheten att via ett webformulär lämna synpunkter på cykelvägarna i 

kommunen. 

I cykelplanen konstateras utgångspunkterna för cykelnätet i Oskarshamns. I detta belyses 

olycksstatistik, målpunkter, uppfattning och inställning till cyklism samt nuvarande cykel-

trafikens omfattning och uppfattade brister. Cykelplanens mål tar grund i nationella samt 

regionala och kommunala mål och visionsbilder. 

För att cykeln verkligen ska vara ett transportslag att räkna med krävs det att cykeln är kon-

kurrenskraftig gentemot andra trafikslag. En riktigt hög andel cykelresor syns först när cy-

keln är det enklaste och snabbaste färdsättet. Där korta, snabba och säkra cykelvägar är de 

viktigaste faktorerna för att få fler att cykla. 

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamn stad (antagen av kommun-

fullmäktige 10 februari 2014) beslutades om övergripande strategier och mål för gång- och 

cykelvägnätet i Oskarshamns stad: 

1. Inom Oskarshamns stad ska det finnas sammanhängande och trafiksäkra gång- och 

cykelstråk till alla stora målpunkter. Bland viktiga målpunkter finns: 

• Centrum 

• Förskolor och skolor 

• Rekreationsområden, badplatser 

• Stora arbetsplatser såsom sjukhuset, Scania, Elajo och Saft 

• Viktiga busshållplatser 
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2. Samtliga huvudvägar inom staden skall vara försedda med separata gång- och cykel-

vägar. 

3. Det ska finnas gång- och cykelvägar från staden till yttertätorterna, i första hand 

Påskallavik, Fårbo och Figeholm. 

4. Samtliga nya bebyggelseområden (handels-, verksamhets-, bostads-, skolområden) 

ska alltid förses med goda gång- och cykelkommunikationer 

Prioriteringsgrunder  

De åtgärder som har föreslagits i har delats in i tre prioritetsgrupper i handlingsplanen; A, B 

och C. Rangordningen har utgått från följande kriterier:  

 Ingår sträckan/korsningen i ett huvudcykelstråk  

 Antal användare  

 Bidrag till trafiksäkerhet 

 Befintliga förutsättningar, inklusive kommunens rådighet och förväntade budgetra-

mar  

 Kostnad  

Hänsyn har även tagits till hur väl åtgärderna förväntas bidra till uppsatta mål och politiska 

ställningstaganden, samt till de åtgärder som lyfts fram av allmänheten och andra berörda 

intressenter under arbetet med cykelplanen. Syftet med att identifiera och prioritera åtgär-

der är att ge ett helhetsförslag för utbyggnad av cykelvägnätet för lång tid framåt. 

 

Prioritet Förklaring 

A Högst prioriterat. Avses genomföras till år 2030. 

B Bör genomföras till år 2040. Inkluderar statliga 
vägar. 

C Identifierat behov, inklusive statliga vägar. 
Figur 44 Prioriteringsordning. Källa: Oskarshamns Kommun 

Oskarshamns tekniska nämnd upprättar en plan efter budgeterat belopp för de åtgärder 

som ska göras inom de närmaste 5 åren. Denna plan innefattar en prioritering av GC-vägar 

som bedömts efter ovan nämnda kriterier. 

Mindre infrastrukturåtgärder  

Utöver god infrastruktur med bra cykelvägar och passager kan cyklingen göras mer attraktiv 

genom mindre infrastrukturåtgärder. Det handlar om åtgärder för ökad framkomlighet, be-

kvämlighet och service för cyklisterna. Till exempel uppföra allmänna luftpumpar där 

många cyklister passerar, dessa pumpar passar även ventiler för rullstolar och barnvagnar. 

Pumpen kan kompletteras med en cykelbarometer som registrerar och visar hur många 

cyklar som passerat platsen. Genom att visa att varje cyklist räknas får cyklisten en känsla av 

att deras val av fordon uppmärksammas.  
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Gävle: Cykelplan och mobilitetsnorm som förenklar cyklande  

Gävle har haft cykeltrafikplanerare i olika omgångar inom kommunen. De arbetade inten-

sivt med cykel under åren 2012-2015 och då var fokus cykelöverfarter som Gävle kommun 

var först ut med att bygga i större skala. När dåvarande cykelgeneral gick i pension var det 

stiltje under några år. År 2018 fick de extra medel från politiken för att kunna anställa en cy-

keltrafikplanerare. Cykelplanen från 2010 reviderades och antogs av Kommunfullmäktige år 

2020. 

Den kommunala målsättningen inom cyklingen visar en stark vilja för utveckling, dessa mål 

är bland annat att:  

 Antal resor med cykel ska fördubblas till år 2025 

Utgångsvärdet är 5735 cyklister (år 2018) och har tagits fram vid Gävle stads mät-

punkter. Kortare personbilsresor har störst potential att ersättas med cykelresor. 

 Färdmedelsfördelningen för alla resor ska bli 1/3 var för varje trafikslag till 2030 

Färdmedelsvalen ska bli jämnare för alla resor. Målet är att en tredjedel av alla resor 

ska göras med (a) cykel, (b) personbil respektive (c) gång- och kollektivtrafik. 

 Gävle ska bli en av Sveriges bästa Cykelstäder år 2025 

Jämförelse och ranking mellan kommunerna görs i Cykelfrämjandets Kommunvelo-

meter och Cyklistvelometer. 

Cykelplanen består två delar. Den första delen beskriver övergripande hur de som kommun 

ska arbeta med cykelfrågor och hur arbetet ska prioriteras. Den andra delen är en bilaga 

med kartor över alla kommunens tätorter och glesbygdsområden. Den här delen är ett mer 

levande material som kommer att revideras löpande. Processen att revidera cykelplanen har 

varit en samverkan mellan kommuninvånarna, tjänstepersoner och politiker.  

Ambitionen var att i ett tidigt skede i cykelplaneprocessen belysa behov utifrån olika använ-

dares perspektiv, oavsett bakgrund, genus, ålder och funktionsvariation. Kommunens med-

borgare har tidigt kunna lämna synpunkter på vilka cykelsatsningar som ska prioriteras och 

vad cykelplanen ska innehålla. En digital enkät fanns på kommunens hemsida och komplet-

terats med två medborgardialoger (juni 2019 och januari 2020) där besökare lämnade syn-

punkter digitalt alternativt direkt till medverkande tjänstepersoner och politiker.  

Exempel på utvecklingsområden 

Ambitionsnivån för cykelparkering ska öka i Gävle kommun. Behovet av säker och väder-

skyddad cykelparkering har ökat. Detta beror både på att cyklarna blivit dyrare, fått nya 

funktioner genom exempelvis el- och lådcyklar, men också eftersom antalet kedjeresor ökar. 

En person kan exempelvis vara cyklist under en del av resan och kollektivtrafikresenär un-

der en annan. I samband med framtagandet av cykelplanen genomfördes en undersökning 

där gävleborna fick tycka till om var de upplever störst behov av så kallad cykelparkering 

klass 3, det vill säga ramlåsning i väderskyddad och säker miljö.  

Cykelparkering klass 3 kan utföras som: Låsbara, individuella cykelskåp, Gallerförsedd cy-

kelparkering med låst grind, Inomhusparkering med tillsyn/bevakning. Undersökningen vi-

sade att störst behov av klass 3-cykelparkering råder vid viktiga målpunkter som Stortorget, 

Centralstationen och sjukhuset. 

Nybyggnads- och ombyggnadsprojekt kan innebära ett ökat behov av cykelparkering. Anta-

let platser för cykel bör bevakas på samma sätt som personbilsparkering. Principen är att 

parkeringen skall ordnas på tomtmark och inte på gatumark. Bostäders och arbetsplatsers 
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behov av cykelparkering skall i första hand lösas inom fastigheten. Att lägga fast riktlinjer 

och rekommendationer för hur många cykelplatser det bör skapas för olika typer av bostä-

der och verksamheter är viktigt och det har gjorts i mobilitetsnormen som också väger in det 

ökade intresset för utrymmeskrävande cyklar.  

År 2015 beslutade Kommunfullmäktige om parkeringspolicy och parkeringstal. Parkerings-

talet har nu uppdaterat till en mobilitetsnorm med delvis justerade parkeringstal och tydli-

gare beskrivning av hur exploatörer kan jobba med mobilitetslösningar för att sänka parke-

ringstalen under miniminivån. Ett standardavtal ska också tas fram för att säkerställa kvali-

teten i avtalen och att uppföljning kan ske på ett sätt som gör att olika projekt kan jämföras 

med varandra. 

Mobilitetsnormen har tagits fram av trafikplanerare med stöd av plan- och bygglovshand-

läggare. Konsultstöd har använts för bl.a. granskning och bedömning av mobilitetslösning-

arnas effekt. Utkast till mobilitetsnorm har varit på remiss till berörda enheter inom kom-

munen, kommunala bolag, regionen med flera. Politisk förankring genomfördes med jämna 

mellanrum under processen.  

 

  

”Inom Gävle kommun har vi tagit fram ett Miljöstrategiskt program som är anta-

get av Kommunfullmäktige. Miljöstrategiska programmet beskriver bland annat 

trafikområdet och tar avstamp från trafikstrategin. Dessa mål och indikatorer följs 

upp årligen i ett miljöbokslut. Ambitionen är att revidera Trafikstrategin och 

minska antalet mål och indikatorer så att vi sedan mäktar med att göra ett årligt 

bokslut även för Trafikstrategin. Politiken har genom Miljöstrategiska program-

met avsatt extra medel för att påskynda genomförandet av Cykelplan och bygga ut 

felande länkar och åtgärda korsningspunkter. 

En sak som vi inser i efterhand är att det hade varit klokt att ta in synpunkter från 

skolskjutshandläggare om åtgärder som behövs på passager över Trafikverkets 

vägar och behov av gång- och cykelvägslänkar som skulle göra att skolbarn kan 

transportera sig på ett trafiksäkert sätt och därmed minska kommunens kostnader 

för skolskjuts.” 

– Enhetschef, Gävle kommun 
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2.7. Bil och parkering 

Biltrafiken med tillhörande parkeringsbehov är i regel mer ytkrävande än andra färdsätt och 

dess energiförbrukning är betydande. Större vägar och gator utgör dessutom barriärer, som 

kan vara svåra att passera för fotgängare och cyklist.  

Om utvecklingen ska vändas till ett mer hållbart resande krävs att gåendes, cyklisters och 

kollektivresenärers anspråk på säkerhet, tillgänglighet samt vårdade, trivsamma och trygga 

gaturum prioriteras även om det sker på bekostnad av bilisternas anspråk på framkomlig-

het, åtkomlighet och bekvämlighet. Samtidigt är samhället på många platser uppbyggt på ett 

sätt som gör att medborgare och näringsliv i stor utsträckning nyttjar bil för att uträtta sina 

ärenden. I en trafikstrategi kan avvägningen mellan biltrafikens förutsättningar och andra 

trafikslags behov tydliggöras och relateras till de hållbarhetsmål som kommunen strävar ef-

ter. 

 

Göteborg: Mobilitetslösningar för att sänka parkeringstalet 

Göteborgs Stad har sedan 2018 flexibla parkeringstal som regleras i den politiskt beslutade 

riktlinjen för mobilitet och parkering. Det innebär att varje detaljplan och bygglov får ett 

projektspecifikt parkeringstal, bland annat med syftet att minska behovet av att äga och an-

vända bil. Detta samspelar med de effektmål som finns i Göteborgs trafikstrategi, vilka går 

ut på en minskad biltrafik till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik. Mindre projekt på 

upp till 30 lägenheter behöver däremot inte bygga några parkeringsplatser, om de uppfyller 

vissa kriterier. I de flesta fall behöver fastighetsägaren dock göra en mobilitets- och parke-

ringsutredning (MoP) som leder fram till ett parkeringstal. Denna utredning är uppdelad i 

fyra steg: 

1. Normalspann – utgångsläget för parkeringstalet anges i en karta med fem olika zo-

ner och spann som visar övre och undre gränsen för det normala p-talet inom re-

spektive zon  

2. Lägesbedömning – inom zonen görs en bedömning av projektets läge beträffande 

tillgänglighet som exempelvis olika typer av service, kollektivtrafik och bra cykelin-

frastruktur  

3. Projektanpassning – tänkt lägenhetssammansättning, möjligheter till samnyttjande 

av parkeringsplatser m.m.  

4. Mobilitetslösningar (valbart steg) – bilpool, cykelpool, kollektivtrafikkort mm. Säker-

ställs genom avtal mellan fastighetsägaren och Göteborgs Stad 

Möjlighet till mobilitetslösningar 

Det fjärde steget, Mobilitetslösningar, är frivilligt för fastighetsägaren och kan ge ett maxi-

malt avdrag på 0,2 bilplatser/lägenhet. I den centrala zonen i stan (zon A) innebär det att 

parkeringstalet som lägst kan bli 0,2 parkeringsplatser/lägenhet, vilket är en relativt omfat-

tande sänkning av parkeringsplatser. För verksamheter anges parkeringstalet som antal bil-

platser/1000 kvm BTA och varierar beroende på typ av verksamhet. Mobilitetsåtgärder ger 

ett avdrag på parkeringstalet med maximalt 30 % av det översta värdet i normalspannet för 

den verksamhet som avses. För både bostäder och verksamheter krävs det att fastighetsäga-

ren tecknar ett mobilitetsavtal med Göteborgs Stad för att kunna tillgodogöra sig sänk-

ningen. 
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Mobilitetsavtalet innebär ett åtagande för fastighetsägaren att genomföra mobilitetsåtgärder 

för boende eller anställda. Åtagandet gäller i tio år från slutbesked. Åtgärderna kan dels vara 

fysiska, exempelvis att fastighetsägaren bygger cykelservicerum eller bilpoolsplatser, men 

kan också vara icke-fysiska, som exempelvis rabatt på mobilitetstjänster. Dessa åtgärder ska 

sänka de boendes eller anställdas behov av att äga och använda egen bil. 

Modellen för avdrag är uppdelad i olika nivåer, där den första är basnivå med ett antal ”en-

klare” mobilitetsåtgärder. Åtgärderna har delats in i kategorierna Information, Kollektivtra-

fik, Cykel, Bil och Övrigt. Samtliga åtgärder i baspaketet behöver genomföras och ger 0,05 i 

avdrag på parkeringstalet för bostäder eller 15 % avdrag för verksamheter. För att få ytterli-

gare avdrag finns ett stjärnpaket med ett stort antal åtgärder att välja mellan. Avdragen i 

stjärnpaketet är uppdelade i tre nivåer där varje vald nivå ger ytterligare avdrag. Fastighets-

ägaren väljer själv hur många nivåer och vilka åtgärder som passar projektet och beskriver 

hur de ska genomföras i mobilitets- och parkeringsutredningen. Det finns också möjlighet 

att föreslå egna åtgärder. Modellen är framtagen för att passa så många olika projekt och 

fastighetsägare som möjligt. 

Göteborgs Stad har arbetat med flexibla parkeringstal sedan 2018. Eftersom mobilitetsavta-

len tecknas i samband med en ny detaljplan eller en bygglovsansökan är det få projekt som 

är färdigställda än. Det är därför svårt att dra slutsatser av de nya parkeringstalen och vilka 

effekter de får. Hittills (2021) har det tecknats cirka 80 mobilitetsavtal vilket tyder på ett 

stort intresse från fastighetsägarna. Projekten har en stor geografisk spridning, från in-

nerstaden till ytterområden, och en majoritet av avtalen avser flerbostadshus. Under kom-

mande år blir fler projekt färdigställda och Göteborgs Stad planerar för uppföljning av effek-

ter och efterlevnad.  

Dr Allards Gata – ett tidigt pilotprojekt 

Detaljplanen för bostäder vid Dr Allards Gata omfattar 132 bostadsrätter på Guldheden och 

är ett pilotprojekt för att pröva boende utan egen bil. Detaljplanen antogs innan det fanns 

riktlinjer för flexibla parkeringstal och mobilitetsavtal. Projektet är byggt helt utan privata 

parkeringsplatser för boende, däremot finns ett antal platser för bilpool, rörelsehindrade 

samt lastning och lossning. Utöver bilpool finns ett stort ljust cykelgarage, cykelverkstad, le-

veransskåp för att ta emot paket samt en elcykelpool med olika typer av cyklar och lätta for-

don. De boende har tillgång till en samlad tjänst för information, bokning och betalning av 

mobilitetsutbudet. 

Dr Allards Gata har kontinuerligt följts upp av forskare avseende det låga parkeringstalet 

och mobilitetslösningarna. De första resultaten visar att de boende i fastigheten har ett lägre 

bilinnehav än den genomsnittliga göteborgaren (0,18 bilar/person jämfört med 0,28 bi-

lar/person) och att de reser mer hållbart. Mobilitetstjänsterna har en förhållandevis hög an-

vändning och är uppskattade av många. Bilpoolen används dessutom av andra personer som 

bor i närområdet. Uppföljningen visar att många av de boende gjorde sig av med sin bil i 

samband med att de flyttade in i huset. Samtidigt finns det ett antal hushåll som har behållit 

bilen och ordnat med parkeringsplats i närområdet. 

Göteborgs Stad följer projektet på Dr Allards Gata med stort intresse. Pilotprojektet har va-

rit bra för att våga pröva låga parkeringstal och har bidragit till att kunna minska antalet 

parkeringsplatser med hjälp av mobilitetsåtgärder.  
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Boden: Trafik- och 
parkeringsstrategi 

Resor och transporter är en 

viktig del i vårt samhälle och 

har stor inverkan på invånare 

och näringsliv. Detta visar sig i 

ett brett engagemang i frågor 

som rör trafik inklusive parke-

ring vilket även framkommit i 

genomförda dialoger. Trafik- 

och parkeringsstrategin stakar 

ut vägen för transporter som 

främjar ett hållbart, attraktivt 

och levande Boden. Utveck-

lingen ska ske mot fyra priori-

terade insatsområden;  

1. Gång och cykel ska vara 

det naturliga valet, 

2. Bättre förutsättningar 

för att åka kollektivt,  

3. Bilen en del av ett levande 

och hållbart samhälle samt  

4. Parkering – en gemensam angelägenhet.  

Strategin skapar förutsättningar för ett balanserat, hållbart, tryggt, säkert och tillgängligt 

transportsystem ur ett helhetsperspektiv samt ger underlag och vägledning för avvägningar 

mellan olika intressen och påverkansåtgärder. Denna beskrivning av Bodens trafik- och par-

keringsstrategi fokuserar på insatsområde 4 och strategins koppling mot parkeringsfrågan. 

Ett antal åtgärder har därför tagits fram för att minska antal parkerade bilar i centrum. 

Syftet är att ha en gemensam syn hur parkering ska hanteras som möjliggör en attraktiv och 

lättillgänglig stadskärna samt att ha ett parkeringstal för bostäder och verksamheter som på 

sikt kan bidra till att minska bilinnehavet och som stödjer stadens utveckling  

Reglering  

Parkering regleras på gatumark genom lokala trafikföreskrifter om förbud men även tidsbe-

gränsning, avgiftsplikt och andra villkor som p-skiva, reservering av platser m.m.  Reglering 

av kvartersmark sker på andra juridiska grunder. 

Olika sätt att reglera parkering kan påverka balansen i staden och rotationen på platserna. 

Det är därför positivt om aktörerna gemensamt kan arbeta med frågan. Lösningen är inte att 

i första hand skapa fler parkeringar, utan istället ha en samsyn och samverka.  

Bodens Centrumkärna är belagd med ett områdesförbud om parkering vilket ger en positiv 

skyltning med anvisning om var det istället är tillåtet att parkera. De flesta parkeringsplat-

serna för allmänheten är upplåtna utan kostnad, med undantag för platser på kvartersmark i 

p-huset Cedern samt på p-område kvarteret Aspen som är avgiftsbelagda. På dagtid är par-

keringarna på gatorna i centrumkärnan tidsbegränsade med hjälp av p-skiva efter principen 

Figur 45 Cykelhjulet - illustration av trafik- och parkeringsstrategin. 
Källa: Bodens kommun 
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kortast tid 30 min i direkta centrumkärnan för att därefter öka till 1, 2 och 4 timmar längre 

därifrån.  

Att parkering lyfts som ett av fyra insatsområden tydliggör att parkeringsfrågan ingår i 

transportsystemet samt i utvecklingen av det hållbara samhället.  

En utgångspunkt är att på gatorna i Bodens kommun ska utrymme för gång- cykel- och kol-

lektivtrafik prioriteras före gatuparkeringar.  

I slutet av september 2018 i samband med lönehelg genomfördes en omfattande inventering 

av beläggningen på parkeringsområden, p-hus och gatumarksparkering i Bodens centrala 

delar. Slutsatsen blev att det fanns gott om lediga parkeringsplatser för besökare till cent-

rum. Den totala beläggningen var högst under fredagen med 55 %. Parkeringsområdet vid 

Stora Coop som är avgiftsfri och reglerad med p-skiva hade den högsta beläggningen under 

veckan med topp kring lunchtid på fredag när beläggningen var nära 100 %. Beläggnings-

graden på ett p-område vid gågatan och i parkeringshuset båda med avgiftsbelagd parke-

ring, var dock under motsvarande tid under 60 %.  

Övervakning 

Kommunen har parkeringsövervakning 

av gator och offentlig plats i egen regi.  

Felparkeringsavgifterna har under 

många år legat på samma nivå men 

uppdaterades 2021 för att få den verkan 

och effekt man vill uppnå. Att övervaka 

parkeringsskivans nyttjande är mycket 

tidskrävande och innebär att parke-

ringsvakten behöver kontrollera alla 

fyra hjulens ventilställningar.  

Parkeringssituationen på kvarters-

mark  

Under sommaren 2019 inventerades 

och uppdaterades uppgifter från 2002 

om parkeringssituationen på kvarters-

mark. Detta utgör underlag för på-

gående arbete med parkeringsnorm in-

klusive p-tal för bil och cykel som besk-

revs som ett av strategins fortsatta arbe-

ten.  

Parkeringsnorm 

Att det saknas en parkeringsnorm för Bodens tätort och att det finns behov av att ta fram 

parkeringstal som kan motiveras utifrån dagens bilinnehav och resande framkom i nuläges-

beskrivningen till Trafik- och parkeringsstrategin. Det saknades även ställningstagande och 

rutiner kring om och hur kommunen ska arbeta med parkeringsköp som en strategi för ökad 

rådighet över bilparkering och för att möjliggöra billigare bostäder. 

Vägvisningens betydelse  

Vägvisning till centrum i kombination med vägvisning till parkering för besökare och vägvis-

ning inom centrum är viktigt. Parkering bör samlas i stadskärnans ytterkanter, förslagsvis i 

form av parkeringsområden vid infarterna till centrumkärnan. Vägvisningen på vägar och 

Figur 46 Andel upptagna p-platser vid undersökning. Källa: 
Bodens kommun. 
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gator har inventerats och GIS-behandlats. En ansökan till Trafikverket om kompletterande 

skyltning till Centrum och parkeringshus samt till Resecentrum väntar på effektuering. I 

samband med inventering av de sex cykelstråk som utgår från Medborgarplatsen i centrum-

kärnan till sex bostadsområden samt tätorter i Boden har även dess vägvisning inventerats. 

Cykelparkering  

Cykelparkering nära målpunkter ska prioriteras framför bilparkering. Tillräcklig tillgång till 

attraktiva cykelparkeringar med god säkerhet och komfort leder till att fler cyklar. Hur 

många parkeringsplatser som behövs regleras i parkeringsnormen. Inventeringen av cykel-

stråken omfattar även cykelparkeringar.  

Insatsområdet Gång och cykel ska vara det naturliga valet – handlar om att göra gång och 

cykel till de mest naturliga färdmedlen inom tätorten. I nuläget är bilen ofta det mest attrak-

tiva färdmedlet i Bodens kommun, och i vissa fall även det enda rimliga alternativet. För en 

ökad valfrihet i transportsystemet behöver gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras 

högre.  

Att planera för de kapacitetsstarka och yteffektiva trafikslagen är inte bara bättre för miljön 

det är ofta mer ekonomiskt och bidrar till en mer levande stadsmiljö. För att fullfölja detta 

bör en särskild prioriteringsordning mellan de olika transportslagen tillämpas. Priorite-

ringen syftar till att erhålla ett gaturum och trafiknät där utformningen och planeringen ut-

går från människan istället för bilen. Trafikslagen ska prioriteras vid konfliktpunkter, det vill 

säga de punkter där samtliga trafikslag möts och där markutrymmet är begränsat, vid ny-

byggnation eller ombyggnation enligt följande ordning: 1 Gång- och cykeltrafik, 2 Kollektiv-

trafik och 3 Biltrafik. Kommunen har ”jämställd snöröjning” vilket innebär att gång- och cy-

kelvägar och bussgator plogas först, därefter de största vägarna och till sist villaområden. 

Fortsatt arbete 

Arbetet med trafik och parkeringsstrategin har exempelvis lett till justering av felparkerings-

avgift och framtagande av parkeringsnorm med p-tal för bil och cykel. Parkeringsnormen 

ska också bidra till att fastighetsägare vid ny och ombyggnation motiveras till åtgärder som 

leder till mer hållbart resande. 

Cykelplan med fokus på ökad cykling utgjorde en av åtgärderna i det fortsatta arbetet med 

TPn. Cykelinventering har genomförts och utgör underlag till en cykelplan med åtgärder för 

att stärka cykelns roll och möjligheter i ett hållbart samhälle.  

Trafik- och parkeringsstrategin är framtagen parallellt med Fördjupad översiktsplan för Bo-

den och Sävast. Detta medförde att frågorna behandlades i samma/parallella förankrings-

processer och dialoger vilket medfört att frågorna fått mer tyngd. 

Den första av årligt återkommande manuell trafikmätning av fotgängare och cyklister på in-

farterna till centrumkärnan kl. 07.00 – 08.00 måndag till fredag genomfördes under hösten 

2021 i anslutning till Europeiska Mobilitetsveckan då kommunen dessutom anordnade två 

tävlingar (Gissa hållplatsen och en cykelorientering). Åtgärderna har bidragit till ett ökat in-

tresse för pågående arbete både från allmänheten och media.  
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Ludvika: Parkeringsstrategi 

Kommunstyrelsen i Ludvika kommun tog ett beslut 2011 om att ta fram en parkeringsstra-

tegi för Ludvika kommun. Tanken med att ta fram en strategi var för att tydliggöra målsätt-

ningar för parkeringsfrågor i kommunen samt fungera som riktlinjer i arbetet med plane-

ring och utredningar där parkeringsfrågor diskuteras. Strategin rör både cykel och bil. I ar-

betet med parkeringsstrategin användes främst TRAST för att ta fram fakta till underlaget 

som låg till grund för strategin.  

När strategin togs fram var det många olika grupper av användare som konkurrerade om de 

allmänna parkeringsplatserna i Ludvikas centrumkvarter, exempelvis arbetande, besökare 

och boende. På parkeringsytor och längs vägar fylls centrum dagtid av bilar och cyklar, vars 

ägare vill parkera så nära sin målpunkt som möjligt. De flesta parkeringar var vid denna tid 

24 timmars-parkeringar, även om det fanns ett visst antal platser som var tidsbegränsade 

med p-skiva. 

Syftet med strategin var att fördela dagens parkeringsplatser efter målgruppernas olika be-

hov så att platserna används av de som de är ämnade åt. I arbetet med strategin så pekades 

besökare till centrum ut som den viktigaste målgruppen. Dessa måste kunna parkera sina 

fordon nära målpunkterna. De som pendlar in, särskilt med bil, kan stå längre bort – i cent-

rums periferi. De boende i centrum ska främst parkera inom sin bostadsfastighet. 

För att genomföra denna nya inriktning så infördes p-skiva på bredare front. Att införa p-

avgift ansågs inte vara aktuellt i detta läge. Parkeringstiderna på flera stora parkeringsytor 

sänktes till 3 timmar, men många gator lämnades oförändrade. 

Denna förändring medförde att omsättningen ökade på våra parkeringsplatser och fler besö-

kande kunde parkera närmare butiker och andra målpunkter i centrum. 

Fortsatt arbete 

Nu planeras det nya bostäder i centrala Ludvika på flera av de ytor som idag används som 

parkeringar. I arbetet med dessa byggnationer så ingick först även byggnation av ett parke-

ringshus – för att ersätta de markparkeringar som skulle försvinna.  

Ludvika gjorde dock ett omtag och tittade närmare på parkeringsbehovet under 2021, bland 

annat genom beläggningsanalyser. De kom fram till att de kunde klara behovet ifall ytterli-

gare omregleringar gällande parkeringstiden genomfördes – istället för att bygga nytt parke-

ringshus. Under våren 2022 kommer kommunen ersätta de kvarvarande 24-timmarsplat-

serna med 3-timmars, för att ytterligare öka omsättning på parkerade bilar. 

  

”En genomgående åsikt från både politiker och allmänhet i diskussioner kring par-

keringsreglering är att vår egen kommun inte är lik någon annan – vår kommun kan 

inte göra det som görs i en annan kommun. Istället pekas det på att inspiration ska 

hämtas från grannkommunerna, oavsett hur lika kommunernas förutsättningar ser 

ut. Vårt tips att bredda perspektivet och leta efter likande kommuner i hela landet, 

till exempel gällande storlek på befolkning och likheter i det geografiska läget. Men 

var heller inte rädd för att ta inspiration från en mindre eller större kommun! Det 

finns kunniga tjänstepersoner på kommunerna runt om i landet.” 

– Samhällsplanerare, Ludvika kommun 
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2.8. Godstrafik 

Behovet av väl fungerande godstransporter blir allt större i takt med samhällets utveckling 

och ökade behov av ett större antal och mer frekventa leveranser. Godstransporter är en för-

utsättning för att samhället och handeln ska fungera. Samtidigt riskerar mer godstranspor-

ter att innebära negativa effekter på klimat och stadsmiljö genom trängsel, luftföroreningar, 

buller och trafiksäkerhetsrisker.  

Det finns många aktörer vilkas insatser påverkar godstransporternas effektivitet, tillgänglig-

het och påverkan på miljö och hälsa. Det är därför viktigt att berörda aktörer samverkar på 

det lokala planet. Kommunens breda ansvar gör kommunen till den mest naturliga ledaren 

för ett sådant samarbete. 

 

Stockholm: Älskade stad 

I början av 2010-talet växte det fram en insikt inom Stockholms stad kring behovet av att 

jobba aktivt med godstrafikens utveckling. Frågan aktualiserades bland annat genom en allt 

större problematik med framkomlighet och tillgänglighet för lastbilstrafiken i City. Godstra-

fiken var även en prioriterad fråga för den politiska majoriteten. I och med framtagandet av 

Stockholms stads första godstrafikplan, ”En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 

2014-2017”, togs för första gången ett samlat grepp kring godstrafikens utveckling från tra-

fikkontorets sida. En av åtgärderna som ingick i planen var ”Genomföra ett samlastnings-

projekt”. 

Arbetsprocessen 

Arbetet med åtgärden inleddes redan innan den strategiska inriktningen var klar. För att 

forma riktningen hölls en bred workshop våren 2013 där såväl dåvarande trafikborgarråd 

som en stor del av branschens aktörer deltog. En viktig aspekt som lyftes på workshopen var 

att hitta en samlastningsmodell som byggde på kommersiella grunder och som inte var be-

roende av offentliga medel. Staden lade inledningsvis resurser på en utredning som stude-

rade olika möjliga affärsmodeller. Arbetet bedrevs sedan över åren i form av ett stort antal 

möten och samtal i olika sammanhang för att bättre förstå branschens perspektiv samt iden-

tifiera möjliga samarbetspartners. Strategin som användes var att bjuda in till en bred dialog 

och arbeta vidare tillsammans med de aktörer som visade intresse. Staden genomförde även 

en inventering av tillgången på lastfar i City och besökte dessa samt förde en dialog med ak-

tuella fastighetsägare. Arbetet mynnade slutligen ut i ett samarbete med Vasakronan och 

Ragn-Sells. Vasakronan i rollen som fastighetsägare för ett lastfar i City och Ragn-Sells i rol-

len som operatör med bemannad hantering av återvinningsmaterial.  

Modellen med att kombinera leverans av varor till mottagare med returflöden av återvin-

ningsmaterial fanns sedan tidigare i drift inom slutna fastigheter som ex Stockholms central 

och Gallerian Hamngatan. Målet blev i detta fall att vidareutveckla modellen för att även 

fungera för en stadsdel. Staden uppvaktade transportörer varpå Bring visade intresse för att 

delta. Affärsmodellen bygger på att Bring ser ett mervärde i att slippa använda sina fordon 

för att cirkulera i City i jakten på ledig lastplats och istället betalar Ragn-Sells för att utföra 

sista sträckan till kund. Genom att slippa den sista kilometern av leveransen i City kan de 

utnyttja sin fordonsflotta och personal mer effektivt. Affärsuppgörelsen är strikt kommersi-

ell och staden har ingen insyn i dess detaljer. Dess roll var och är fortfarande att facilitera 

utvecklingen, driva på och agera ambassadör. 
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Ett gemensamt kommunikationskoncept arbetades fram i form av #ÄLSKADESTAD med 

syfte att framhålla samarbetspartnernas gemensamma intresse om att bidra till en attraktiv 

stad. Konceptets syfte var även att vara inkluderande eftersom målet hela tiden var att vida-

reutveckla samarbetet med fler aktörer, fler flöden och större områden. Ett gemensamt va-

rumärke var även viktigt för att lösa knäckfrågan om mötet med kunden. Samarbetet kunde 

slutligen invigas formellt av stadens trafikborgarråd i mars 2017. 

 

 
Figur 47 Leveransfordon. Foto: Håvard Jörstad 

Älskade stad fungerar så att Brings gods till det aktuella området levereras samlat till en 

godsmottagning under jord i City. Där sorteras det och körs samma dag ut med lätta 

eltruckar som samtidigt hämtar återvinningsmaterial i form av i huvudsak papper, trä, kar-

tong och plast. Mottagarna av gods kan även vara de som skickar återvinningsmaterial men i 

vissa fall är det olika kunder men längs med samma rutt varför synergier uppstår oavsett. 

Kunderna utgörs av företag och består i huvudsak av kontor och butiker. Godset som består 

av paket packas i rullburar medan återvinningsmaterialet transporteras i rullande kärl. Där-

med går det att lasta dem bredvid varandra i de specialbyggda skåpen. Själva dragfordonen 

utgörs annars av Linde-truckar som ofta syns transporterandes ex. bagage på flygplatser. 

Staden har gett el-truckarna dispens för att köra på gågator även utanför de ordinarie till-

låtna trafikeringstiderna. En viktig förutsättning för detta var att fordon med skåp kan gå i 

max 20 km/h samt att de är småskaliga och med föraren placerad i höjd med fotgängare. 

En utvärdering genomförd tillsammans med KTH m.fl. inom projektet InterCityLog visade 

att lösningen med Älskade stad möjliggör en högre energieffektivitet. Dels är energiförbruk-

ningen hos ett mindre elfordon betydligt lägre per kilo och dels så kan yttransporterna ske 

med en betydligt högre fyllnadsgrad jämfört med genomsnittliga fyllnadsgraden som typiskt 

observerats i baklastare som hanterar återvinning i centrala delar av Stockholm. För Ragn-
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Sells (återvinning) och Bring (godsleveranser) har ekonomin beskrivits som rimlig. Med yt-

terligare utveckling, där en ökad digitalisering blir avgörande, anses det vara möjligt att yt-

terligare öka fyllnadsgraden och därmed minska kostnaden. 

Fortsatt arbete 

Samarbetet täckte inledningsvis tre 

postnummerområden i City men utöka-

des snabbt till det dubbla och somma-

ren 2018 adderades även Gamla stan. 

Transporterna omfattar bara Ragnsells 

och Brings flöden av avfall respektive 

paket men under en period på några år 

deltog även Martin & Servera med leve-

rans av restaurangutrustning. Konceptet 

har efter hand kompletterats med off 

peak, tung trafik utanför rusningstid. 

Det går till så att avfallet som samlas in 

av de lätta fordonen dagtid körs till stat-

ionära avfallskomprimatorer belägna i 

ett antal garage belägna i City. När kom-

primatorerna är minst 80 % fulla behö-

ver de köras ut från stan till större åter-

vinningsanläggningar belägna några mil 

utanför stadskärnan. Genom att flytta 

de transporterna till tider utanför hög-

trafik minskas trängseln och utsläppen 

minskar samtidigt som förutsägbar-

heten för företagen ökar. Konceptet Äls-

kade stad har av de kommersiella par-

terna tagits vidare till Malmö och även 

till Oslo och Trondheim under namnet 

Elskede by. Det finns en ständig ambit-

ion att vidareutveckla samarbetet med 

fler aktörer och nya flöden. 

 

  

”Viktiga lärdomar från arbetet har varit att det tar tid att bygga relationer och förtro-

ende för ett hållbart och varaktigt samarbete. Staden har i denna process spelat en 

viktig roll som processledare och facilitator samt genom att erbjuda en neutral platt-

form för dialog. Det faktum att konceptet är egenfinansierat från dag ett gör det 

unikt och Älskade stad har rönt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internat-

ionellt. I oktober 2017 fick samarbetet motta Transportföretagens hållbarhetspris 

och ett flertal internationella delegationer har under åren varit på besök, bland an-

nat BBC radio och tysk nationell TV.” 

– tf enhetschef, Stockholms Stad 

 

Figur 48 Leveransfordon. Foto: Håvard Jörstad 
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Umeå: Godsnätverket, en del av arbetet med godstrafikprogram 

Umeå är en stad som växer med ett tydligt mål: år 2050 ska Umeå uppnått 200 000 invå-

nare. Det innebär att allt fler människor ska dela på de allmänna ytorna såsom gator och 

torg. Godstrafiken är ett viktigt inslag i den levande staden och för att det ska fungera på 

bästa sätt måste kommunen skapa goda förutsättningar. Där underlättar en strategi som 

stöd för att se de olika delarna i godskedjan och därmed skapa goda förutsättningar som 

gynnar hela staden. Det är en spännande utmaning, där vi internt på kommunen från över-

siktsplanerna till detaljplanen och slutligen i bygglovet ska säkerställa att de har gjort rätt 

avvägningar. 

Umeå kommun arbetar sedan 2018 med det antagna godstrafikprogrammet för Umeå cent-

rum, vilket är det första godstrafikprogrammet för kommunen. Anledningen till att pro-

grammet togs fram är att frågor kring gods har blivit mer aktuella i Umeå centrum i sam-

band med att staden växer och förtätas samt kommunens deltagande i EU-projektet Freight 

Tails. Godstrafikprogrammet är ett av flera trafikprogram som samordnas för att insatserna 

ska leda till att målen i översiktsplanen uppnås. Programmet har en geografisk avgränsning 

som gäller för en central stadsdel, Centrumfyrkanten. Dock ser kommunen att det i framti-

den finns behov av ett godstrafikprogram som gäller för hela Umeå kommun som inräknar 

samtliga trafikslag inom godstransporter. 

Godstrafikprogrammets innehåll 

Godstrafikprogrammet är uppbyggt i olika steg med bland annat mål, indikatorer, insatsom-

råden och åtgärder, vilka baseras på de utmaningar som kommunen har identifierat vid en 

inledande nulägesanalys. Kommunen har tagit fram fyra insatsområden som är både indi-

rekt och direkt kopplade till den fysiska planeringen liksom de efterföljande åtgärderna:  

1. Skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom säkra och effektiva godsleveranser 

2. Arbeta för att gods ska transporteras med förnybara bränslen samt vara rena, tysta 

och energisnåla. 

3. Utveckla godstrafiken i Umeå genom samverkan med externa aktörer 

4. Godstrafiken ska ha en naturlig roll i den framtida stadsutvecklingen (internt) 

Dessa insatsområden ska bearbetas med olika åtgärder. Insatsområde ett handlar om att 

skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom säkra och effektiva godsleveranser. Åtgär-

derna är främst att ta fram och se över riktlinjer och policys gällande gods.  

Det fjärde insatsområdet är framtaget för kommunens interna bruk, vilket syftar till att öka 

medvetenheten och kunskapen om godstransporter i den fysiska planeringen. Programmet 

lyfter även beteendepåverkan och dess betydelse i frågan om att påverka attityder för att nå 

förståelse och acceptans mellan allmänheten, godsmottagare och godsleverantörer gällande 

godstransporter i bebyggd miljö. Nytt godstrafikprogram tas fram var femte – sjätte år bero-

ende på hur arbetet med programmet fortskrider och ska vara kopplad till budget för ge-

nomförande av olika projekt och åtgärder. 
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Figur 49 Leveransfordon. Foto: Fredrik Larsson 

I nulägesanalysen har sex olika utmaningar identifierats som sedan legat till grund för fram-

tagandet av övergripande mål och insatsområden. De utmaningar som har identifierats är: 

1. Ett växande Umeå; i samband med att Umeå växer blir även trafikträngseln allt mer 

påtaglig. Utifrån ett citylogistikperspektiv kan trängsel påverka på två sätt. Dels att 

trängseln skapar problem för godsfordon att ta sig fram till sina destinationer, dels 

att godsfordonen försämrar övriga trafikanters framkomlighet.  

2. Trafiksäkerhet och gods i centrala Umeå; lossningsplatser är ofta belägna så att for-

donen som levererar gods måste köras i trafikmiljöer som inte är anpassade för den 

typen av fordon. Det drabbar oskyddade trafikanter vilket gör att dessa platser upp-

levs som otrygga. Det utgör också en otrygg arbetsmiljö för chaufförerna.  

3. Luftföroreningar och buller; för att förbättra luftkvaliteten är det viktigt att minska 

biltrafiken till och genom centrum, detta gäller även den tunga trafiken. En omställ-

ning till renare och tystare fordon (eldrivna) samt andra typer av fordon (ex. last-

cyklar) är en del av lösningen. 

4. Ökning av e-handel; omställningen från att handla i butik till att beställa hem varor 

går snabbt vilket gör att leveranstrafiken till viss del flyttas från butikerna till exem-

pelvis bostadsområden. Det är viktigt att kommunen bevakar det eftersom det påver-

kar trafiksäkerheten kring vistelsemiljöer. 

5. Ökade avfallsmängder; avfallsmängderna ökar nationellt och även i Umeå. I kombi-

nation med att staden förtätas utgör det en stor utmaning för kommunen. Utöver 

hushålls- och verksamhetsavfall tillkommer då också transporter kopplade till de 

byggen som krävs för att staden ska växa. 

6. Godstrafiken i planeringen; belyser vikten av att hantera godstrafiken som ett eget 

trafikslag i planeringen eftersom det ställs särskilda krav på tillgänglighet och upp-

ställning vid lastning och lossning. Kommunen är dessutom en stor varuägare i sta-

den och upphandlar många av de transporter som rör sig i staden. 
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Godsnätverket  

En åtgärd som kommunen vill lyfta särskilt är arbetet inom det godsnätverk som bildades i 

samband med att EU-projektet Freight Tails startade. En av grundförutsättningarna till del-

tagande i projektet var att det skulle etableras en lokal grupp där frågor inom projektet 

kunde diskuteras utifrån olika perspektiv. Godsnätverket fungerade under godstrafikpro-

grammet framtagande som referens- och arbetsgrupp där kommunen tillsammans med del-

tagarna tog fram strategier, insatsområden och även åtgärder. Godsnätverket har sedan pro-

jektavslutet fortsatt att leva vidare och ett nytt syfte har tagits fram.  

Syftet med godsnätverket är att skapa förutsättningar för en hållbar godsdistribution i 

Umeå. Nätverket används för att informera om kommande händelser, diskutera utmaningar 

och lösningar, sprida kunskap och erfarenheter, presentera den senaste forskningen och ge 

representanter från näringslivet möjlighet att vara delaktiga i förändringsprocesser. 

Godsnätverket träffas två gånger per år där olika teman behandlas, men majoriteten av tiden 

ägnas åt ”laget runt”, en viktig punkt där deltagarna får tid till att berätta och delge inform-

ation från deras intressentgrupper. Det är även här Umeå kommun får tillfälle att berätta 

om vad som är på gång som exempelvis kommande gatuombyggnader som berör deltagarna 

på olika sätt, nya arbetssätt med mera.  

 

Majoriteten av deltagarna i nätverket, utöver representanter från kommunen, är branschfö-

reträdare från olika delar av godskedjan. Från åkeribransch, företrädare för näringen inom 

centrumfyrkanten, till det kommunala parkeringsbolaget och avfallshanteringsbolaget. Vi 

har även en representant från politiken via tekniska nämndens ordförande. Det är en styrka 

att ha stora delar av godskedjan representerad för att på så sätt skapa förståelse och få in-

blick i de olika deltagarnas vardag och därmed utmaningar.  

 

  

”Ingen kan vara bäst på allt, utan insikter från näringarna som påverkas av ombygg-

nationer, planerat underhåll, omstrukturering av leveransvägar etcetera, blir det svårt 

att göra rätt. Dessutom är det vår enda chans att hänga med i den snabba utveckl-

ingen, att vara flera som arbetar med frågorna parallellt.”  

– Representant för centrumhandeln i Umeå 

”Det är genom samverkan vi kan dra frågor framåt. Genom dialog och diskussioner 

ökar förståelsen och utmaningar som finns kring en fråga, med många ingångsvär-

den får man ett bra resultat som har tagit många aspekter i beaktande. Många 

gånger är det våra medlemmar, det vill säga transportutövarna, som berörs av resul-

tat av en förändring i t ex gaturummet. Har vi förmånen att vara med tidigt i proces-

sen kan vissa utmaningar, som kan bli problem i förlängningen för transportutö-

varna, elimineras i tid. Vi kan även bära rätt information vidare. Vi får även förstå-

else för att en viss fråga får den utgång den får och vilka faktorer som spelat roll.” 

 – Representant från Sveriges Åkeriföretag 
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Södertörnskommunerna: Samordnade varutransporter 

I utvecklingsprogram framtaget av Södertörnskommunerna finns visionen att ”Leda om-

ställningen till ett klimateffektivt samhälle”. Samordnad varudistribution är en del av det 

klimatmässiga utvecklingsarbetet. Södertörnskommunerna består av åtta kommuner på Sö-

dertörn: Haninge, Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö. 

Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. 

2015 startade Södertörns kommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution.  Må-

let var bl.a. att halvera emissionerna av koldioxid – något som överträffades 2017. Arbetet 

har sedan dess övergått i utvecklingsorienterad förvaltning och emissionerna har fortsatt 

minska. Samarbetet mellan kommunerna och logistikförvaltningen möjliggör arbete med 

hela inköps- och logistikprocessen.  

 

Figur 50 Modell för samordnad varudistribution. Källa: Södertörnskommunerna 

Arbetsprocessen 

Målsättningen med samordnad varudistribution var och är att minska klimatpåverkan, opti-

mera och därigenom minimera antalet leveranser till kommunens verksamheter, samt öka 

trafiksäkerheten kring känsliga verksamheter såsom skolor och förskolor.  

Införandet av samordnad varudistribution omfattade både stora delar av försörjningskedjan 

och organisationen varför arbetet utfördes i projektform. Projektet omfattade utöver en dis-

tributionslösning för lokal distribution (inom Södertörn) även nya processer för; upphand-

ling av varuleverantör – kompatibla med samordnad varudistribution, leverantörsanslut-

ning, beställning av varor, fakturering, samt uppföljning. Tack vare parallellt införande av e-

handelsstöd (inköpssystem) i flera kommuner förbättrades förutsättningarna för informat-

ionsutbyte mellan köpare, säljare och transportör. Dessutom blev lösningen mer användar-

vänlig.  

Samordnad varudistribution  

Den samordnade varudistributionen, vilken i sig är en distributionslösning för lokal distri-

bution till kommunernas verksamheter, möjliggör att kommunernas upphandlingsstrategi 

är än mer förenlig med kommunernas hållbarhetsstrategi. Med hjälp av upphandlingsstrate-

gin kan bästa möjliga vara (avseende bl.a. kvalitativa krav, hållbarhetsmässiga krav, samt 
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pris) införskaffas genom konkurrensutsättning. Denna applicering resulterar i fler avtal vil-

ket ofta leder till fler leverantörer. Utan samordnad varudistribution medför detta fler leve-

ranser.  

Alla beställningar av varor till kommunens verksamheter skeppas, efter plock och pack hos 

varuleverantör, till den lokala distributionscentralen (DC). Där sorteras och konsolideras va-

ror innan de levereras samordnat och samlastat till verksamheterna. Leveranserna följer en 

noggrant framtagen taktisk plan vilken innebär fasta återkommande leveranstillfällen för 

respektive kommun och dess verksamheter. De faktiska leveranserna optimeras dynamiskt 

utifrån den aktuella leveransdagen för att minimera antalet fordon och tillhörande trans-

portarbete. 

 

Figur 51 Övergripande taktisk leveransplan för kommunerna i matrisform. Källa: Södertörnskommunerna 

I den upphandlade lokala distributionslösningen ingår terminalhantering (sortering och 

scanning) och distribution. I samband med att bilen avgår från distributionscentralen 

skickas en avisering (SMS/mail) till mottagaren som via en spårningslänk kan följa leveran-

sen. Efter att leverans utförts kan mottagaren betygsätta leveransen.  

Den avtalade lösningen reglerar val av fordon (minst EURO VI), maxnivå av utsläpp (g 

CO2/transporterat kilo), säkerhetsutrustning (alkolås, backkamera), utbildningskrav och 

kollektivavtal. 

 

Figur 52 Beskrivning av omfattning, lösning och effekt i tabellform. Källa: Södertörnskommunerna 

 

”Södertörns samordnade varudistribution har resulterat i en 88 % minskning av 

koldioxid och en dryg halvering av antalet lastbilar som trafikerar verksamheterna. 

Nuvarande avtal styr mot fortsatt förbättring genom en incitamentsmodell vilken 

premierar fortsatt minskning av koldioxidutsläpp och hög kundupplevd service.  

Denna skalbara distributionslösning utvecklas nu vidare. Tillsammans med nä-

ringsliv och akademi önskar vi undersöka, utveckla och praktiskt testa nya logistik-

lösningar vilka främjar klimat, människa och ekonomi. 

Det är fullt möjligt att påverka sådant kommun har rådighet över. God förståelse 

för informationsutbytet kopplat till varuförsörjning är kritiskt.” 

– Uppdragsansvarig, Södertörnskommunerna  
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	Förord 
	Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att vägleda planerare och beslutsfattare i processen med att ta fram och förankra en kommunal trafikstrategi, som är anpassad efter den egna kommunens förhållanden.  
	Trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens uppsatta mål. Trafikstrategin be-skriver också hur trafiksystemet kan förändras för att nå dessa mål. I trafikstrategin hante-ras avvägningen mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan färdsätten. 
	TRAST består av två huvuddelar, Handbok och Underlag. Handboken redovisar en arbets-process som är avsedd att vara ett stöd i arbetet med kommunens trafikstrategi och med tra-fikfrågorna i översiktsplanen. Underlag innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstra-tegin, trafikplaner och åtgärdsprogram. 
	Vidare finns ett flertal tillhörande rapporter som syftar till att stärka kunskap samt visa pro-cesser, exempelvis Trafiksäkra staden, vilken beskriver framtagningsprocessen av ett trafik-säkerhetsprogram, TRAST-guiden med tillhörande checklista, vilken är ett stöd för kommu-ner vid framtagningen av trafikstrategier- och Rätt fart i staden, vilken syftar till att stödja i arbetet med att välja hastighetsgränser.  
	Exempelboken innehåller exempel på hur TRAST kan användas i form av lärande exempel. Exempelboken innehåller även projekt som genomförts för att arbeta mot den målbild som beslutats i trafikstrategier eller övriga styrande dokument för att exemplifiera hur det vidare arbetet kan genomföras. Vid intresse av de styrande dokumenten för de projekt som redovi-sas återfinns de flesta på kommunernas hemsidor, alternativt så går de att få fram genom att kontakta kommunen. 
	I denna Exempelbok finns exempel på underlag som tagits fram i olika kommuner och orga-nisationer. Exemplen är avsedda att belysa de olika frågeställningar som läsaren kan ställas inför. Exempelboken är en uppslagsbok och behöver inte läsas från pärm till pärm utan kan vara ett fortlöpande stöd i arbetet. Exemplen är olika, till såväl karaktär, innehåll, längd som upplägg. Det beror på att de till stor del är skrivna av tjänstepersoner på respektive kommu-ner och baseras på olika sorters handlingar. E... f.......D... 
	  
	1 Trafikstrategier 
	En trafikstrategi kan införas på många sätt. Den kan vara en del av översiktsplanen, en fri-stående trafikstrategi, en trafikplan, en mobilitetsplan med mera. Vidare återfinns en stor variation i strategiernas omfattning, fördjupningsnivå, målsättning och tidsplan. Det råder en stor variation bland landets kommuner sett till bosättningsmönster, befolkningsmängd, utgångsläge och så vidare. Därmed skiljer sig både process och innehåll i olika kommuners trafikstrategi. 
	I detta kapitel presenteras ett antal trafikstrategier från kommuner med varierande storlek sett till både yta och befolkningsmängd men även geografisk placering. Fokusområden för exemplen varierar där vissa lyfter trafikstrategin i sin helhet, medan vissa har ett större fo-kus på en särskild del av arbetet med trafikstrategin.  
	 
	Ludvika: Trafikstrategi 
	Ludvika kommun är beläget i södra Dalarna med omgivet av de större städerna Borlänge, Falun, Västerås och Örebro inom en radie på cirka 10 mil. I kommunen bor det cirka 26 600 invånare, av dessa bor cirka 15 500 invånare i Ludvika som är kommunens största tätort. 
	Trafikstrategin för Ludvika kommun antogs 2021 och tar sin utgångspunkt i översiktspla-nens inriktning för trafikplaneringen och samhällsutvecklingen. Kommunens översiktsplan från 2013 pekade ut behovet av en trafikstrategi, då det saknades långsiktiga mål för kom-munens trafiksystem. Det saknades en tydlig röd tråd i planeringen, vilket resulterade i att de insatser som gjordes var något spretiga. 
	Arbetsprocess  
	Trafikstrategin togs fram av en arbetsgrupp bestående av bland annat samhällsplanerare, folkhälsostrateg, miljösamordnare, kollektivtrafikhandläggare, landskapsarkitekt och detalj-planehandläggare. Kommunen genomförde en tidig dialog med allmänheten där de önskade hjälp med att beskriva nuläget gällande trafiksituationen idag. Utifrån denna dialog togs en nulägesanalys fram, som sedan låg till grund för visionen.  Arbetsgruppen tog tillsammans fram förslag på målområden under ett antal workshops. 
	 
	”Vi plockade ihop ett stort antal mål inom trafikområdet från våra befintliga styrdo-kument och från andra kommuner som vi klippte ut och satte upp på väggen. Ar-betsgruppen gick igenom alla dessa mål och plockade ut de som vi ansåg passade in i vår vision. Dessa har sedan legat till grund för de mål som finns formulerade i den färdiga strategin. TRAST var ett bra verktyg för att komma igång med arbetet med en trafikstrategi, och då framförallt TRAST-guiden och den medföljande checklistan. Det underl... e...a...” 
	”Vi plockade ihop ett stort antal mål inom trafikområdet från våra befintliga styrdo-kument och från andra kommuner som vi klippte ut och satte upp på väggen. Ar-betsgruppen gick igenom alla dessa mål och plockade ut de som vi ansåg passade in i vår vision. Dessa har sedan legat till grund för de mål som finns formulerade i den färdiga strategin. TRAST var ett bra verktyg för att komma igång med arbetet med en trafikstrategi, och då framförallt TRAST-guiden och den medföljande checklistan. Det underl... e...a...” 
	– Samhällsplanerare, Ludvika kommun 
	Path

	Det avstånd mellan nuläget och de föreslagna målen valde de att definiera som ”utma-ningar”. Utmaningarna tydliggör vad som behöver lösas för att lämna det nuvarande läget och uppnå målen.  
	Avstämning under arbetets gång gjordes mot en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden samt oppositionsråd. I detta forum kunde strategin förankras med politiken. Det material som arbetsgruppen tagit fram låg som underlag för de diskussioner som fördes. Mycket tack vare förarbetet uppstod få konflikter mellan arbetsgruppens och styrgruppens inriktning för strategin. 
	Målbild 2040 
	Målbilden beskriver hur Ludvika kommun vill att trafiksystemet ska vara år 2040. 
	L
	LI
	1. Hållbara trafikslag utgör grunden i transportsystemet: I tätorterna ska gång, cykel- och kollektivtrafiken vara prioriterad. På landsbygden kommer bilen fortsatt att vara det dominerande trafikslaget, men delningstjänster och olika typer av kollektivtrafik ska stödja dem som inte vill eller kan äga en egen bil.  

	LI
	2. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken: Särskilt fokus ska läggas på trafik-nätet för gående, cyklister och mopedister. Gång- och cykelstråk som nyttjas av barn och unga till och från skola och fritidsaktiviteter ska ha hög prioritet gentemot annan trafik.  

	LI
	3. Trafiksystemet är tryggt och tillgängligt för alla: Framkomligheten ska vara god för hållbara transporter i kommunen. Infrastrukturen i Ludvika kommun ska vara utfor-mad för dem med särskilda behov av tillgänglighet, främst barn och personer med funktionsnedsättningar. 

	LI
	4. Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer: Bebyggelsen i kommunens tätorter och byar ska vara sammanhållen samt koncentrerad utmed gång, cykel- och kollektivtrafik-stråk. 

	LI
	5. God tillgänglighet för näringslivets hållbara transporter: Transportsystemet ska vara anpassat efter näringslivets behov av effektiva och hållbara godstransporter, men samtidigt ska transporternas störningar för boende och handel minimeras. 


	Utmaningar 
	Glappet mellan målbild och nuläge visar de utmaningar som Ludvika kommun står inför. I trafikstrategin beskrivs de sju viktigaste utmaningarna som behöver hanteras för att nå må-len. Några av dessa är att bilen är en norm, bebyggelsestrukturen är osammanhängande och att varutransporter kan utföras effektivare och hållbarare. 
	Strategier 
	Image
	Strategierna för Ludvika kom-mun är övergripande till sin ka-raktär och beskriver därmed inte vilka typer av insatser som behö-ver göras. Vilka åtgärder som se-dan ska genomföras behöver kon-kretiseras i fördjupade styrdoku-ment och åtgärdsplaner där finansiering och genomförande säkras. 
	Planeringen av åtgärder i trafik-systemet ska utgå ifrån fyrstegs-
	Figur 1 Diagram över trafikstrategins samband med andra styrande dokument i kommunen. Källa: Ludvika Kommun 
	Figur 1 Diagram över trafikstrategins samband med andra styrande dokument i kommunen. Källa: Ludvika Kommun 

	principen för att hitta kostnadseffektiva åtgärder. I första hand ska åtgärder som påverkar behovet av resor och val av transportsätt genomföras, för att i andra och tredje hand effekti-visera och utveckla den befintliga infrastrukturen. I sista hand ska det göras större ombygg-nationer eller investeringar i helt ny infrastruktur. 
	De tio strategier Ludvika ska arbeta med: 
	L
	LI
	 Långsiktig hållbar samhällsplanering 

	LI
	 Påverka resan innan den börjat 

	LI
	 Förbättra förutsättningar för gång och cykel 

	LI
	 Utveckla de kollektiva resmöjligheterna 

	LI
	 Främja användandet av hållbara och aktiva transporter 

	LI
	 Lägre hastigheter och tydligare utformning av trafikmiljön 

	LI
	 Tryggt och tillgängligt ska vara normen 

	LI
	 Transportsnål planering av samhället 

	LI
	 Grönare trafikmiljöer 

	LI
	 Samordna verksamheters transporter och gods 


	Kommunen har bland annat tagit fram en hållplatsstrategi med syfte att göra det attrakti-vare att välja kollektivtrafiken, detta genom ta fram olika standarder för våra hållplatser och en prioritering för att åtgärda de befintliga hållplatserna så att de kan uppnå de nya stan-dardnivåerna. 
	 
	”I det fortsatta arbetet har vi tagit fram en genomförandeplan med ett antal åtgär-der som ska hjälpa oss nå de beslutade målen. Bland åtgärderna finns framtagande av åtgärdsprogram för gång- och cykelnätet, ta fram rutiner för att bedöma trafikåt-gärders samhällsekonomiska nytta, utveckling av kommunens lokala resecentrum samt utbyte av fossila bränslen i kommunens fordonspark. 
	”I det fortsatta arbetet har vi tagit fram en genomförandeplan med ett antal åtgär-der som ska hjälpa oss nå de beslutade målen. Bland åtgärderna finns framtagande av åtgärdsprogram för gång- och cykelnätet, ta fram rutiner för att bedöma trafikåt-gärders samhällsekonomiska nytta, utveckling av kommunens lokala resecentrum samt utbyte av fossila bränslen i kommunens fordonspark. 
	Det viktigaste som kommunen tagit med sig från detta arbete är vikten av att ha tydliga och långsiktiga mål som sedan konkretiseras i ett antal strategier. Det fören-klar arbetet med förankring och vad kommunen sedan gör för aktiviteter för att uppnå målen.” 
	– Samhällsplanerare, Ludvika Kommun   
	Path

	  
	Ystad: Trafikstrategi 
	Ystads kommun växer och för att skapa goda förutsättningar för invånarna, besökarna och näringslivet behöver trafiken i kommunen som helhet beaktas. Sedan tidigare fanns flera andra styrdokument inom fysisk planering, miljö, klimat och energi, folkhälsa och cykel, men ett samlat styrdokument gällande trafik saknades. Det fanns ett behov och en vilja att arbeta mer strategiskt med trafikfrågor. 
	Trafikstrategins syfte är att peka ut en riktning för arbetet med trafik- och samhällsplane-ring i kommunen. Trafikstrategin tydliggör kommunens ambition och mål för transportsy-stemet samtidigt som den ger en samlad bild av nuläget och utmaningar framöver. I ett ti-digt skede togs en projektplan fram där följande mål för själva arbetet och det slutliga doku-mentet pekas ut: 
	L
	LI
	 Skapa en gemensam målbild för trafiksystemet 

	LI
	 Hantera avvägningen mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan tra-fikslag. 

	LI
	 Ge en bättre förståelse för helheten.  

	LI
	 Utgöra underlag för långsiktiga förändringar och underlätta bedömningen i enskilda frågor i ett större sammanhang. 

	LI
	 Underlätta verksamhetsplaneringen framöver genom att målen som tas fram kan an-vändas vid planering och uppföljning. 

	LI
	 Peka ut behov av fortsatt arbete såsom vilka handlingsplaner och program som behö-ver tas fram för att nå de uppsatta målen. 


	Olika utmaningar 
	Ystads kommun ser att det är viktigt att ha en trafikstrategi som fokuserar på hela kommu-nen, dvs. både stad, byar och landsbygder. Det är olika utmaningar för olika delar av kom-munen och därför är det nödvändigt att få med alla perspektiv. Det innebar också att under hela processen, i alla dialoger, trycka på att framtida lösningar inte är de samma överallt. En vidare variabel som är viktig att ta hänsyn till för Ystad är de stora variationerna över året, där belastningen på trafiksystemet är stor sommartid. En annan specifik fö...Y...n... 
	Arbetsprocessen  
	Arbetet med att ta fram trafikstrategin gjordes i nära samarbete mellan kommunen och en konsult. Inledningsvis var det tjänstepersoner på kommunen som sammanställde underlag som sedan analyserades av en konsult och sammanfattades till vilka utmaningar som är re-levanta för Ystad.   
	”Arbetssättet gjorde att det var väldigt roligt och vi tror kvaliteten höjdes när alla var aktiva hela tiden. Det blev många spännande diskussioner under processens gång!”   – Trafikplanerare, Ystads kommun 
	”Arbetssättet gjorde att det var väldigt roligt och vi tror kvaliteten höjdes när alla var aktiva hela tiden. Det blev många spännande diskussioner under processens gång!”   – Trafikplanerare, Ystads kommun 
	Path

	Arbetet var en process i flera steg. Det fanns en grundplan från början men efter varje steg gjordes en summering av vad som gjorts hittills och vad som är nästa steg. I det första steget gjordes inledande analyser och insamling av underlagsmaterial. Bland annat hölls tidig dia-log med olika intresseorganisationer och det fanns en digital enkät ute på kommunens hem-sida som fick stort gensvar. I det andra och tredje steget togs mål och därefter strategier för trafiken i kommunen fram, med utgångspunkt...
	utmaningar som identifierades i det tidigare arbetet. Fjärde steget var att ha strategin på re-miss och slutligen ett antagande av den.  
	Rubrikerna i trafikstrategin baseras på stadsbyggnadskvaliteterna i TRAST, utifrån dessa områden har en summering gjorts av vilka utmaningar Ystads kommun står inför. Därefter har det till varje TRAST-område tagits fram mål och strategier. På så sätt finns en tydlig koppling just mellan utmaningar- mål – strategier, vilket gör att det är lätt att följa. Rubri-kerna var en god hjälp för att kategorisera och strukturera upp. Under varje rubrik finns 1-3 mål samt 2-6 strategiområden. 
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	TD
	L
	LI
	• De större vägarna och järnvä-garna utgör barriärer genom kommunens orter.  

	LI
	• Turismen innebär hög belast-ning på trafiksystemet under sommaren. 

	LI
	• Utformningen av trafiksyste-met svarar inte alltid mot funktionen och karaktären.  



	TD
	L
	LI
	• Trafiksystemet ska utformas med människan i centrum 

	LI
	• Arbeta med integrerad trafik- och samhällsplanering 

	LI
	• Underlätta för turism med hållbara färdmedel 

	LI
	• Arbeta för att effektivisera använd-ningen av ytor för bilparkering 
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	L
	LI
	• Kommunens befolkningsökning innebär fler resor. 

	LI
	• Transporternas miljö- och kli-matpåverkan. 

	LI
	• Bilkulturen är utbredd i kom-munen. Andelen bilresor ökar. 

	LI
	• Godstransporter med lastbil ökar. 



	TD
	L
	LI
	• Det ska vara lätt att resa hållbart - prioritera gång, cykel och kollektiv-trafik 

	LI
	• Arbeta med mobility management för ökat hållbart resande 

	LI
	• Låt kommunen föregå med gott ex-empel omfamna ny teknik för att stötta hållbara resor 
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	Figur 2 Del av upplägg för summering. Se fullständig tabell på s.17 i ”Trafikstrategi Ystads kommun 2019-2030”. Källa: Ystads kommun 
	Förankring 
	Ett av projektmålen var att trafikstrategin skulle vara väl förankrad. För att trafikstrategin ska bli ett dokument som många har nytta av och står bakom, var samverkan, samarbete och samråd viktiga delar av arbetet. Ystads kommun prioriterade därför att lägga tid på dialoger och workshops med olika grupper, både internt och externt. Internt var det huvudsakligen tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar och bolag som deltog, men även till viss del politiker. Externt hölls flera träffar med olika intresseorganisationer såsom byalags...r...u... f... 
	  
	”Det är en stor fördel nu att ha ett politiskt beslutat dokument som anger in-riktningen för trafikplaneringen i kommunen. Trafikstrategin innehåller mål som följs upp genom att antal olika indikatorer inom TRASTs olika stadsbygg-nadskvaliteter. Målen och strategiområdena underlättar både att veta vilka områden vi ska jobba med och se om de åtgärder vi gör bidrar till att målen nås. Genom att ha en trafikstrategi blir en del frågor lättare att förankra poli-tiskt.  
	”Det är en stor fördel nu att ha ett politiskt beslutat dokument som anger in-riktningen för trafikplaneringen i kommunen. Trafikstrategin innehåller mål som följs upp genom att antal olika indikatorer inom TRASTs olika stadsbygg-nadskvaliteter. Målen och strategiområdena underlättar både att veta vilka områden vi ska jobba med och se om de åtgärder vi gör bidrar till att målen nås. Genom att ha en trafikstrategi blir en del frågor lättare att förankra poli-tiskt.  
	Det går dock inte att förutsätta att alla andra också använder sig av trafikstra-tegin i sitt arbete. Det är nog trots allt huvudsakligen de som arbetade mest med trafikstrategin som använder sig av den. 
	Det är bra att se arbetet med att ta fram en trafikstrategi, inte bara som att det är ett dokument som ska tas fram, utan som en lärprocess för alla inblandade. Det blev många bra och intressanta diskussioner mellan t.ex. olika tjänstemän. Sen är utmaningen att försöka hålla diskussionerna levande och att målen och strategierna inte glöms bort. Där krävs ett kontinuerligt arbete, där vi försöker hänvisa till trafikstrategin i olika sammanhang och beslut. 
	Vi tycker det är bra att inte för kort tidsperspektiv för trafikstrategin, ca 10 år kan vara lagom. Tiden går fort och man vill inte börja revidera strax efter att den är antagen. 
	Finns det behov av att peka ut åtgärder eller inte? Inledningsvis tänkte vi att vi skulle landa i en prioritering av åtgärder med ansvarsfördelning och tid- och budgetplan. Men vi landade dock i att vi inte kom ner på denna konkreta nivå utan det är nästa steg och görs mer områdesvis.  
	Lägg ner tid inledningsvis på att ta fram en projektplan. En viktig sak att ha tydligt redan från början är t.ex. vem som ska ingå i arbetsgruppen, om det ska finnas någon styrgrupp, hur rapportering ska göras av hur arbetet framskrider och slutligen på vilken politisk nivå dokumentet ska antas. Det behöver också funderas över om dokumentet ska gå på remiss och i så fall till vem. 
	Ha en realistisk tidplan! Processen kommer att ta tid. I Ystads kommun tog det cirka 2 år. Arbetet fram till remiss tog cirka ett år men därefter tog det tid med remiss, revidering av strategin och sedan beslut i olika politiska instanser.”  
	– Trafikplanerare, Ystads kommun 
	Path

	Tjörn: Trafikstrategi 
	Tjörn är en ö-kommun norr om Göteborg, med cirka 16 000 invånare och fastlandsförbin-delse via Tjörnbron. Skärhamn utgör centralort och största tätort med cirka 3 500 invånare. En dryg tredjedel av kommunens befolkning bor på landsbygd. Bilinnehavet är högt. Arbets-resor till Stenungssund och Göteborg dominerar utpendlingen, som är betydligt större än inpendlingen. Det lokala näringslivet är livaktigt men småskaligt med ca 2000 småföretag.  
	Befolkningen och därmed biltrafiken ökar kraftigt sommartid, då Tjörn är attraktivt för tur-ism och har ett stort fritidshusbestånd. Genom närheten till Göteborg är kommunen även attraktiv för inflyttning, och planeras för att kunna rymma en helårsbefolkning på 20 000 invånare. För att kunna erbjuda god trafikmässig tillgänglighet och trafiksäkerhet för ökande befolkning och expanderande näringsliv, och samtidigt nå hållbar utveckling, behö-ver kommunens trafiksystem utvecklas och användas effektivt. 
	Process 
	Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn har utgått ifrån följduppdrag om ”förbätt-rade kommunikationer och infrastruktur” i kommunens översiktsplan ÖP13. Projektet initi-erades 2016 och har sedan omfattat förstudie med kommunintern remissomgång 2017, ut-redningsarbete, invånardialog och formulering av strategier 2018-19, regional remissom-gång 2020 och bearbetning av handlingar inför antagande 2021. Trafikstrategin med tillhö-rande trafikprogram antogs av Tjörns kommunfullmäktige i oktober 2021. 
	Förstudie 
	Arbetet med Tjörns trafikstrategi påbörjades med en förstudie. Utifrån befintlig kunskap om kommunen och allmänna observationer av trafiksystemet gjordes en första nulägesbeskriv-ning per trafikslag. I en övergripande SWOT-analys utvärderades styrkor, svagheter, möjlig-heter och hot gällande persontransporter, godstransporter och utryckningstrafik. Arbetet genomfördes av två tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen och sammanställ-des i en rapport som remitterades till alla kommunens förvaltningar och bolag. Först...i... f...a... 
	Upplägg enligt TRAST 
	I slutet av arbetet med förstudien deltog involverade tjänstepersoner i en kurs om hållbart resande, och kom där i kontakt med de kunskapsstöd, verktyg och metoder som erbjuds ge-nom TRAST-materialet. För att säkra ett systematiskt och heltäckande arbetssätt valde ar-betsgruppen att framåt i strategiarbetet tillämpa TRAST-metodiken. Med mindre juste-ringar av vokabulär, som ”kommunens karaktär” i stället för ”stadens karaktär”, kunde stadsperspektivet i TRAST anpassas till Tjörns förutsättningar som landsbygdskommun u...d...t...-a...v... a...t...s...i...t...s...T...-m...r...c... 
	Kommunikation 
	Efter förstudien upprättades en kommunikationsplan för intern och extern kommunikation i trafikstrategiarbetet. Här identifierades grupper och aktörer att involvera i arbetet samt när, hur och kring vad kommunikationen borde ske. För att underlätta förankring och kom-munikation i projektet togs en logotyp och en projektillustration fram. 
	 
	Image
	Kunskapsunderlag 
	För att stärka kunskapsunderla-get för strategin genomfördes resvaneundersökning i form av en digital enkät på kommunens hemsida. En trafikkonsult invol-verades i arbetet för att analy-sera enkätresultatet, genomföra övergripande trafiknäts- och målpunktsanalys, omvärlds- och framtidsspaning samt gruppin-tervju om den kommunala orga-nisationens mognad gällande ar-betet med trafikfrågor och håll-bart resande. Konsulten arbe-tade även med att komplettera nulägesbeskrivningen från för-studien och strukturera de...l...-u...d...k...- o...o...s...r...s... 
	Figur 3 Logotyp och illustration för ”På väg” som i tidigt skede togs fram för att underlätta intern och extern kommunikation kring projektet. Källa: Tjörns Kommun 
	Figur 3 Logotyp och illustration för ”På väg” som i tidigt skede togs fram för att underlätta intern och extern kommunikation kring projektet. Källa: Tjörns Kommun 

	Invånardialog 
	Parallellt med tjänstepersoners och trafikkonsulters utredningsinsatser och analysarbete ge-nomfördes en invånardialog. Syftet med dialogen var kunskapsutbyte och delaktighet i tra-fikfrågor med betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. För att främja bred representativitet rekryterades deltagare till dialogen genom annonsering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och politiker. 
	Vid första dialogmötet diskuterade deltagarna gemensamt fram de trafikfrågor de ansåg var viktigast att arbeta med. Utifrån resultatet formades tre fokusgrupper för ”gång- och cykel-trafik”, ”kollektivtrafik och färja” och ”biltrafik och parkering”. Grupperna arbetade sedan vidare i en mötesserie utifrån sitt respektive trafikslagsperspektiv belyst genom TRAST-aspekterna ”Tjörns karaktär”, ”trafiksäkerhet”, ”tillgänglighet och trygghet” samt ”miljö och hälsa”. Resultat från mötena inkluderades löpande i kunskapsunderlaget, och sammanstäl...d...f... 
	 
	Image
	Figur 4 Fotodokumentation från fokusgruppsmöten Foto: Tjörns kommun 
	Intern och extern förankring 
	Kommunintern förankring har skett vid två större ”Trafikdagar”, utöver löpande avstäm-ningsmöten med förvaltningsövergripande projektgrupp och politisk styrgrupp. Vid inle-dande Trafikdag 1 bjöds tjänstepersoner och politiker i kommunen in till öppet hus med tra-fikrelaterade aktiviteter som tipspromenad, vikcykelprovning, granskning av enkätfrågor till resvaneundersökning samt en projektnamnstävling som resulterade i projektnamnet ”På Väg!”. Vid uppföljande Trafikdag 2 genomfördes workshops där tjänstepersoner i projekt-g...f...g... 
	Preliminärt förslag till trafikstrategi remitterades sedan till kommunens förvaltningar och bolag och även externt till berörda regionala aktörer inklusive grannkommuner. Inkomna remissvar utgjorde grund för slutlig bearbetning av strategidokumenten inför antagande. 
	 
	”Tjörns fleråriga trafikstrategiprocess har förhoppningsvis lagt en stabil grund för fortsatt hantering av utmaningar i trafiksystemet. Kommunens genomförande av trafikstrategi och tillhörande program med planeringshorisont 2035 behöver ske i samverkan med flera berörda aktörer, bland annat kommunens vägföreningar, grannkommuner, regionplaneupprättaren VGR och Trafikverket. Trafikprogram-met listar både organisatoriska åtgärder, mobility management-åtgärder för ändrat resbeteende, utredningsinsatser, handlingsplaner ...a...u... 
	”Tjörns fleråriga trafikstrategiprocess har förhoppningsvis lagt en stabil grund för fortsatt hantering av utmaningar i trafiksystemet. Kommunens genomförande av trafikstrategi och tillhörande program med planeringshorisont 2035 behöver ske i samverkan med flera berörda aktörer, bland annat kommunens vägföreningar, grannkommuner, regionplaneupprättaren VGR och Trafikverket. Trafikprogram-met listar både organisatoriska åtgärder, mobility management-åtgärder för ändrat resbeteende, utredningsinsatser, handlingsplaner ...a...u... 
	– Planarkitekt, Tjörn kommun  
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	Kalmar: Mobilitetstrategi 
	Inom Kalmar kommun pågår arbetet med att ta fram en mobilitetsstrategi för hela kommu-nen som på ett övergripande sätt ska se till att mobilitetsfrågan blir en integrerad bestånds-del i framtida utveckling av stadskärnan, kommunen, Kalmarsund och den större arbets-marknadsregionen. Parallellt pågår arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan för Kalmar kommun som är på samråd under våren och sommaren 2021. En övergripande mål-bild i översiktsplanen är att andelen resor med gång, cykel och kol...m...g...s...g...-m...f... Y... o...  
	Processen  
	Arbetet tar utgångspunkt i en dialog- och förankringsprocess som ofta används vid framta-gande av så kallade SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Vilket är en process som ta-gits fram i EU och har många likheter med TRAST-processen. En arbetsgrupp med repre-sentanter från flera olika förvaltningar har tillsatts för att utveckla och förankra mobilitets-strategin internt på kommunen men också med politiker och externa parter. Antagande i po-litiken är planerat till december 2022 tillsammans med Kalmar kommuns nya översiktsplan d...ö... F...a...f... m...r...  
	 
	Image
	Figur 5 Temaområden. Källa: Kalmar Kommun 
	Nulägesanalys  
	Processen inleddes med en workshop för att kartlägga Kalmars nuvarande mobilitetssituat-ion utifrån nio olika temaområden; gång, cykel, kollektivtrafik, vägtrafik, pendling, bilparke-ring, gods, trygghet och trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. För att beskriva temaområdena genomfördes en SWOT-analys där respektive temaområdena utvärderades utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen pekar på nyckelfrågor för den framtida ut-vecklingen av Kalmars mobilitet, både aspekter som behöver bevaras men också sådant s...
	behöver utvecklas.  SWOT-analysen resulterade även i en prioriteringsmatris för de olika färdsätten. 
	Målformulering  
	Nulägesanalysen följdes upp med en workshop kring mobilitetsstrategins övergripande mål. Befintliga styrdokument som innefattar mål med bäring på mobilitet bearbetades. Målen hämtades såväl från internationella som nationella, regionala och kommunala styrdoku-ment. Extra stort fokus lades på de ställningstaganden som tagits fram i arbetet med Kal-mars nya översiktsplan.  Målen sorterades och kategoriserades i sex utvecklingsområden som kommer att utgöra grunden för arbetet framåt och även den slutgiltiga mobilitetstrate-g... u...-m... 
	 
	 
	Image
	                Figur 6 HYR-modellen. Källa: Kalmar Kommun 
	Mobility Management  
	I september 2020 lanserades, som ett verktyg i det extern finansierade projektet ”Håll-bara resval”, appen BetterPoints i Kalmar. BetterPoints är en app som automatiskt loggar användarens resor och belönar resor med cykel, gång eller kollektivtrafik med poäng och vinstchanser. Poängen kan bytas in mot erbjudanden av produkter och tjänster eller skänkas till välgörenhet. Samtidigt samlas data in över invånarnas resmönster som kan användas för bättre infrastrukturplanering och service. Kalmar är först i Sverige med att använda detta v...v... a...,...m...a...s... a... B... k...i... M... M...ag...-a...r...m...f... (...  
	  
	Västerås: Strategi för levande landsbygd  
	I Västerås stads Trafikplan 2026 finns följande beskrivning av trafikfrågorna på landsbyg-der: En hållbar landsbygdsutveckling innebär att människor bor och verkar på landsbygder och i våra serviceorter. Det är en utmaning att skapa lösningar som möjliggör detta utan att öka transportbehovet. Bredbandsuppkoppling underlättar för boende och verksamma på landsbygder att arbeta på distans och att delta i videokonferenser vilket minskar resbehovet. I stadens bredbandsstrategiska handlingsplan finns målet att hela Västerås skall vara anslu-t... 
	Boende och entreprenörskap på landsbygder främjas genom en väl utbyggd infrastruktur. Bebyggelse i serviceorter och i mindre orter och bebyggelsegrupper på landet ska planeras med hänsyn till målen om god mark- och resurshushållning, exempelvis behovet av utbygg-nad av vägnät och möjligheter att cykla och åka kollektivt.  
	Landsvägen har sina speciella kännetecken med utgångspunkt i den slingrande vägen på landet. Tydliggörande av topografin och möjlighet till utblickar i landskapet har stor bety-delse för trafikanternas upplevelse under resan. Genom flera av de mindre orterna går landsvägar som delar upp bebyggelsen. Här behöver barriäreffekten minskas genom med-veten utformning av vägmiljön. Det innebär att:  
	L
	LI
	 Trygga och säkra gång- och cykelvägar finns till viktiga målpunkter inom samtliga serviceorter  

	LI
	 Trygga och säkra gång- och cykelvägar finns mellan våra serviceorter och staden  

	LI
	 Kollektivtrafiken till och inom serviceorterna är bekväm och snabb  

	LI
	 Möjligheten att kombinera cykel och bil med kollektivtrafik stärks genom tillgång till parkeringsplatser i anslutning till busshållplatser längs förortslinjerna  

	LI
	 Nya bebyggelsegrupper på landsbygder lokaliseras med hänsyn till möjligheterna att cykla och åka kollektivt  

	LI
	 Landsvägarnas karaktär och förutsättningar för upplevelserika resor bevaras utan att ge avkall på tillgänglighet och framkomlighet  

	LI
	 Inom serviceorterna ges vägar och gator en enhetlig ”tätortsmässig” utformning vil-ket stärker ortens identitet  

	LI
	 Placering och utformning av bullerdämpande åtgärder, t ex vallar och plank, stude-ras utifrån påverkan på landskapsbilden och utifrån påverkan på trafiksäkerheten  


	Fortsatt arbete 
	Trafikplanen antogs 2014 och bygger på principerna i Västerås Översiktsplan 2026. Över-siktsplanen aktualitetsprövades 2020 och då konstaterades att det finns utmaningar inom trafikområdet med att utforma ett trafiksystem som är både yt- och energieffektivt i hela kommunen samt att stärka serviceorterna med förbättrade gång- och cykelmöjligheter. 
	Vidare genomfördes en uppföljning av den befintliga Trafikplanen under 2020. I den utvär-deringen framkom bland annat behovet att på ett bättre sätt hantera trafiksystemet som en helhet gällande perspektivet stad och landsbygd.  
	Sedan trafikplanens antagande har Västerås stad arbetat kontinuerligt för att få till bättre gång- och cykelkopplingar mellan Västerås tätort och kringliggande serviceorter. Detta görs 
	i samverkan med Region Västmanland och Trafikverket när gång- och cykelvägar följer reg-ionala eller statliga vägar. En annan viktig aspekt för att öka användbarheten är att få fler sträckor med belysning.  
	För kollektivtrafiken pågår en ständig utveckling för att anpassa utbudet efter de befintliga serviceorternas behov och för behovet i de nya områden som byggs ut.  
	Att planera för utveckling av serviceorterna inom kommunen och kopplingen mellan dessa och huvudtätorten är viktigt för att få ett system av effektiva och hållbara transporter.  
	För att få ett bättre underlag för planering i service-orterna har ett arbete med ortsdialoger genomförts. I sju av kommunens nio serviceorter har dialoger hållits med invånare, föreningar och andra intres-senter. Dialogerna har delvis skett via digitala kartor och enkäter men till största del genom fysiska mö-ten på plats där kartor har ritats fulla med syn-punkter, önskemål och förslag på hur den serviceor-ten kan utvecklas till en bättre plats att bo och verka på. Det har resulterat i dokument som för varje ser-v...c...b...– g...n...i...p...ö...e...a...f...a...g...ö...l...d...e...m... 
	Figur 7 Under ortsdialog. Foto: Västerås Stad 
	Figur 7 Under ortsdialog. Foto: Västerås Stad 
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	Image
	  
	Att planera för trafik och mobilitet för landsbygden kräver god samverkan. Till skillnad mot i en tätort där kommunen har stor rådighet finns det i mindre tätorter och på landsbygden flera olika parter som är exempelvis väghållare och har ansvar för kollektivtrafiken. Så en viktig aspekt är en god framförhållning och god dialog i såväl planering som genomförande av åtgärder. Olika parter har olika planerings-horisonter och olika processer för att landa i beslut om åtgärder.  
	Att planera för trafik och mobilitet för landsbygden kräver god samverkan. Till skillnad mot i en tätort där kommunen har stor rådighet finns det i mindre tätorter och på landsbygden flera olika parter som är exempelvis väghållare och har ansvar för kollektivtrafiken. Så en viktig aspekt är en god framförhållning och god dialog i såväl planering som genomförande av åtgärder. Olika parter har olika planerings-horisonter och olika processer för att landa i beslut om åtgärder.  
	Men för de kommuninvånare som bor på landsbygden eller i de mindre tätorterna är det oviktigt vilken part som har ansvar för de olika delarna. För de är det viktigt att samhällsservicen fungerar som en helhet, vilket gör kommunikation och sam-verkan extra viktigt. Både mellan de ansvariga myndigheterna men även med invå-narna. 
	– Samhällsbyggnadsstrateg, Västerås Stad  
	 
	Path

	SARETS: Regional trafikstrategi 
	Image
	Kommunala trafikstrategier har under senare år bli-vit mer vanligt förekommande i Norrbotten. I takt med erfarenheterna från dessa har insikten ökat om behovet att hantera många frågeställningar i ett vi-dare perspektiv än enbart inom den egna kommunen. Med detta som bakgrund har ett pilotprojekt genom-förts i kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn i syfte att utarbeta en regional trafikstrategi med fokus på hållbart och effektivt resande för arbete och studier inom regionen. Kommunerna har i sam-v...v...i...n...R...e...s...e...e... l...t...S...k... e...k...s.... 
	Figur 8 SARETS - SAmverkan Region Trafik-Strategi. Källa: Bodens kommun 
	Figur 8 SARETS - SAmverkan Region Trafik-Strategi. Källa: Bodens kommun 
	Path

	Strategin Tillsammans framåt blev klar 2017 och har reviderats 2019.   Vis-ion, mål och fem samar-betsområden har tagits fram. Dessa ger en tydlig inriktning och prioritering för arbetet med trafikstrate-gin. 
	Image
	L
	LI
	 Regionalt samarbete 

	LI
	 CO2-snåla transpor-ter och klimatsmarta bilresor 

	LI
	 Gemensam Mobility Management 

	LI
	 Fysisk infrastruktur 

	LI
	 Utvecklad kollektiv-trafik 


	  
	Figur 9 Modell för SARETS. Källa: Bodens kommun 
	Figur 9 Modell för SARETS. Källa: Bodens kommun 
	Path

	Organisation 
	För genomförande av trafikstrategin har en arbetsgrupp med representanter från de fem kommunerna utsetts. Denna har varit ansvarig för att koordinera och genomföra aktivite-terna i strategin. Värdskapet för samarbetet har från 2016 roterat mellan de fem deltagande kommunerna. Vid behov deltar även Trafikverket Region Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Region Norrbotten i arbetet. Politiker från re-spektive kommun utgör styrgrupp. 
	Arbetsgruppen har årligen utifrån strategin tagit fram en verksamhetsplan med prioriterade aktiviteter för året som godkänts av styrgruppen. Arbetsgruppen har träffats minst fyra gånger per år. Vid behov har mindre grupper för specifika aktiviteter skapats, exempelvis för ett gemensamt Mobility Managementarbete. 
	Regionalt samarbete 
	Genom en tydlig plattform för regionala trafikfrågor, där aktörerna har tydliga ansvar skapas goda förutsättningar för att nå framgång i gemensamma insatser i regionen. Genom utveckling av befintliga arbetsformer för dialog och samarbete hittas effektiva lösningar som hjälper till att förverkliga SARETS Trafikstrategi. 
	Målen inom samarbetsområdet är: 
	L
	LI
	 Utveckla ett regionalt samarbete i trafikfrågor 

	LI
	 Skapa en tydlig regional samarbetsorganisation för trafikfrågor.  

	LI
	 Utveckla arbetsformer/processer för regionala prioriteringar och avvägningar inom trafiksektorn 

	LI
	 Effektivt utnyttjande av såväl ekonomiska som personella och miljömässiga resurser.  

	LI
	 Utveckla indikatorer kopplat till målen 


	Samarbetsområdet omfattar stora delar av arbetsgruppens arbete i syfte att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan kommunerna. En viktig del har även varit att gemensamt svara på remisser i regionala och nationella frågor och planer. Resultatet av detta arbete är att kommunerna idag har ett väl etablerat samarbete som även utgör ett forum för andra myndigheter och organisationer att vända sig till i frågor som är gemensamma. 
	Utvecklad kollektivtrafik 
	Med hjälp av smarta och effektiva åtgärder som förenklar kollektivtrafikresandet och gör restiden konkurrenskraftig med restiden för bil, kan fler välja att resa hållbart. Idag sker ar-betsresorna i Norrbotten till övervägande del med personbil, för boende i både de större och de mindre kommunerna. Bilberoendet i Bodens, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner är stort och det finns potential att öka kollektivtrafikresandet.  
	Målen inom samarbetsområdet är: 
	L
	LI
	 Fler ska välja att resa mer hållbart 

	LI
	 Restiden med kollektivtrafik ska bli konkurrenskraftig med bilen.  

	LI
	 Politiskt ställningstagande om ökade satsningar på kollektivtrafik 

	LI
	 Samordning av kommunala/regionala/nationella planer.  

	LI
	 Ökad tillgänglighet och trygghet i kollektivtrafiken. 


	Inom samverkan har nyckeltal för kollektivtrafiken tagits fram i syfte att skapa en uppfölj-ning dels för hur resandet utvecklas men även restider och möjligheter till arbets- och stu-diependling mellan kommunerna. Detta följs upp årligen enligt framarbetade indikatorer. Ett resultat av arbetet är att frågan om en tillgänglig, anpassad och attraktiv kollektivtrafik och kommunernas vilja att skapa bättre förutsättningar för arbets- och studiependling är att Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten startat projektet Åkerbär. P...t...b...m... 
	Gemensam Mobility Management 
	För att främja hållbara transporter och minska bilanvändningen är Mobility Management ett kostnadseffektivt koncept som innebär beteendepåverkande åtgärder. Mindre kommu-nerna har var för sig inte resurser att arbeta med stora Mobility Management-åtgärder men tillräckliga för samverkan. Arbetet med Mobility Management över kommungränserna i reg-ionen får bättre och bredare genomslag. Resultatet kommer att synas i form av system som underlättar för och inspirerar resenären till ett mer hållbart resande, resepla...t... 
	Målet med samarbetsområdet är att etablera ett mobilitetssamarbete i regionen.  
	En utbildning i Mobility Management anpassad för SARETS har upphandlats och genom-förts. Kartläggning och erfarenhetsutbyte av Mobilty Management i de medverkande kom-munerna visar på stor variation av förutsättningar och möjligheter för de deltagande kom-munerna. Ett samverkansarbete har därför påbörjats där kommunerna delar med sig av varandras kompetenser. En MM-arbetsgrupp har tillsatts för att i ett första steg genomföra samordnade aktiviteter i hela SARETS-regionen som grundar sig på koncept fr... 
	   
	”Framgångsfaktorer under arbetet med att ta fram strategin men även i samar-betet efteråt är en gemensam grund och gemensamma mål för den trafikplanering som berör regionen. I många fall påverkar de åtgärder en enskild kommun genom-för även den övriga regionen. Därför behövs en gemensam behovsbild utifrån de olika kommunernas förutsättningar och önskemål, och en gemensam syn på hur åtgärder ska prioriteras.  
	”Framgångsfaktorer under arbetet med att ta fram strategin men även i samar-betet efteråt är en gemensam grund och gemensamma mål för den trafikplanering som berör regionen. I många fall påverkar de åtgärder en enskild kommun genom-för även den övriga regionen. Därför behövs en gemensam behovsbild utifrån de olika kommunernas förutsättningar och önskemål, och en gemensam syn på hur åtgärder ska prioriteras.  
	En gemensamt framtagen regional trafikstrategi kan bidra till ökad samordning i det kommunala planeringsarbetet genom att skapa ett bättre och mer förankrat underlag till bland annat regional systemanalys, trafikförsörjningsprogram, åt-gärdsplanering och kommunala planer.  
	Arbetet efter framtagningen av strategin har resulterat i mer utvecklat samver-kansformer som lett till förstärkt arbetsmarknadsregion och ett mer hållbart transportsystem. Ökad uppmärksamhet för arbetet och regionen.” 
	– Tjänsteperson, SARETS-gruppen   
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	Göteborg: Årlig analys och uppföljning 
	Kommunstyrelsen gav 2011 trafiknämnden i uppdrag att ta fram en trafikstrategi, vilket uppfylldes i och med trafikstrategins antagande i trafiknämnden 2014. Trafikstrategin togs fram i nära samverkan med strategi för utbyggnadsplanering och grönstrategi vilket av-speglas i utformningen av strategierna. Trafikstrategins syfte var att ge de samhällsutveck-lande aktörerna i Göteborg en plattform för samverkan kring trafiken och ett instrument för kommunen att välja goda och resurseffektiva insatser för att integrera trafiken i stadsut-v...t... l...a... b...p... 
	”Trafikstrategi för en nära storstad” innehåller tre huvudmål, för resor, stadsrum respektive gods, och nio strategier som beskriver hur vi ska arbeta för att uppnå huvudmålen. Till varje huvudmål finns även tre effektmål kopplade för att kunna följa utvecklingen över tid. Trafi-kens utveckling och uppföljning av målen sker årligen i trafikkontorets rapport ”Trafik- och resandeutveckling”, som ett sätt att undersöka hur arbetet fortskrider. 
	Arbetet med framtagandet av trafikstrategin pågick under tre år och delades in i tre faser. Dessa tre faser var dialog, utredning och analys; remiss och samråd samt sammanställning och bearbetning av remissvar. Dessa tre faser motsvarar TRAST-guidens två första faser som handlar om att ”starta arbetet och få ett uppdrag och arbeta fram en trafikstrategi”. TRAST-guidens fas 3 Att ”genomföra och förvalta” är det arbete som pågått sedan antagan-det 2014. Den årliga rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” är en...t... 
	Den årliga rapporten Trafik- och resandeutveckling  
	Den årliga rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” tas fram av trafikkontoret i samverkan mellan analytiker och strateger. Främsta målgruppen är politiker och tjänstepersoner inom Göteborgs Stad, men rapporten vänder sig till en bredare målgrupp – alla som är intresse-rade av göteborgstrafiken. Rapporten presenteras i trafiknämnden och publiceras på gote-borg.se. Rapporten fungerar som en faktakälla och som ett stöd i det dagliga arbetet på tra-fikkontoret i kommunikation internt och externt.  
	Det viktigaste syftet med rapporten är att redovisa en årlig uppföljning av effektmålen i tra-fikstrategin och sätta dem i ett sammanhang. Sammanhanget är dels kopplat till trafikstrate-gins strategier, dels till omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen. I rapporten presente-ras resultat från mätningar, marknadsundersökningar och fördjupande analyser som visar hur vi närmar oss effektmålen och som ger ökad kunskap om nuläge och utveckling för olika färdsätt, målgrupper och stadsdelar.  
	Rapporten har utvecklats över åren, tidigare år innehöll den information om åtgärder som genomfördes och blev på så sätt ett årsbokslut för olika program, såsom exempelvis ”Cykel-program för en nära storstad”. Sedan 2018 har fokus varit på att utveckla uppföljning för flera effektmål, framför allt kopplat till fotgängare och gods, men även att beskriva kopp-lingen till stadens övergripande program med relaterade mål, såsom exempelvis ”Göteborg Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030”.  
	Uppföljning av effektmålen 
	Trafikstrategin antogs 2014, men har år 2011 som basår. Målåret är 2035. I tabellen visas trafikstrategins strategier och effektmål. Utöver effektmålen finns ytterligare mål som följs 
	upp i rapporten. Det gäller mål som tagits fram i fördjupningar till trafikstrategin, såsom ex-empelvis planeringsstödet ”Gångvänligt Göteborg” och ”Cykelprogram för en nära storstad”. 
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	 Effektmål 1: Minst 35 procent av resorna i Göte-borg sker till fots eller med cykel år 2035. 



	TD
	Färdmedelsfördelningen beräknas utifrån utvecklingen för olika färdsätt med utgångspunkt från uppskattat antal resor med olika färdsätt i enligt resvaneunder-sökning 2011.  
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	 Effektmål 2: Minst 55 procent av de motorise-rade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik år 2035. 
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	 Effektmål 3: Restiden mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller målpunkter är maximalt 30 minuter för bil och kollektivtrafik. 



	TD
	Följs upp sedan 2018 med hjälp Google distance matrix data API som beräknar förväntade restider mel-lan angivna platser.  
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	 Effektmål 4: År 2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att gång är ett attraktivt sätt att röra sig i innerstaden och andra täta stadsmil-jöer. Gång ska i dessa miljöer också vara det mest attraktiva sättet att ta sig fram (i jämfö-relse med övriga trafikslag).  



	TD
	Följs upp med hjälp av en marknadsundersökning som genomförts sedan 2015. Formuleringen av effektmålet konkretiserades i planeringsstödet Gångvänligt Göte-borg från 2020.  
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	 Effektmål 5: År 2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att gaturummen i innerstaden och i andra stadsmiljöer är attraktiva att vistas i.  



	TD
	Som ovan 
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	 Effektmål 6: Antalet dödade, allvarligt och mått-ligt skadade i Göteborgstrafiken ska minska med 75 procent fram till 2020 jämfört med 2010. 
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	Analys av antalet omkomna och skadade i Göteborg enligt STRADA polis/sjukhus för omkomna och STRADA sjukhus för skadade.  
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	Godstransporter 
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	 Effektmål 7: Transporttiderna och variationen i transporttider på väg och järnväg till och från viktiga industri- och logistikområden ökar inte och ligger år 2035 kvar på 2014 års nivåer. 
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	Mättes 2019 med hjälp av Google distance matrix data API som beräknar förväntade restider mellan två an-givna platser (basvärde) 
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	 Effektmål 8: Godstransporternas påverkan på luftkvalitet, buller och försurning ska minska jämfört med 2014 års nivåer. 
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	Följs upp från och med rapporten ”Trafik- och resan-deutveckling 2021” 
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	 Effektmål 9: Göteborg ska anses vara Nordens bästa logistikläge i ledande rankingar samt all-mänt ansedd som ledande inom klimatsmarta transporter. 



	TD
	Följs upp från och med rapporten ”Trafik- och resan-deutveckling 2021” 




	 Figur 10 Trafikstrategins strategier, effektmål samt ytterligare mål. Källa: Göteborgs Stad 
	Fördjupning och lärdomar: Uppföljning av effektmål 1 och 2 om ökad andel hållbara resor  
	Färdmedelsfördelningen för effektmål 1 och 2 beräknas utifrån utvecklingen för olika färd-sätt (index) med utgångspunkt från uppskattat antal resor med olika färdsätt i enligt en resvaneundersökning 2011. Cykelutvecklingen baseras på förändringen i antalet cykelpassa-ger i permanenta mätstationer, medan bilutvecklingen baseras på förändringen i antalet passager i trängselskatteportalerna. Kollektivtrafikutvecklingen baseras på antalet påsti-gande uppdelat på buss, färja och båt enligt kundräkningssystem. För gång finns inget bra u...t... 
	En lärdom är att det finns risk för felaktiga slutsatser med att presentera index eller färdme-delsandelar där antalet resor inte framgår. Göteborg har exempelvis en relativt stor ökning i cykling sedan 2011 (index 157 för år 2020), men det ger inget genomslag i färdmedelsfördel-ningen eftersom antalet cykelresor i absoluta tal är relativt litet. Om antalet resor totalt änd-ras påverkar det också färdmedelsfördelningen. År 2020 var cykelandelen exempelvis 9 % jämfört med 7 % år 2019. Största orsa...k...k...p... p...d...r...t... s...d...t...g... 
	 
	Image
	Figur 11 Trafikutveckling, 2011-2020, index 100 Källa: Göteborgs Stad 
	Metodmässigt krävs idealt sett en resvaneundersökning (RVU) för att få fram en färdme-delsfördelning, men RVU:er är dyra att genomföra och trafikkontorets erfarenhet är att det är svårt att följa upp färdmedelsmål med RVU:er då olika metoder ger olika resultat. Därför förlitar trafikkontoret sig på nuvarande metod. 
	  
	”Det är en styrka att samla all uppföljning i rapporten ”Trafik- och resandeutveckl-ing”, det ger möjlighet att se samband mellan trafik- och resandeutvecklingen, ska-deutvecklingen och göteborgarnas upplevelse av trafik- och stadsmiljön.  
	”Det är en styrka att samla all uppföljning i rapporten ”Trafik- och resandeutveckl-ing”, det ger möjlighet att se samband mellan trafik- och resandeutvecklingen, ska-deutvecklingen och göteborgarnas upplevelse av trafik- och stadsmiljön.  
	Fokus i årliga rapporten ”Trafik- och resandeutveckling” är att följa upp effektmå-len, det sker ingen uppföljning av huruvida strategierna efterlevs. Det innebär att det är lättare att uttala sig om effekten av omvärldsfaktorer än trafikstrategins stra-tegier. Det ger begränsade möjligheter att uttala sig om vad som krävs framåt. Hit-tills är det en svag måluppfyllelse utifrån våra effektmål sedan 2014.” 
	– Analytiker, Göteborgs Stad 
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	2 Fördjupat arbete 
	Denna del av exempelboken belyser ett vidare trafikstrategiskt arbete inom olika färdsätt så-väl som vissa stadsbyggnadskvaliteter konstaterade i TRAST och andra parametrar kopplat till trafik och trafikens utveckling. Vidare läsning om respektive kapitel återfinns i TRAST-handboken med tillhörande underlag och ytterligare publikationer på samma plats som TRAST-rapporterna. 
	Exemplen belyser dels planer och strategier för en fortsatt utveckling och dels konkreta pro-jekt som genomförts i riktning för de mål och visionsbilder som konstaterats i exempelvis kommunens trafikstrategi. För vidare fördjupning i arbetet bakom exemplet hänvisas läsa-ren till de strategier och styrdokument som återfinns på kommunens hemsida, alternativt att kontakta kommunen i fråga. 
	 
	2.1. Hållbart resande 
	För att uppnå ett mer hållbart resande behövs flera olika åtgärder och en hög grad av sam-ordning mellan strategier, måldokument och verksamheter. För att uppnå ett mer hållbar-bart resande behöver en större andel av resorna genomföras med mindre resurskrävande färdsätt. Detta kräver ett målinriktat, systematiskt arbete med lokalisering av verksamheter och bostäder, utveckling av andra färdsätt samt påverkan på människors beteenden. Föru-tom kommunen medverkar flera aktörer i detta arbete, till exempel privata exploatörer, väg-h...c... 
	 
	Kiruna: Hållbart resande 
	Kirunas trafikstrategi antogs 2014 och är i sin helhet relativt enkel. Det övergripande målet för Kiruna kommuns insatser på trafikområdet är att åstadkomma ett hållbart transportsy-stem för de speciella förutsättningar som råder i Kiruna, en mindre stad i arktiskt klimat. Trafikstrategin anger en målsättning om att minska bilanvändandet och öka antalet resor med kollektivtrafik, cykel eller genom gång. 
	Det främsta syftet med målsättningen är att skapa attraktivare stadsmiljöer, men också att bidra till en bättre folkhälsa och en lägre klimatpåverkan. Utvecklingstrenderna med ökade oljepriser och på sikt en mindre tillgång till fossila bränslen bidrar till att infrastrukturen i dagens städer behöver anpassas till en ny verklighet. Implementerandet av trafikstrategin ska därmed också leda till att Kiruna blir ett mer resilient samhälle. 
	Genomförande 
	Samtliga aktuella styrdokument som berör stads- och trafikplanering tar avstamp i trafik-strategin, vilket medför att strategin genomförs systematiskt. I det dagliga arbetet är strate-gin användbar eftersom den kan nyttjas i större som mindre frågor, allt mellan bedömningar av lokaliseringsalternativ för framtida järnvägsstationer till mer detaljerade avvägningar i gatuprojektering. 
	Trafikplanering bidrar till stadens karaktär 
	Genom medveten trafikplanering ska den nya bebyggelsen enkelt kunna nås via gång- och cykelvägnät samt via kollektivtrafik. Kirunas olika områden ska ha ett vägnät som ger god tillgänglighet. Inom och mellan de olika stadsdelarna ska gång- och cykelstråk planeras som 
	gör att det går snabbare att gå och cykla än att ta bilen. Utformning och gestaltning av gator ska ha god kvalitet och tillsammans med grönstruktur skapas en trivsam stad. 
	Nya kyrkoområdet 
	Ett konkret exempel där bilen har fått ta ett steg tillbaka är Kirunas detaljplanearbete för den mark dit Kiruna kyrka och andra kulturbyggnader ska flyttas. Utöver att området blir ett viktigt område för stadens identitet, utgör också området en trafiknod i stadens nya cent-rum, där kommunen ska tillgodose tillgängligheten för samtliga färdmedel. Detta leder till att många avvägningar behöver göras. Utgångspunkten för detaljplanen har varit Kirunas utvecklingsplan och fördjupade trafikplan. 
	I det vidare arbetet med detaljplanen har avvägningar gjorts så att kollektivtrafik, gång och cykel har prioriterats. Resultatet av det har inneburit att vissa gator har fått bli bussgator, större stråk har försetts med separerade gång- och cykelvägar, tvärgator har stängts för bil-trafik och in- och utfartsförbud har införts för att minska konfliktpunkterna mellan bilar och mjuka trafikanter. Syftet med dessa åtgärder har varit att den fysiska utformningen ska kommunicera hur trafikanterna ska färdas i området och för att...s...s...e...i... 
	 
	”Strategin behöver tillämpas på alla nivåer för att resultatet ska bli det bästa möjliga. I en stadsmiljö behöver tydliga och gena stråk tas fram på ett övergripande plan, för de trafikslag man vill prioritera. I detaljplaneringen behöver man utreda hur gator-nas exakta placering och hur breda gaturum olika gator behöver för att svara mot prioritering. I projekteringen arbetar man vidare med detaljerna som kommunicerar syftet med de allmänna platserna och hur de ska användas.”  
	”Strategin behöver tillämpas på alla nivåer för att resultatet ska bli det bästa möjliga. I en stadsmiljö behöver tydliga och gena stråk tas fram på ett övergripande plan, för de trafikslag man vill prioritera. I detaljplaneringen behöver man utreda hur gator-nas exakta placering och hur breda gaturum olika gator behöver för att svara mot prioritering. I projekteringen arbetar man vidare med detaljerna som kommunicerar syftet med de allmänna platserna och hur de ska användas.”  
	– Trafikplanerare, Kiruna kommun.  
	Path

	  
	Norrköping: Hållbar utveckling i trafikstrategin 
	För att nå kommunens uppsatta mål om en ökad andel resor med gång, cykel och kollektiv-trafik behövs en långsiktig plan för utveckling av infrastrukturen. Under tre år pågick ett EU-finansierat projekt tillsammans med Östgötatrafiken och Region Östergötland. Det ge-mensamma målet var att ta fram ett hållbart trafiksystem till resecentrum med Ostlänken.  
	Efter projektet fanns en stor mängd underlag som behövde förankras och där uppstod beho-vet av en politiskt antagen trafikstrategi. Norrköping har valt att ta fram trafikstrategin som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för att ge planhandlingen styrka genom PBL-proces-sen.  
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	Hållbarhet i trafikstrategin 
	Att ha stort fokus på hållbarhet var självklart från start, detta för att kunna uppnå kommunala, regionala, nationella samt globala hållbarhets-mål. Trafikstrategin sätter fokus på människan och de behov Norrkö-pingsborna har. De tre benen inom hållbarhet är alla viktiga och har lyfts fram i trafikstrategin. Den ekologiska hållbarheten främjas i och med att trafikstrategins långsiktiga mål är att öka andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik samt att minska andelen resor med biltrafik. En stra-t... f...o...p...d...m...a...r...s... t...t...d...t... 
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	Figur 12 Visionsbild. Källa: Norrköping Kommun 
	Figur 12 Visionsbild. Källa: Norrköping Kommun 

	Trafikstrategin har genom att inte-grera kapitlen staden och människan lyft in sociala aspekter kopplat till trafiksystemet i syftet att främja den sociala hållbarheten. Den sociala hållbarheten prioriteras i och med den föreslagna prioriteringsord-ningen där människan står främst. Enligt prioriteringsordningen ska prioritering ske i följande ordning: gång, cykel, kollektivtrafik, gods, bil.  
	Figur 13 Prioriteringsordning för färdsätten.  Källa: Norrköping Kommun 
	Figur 13 Prioriteringsordning för färdsätten.  Källa: Norrköping Kommun 
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	I avsnittet om människan lyfts trygghet och barnperspektivet upp, att barn har möjlighet att röra sig är viktigt för de-ras utveckling. Under arbetet har barn fått lämna in åsikter om vad de ser som en barriär när de rör sig i trafiken. Traditionellt pratas om fysiska barriä-rer men i detta fall inkluderas även so-ciala barriärer som en aspekt som kan minska människans möjligheter att röra sig och det föreslås att dessa kart-läggs. Den sociala hållbarheten inklu-derar även ett jämställdhetsperspektiv d...o...f...s... 
	Figur 14 Kvinnors resvanor. Källa: Norrköping Kommun 
	Figur 14 Kvinnors resvanor. Källa: Norrköping Kommun 

	Figur 15 Hälsoeffekter med cykling. Källa: Norrköping Kommun 
	Figur 15 Hälsoeffekter med cykling. Källa: Norrköping Kommun 
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	Ett av åtgärdsförslagen i trafikstrategin är att använda begreppet gender budgeting för att säkerställa att de investeringar som görs bidrar till en ökad jämställdhet.  
	I den kommunala verksamheten har budgeten en viktig roll. Att använda gender budgeting ökar som sagt den sociala hållbarheten men även den ekonomiska. Det långsiktiga målet med trafikstrategin är att öka andelen som reser med gång, cykel eller kollektivtrafik och att minska andelen som reser med biltrafik. Scenarioberäkningar för Norrköping visar att ökad fysisk aktivitet med sju minuter per person och dag genererar samhällsekonomiska vinster på 362 miljoner kronor. Även naturvårdsverket ser stor potential... 
	Fyrstegsprincipen är en vedertagen metod som är framtagen av Trafikverket. Genom att ar-beta med fyrstegsprincipen i det kontinuerliga arbetet kan den ekonomiska hållbarheten stärkas.  
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	Figur 16 Illustration av Fyrstegsprincipen. Källa: Norrköping Kommun 
	Trafikstrategin i samhällsbyggnadsprocessen 
	För att få genomslag i hela samhällsbyggnadsprocessen har trafikplanerare med olika plane-ringshorisonter varit inkluderade i projektet. Utöver den breda projektgruppen har Norrkö-pings politiker involverats i arbetet.  
	I början av arbetet bjöds politiker från Samhällsbyggnadskontorets olika nämnder in till fö-reläsning och workshop för att förklara de utmaningar trafiksystemet står inför. Under pro-jektets gång har politikerna ha möjlighet till inspel inte minst under samrådsskedet då samt-liga politiska partier erbjöds en presentation av trafikstrategin. Under den senare delen av framtagandeprocessen har politiken involverats genom en politisk styrgrupp där en repre-sentant från varje politiskt parti ingår. Gr...s...a...k...  
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	Figur 17 Färdmedelsfördelning. Källa: Norrköpings Kommun 
	Genom att hållbarhet genomsyrar hela trafikstrategin skapas en långsiktigt hållbar plan för utveckling av framtidens Norrköping. Förankringsprocessen möjliggör att planen kan an-vändas och följas på olika planeringsnivåer vilket i slutändan innebär att Norrköpingsborna kommer ha goda förutsättningar att ställa om till ett mer hållbart resande, både för sig själva och sin egen folkhälsa men även för klimatet och framtida generationer.  
	Umeå: Mobility Management och projekt hållbara resor 
	För att få ut önskad effekt av den fysiska planeringen och för att optimera det befintliga transportsystemet är det viktigt att arbeta med beteendepåverkan för att kunna öka andelen hållbart resande och därigenom förbättra luftkvaliteten. Umeå kommun började arbeta med mobility management (MM) i större skala år 2008. Beteendeförändringar är sedan 2014 en del inom den ordinarie verksamheten och trafikstrategin vilken återfinns i översiktsplanen. 
	Aktiviteterna följs upp årligen i boksluten för trafikprogrammen, och resultaten följs upp i resvaneundersökningar. Några exempel på aktiviteter/åtgärder som genomförts inom ordi-narie verksamhet: 
	L
	LI
	 MM i trafikprogrammen – I flera av trafikprogrammen har Umeå kommun inarbe-tat mobility management och åtgärder kopplade till området. 

	LI
	 Grön färdplan - Under 2019-2021 har en samverkansplattform haft avstämningar och uppföljningar med fokus på kommunens arbete med hållbart resande för den egna verksamheten. Både i tjänsten och till och från arbetsplatserna. Nätverket har resulterat i flera synergieffekter. 

	LI
	 Informationskampanjer – Umeå kommun har bl.a. tagit fram en film tillsammans med Svenska cykelstäder för att förmedla om vad som gäller på en cykelöverfart. Andra exempel på informationskampanjer där Umeå har stöttat andra initiativ är Vintercyklingens dag (Svensk Cykling) och Cykelns dag (Svensk cykling och Svenska cykelstäder). Exempelvis genom att sprida information i sociala medier och upp-muntra cyklister och fotgängare med t.ex. lysen och reflexer. 

	LI
	 Mobilitetsveckan och SEE Hållbarhetsvecka – Umeå kommun genomför årligen återkommande aktiviteter under dessa veckor, t.ex. uppmuntran till hållbara rese-närer och kampanjer med chans att vinna priser. 

	LI
	 Samarbeten – Umeå kommun har ett samarbete med polisen med fokus på trafiksä-kerhet och synlighet i trafiken, t.ex. genom att dela ut cykellysen och reflexer till cy-klister och fotgängare kvällstid. Kommunen har även deltagit i andra samverkans-projekt, t.ex. Trafikverkets initiativ att arbeta med MM i byggskedet med syftet att identifiera och genomföra åtgärder för att minska trafiktrycket och uppnå långsik-tiga beteendeförändringar som främjar hållbarhet.  

	LI
	 Hållbart resande och trafiksäkerhet - Kollvisionen, som syftar till att ändra beteen-den hos alla trafikanter och på så sätt göra trafiksituationen både trevligare och säk-rare, är en återkommande kampanj. Filmer har tagits fram för att sprida kam-panjens budskap att ta ögonkontakt, anpassa hastigheten, visa hänsyn och följa tra-fikreglerna.   

	LI
	 Hållbart resande och skolor - Det är viktigt att barn har en säker trafikmiljö runt sin skola. Umeå kommun arbetar aktivt med att mäta trafikflöden och förbättra för gå-ende och cyklister genom en rad olika insatser i den fysiska trafikmiljön, men även via kampanjer och information. Umeå kommun har bl.a. samlat tips till både skolle-dare och vårdnadshavare på sin webbsida och tagit fram en serietidning tillsam-mans med Svenska cykelstäder. Kommunen deltar även i Trafikkalenderns Gå & Cykla till skolan ...t...n... 


	L
	LI
	 U-bike och Cykelstället - Ett populärt inslag på Umeås cykelbanor är de uppskattade eldrivna lådcyklarna i U-bike. Sedan projektets start 2017 till augusti 2021 har låd-cyklarna färdats 153 000 kilometer och 770 umebor testat tjänsten som erbjuder ett hållbart alternativ till korta bilresor. Cykelstället är en knutpunkt för cyklister i cen-trala Umeå. Där kan man hyra en plats i ett låst garage, serva sin cykel, parkera vä-derskyddat och säkert, låna en U-bike och ladda sin telefon eller elcykel. 


	Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR) 2019-2022   
	Projektet Hållbara arbets-och tjänsteresor initierades och ägs av Region Västerbotten och får stöd av Europeiska utvecklingsfonden. I projektet deltar tio organisationer i Västerbotten som utgörs av både kommuner och företag. Syftet med projektet är att uppmuntra och un-derlätta för hållbart resande på arbetsplatserna, både med resor till och från jobbet och i tjänsten. Tidigare MM-projekt har till största delen riktat sig till invånare, medan detta pro-jekt riktar sig enbart till anställda. Projektet inleddes med en nulägesanalys som i...e...h...e...s...s...i... 
	Hittills har projektet genomfört aktiviteter såsom:   
	L
	LI
	 Elcykelkampanj - En aktivitet som låter anställda på Stadshuset låna elcyklar på rul-lande schema (två veckors-intervaller). Totalt har över 110 medarbetare fått låna el-cykel. 

	LI
	 Cykla- och gåkampanj - En kampanj med syfte att uppmuntra till att gå och cykla mera, både till och från arbetet, på fritiden och i tjänsten. En variant genomfördes i september månad och en i februari, där det senare innebar att deltagare fick gratis dubbdäck och broddar.  

	LI
	 Gratis däckbyte och cykelservice – Under höst och vår har anställda erbjudits gratis byte till vinterdäck, och sommardäck samt fått en service på sin cykel. Syftet var att uppmuntra cykling året om.  

	LI
	 Revidering resepolicy och riktlinjer - Projektet initierade 2020 att skriva om befint-lig resepolicy från 2016, eftersom pandemin innebär nya sätt att förhålla sig till re-sor och möten.  

	LI
	 Uppföljning tjänsteresor – Det har tidigare saknats en årlig uppföljning på kommu-nens samtliga tjänsteresor med alla slags färdsätt (allt från cykel till flyg). Projektet har initierat arbete med att sammanställa alla resor mellan 2018-2020 samt ta fram mall för hur det i fortsättningen ska följas upp.  

	LI
	 Fysiska investeringar – cykelpump med markdekaler i syfte att informera och upp-muntra om cykelåtgärder. Fler liknande åtgärder planeras.  

	LI
	 Förmånscykelutvärdering – Umeå kommun införde förmånscyklar för anställda 2018. Projektet initierade en uppföljning över hur detta har fungerat och hur det har påverkat resvanor. En enkät skickades till alla 900 anställda som har förmånscykel. 


	Se figurer på nästa sida för exempel på resultat. 
	 
	Resultatet visar hur resvanorna såg ut före anställda började hyra förmånscykel. Bland an-nat går det att se att cykel är det vanligaste transportalternativet på sommaren och att köra bil ensam är näst vanligast.  
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	Figur 18 Resvaneundersökning innan förmånscykel. Källa: Umeå kommun 
	Resultatet visar hur resvanorna ser ut efter anställda börjat hyra förmånscykel. Bland annat har bilresorna har halverats på sommarhalvåret och elcykel har gått om bil och blivit det näst vanligaste transportalternativet på sommaren.  
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	Figur 19 Resvaneundersökning efter förmånscykel. Källa: Umeå kommun 
	  
	2.2. Trafiksäkerhet 
	Trafiksäkerhet påverkar hälsa och trygghet och är alltså en förutsättning för att människor ska kunna ta del av samhället. Dödsfall och personskador genom vägtrafikolyckor utgör ett av de stora folkhälsoproblemen. Till följd av olyckor på de svenska gator och vägar under 2020 miste 204 personer livet och 1 6451 skadades så svårt att de får bestående men. Att minska antalet olyckor med allvarliga följder är inget som sker över en natt utan det kräver ett långsiktigt arbete. 
	1 Vägtrafikskador 2020 (Trafikanalys Statistik 2021:13) 
	1 Vägtrafikskador 2020 (Trafikanalys Statistik 2021:13) 

	Den internationella och nationella målsättningen innebär att varje enskild kommun har ett ansvar att medverka till att uppfylla uppsatta mål. Kommunen har ett ansvar dels i sin egen-skap som väghållare och systemutformare och dels som ansvarig för sina medborgare och deras hälsa. Ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete förutsätter att trafiksäkerhetsfrågorna är väl förankrade i kommunens ledning och även integrerad med den övriga stadsplane-ringen. Förbättrad trafiksäkerhet ger inte bara färre olyckor utan även en bättre stadsmiljö m... 
	 
	Huddinge: Trafiksäkerhetsplan 
	Huddinge kommun har som mål arbeta strategiskt och systematiskt med trafiksäkerhet i kommunen. Det övergripande målet med trafiksäkerhetsarbetet är att arbeta med säkerhet i trafiksystemet för att ingen ska dö eller allvarligt skadas i trafiken. En kommun som strävar efter ett jämlikt bemötande måste ha en tydlig plan och målbild kring trafiksäkerhetsarbetet. Om prioriteringar av trafiksäkerhetsåtgärder i stor utsträckning görs utifrån inkomna klago-mål, finns stor risk att åtgärder hamnar där resursstarka personer upplever trafikproblem. D...s...ä...r... 
	Huddinge har tagit fram en trafiksäkerhetsplan som antogs av kommunfullmäktige 2017. Planen togs fram med hjälp av TRAST-handboken ”Trafiksäkra staden”. Planen har som mål att 50 procent färre dödas eller allvarligt skadas i trafiken på Huddinges gatunät samt att 25 procent färre skadas måttligt eller lindrigt. En analys av de vanligaste typerna av olyckor i kommunen genomfördes och utifrån olycksstatistik prioriteras oskyddade trafikanters sing-elolyckor, olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter samt singelolyckor mellan m..., i... o...d... o...h...d...d...  
	Baserat på vilka åtgärder som kan minska ovan nämnda olyckstyper pekas fem insatsområ-den ut för att uppnå i trafiksäkerhetsplanen. Insatsområdena är; drift- och underhåll, gång- och cykelpassager, hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet. Barns resor och äldres resor har pekats ut som extra prioriterade. Specifika målsättningar samt en lista på åtgärder kopplas till varje inriktning som också kopplat till ett mätbart mål som ska uppnås 2030. Målen redovisas på s. 13 i Huddinges trafiksäkerhetsplan. Målen ger en inriktning för trafik...s... 
	Barn och äldres resande 
	I Huddinge är barn och äldre utpekade som prioriterade i trafiksäkerhetsarbetet. Barn och äldre i högre grad oskyddade trafikanter. Perspektivet kring att en 8-åring ska kunna röra sig obehindrat i Huddinges trafikmiljö tillsammans med sin 80-åriga far- eller morförälder ska vara vägledande. Definitionen kring vem som betraktas som äldre är inte helt fastslagen. Äldre består av en heterogen grupp av personer med olika rörelseförmågor och behov. Valet av målgruppen bygger på att personer över 70 år är överr...g...m... 
	Den andra prioriterade gruppen är barn. Huddinge har länge bedrivit ett omfattande arbete med Säkra skolvägar som bygger på information och kampanjer för att minska skjutsningen till skolan. Vidare har arbetet skapat stor förståelse för barns förutsättningar i trafiken. Barn har andra förutsättningar än vuxna, vilket bör beaktas i trafiksäkerhetsarbetet. Yngre barn har inte utvecklat alla sinnen ännu och har ofta sämre impulskontroll och har svårare att be-döma avstånd och hastigheter än vuxna. De är oftast kortare än vuxna, och har ...s...k...p...s... 
	I Huddinge har arbetet med barns och äldres resande angripits genom att först identifiera målpunkter för barn och/eller äldre, så som skolor, förskolor, idrottsanläggningar, service och butiker, var lokaliserade. Därefter har geografiska områden där många barn och äldre troligtvis rör sig ringats in. Inom dessa områden har en analys av hur betydande målpunk-ten är samt hur många som nyttjar målpunkten gjorts, samt om målpunkterna sammanfall-ler med andra målpunkter i kommunen. Totalt skapades en lista med sju prioriterade områ-d...s...i...b...g...o...a...b... 
	Resultatet av inventeringen sammanställdes och utredningen tog fram åtgärdsförslag för åt-gärder som sedan kategoriserades som prio 1, 2 eller 3. Efter inventeringen samverkade tra-fikplanerare, trafikingenjörer och landskapsarkitekter på sektionen och valde tillsammans ut åtgärder utifrån prioriteringarna inför investeringsplanen för kommande år. För vissa åt-gärder söktes statlig medfinansiering.  
	Parallellt med att planera investeringar jobbar Huddinge med informations- och kampanjin-satser inom Säkra skolvägar. Tanken är att de fysiska åtgärderna ska kombineras med ökade informationsinsatser för att uppmana barn att gå och cykla till skolan eller fritidsaktiviteten i högre utsträckning. Således är tanken att arbetet med Säkra skolvägar ska stå på två ben; fysiska trafiksäkerhet- och framkomlighetsåtgärder med fokus på barn samt information och kampanjer och att kopplingen ska vara tydlig.  
	Uppföljning 
	Huddinge arbetar med uppföljning på olika sätt.  
	En uppföljning av målen för 2030, som redovisas i trafiksäkerhetsplanen, görs inom ramen för uppföljning av trafikstrategin som genomförs varje år.  
	En uppföljning av vad som har genomförts görs i slutet av året och projekt som inte har hun-nits med genomförs i november varje år. Projekt som inte har färdigställts förs över till kom-mande års investeringsplan. 
	Huddinge kommun planerar att bli duktigare på att återkoppla till barn, vårdnadshavare och äldre när något har genomförts i anslutning till viktiga stråk samt hur de upplever för-ändringen. Huddinge behöver hitta en bättre modell för hur arbetet med Säkra skolvägar kopplar till investeringsplanen samt om det går att se långsiktiga effekter av investering-arna. 
	Det behövs uppföljning kring huruvida genomförda åtgärder ger effekt eller om barnen och de äldre är nöjda. Detta behövs för att rätt typer av åtgärder ska genomföras och att investe-ringsmedel använd på rätt sätt. 
	 
	”Det tar lång tid att implementera en trafikstrategi och tillhörande åtgärdsplaner inom kommunen så alla förvaltningar känner ett ägandeskap av arbetssättet. Det är viktigt att ha tålamod och bevaka samt påminna om riktlinjer. 
	”Det tar lång tid att implementera en trafikstrategi och tillhörande åtgärdsplaner inom kommunen så alla förvaltningar känner ett ägandeskap av arbetssättet. Det är viktigt att ha tålamod och bevaka samt påminna om riktlinjer. 
	Det har varit bra att ha en tydlig prioriteringsordning av investeringar. Att ta fram och utreda och sedan projektera ett antal olika åtgärder är bra. Det är bra med flexibilitet i handlingsplanen om oförutsedda hinder uppstår som göra att tidplanen för åtgärden förskjuts.  
	Det är bra att jobba i stråk och identifiera de viktigaste stråken för barn och äldre eftersom det sällan finns medel att åtgärda alla brister på alla gator.  
	Många åtgärder som identifierats rör drift och underhåll eller andra markägare. Arbetet kräver samordning och att fler aktörer deltar, så som kommunala bolag och andra förvaltningar.   
	Personalen i skolan och i andra verksamheter så som hemvård och äldreboenden känner behov av att prioritera övrig verksamhet. Det har inneburit att det kan vara svårt att engagera målgrupperna. Det behövs former och förhållningssätt för att samverka på ett sätt som gynnar alla parter.” 
	– Trafikplanerare, Huddinge kommun 
	 
	Path

	 
	  
	 
	Lomma: Trafiksäkerhetsplan 
	Trafiksäkerhetsplanen antogs 2016 och ersätter den trafiksäkerhetsplan som togs fram 2001-2005. Syftet med trafiksäkerhetsplanen är att vara ett stöd i den vardagliga kommu-nala planeringen, dels för att förstå den eventuella lokala problematiken och dels när det gäller att prioritera mellan insatsområden och åtgärder, samt även för att koppla Lommas lokala arbete till de nationella målen. Trafiksäkerhetsplanen är framtagen enligt det arbets-sätt som föreskrivs i handboken Trafiksäkra staden: handbok för ett måli...t...i... 
	Trafiksäkerhetsplanen togs fram för att långsiktigt och övergripande planera för ökad trafik-säkerhet och förbättring för de olika trafikslagen samt att skapa förutsättningar för att ar-beta systematiskt med kommunens trafiksäkerhet.  
	  Figur 20 Processen i Trafiksäkra staden, modifierat steg 2 av SWECO. Källa: Lomma Kommun 
	Image
	Modifieringar av arbetssättet 
	Handboken Trafiksäkra staden utgår nästan uteslutande från trafikolycksdata som underlag för analys av trafiksäkerhetsläget i kommunen. I handboken hanteras målbilder och åtgär-der på ett generellt plan i form av att andelar av olyckstyper ska åtgärdas och att lämplig åt-gärd kan vara X eller Y. Då Lomma är en mindre kommun förväntades inte underlaget i form av olycksdata vara tillräckligt stort för att dra säkra slutsatser på för att peka ut åtgär-der för det fortsatta arbetet på specifika platser. Därför diskuterades alternativa, komplette...r...s...k... 
	Målbeskrivning 
	Lomma kommun har brutit ner de övergripande nationella målen till lokala mål för kommu-nen. Till skillnad från trafiksäkerhetsplanen från 2005 fokuserar en trafiksäkerhetsplan som tas fram enligt handboken på mätbara mål. 
	Mål för trafiksäkerhetsplanen: 
	L
	LI
	 Antalet dödade i trafiken ska fortsätta vara noll  

	LI
	 Andelen svårt skadade ska minska med 40 %  

	LI
	 Andelen lindrigt skadade ska minska med 25 % 


	Målåret för dessa var 2020, av de tre målen var det endast sista målet som inte uppnåtts. I samband med att Lomma kommuns Trafiksäkerhetsplan och Cykelplan revideras kommer nya mål att sättas.  
	Nuläges- och konsekvensbeskrivning  
	Det utförs en olyckskartläggning utifrån information från STRADA. Statistik sammanställs om antal olyckor i kommunen, om de skett på statliga, kommunala eller enskilda vägar, ska-degrad och olyckstyp. Utöver det studeras även olyckorna på individnivå. Resultatet visar att de mest drabbade trafikanterna är oskyddade trafikanter såsom cyklister, mopedister och fotgängare, både vad gäller svåra och lindriga skador.  
	Som komplement till olycksstatistiken från STRADA gjordes hastighetsmätningar och en övergripande inventering. Hastighetsmätningarna var småskaliga till sin karaktär då det endast mättes cirka 20 fordon per plats, men å andra sidan gjordes mätningar på ett stort antal platser, 131 stycken (mätningarna på ett trettiotal platser fick dock avbrytas då flödena var alltför låga). Platserna föreslogs utifrån följande kriterier:   
	L
	LI
	 Samtliga markerade korsningar och passager på huvudnätet, viktiga lokalgator och prioriterade stråk där oskyddade trafikanter korsar motortrafik  

	LI
	 Samtliga platser där cykelväg korsar bilväg  

	LI
	 Plats i anslutning till busshållplats eller dylikt, där oskyddad trafikant kan väntas korsa bilväg 


	Syftet med inventeringen var att skapa en övergripande bild över de fysiska förutsättning-arna för passagerna i Lomma kommun för att kunna sätta hastighetsbilden i ett samman-hang. Utifrån sammanställning och analys av olycksdata, hastighetsmätningar och övergri-pande inventering har det varit möjligt att identifiera ett antal platser/stråk som de kom-mande trafiksäkerhetsarbetet behöver fokusera på. 
	Mål och förankring  
	Detta moment är tvådelat. I delen mål hanteras utfallet från olycksanalysen i perspektiv av målbilden för Lomma kommun. Delen förankring omfattar att förankra arbetet med trafik-säkerhetsplanen i relevanta instanser. Denna genomfördes genom en workshop med delta-gare från tekniska nämnden. 
	För att nå de lokala målen behöver ett antal insatsområden formuleras i syfte att reducera de olyckstyper som är mest omfattande i Lomma kommun. I ett första steg görs en prioritering av de olyckstyper som har stort antal svårt skadade och även många lindrigt skadade. Med hjälp av kunskap om orsaken till olyckor och på vilken typ av platser olika olyckor sker har fem insatsområden identifierats för att reducera de prioriterade olyckstyperna som valdes.  
	Åtgärdsplan 
	För att få ett effektivt genomförande av trafiksäkerhetsplanen krävs bra samarbetsformer och tydliga rutiner. De typer av åtgärder som Lomma kommun föreslås arbeta vidare med är både fysiska, administrativa och kommunikativa. De administrativa och kommunikativa åt-gärderna berör inte enbart Samhällsbyggnadsförvaltningen utan ett samarbete med andra aktörer är nödvändigt; exempelvis andra förvaltningar, Polisen och transportföretag.  
	Lomma har idag ett förvaltingsöverskridande arbete inom trafiksäkerhet och nära dialoger med bland annat Barn- och utbildningsnämnden, Trafiksäkerhetsrådet och polisen. Samar-bete och förankring leder till att genomförda åtgärder kan utvärderas för att säkerställa att rätt insatser sätts in. 
	  
	2.3. Trygghet 
	Olika omständigheter påverkar känslan av trygghet. Det kan vara avsaknad av belysning, buskage, trafikflöden eller närvaro av hotfulla personer. Många miljöer känns trygga dagtid, men kan upplevas som skrämmande i mörker. Upplevelsen av trygghet är subjektiv och kan alltså bero av många olika faktorer. En hög trygghet och planeringen för att uppnå denna är en viktig faktor för en hållbar samhällsutveckling, vilket även förmedlas i exempelvis trans-portpolitiska mål, agenda 2030 m.fl.  
	 
	Lomma: Trygga cykelvägar till skolor 
	Lomma kommun har under 2018-2020 genomfört en satsning för en miljövänligare och häl-sosammare väg till skolan. Planeringen utgår från kommunens trafiksäkerhetsplan samt cy-kelstrategi där skolskjutsningen problematiseras ur ett trafiksäkerhets-, trygghets- och håll-barhetsperspektiv. Som en del i detta har kommunen beviljats stöd av Energimyndigheten på 1 525 000 kronor för att driva projektet.  
	I en medborgarenkät för Lomma kommun som genomfördes 2017 framgick det att många av de tillfrågade använde bilen varje dag för att lämna och hämta på förskola och skola samt för resor till och från arbetet. Av den anledningen startades projektet Hållbara transporter till och från skolor, ett personal- och elevengagemangsinitiativ av Lomma kommun. Målen med projektet var att öka andelen resor med hållbara färdmedel till och från skolan samt att implementera ett arbetssätt för att systematiskt ge el...ö...t... 
	Genomförande  
	I början av projektet genomfördes en workshop för vårdnadshavare och personal på Strand-skolan med syfte att få inspiration och förslag på aktiviteter att genomföra i projektet. Efter det skickades en resevaneundersökning ut till vårdnadshavare med barn i åk F-2 samt till personalen för att kartlägga elever och personals resmönster, hur de hade önskat att de reste, vilka aspekter som var viktiga i valet av resa samt upplevelse av kunskap kring håll-bara transporter. Projektet delades sedan in i tre temaområden att arbeta med under läså-r...l... 
	Trafiksäkerhet  
	Som en inledning och uppstart av hela projektet fick eleverna först lära sig mer om och ar-beta kring vad hållbara transporter innebär. De arbetade med hur deras skolväg ser ut och alla elever på skolan fick med hjälp av pedagogerna markera ut var de bor på en stor karta som satt uppe i skolans entré. Syfte var att visa eleverna att alla har olika förutsättningar att resa till skolan. Vidare anordnades en cykeldag på Centrumtorget i Lomma och eleverna fick arbeta med trafik och trafiksäkerhet.  
	Miljö/globala mål  
	Det nya temaområdet inleddes med att eleverna fick titta på en teaterföreställning. Dagarna efter föreställningen fick eleverna delta i en workshop med dramaövningar. Eleverna fick ut-över det bekanta sig med de globala målen genom olika övningar och aktiviteter.  
	Hälsa och rörelse  
	Flera av klasserna deltog i Generation Peps Upp och hoppa-utmaning. Genom Generation Peps manifestationsdag uppmanas hela Sverige till mer fysisk aktivitet i vardagen och de vill också inspirera till mer rörelseglädje, för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.  
	Eleverna på skolan utmanades dessutom under två veckor att röra sig extra mycket genom att gå och cykla till skolan, alternativt springa en slinga på skolgården på rasten. För varje aktivitet fick barnen lägga en boll i ett plaströr.  
	Anta utmaningen - gå eller cykla till skolan genomfördes en dag i september 2020. Alla upp-manades att gå eller cykla till skolan. Vårdnadshavare som var tvungna att ta bilen för att lämna sitt barn uppmanades att parkera på en parkeringsplats en bit från skolan och prome-nera tillsammans med sitt barn den sista sträckan. På skolan möttes eleverna av musik och ballonger och det delades ut ”Min smarta väg till skolan”-nyckelringar och frukt. Projektet avslutades i början av november på skolan med diplom och en ...t... 
	Resultat elever  
	Resor med hållbara färdsätt ökade markant från 2019 till 2020, från 59 % till 80 %, det vill säga en ökning med 36 %. År 2019 skjutsades 4 av 10 barn till skolan, vilket halverades året därpå. Bilresorna stod också för den största förändringen – en minskning med 21 procen-tenheter, motsvarande 52 %. 
	Resultat personal  
	Image
	Personalens resor med hållbara färdmedel ökade även de markant. Bland dessa var det gång som ökade mest, från 0 till 11 %. Andelen som tog sig med bil till arbetet mins-kade med 16 procenten-heter, motsvarande 46 %. Andelen personer som körde bil till arbetet hade med andra ord nästan halverats. Denna positiva förändring var en indi-kation på förändrat bete-ende till följd av de insat-ser som genomfördes un-der året.  
	Figur 21 Färdmedelsfördelning elever. Källa: Lomma Kommun 
	Figur 21 Färdmedelsfördelning elever. Källa: Lomma Kommun 
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	Figur 22 Färdmedelsfördelning personal. Källa: Lomma Kommun 
	Figur 22 Färdmedelsfördelning personal. Källa: Lomma Kommun 
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	Image
	Eskilstuna: Tryggare tunnlar genom offentlig konst och belysning 
	Eskilstuna har genomfört ett trygghetsprojekt i en av Eskilstunas längre tunnlar – 50 meter – som knyter samman ett av Eskilstunas områden med flerbostadshus (Årby) med närlig-gande stadsdel med grundskola. Projektet genomfördes i linje med de kommunala trafikmå-len som finns i strategidelen för ”Trafikplan för Eskilstuna kommun”, som syftar till att uppnå den kommunens vision. Trafikmålen omfattar bland annat en hög trygghet där sär-skilt fokus läggs på gång- och cykelvägnätet, där tunnlar är utpekade som en möjlig källa till o... 
	Tunneln byggdes på 60-talet i samband med miljonprogrammens tillkomst med tillhörande SCAFT-ideal. Trygghetsvandringar har genomförts i området och denna tunnel – likt andra tunnlar – upplevdes otrygg av alla ålderskategorier. Cirka 600 barn använder tunneln dagli-gen för att ta sig till/från skolan. Mitt i tunneln finns en trappa upp till en busshållplats som är Eskilstunas 10:e största sett till antal påstigande resenärer (120 000 per år).  
	Utöver barnen och bussresenärerna så används tunneln av gångare och cyklister för att röra sig mellan stadsdelarna. I stället för den vanliga lösningen med bättre belysning, vitmålade väggar etcetera sammanföll upprustningen med ett samverkansprojekt mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningskontoret där offent-lig konst blev det bärande elementet i det trygghetsskapande arbetet. 
	 
	Image
	Figur 23 Årbytunneln före. Foto: Eskilstuna Kommun 
	Projektet genomfördes med en lokal konstnär i stadsdelen Årby som tog fram en vision över hur tunneln skulle se ut. Konstnären Stanislaw Lux (i samarbete med konstnären Telma Castro) har sedan utgått från teckningar från barn boende i Årby. Teckningarna har bearbe-tats av konstnären och omvandlats till betongreliefer som monterats på väggarna i tunneln. Totalt är det 23 olika kompositioner som är uppsatta i tunneln. "Det blir ett galleri, en berät-telse om Årby, där de upplyftande, kreativa händelserna tas fram.", berättar Stanislaw Lux.  
	Först putsades väggarna vita och därefter skapades konstverket (betongrelieferna montera-des) och sist målades bilderna. Efter att konstverket färdigställts har tunneln även komplet-terats med ny trygghetsskapande belysning, som inte bara lyser upp tunneln på ett bättre sätt, utan även belyser betongrelieferna. Känslan i tunneln idag är helt annorlunda mot tidi-gare. 
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	Figur 24 Årbytunneln efter. Foto: Eskilstuna Kommun 
	 
	Image
	Figur 25 Ett av konstverken i tunneln. Foto: Eskilstuna Kommun 
	Eskilstuna har även sedan tidigare goda erfarenheter av konst i tunnlar. Tidigare har två tunnlar vid två skolor (Lagersbergsskolan och Slagstaskolan) smyckats med konstverk från barn. I det ena fallet har barns teckningar projicerats med hjälp av en projektor och i det andra fallet har barn fått måla själva i tunneln. Förutom att skapa en bättre trygghet (en an-nan upplevelse i tunneln – att det är en plats som någon bryr sig om) så har syftet i dessa två fall varit att locka barnen att använda tunneln istäl... 
	Även om tunnlarna inte skapat särskilt långa omvägar så var det fortfarande en stor andel barn som valde att korsa gatan bredvid tunneln istället. Dessa tunnlar är av det mer tradit-ionella snittet över två körfält, cirka 10 – 15 meter. Utvärderingarna visade att barnen var stolta över sin tunnel och att den (i alla fall när det skapades och när utvärderingen gjordes i anslutning till införandet) fick fler barn att välja tunneln till skillnad från tidigare. 
	 
	Image
	Figur 26 Tunnel Lagersberg. Foto: Eskilstuna Kommun 
	  
	2.4. Tillgänglighet 
	Med ett tillgängligt transportsystem avses att systemet ska utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. Tillgänglighet kan definie-ras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter som de har behov av i samhället. Lättheten beror på hur stor uppoffringen är i restid, kostnader, hinder, otrygghet, tillgång till färdmedel osv för att nå önskad destination. Tillgängligheten påverkas också av vem som använ...r t...m... A...k...a...p... 
	 
	Stockholm: Hållbar huvudgata  
	Sergels torg och de omgivande gatorna Klarabergsgatan, Sveavägen och Hamngatan, är plat-ser av central betydelse för Stockholm. Projektområdet omfattade 31 000 m2 och utgörs av bro- och däckskonstruktioner från 60- och 70- talet. I våningarna under torget finns butiker och lager. För att skydda den underliggande konstruktionen behövde tätskiktet bytas ut då dess tekniska livslängd hade passerat.  
	 
	Image
	Figur 27 Klarabergsgatan i maj 2019. Foto: Kristofer Tengliden 
	Det fanns starka politiska önskemål om att förlänga spårvägen så snart som möjligt så det var bråttom att komma igång med tätskiktsrenoveringen. När rivningsarbetena startade 2012 var det fortfarande inte bestämt hur ”nya” Klarabergsgatan skulle utformas med spår-väg. Det hade gjorts en förstudie som visade att det skulle bli trångt att inrymma den på Kla-rabergsgatan utan att ta bort någon annan funktion. Gatan hade fyra körfält samt busshåll-platser och angöring på båda sidorna, gångbanorna var smala med hänsyn till gångflödet o...
	per dygn. Alla ytskikt behövde tas bort för att göra renoveringen, så det fanns möjlighet att utforma Klarabergsgatan som man önskade. 
	Vid sidan av renoveringsprojektet startade trafikkontoret 2013 ett separat projekt för att ut-reda den nya utformningen av Klarabergsgatan. I utredningen beskrevs utformning och konsekvenser för ”nya” Klarabergsgatan utan biltrafik jämfört med ett alternativ med biltra-fik. Det gjordes trängselanalyser för gångtrafiken som visade att det skulle bli trängsel på gångbanorna om biltrafiken behölls eftersom detta skulle innebära smalare gångbanor. Det togs också fram biltrafiksimuleringar som visade att trafiken s...g... 
	Förutom att biltrafiken befarades öka på andra gator så talade alla andra faktorer, såsom ut-rymme för gång, cykel och kollektivtrafik, trafiksäkerhet och stadsliv, för en utformning utan biltrafik. Detta var i linje med stadens då relativt nyligen antagna trafikstrategi Fram-komlighetsstrategin, som i korthet handlar om att prioritera de kapacitetsstarka trafiksla-gen.  
	Utredningen som beslutsunderlaget bestod av sammanfattades i en matris som åskådlig-gjorde skillnaderna mellan alternativen med avseende på olika aspekter (se figur 28).  
	 
	Image
	Figur 28 Sammanfattning av konsekvenser. God standard (grön), mindre god standard (gul) och låg standard (röd) Källa: Stockholms Stad 
	Ett gestaltningsprogram togs fram för att fungera som stöd under projekteringen. Figur 29 och 30 visar sektioner före respektive efter ombyggnaden. 
	 
	Image
	Figur 29 Klarabergsgatan före ombyggnaden. Källa: Stockholms Stad 
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	Figur 30 Klarabergsgatan efter ombyggnaden. Källa: Stockholms Stad 
	Fortsatt arbete 
	Klarabergsgatan stängdes för biltrafik 2016. Före- och eftermätningar gjordes på de mest re-levanta gatorna i City för att se hur avstängningen skulle påverka biltrafikflödena. Resultatet visade betydligt mindre förändringar på omgivande gator än befarat. På till exempel Mäster Samuelsgatan som i trafiksimuleringen befarades få en ökad biltrafik med 50 % ökade trafi-ken med 8 %. Totalt minskade trafiken kraftigt i mätpunkterna; cirka 10000 bilpassager kunde inte återfinnas i eftermätningarna. Antingen så minsk...f... 
	Cykeltrafiken på Klarabergsgatan ökade 65 % på sex år, jämfört med cykeltrafiken i City som helhet som ökade med 8 % under samma period. 
	Gångtrafikmätningar som genomförs vartannat år av City i Samverkan visade en ökning 2019 när projektet var klart men hösten 2021 hade gångtrafiken åter minskat. Mätningen 2023 får visa om det var en tillfällig nedgång till följd av pandemin.    
	”Strategier är lätt att enas kring. Det är senare, när något behöver prioriteras ned, som det kan bli svårt. Men med en bra strategi för det långsiktiga arbetet under-lättas svåra beslut. Stockholms trafikstrategi Framkomlighetsstrategin har inne-burit ett förändrat arbetssätt för trafikplaneringen, där varje projekt blir en del i en större omställning av trafiksystemet med förbättrade resmöjligheter för de ka-pacitetsstarka trafikslagen. 
	”Strategier är lätt att enas kring. Det är senare, när något behöver prioriteras ned, som det kan bli svårt. Men med en bra strategi för det långsiktiga arbetet under-lättas svåra beslut. Stockholms trafikstrategi Framkomlighetsstrategin har inne-burit ett förändrat arbetssätt för trafikplaneringen, där varje projekt blir en del i en större omställning av trafiksystemet med förbättrade resmöjligheter för de ka-pacitetsstarka trafikslagen. 
	En annan lärdom är att inte ha för stor tilltro till trafiksimuleringar, särskilt inte när det gäller stora förändringar som avstängda länkar i en komplex miljö som en stadskärna. Ett bättre alternativ kan vara att istället göra fullskaleförsök. Det hade passat bra för Klarabergsgatan att stänga av gatan några månader och göra mätningar. Kanske hade det gjort det lättare att fatta ett beslut? 
	Ytterligare en lärdom är att orka följa visionen genom hela projektet. Det kan vara en utmaning i ett projekt som pågår under många år och med hundratals projektmedarbetare. Ett gestaltningsprogram kan då underlätta vid avvägningar och fungera som en påminnelse om vad visionen är och varför vi vill göra på vissa sätt. Låt gestaltningen ”ta plats” på viktiga platser, men utgå från hållbara stan-dardmaterial. En lättskött anläggning står sig bäst över tid.”  
	– Trafikplanerare, Stockholms Stad 
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	Eskilstuna: Ingen kantstensvisning i innerstaden 
	Sedan cirka 15 år tillbaka har Eskilstuna i sina omvandlingsprojekt i de centrala delarna av staden undvikit den traditionella kantstensvisningen på 10-12 centimeter och istället lagt alla markytor i samma nivå (0-nivå). Syftet är att skapa ett ”golv” för i första hand fotgäng-are som är det prioriterade transportslaget i Centrum. Genom att inte ha någon kantstens-visning skapas en känsla av att fotgängarna välkomnas att röra sig friare i gaturummet och vilja/våga korsa gatorna på fler platser än vad de historiska övergångsställena anvi... 
	I nästan samtliga fall ligger en traditionell utformning kvar som grund – betongplattor på gångytor, breda kantstenar (30-stenar/borgmästarsten) som skiljelinje och asfalt för körba-nan. Vid anvisade passager ligger vita kupolplattor och grå sinusplattor som kontrastmarke-ring och ledstråk. För att hantera dagvatten ligger en skålformad rad (tre stenar) av stor-gatsten mellan nollad kantsten och asfaltsyta. 
	 
	Image
	Figur 31 Alva Myrdals gatan. Foto: Eskilstuna Kommun 
	Omvandlingen har skett under flera år, men samtliga förändringar har tagits emot väl. I bör-jan genomfördes enkäter för att säkerställa att utformningen motsvarar målen för trafiken uppsatta i ”Trafikplan för Eskilstuna kommun”, vilket bland annat syftar till att öka attrakti-viteten i centrum samt att transportsystemet ska vara tillgängligt, med ett särskilt fokus på barn, äldre samt personer med funktionsnedsättning. I vissa korsningar som hastighetssäk-rats har övergångsställen tagits bort. Mycket kan sägas o...e...m...f...e...t...– a...
	som rör sig, antal fordon och fordonshastigheter samt invånarnas förståelse för stråk och rö-relsemönster tillsammans med en genomtänkt utformning. 
	En av de svåra frågorna har varit tillgänglighetsperspektivet – att säkerställa främst synsva-gas behov av att få en tillförlitlig och trygg trafikmiljö. Genom de naturliga ledstråk som finns tillsammans med de tillgänglighetsanpassningar som genomförts är bedömningen att innerstadsmiljön kan användas av alla målgrupper. 
	På en av de omvandlade gatorna har pollare satts upp för att motverka att fordon tar sig upp på gångbanan. Erfarenheterna är att det trots allt sker sällan, men kan inträffa. I de fall det sker så är det genom att bilister ställer sig på 0-nivån utanför träden (om de finns) så att 1/4 av bilen står på gångytan, men det upptar egentligen ingen direkt plats för fotgängare vilket sannolikt är varför de ställer sig där och inte helt på körbanan. Eller så ställer de sig framför anvisade parkeringsfickor (och då endast kor...c...-f...m... 
	 
	Image
	Figur 32 Bruksgata. Foto: Eskilstuna Kommun 
	Erfarenheterna från de mer lågtrafikerade gatorna har fortsatt tillämpas på en av Eskilstuna centrums största gator med kollektivtrafik. Tanken är att p-fickor i 0-nivå ska kunna använ-das för till exempel uteserveringar eller annan möblering sommartid och att de tider det inte står parkerade fordon så får fotgängarna extra yta att röra sig på.  
	Med det utfall och den känsla utformningen har gett innerstaden så är det sannolikt att om-vandlingen kommer att fortsätta även i framtiden när fler gator får ett gestaltningsmässigt lyft.  
	Örebro: Bus Rapid Transport (BRT) 
	I ”Trafikprogram för Örebro kommun” antaget 2014 beslutades tre målsättningar för ut-vecklingen av trafiken i Örebro Kommun. Dessa mål innebär att totala antalet resor i Örebro kommun ska till 60 % utgöras av gång, cykel eller kollektivtrafik år 2020. Inom tätorten finns även en målbild att det som maximalt ska ta dubbelt så lång tid att färdas via buss jäm-förfört med bil.  
	Kollektivtrafikresandet i Örebro har i ett historiskt perspektiv haft en svag resandeutveckl-ing. Medan pendlingen och resandet i samhället generellt ökar kraftigt ligger kollektivtrafi-kens marknadsandel på en stabil, men låg nivå. Örebro kommun och Region Örebro län tog därför initiativ till att utreda en gemensam målbild för det lokala kollektivtrafiksystemet i Örebro med inriktning BRT (Bus Rapid Transit). Arbetet pågick under 2014-2015.  
	Utredningen visade att det finns goda förutsättningar för att etablera ett BRT-system i Öre-bro. Genom en marknadsanalys där befolkningsstruktur, befintligt resande med kollektiv-trafik och kommunens planerade utbyggnadsområden landade utredningen i tre stråk i sta-den där potentialen för ökat resande med kollektivtrafiken är som störst i och med att de både är befolkningstätast och redan idag har det största samlade resandet med kollektivtra-fik. Det är även i dessa stråk som kollektivtrafiken har de sämsta körtidskvoterna jämfört m... 
	BRT-systemet består av egna körfält på sträckor där det ger ökad framkomlighet för buss, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Tanken är att systemet byggs ut i etapper där första etappen är politiskt beslutad att genomföras mellan åren 2021 och 2025. Första etappen är sju kilometer lång varav fyra kilometer byggs med busskörfält. Ombyggnationen av infrastrukturen finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälf-ten genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan. 
	Arbetsprocess 
	Örebro kommun och Region Örebro län har sedan starten 2014 arbetet gemensamt utifrån en gemensam målbild. 
	Örebro kommun står inför utmaningen att det blir fler och fler i invånare, prognosen visar att det 2040 kommer vara 50 000 fler invånare. Med en sådan ökning räcker inte det befint-liga utrymmet för fordon i gaturummet utan trenden med fler fordon behöver brytas och fo-kus behöver vara på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i sta-den i framtiden. 
	2018 undertecknade Örebro kommun och Region Örebro län en avsiktsförklaring vars syfte var att parterna skulle verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för genomförandet. Ett år senare ansökte kommunen om statlig medfinansiering via Länstrans-portplanen för etapp 1 om 50 % av uppskattad kostnad på 250 mnkr. Medfinansieringen blev beviljad och under våren 2020 togs beslut både i kommunen och regionen om att ge-nomföra etapp 1.  
	Kommunen och regionen skapade ett gemensamt projekt där båda organisationerna har varsin projektledare. Arbetet stäms av med en tjänstemannastyrgrupp med representanter från båda organisationerna samt Svealandstrafiken som utför trafiken. Politikerna får in-formation om framskridandet av projektet i en politisk styrgrupp. De mätbara målen som ska nås är 30 % kortare restid från ändhållplatserna till centrum och 40 % ökat resande. 
	 Figur 33 Under byggtiden där BRT-systemet växer fram.        Foto: Fredrik Kellén 
	Image
	Projektet består av flera delprojekt där alla delar är viktiga för att få ett attraktivt BRT-sy-stem som innefattar bland annat infrastruktur, trafikering, fordon, stödsystem och kommu-nikation.  
	Kommunen ansvarar för delprojektet infrastruktur som innefattar ombyggnation av gatorna längst etapp 1. Etappen som är totalt 4 km lång har delats upp i 9 delsträckor som ska bygg-gas under fem år. Under 2020 genomfördes förprojektering av en sträcka som innehöll bus-skörfält på majoriteten av sträckan, mittförlagda busshållplatser och nya gång- och cykelba-nor där det saknas idag. För att se hur trafiken och kapaciteten skulle se ut i framtiden, år 2040, genomfördes simuleringar med både dagens utformning och den förprojekterade ut-f... 
	Verktygen som används för att simulera är dels Visum på makronivå, dels Vissim på mikro-nivå. På t.ex. en av stadens mest trafikerade gator, Rudbecksgatan rör sig ca 20 000 fordon per vardagsdygn. Om det inte sker någon förändring i färdmedelsandelarna och det inte görs någon prioritering av busstrafiken i stråket kommer antalet fordon öka med 5 000 fordon på sträckan. Det skulle försvåra för såväl bussar som bilar att ta sig fram och kollektivtrafiken skulle vara än mer oattraktiv. Med en ombyggnation, lik förslaget i förprojekteringe...d...h...g...r... 
	Att visa resultaten av simuleringarna har varit en viktig del i förankringsprocessen. 
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	Figur 34 Trafikens utveckling år 2040. Källa: Örebro Kommun 
	 
	”Det är ett väldigt komplext projekt med många delprojekt som involvera flera organisationer och olika specialkompetenser och en av utmaningarna är att ha en gemensam målbild och en tidplan där alla förstår sin del. Det är inte alltid lätt när beslut behöver tas i en organisation för att en annan ska kunna fortsätta en-ligt tidplan.  
	”Det är ett väldigt komplext projekt med många delprojekt som involvera flera organisationer och olika specialkompetenser och en av utmaningarna är att ha en gemensam målbild och en tidplan där alla förstår sin del. Det är inte alltid lätt när beslut behöver tas i en organisation för att en annan ska kunna fortsätta en-ligt tidplan.  
	En bred förankring både inom tjänsteorganisationerna och inom politiken är vik-tigt. Det tar tid att förankra och förklara. Projektet har haft otaliga presentationer i olika politiska konstellationer och även en bred förankring i både kommunen och regionen för att fördjupa kunskapen om frågan. 
	Utöver förankring inom organisationerna är det av stor vikt att kommunicera med medborgarna, innan, under byggnation och när systemet är klart. Innan be-höver medborgarna få kunskap om varför, när och hur, under byggnationen vad och när systemet är klart få information om fördelarna med att resa i systemet. Satsningen på BRT i Örebro är mycket mer än ett kapacitetsstarkt kollektivtrafik-system utan hela gaturummet uppgraderas då vi satsar på ny belysning, bättre gång- och cykelbanor, fler passager, bättre fysisk tillgängl... 
	– Trafikplanerare, Örebro kommun 
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	2.5. Gång 
	Att gå är ett sätt att transportera sig, alltså ett färdmedel. Att gå ingår naturligt i vardagens olika rörelser. Ibland som enda färdsätt, ibland som del i resa med annat färdsätt. Årliga resvaneundersökningen 20192 visar att ungefär en fjärdedel av de tillfrågade gör minst en resa till fots per dag. Resandet till fots uppgår till ca 1 % av totala reslängden men utgör ca 15 % av antalet resor (2019). Ungefär 60 % av gångresorna är kortare än 2 km. Intresset för gångtrafiken fortsätter öka. Flera kommuner arbetar f...B...e... u... ä... 
	2 Resvaneundersökning i Sverige genomförd av Trafikanalys 2019. Statistik för 2019 användes för att undvika tillfälligt ändrade resmönster till följd av corona-pandemin.  
	2 Resvaneundersökning i Sverige genomförd av Trafikanalys 2019. Statistik för 2019 användes för att undvika tillfälligt ändrade resmönster till följd av corona-pandemin.  

	 
	Örebro: Gångstrategi 
	Örebro kommun har länge planerat för en tät, blandad och attraktiv stad som ska vara till för alla. I fokus är att skapa en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och funge-rande biltrafik. Örebro har också länge betraktats som en cykelstad med närhet till stadens centrum från ytterområden och satsningar på cykel som leds framåt genom en handlings-plan för ökat cyklande, cykelnätsplan och riktlinjer för cykelparkering. Men vad gäller för fotgängare då? Ska inte gång som färdmedel också ha e... v...s...g... 
	Gångstråksplanen ändrades senare till en gångstrategi, eftersom det saknades en grundläg-gande strategisk inriktning för gång i Örebro kommun och utan en sådan blev det svårt att formulera en handlingsplan. En viktig insikt under själva arbetsprocessen var därför att komma underfund med att inte arbeta med utpekade insatser utan klarhet i syftet och mål-sättningen med arbetet. 
	Syftet med att ta fram en gångstrategi var att beskriva mål och ställningstaganden för att stärka gång som färdsätt. Det handlade också om att synliggöra gång som ett faktiskt färd-medel, något som oftast glöms bort även om varje resa inkluderar gång. I december 2020 stod en gångstrategi färdig och antogs av Programnämnd Samhällsbyggnad. 
	Arbetsprocessen 
	Som första steg i processen med att ta fram en gångstrategi gjordes en gångnätsanalys över Örebro för att få ett grundligt underlag över gångnätet. En viktig del i gångnätsanalysen var också att vi gjorde en gångnätsanalys ur ett barnperspektiv. Det bidrog också till en grundlig överblick av gångnätet ur barns synvinkel med hänsyn till viktiga målpunkter för barn, bar-riärer och kopplingar, trafiksäkerhet, trygghet och orienterbarhet samt förslag på vidare åt-gärder. Gångnätsanalysen togs fram med hjälp av konsult. 
	Därefter samlades information från tidigare forskning och annat underlag som redan fanns i handböcker och resvaneundersökningar in. Detta bestod bland annat av TRAST-fördjup-ningen Gångbar stad, Vägar och gators utformning (VGU) av Trafikverket, Övergångsställen och gångpassager, en studie av utformning och trafiksäkerhet av SKR. 
	Gångstrategin togs fram vid enheten Stadsmiljö- och trafik på Stadsbyggnadskontoret i sam-råd med Tekniska förvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunala tillgänglig-hetsrådet, Social välfärd och säkerhetsavdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen. En viktig pusselbit i själva arbetsprocessen var att få in synpunkter och information från olika avdelningar och enheter på kommunen som arbetar med olika frågor som berör gång men som har olika perspektiv. 
	Gångstrategin delades sedan upp i ett huvuddokument och en underlagsrapport. Huvuddo-kumentet utgör själva kärnan av gångstrategin och är mer översiktligt medan underlagsrap-porten är längre och mer beskrivande. 
	Gångstrategin pekar ut olika fokusområden som anses viktiga för fotgängare och dessutom utpekade insatsområden att arbeta vidare med. Vidare formulerades även en uppföljnings-plan där ansvar för uppföljning regleras.  
	Gångstrategi 
	Örebro kommuns gångstrategi beskriver mål och ställningstaganden samt pekar ut priorite-rade insatsområden för gång. Gångstrategin fokuserar på transportgående i första hand och inte rekreativ gång samt belyser viktiga principer för ökad gångvänlighet. Gångstrategin be-skriver till en början varför det är viktigt att arbeta med gång och varför gång ska betraktas som ett eget färdsätt. Detta på grund av att gång är ett unikt färdsätt som har särskilda be-hov och förutsättningar. Att gå är bra för miljön, folkhälsan, sparar pengar och ska...s...n... 
	  
	Image
	Figur 35 Målsättning från Örebro kommuns gångstrategi 2020 Källa: Örebro kommun 
	Målsättningen med gångstrategin är att Örebro ska vara en gångvänlig kommun där alla i Örebro vågar, vill och kan gå. Målet är att gångvänligheten i kommunens gångstråk ska öka och att andelen gång ska bidra till att nå målsättningen i kommunens trafikprogram om minst 60 procent hållbara resor. 
	Gångstrategins utgångspunkter är närhet, tillgänglighet, orienterbarhet, trygghet, jämställdhet och jämlikhet, trafiksäkerhet, framkomlighet, attraktivitet och hela re-san- perspektivet. Sedan pekas särskilda insatsområden ut vilket är förtätning av staden, att prioritera fotgängarna i stads-kärnan, inventering av stråk baserad på gångnätsanalysen som ett nästa steg i ar-betsprocessen, information- och påver-kansarbete samt drift och underhåll. 
	Image
	Fortsatt arbete och uppföljning 
	En viktig del i framtagandet av gångstrate-gin var att ta fram en uppföljning via indi-katorer som gick att utläsa relativt enkelt. Det handlade dels om att tydliggöra vad som skulle göras samt när i tiden. Exem-pel på sådana uppföljningar är att göra år-liga fotgängarräkningar eller att genom-föra en attitydundersökning var fjärde år. En avgörande faktor för att tydliggöra ge-nomförandedelen i uppföljningen var att också peka ut vilken nämnd som är ansva-rig för respektive del. 
	Figur 36 Vandrande skolbuss. Foto: Susanne Flink 
	Figur 36 Vandrande skolbuss. Foto: Susanne Flink 
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	Lärdomar från processen 
	Lärdomar från processen 
	”Viktigt att förankra strategin brett, i flera nämnder och också gå ut till berörda en-heter för inhämtning av information. Se också till att ha en bred arbetsgrupp för att fånga upp alla frågor i tidigt skede. 
	Viktigt att skapa ett tydligt dokument och inte för mycket text. Blir strategin eller handlingsplanen för lång, dela hellre upp det i huvud- och underdokument för ökad läsbarhet.  
	Ha konkreta mål som går att följa upp samt vem som är ansvarig för uppföljningen. 
	Gör en analys på gångnätet ur ett barnperspektiv. Detta är inte bara viktigt men också behjälpligt i senare åtgärder.” 
	– Trafikplanerare, Örebro kommun  
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	Stockholm: Gångplan med Norrtullsgatan som exempel 
	Förslaget till åtgärder för ökad framkomlighet och attraktivitet för gående längs Norrtullsga-tan är en del av ett större uppdrag om ökad gångvänlighet längs ett strategiskt viktigt nord-sydligt gångstråk genom Stockholms innerstad. Gångstråket mellan stadsutvecklingsområ-dena Hagastaden och Söderstaden är ett av fem strategiskt viktiga stråk som pekades ut i Stockholms stads gångplans första handlingsplan. Strå-ket har stor betydelse för gå-ende och binder samman flera stora målpunkter i sta-den....e... 
	Image
	Norrtullsgatan ansluter till stadens andra största kol-lektivtrafikknutpunkt Oden-plan. Flödet av gående på Norrtullsgatan norr om Odenplan ökade till 20 000-25 000 gående per vardag, sedan pendeltågsstationen Citybanan öppnade vid Odenplan 2017. 
	Figur 37 Åtgärderna omfattar Norrtullsgatans första kvarter norr om Odenplan (orange markering). Källa: Stockholms Stad 
	Figur 37 Åtgärderna omfattar Norrtullsgatans första kvarter norr om Odenplan (orange markering). Källa: Stockholms Stad 
	Path

	Arbetsprocessen:  
	Ett program för det längre stråket togs fram och förankrades politiskt 2016 genom beslut i kommunfullmäktige. Därefter har utredning och genomförande av åtgärder skett i flera etapper, där programmet kunde ses som inriktning för arbetet. Projektet var politiskt priori-terat då det pekats ut som ett av flera strategiska gångstråk i stadens Gångplan. 
	En utredning för framtida utformning av Norrtullsgatan togs fram med stöd av bland annat stadens modell för trängselmått för gående. Behovet att fri gångbanebredd utgår från flödet av gående på platsen. 
	Under arbetets gång växte intresset för att testa föreslagna lösningar innan genomförande. Delar av gångstråket lyftes då in i stadens redan existerande arbete med säsongsvarierade gator och torg, kallat Levande Stockholm. Inom ramen för detta genomfördes delar av sträckan som en sommargågata och andra delar breddades gångbanan med hjälp av färg, möbler, växter och avgränsande plastpollare. Genom att platsen fanns utpekad inom gång-planens målsättningar så var det enkelt att förankra genomförandet som till... 
	Arbetsprocessen för dessa flexibla och säsongsvarierade ytor är olika beroende på plats men utgår från ett förenklat arbetssätt där processen från idé till genomförande är väldigt kort, ca 6-9 mån. I detta fall fanns en skiss för en permanent lösning som anpassades för tillfällig ut-rustning. 
	Delar av Norrtullsgatan vid Odenplan gavs tillfällig utformning och reglering inom Levande Stockholm under 2017 och 2018. Detta gjorde det möjligt att tillfälligt testa olika åtgärder för att stärka det utpekade gångstråket. Första kvarteret av Norrtullsgatan norr om Oden-plan, ingick under sommaren 2018 i Levande Stockholm, då gatan tillfälligt gjordes om till 
	gågata med ny möblering. Under vintern 2018/2019 var platsen även en vintergågata i Le-vande Stockholm – vinter. Under hela denna tid har gatan varit avstängd för motorfor-donstrafik. 
	 
	Image
	Figur 38 Norrtullsgatan sedd från Surbrunnsgatan söderut, tillfällig utformning under vintern 2018/2019. Foto: Lennart Johansson 
	Fortsatt arbete:  
	Image
	Flödet av gående, cyklister samt motorfor-don studerades på platsen vid flera tid-punkter, både strax före och under tiden för tillfällig omreglering inom Levande Stockholm. De gående var betydligt fler än alla andra trafikslag på platsen, vilket också visade sig genom att de som gick på gatan tog för sig av hela gatans bredd, från fasad till fasad. Under en genomsnittlig vardag passerade 20 000-25 000 gående och 1 500 cyklister genom kvarteret. 
	Arbetet utvärderades med hjälp av olika utvärderingsmetoder. Webbenkät med boende och verksamheter, enkät med för-bipasserande på gatan samt rörelsemät-ningar med videoanalys genomfördes. 
	Figur 39 Täthetskarta som visar hur olika delar av mät-platsen nyttjades av fotgängare. Källa: Stockholms Stad 
	Figur 39 Täthetskarta som visar hur olika delar av mät-platsen nyttjades av fotgängare. Källa: Stockholms Stad 
	Path

	  
	Image
	Figur 40 Norrtullsgatan sedd från Surbrunnsgatan söderut, permanent omdaning genomförd hösten 2019. Foto: Lennart Johansson 
	Under 2019 skedde ombyggnation av den berörda ytan. Den nya torgytan vid Norrtullsgatan har haft som huvudmål att öka gångvänligheten, skapa en torgyta som är trygg, säker och som upplevs attraktiv att vistas på. Torget har även fått en ny cykelbana, bänkar, 5st nya träd med tillhörande växtbäddar och bättre belysning. 
	Efter genomförande av första etappen gångåtgärder på Norrtullsgatan har vi fortsatt utred-ning för genomförande av breddad gångbana längs Norrtullsgatan ytterligare två kvarter norrut. 
	 
	”Fördelarna med att genomföra ett test är att det finns möjlighet att upptäcka styr-kor och svagheter på den tilltänkta platsen. Det ger möjlighet att skapa ett bättre slutresultat om åtgärderna sedan genomförs i en permanent utformning. Mät-ningar kan även genomföras före och efter de tillfälliga åtgärderna för att ge fakta-baserade uppgifter på hur en yta används. 
	”Fördelarna med att genomföra ett test är att det finns möjlighet att upptäcka styr-kor och svagheter på den tilltänkta platsen. Det ger möjlighet att skapa ett bättre slutresultat om åtgärderna sedan genomförs i en permanent utformning. Mät-ningar kan även genomföras före och efter de tillfälliga åtgärderna för att ge fakta-baserade uppgifter på hur en yta används. 
	En annan positiv aspekt är att man kan få en uppfattning om platsen är lämpad för det ändamål eller utformning man har i åtanke för platsen. Möjligtvis upptäcker man i testet att detaljer behöver justeras inför en permanent utformning. 
	Det kan även vara lättare att få de boende och de som vistas på platsen att tycka till när de har fått se hur en tilltänkt förändring kan tänkas bli. Metoden har utnyttjats på flera platser runt om i staden efter detta.”  – Trafikplanerare, Stockholms stad  
	Path

	  
	2.6. Cykel  
	Cykeln är ett färdmedel med en bred användningsgrupp av personer i olika åldrar. Utöver fördelarna att cykling är ekonomiskt och bidrar till minskad trängsel är det även hälsosamt och bra för miljön att cykla. Förklaringen till varför en person väljer att cykla eller inte kan bero på ett flertal anledningar. Detta kan exempelvis vara avstånd, restider, genhet eller in-ställning till miljö.  
	Utformningen av cykelnäten har en stor påverkan för säkerheten och tryggheten för cyklis-ter, vilket påverkar dels hur många som cyklar men även följderna av olyckor som kan ske. En samlad plan eller strategi för utvecklingen av cykeltrafiken kan förenkla arbetet och för-tydliga hur systemet ska byggas upp och vad som krävs för att realisera det.   
	Sandviken: Cykelplan 
	Medan samhället växer, växer även diskussionen om polarisering mellan olika grupper, inte minst mellan stad och landsbygd. Sandvikens cykelplan är en del i det som visar att det är möjligt att minska den geografiska ojämlikheten och koppla samman staden och landsbygd, men också skapa förutsättningar till hållbara transportsätt för alla. En kommun där männi-skor cyklar är en levande kommun att bo och verka i.  
	Cykelplanen är framtagen i enighet med Sandvikens kommuns översiktsplan. Den innehål-ler både en strategisk del och en åtgärdsplan. Planen ska fungera som ett vägledande un-derlag för de kommunala verksamheternas budgetplanering. Det är också ett dokument som beskriver kommunens inriktning i cykelfrågor och vänder sig till såväl tjänstemän och politi-ker som till allmänheten.  
	Planen togs fram av Sandvikens kommun och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvalt-ning (VGS), vilket är en förvaltning bestående av Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. Detta har gjort det möjligt att ta stor lärdom från tidigare arbete som exempel gång- och cy-kelplanen i Ockelbo. I arbetet med Sandviken tog de även inspiration från närliggande kom-muners arbeten. Det hölls bland annat ett möte med Gävle kommun där det delades inform-ation och inspiration till fortsatt arbete.  
	 
	”Det är viktigt att nätverka och få lärdom av varandra. Det var tack vare Regionens nätverk "Cykla mera" kontakterna mellan Sandviken och Gävle skapades”  
	”Det är viktigt att nätverka och få lärdom av varandra. Det var tack vare Regionens nätverk "Cykla mera" kontakterna mellan Sandviken och Gävle skapades”  
	– Trafikplanerare, VGS.  
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	Nulägesbeskrivning  
	Tidigt i projektet konstaterades att befintlig data inte var fullständig, exempelvis var få cy-kelvägar inlagda NVDB. I samband med blåljuskollen och cykelplanens projekt så blev detta en prioriterad fråga att få in samtliga cykelvägar i systemet. Deltagare från projektgruppen fick arbeta mycket med att inventera det befintliga vägnätet i hela kommunen. Detta var en tidskrävande men lärorikt process eftersom de även fick se cykelvägarna på plats. 
	Sandvikens kommun och VGS samlade in väldigt mycket data och arbetade i programmet Q-GIS. Bland annat så tog kommunen och VGS information om målpunkter i kommunen, var det finns höga kantstenar vid cykelvägarna och var GC-skyltning finns. Viss insamlad data kom dock ej till användning, där de såg ett större behov att klargöra syftet och behovet av specifik data inför insamlingen.  
	Totalt har Sandvikens kommun 65 kilome-ter cykelväg av olika slag där kommunen ansvarar för väghållningen. Kommunen som väghållare har 1,65 meter cykelväg per person. Detta är enligt Cykelfrämjandets (2019) rapport, kommunvelometern, mindre än genomsnittet bland små kom-muner, se diagrammet. Dessutom finns 18 kilometer cykelväg som annan part ansva-rar för. Totallängd cykelväg inom Sandvi-kens kommun är då 83 kilometer.  
	Figur 41 Cykelväg per capita. Källa: Sandvikens Kommun 
	Figur 41 Cykelväg per capita. Källa: Sandvikens Kommun 
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	Image
	Potential för ökat cyklande i Sandvikens kommun  
	Sandvikens kommuns geografiska och topografiska läge bidrar till en god utvecklingspot-ential för att fler ska börja cykla i kommunen. Längden och tiden för resorna inom kommu-nen avgör till stor del vilket färdmedel som är mest lämpligt. Från de flesta tätorternas cent-rum i Sandvikens kommun kan större delar av tätorten nås med en 15 minuters cykeltur. Detta innebär att cyklisterna kan ta sig relativt snabbt fram på cykelvägar samt i blandtrafik i dagsläget. 
	Medborgardialog 
	Medborgardialogerna har sett olika ut men totalt har 650 medborgare under år 2019 och 2020 kommit med inspel vilket bidragit till insikter i arbetet mot åtgärdsplanen och dess strategiska inriktningar i dokumentet. Dialogerna har genomförts via workshop, utställning på mässor, resvaneundersökningar, dialog med barn, e-tjänst och enkät. Det har visat sig att många upplever en osäkerhet när de cyklar, osäkerheten handlar till stor del om lastbilar och bussar. Planeringen, tillgången till cykelinfrastruktur samt cykelklima...o...v...s... 
	 
	”Det är viktigt att ta tillfällen i akt med att skicka ut enkäter och träffa medborgare. Det har varit till stor nytta för projektet och det har format planen i form av strategier för ökat cyklande och fysiska åtgärder. Så ett tips är att ta extra tid med medborgardi-alogerna, avsätt en stor del av projekttiden för just nuläges- och behovsanalyser. Det är det som gör en plan framgångsrik.” 
	”Det är viktigt att ta tillfällen i akt med att skicka ut enkäter och träffa medborgare. Det har varit till stor nytta för projektet och det har format planen i form av strategier för ökat cyklande och fysiska åtgärder. Så ett tips är att ta extra tid med medborgardi-alogerna, avsätt en stor del av projekttiden för just nuläges- och behovsanalyser. Det är det som gör en plan framgångsrik.” 
	– Trafikplanerare, VGS 
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	Kommunen som föregångare  
	Kommunanställda är en viktig inspiratör till att gå över till ett hållbart resande. Därför är det viktigt att så stor del av arbetsresorna som möjligt sker med cykel i första hand när det är möjligt. Genom att kommunanställda cyklar synliggörs också ett ställningstagande till medborgare om vilken inställning kommunen har till cykling. Det ger också konkret exem-pel på att det går att välja cykeln i många fall. Den kommunala resepolicyn är tydlig med att cykeln är det första alternativet när resor behöver ske i tjänsten. 
	Prioritering i åtgärdsplanen 
	För att öka andelen cyklister krävs en mängd olika åtgärder där cyklisters behov och förut-sättningar sätts i fokus. Därför har Sandvikens kommun tagit fram över 100 cykelinfrastruk-turåtgärder på det kommunala vägnätet. Detta redovisas i en åtgärdsplan.  
	Tillsammans med nulägesanalysen och behovsanalysen med svar från undersökningar och enkäter har alla kriterier har sammanvägts. Prioritetsordningen har föregåtts av platsbesök och analys av framtaget material och tidigare framtagna analyser. En helhetssyn av nuläget och behoven skapade en välgrundad prioritering om var åtgärder är lämpliga. Detta har mynnat ut i en prioritetsordning i tre kategorier där prioritet 1 (röd) är det som bör åtgärdas först följt av prioritet 2 (gul) och 3 (grön) som bör prioriteras på längre sikt. 
	Nedanstående kriterier är exempel på sådant som legat till grund för prioriteringen (utan inbördes rangordning):  
	L
	LI
	 Målpunkter med störst vikt där barn rör sig  

	LI
	 Synpunkter från medborgare 

	LI
	 Politiska ställningstaganden  

	LI
	 Olycksstatistik  

	LI
	 Strategiska ställningstaganden från översiktsplan och detaljplaner  

	LI
	 Brutna länkar och hinder 


	Fortsatt arbete 
	Sandvikens kommun ska fortsättningsvis vara drivande i arbetet med beteendepåverkan för hållbart resande. Kommunen arbetar med cykelfrämjande frågor tillsammans med skolor, fritidsorganisationer och andra aktörer. I det arbetet finns målet att öka kunskapen och in-tresset för cykling hos alla, unga som vuxna. För att synliggöra cyklandet, prioritera cyklister och lyfta positiva exempel behöver Sandvikens kommun vara tydlig i sin marknadsföring. När förbättringar i infrastrukturen för cykel genomförs är det viktigt att det syns för att tyd-l...m...t...m...f...i... 
	  
	”Sandvikens kommun och VGS tycker att det har varit lärorikt att göra planen in-house och inte ta in någon konsult som varken skrev eller inventerade. Det med-förde att tjänstepersonerna fick större kunskap om hur GC-vägarna ser ut i kom-munen och även större förståelse för innehållet i planen. Det är nyttigt att inventera och få se områden med egna ögon. 
	”Sandvikens kommun och VGS tycker att det har varit lärorikt att göra planen in-house och inte ta in någon konsult som varken skrev eller inventerade. Det med-förde att tjänstepersonerna fick större kunskap om hur GC-vägarna ser ut i kom-munen och även större förståelse för innehållet i planen. Det är nyttigt att inventera och få se områden med egna ögon. 
	I projektet valde vi att ha de kommunala åtgärderna i en separat bilaga så det är en-kelt att revidera det utan att behöva ta upp den till kommunfullmäktige varje gång vi reviderar den. Däremot la vi in cykelvägar längs det statliga vägnätet in i Cykel-planens huvuddokument för att det ska vara ett tydligt inspel till länsplan om att det är beslutat vilka cykelvägar Kommunfullmäktige vill prioritera.” 
	– Trafikplanerare, VGS  
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	Malmö: Supercykelstråk i Malmö 
	Framtidens cykelstad Malmö  
	Enligt Malmös Trafik- och mobilitetsplan ska andelen av alla resor som sker med cykel öka till minst 30 % senast till år 2030. Ökade cykelandelar i kombination med en förväntad fort-satt befolkningsökning (en halv miljon invånare väntas nås strax innan år 2050), kan väntas leda till att det blir allt trängre på stadens cykelbanor. 
	Dagens cykelstad Malmö  
	Malmö har idag drygt 520 km cykelinfrastruktur, bestående av separerade cykelbanor, kom-binerade gång- och cykelbanor, cykelvägar, gångfartsgator, och cykelfält. Cykelvägnätet byggs ut med ungefär 5-6 km nya cykelbanor per år.  
	Hela Malmös cykelvägnät benämns idag huvudcykelnät, men det görs en distinktion mellan det prioriterade och det övriga huvudcykelnätet. I det prioriterade huvudcykelnätet ska ex-tra omsorg läggas vid hög framkomlighet. Nätet ska vara gent (utan omvägar) och utformat så att det blir det naturliga vägvalet för cykling på långa sträckor. Enligt Malmö stads översiktsplan ska det priorite-rade huvudcykelnätet även kunna ingå i ett regionalt nät med supercykelvägar.  
	Image
	Redan idag är flera cykelstråk tungt belastade. Cykelbanor-nas bredd i förhållande antalet cyklister medför att framkom-ligheten blir begränsad, samt att trafiksäkerheten påverkas negativt. 
	Figur 42 Dagens mest belastade stråk. Källa: Malmö Stad 
	Figur 42 Dagens mest belastade stråk. Källa: Malmö Stad 
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	Dåtidens cykelstad Malmö  
	Samtliga av stadens separerade cykelbanor är idag dubbelriktade. Så har det dock inte alltid varit. Fram till 60-talets början var enkelriktade cykelbanor standardutformning även i Malmö. Med bilismens framväxt och en för tiden stark ekonomi beslutades att avveckla cy-kelbanor längs med flertalet huvudgator till förmån för fler bilkörfält och kantstensparke-ring. Från 70-talet och framåt då Malmö fick sin första cykelplan (1976) påbörjades utbygg-naden av dubbelriktade cykelbanor enligt SCAFT-prin... 
	Syftet  
	Syftet med utvecklingen av Supercykelvägar är att, genom en ny högre standard i cykelväg-nätet, skapa högre komfort och kapacitet och därmed ge förutsättningar för att fler ska välja cykeln i framtida Malmö. Med avstamp i kommunfullmäktiges budget år 2019 fick fastig-hets- och gatukontoret i uppdrag av tekniska nämnden att utreda möjliga Supercykelstråk genom att definiera begreppet Supercykelstråk i Malmös kontext samt föreslå platser för im-plementering av dessa.  
	Arbetsprocessen  
	Region Skåne och Malmö stad arbetade parallellt med Supercykelvägar. Regionen studerade möjligheter ur ett regionalt perspektiv medan Malmö ur ett kommunalt perspektiv. Detta 
	ledde till ett samarbete mellan regionen och kommunen, och en del gemensamma works-hops hölls. Eftersom regionen redan hade påbörjat ett arbete för supercykelvägar ur ett reg-ionalt perspektiv var deras förarbete en klar inspirationskälla. Workshopens utgångspunkt var att inhämta inspiration av regionen och samarbetet har även inneburit att regionen fått ta del av kommunens planer. Eftersom regionens arbete påverkar kommunen har det varit viktig att komma fram till en slutsats som kommer till gagn för b...a... ... 
	Supercykelstråk   
	Omvärldsanalys:   Begreppet Supercykelväg förekommer i något olika form runt om i Europa och världen. De-finitionen skiljer sig också åt, men ett antal gemensamma nämnare för supercykelstråk har identifierats i olika länder:  
	L
	LI
	 Stråken utformas framförallt som pendlingsstråk mellan områden med hög boende- och arbetsplatstäthet. Målgruppen är i första hand arbetspendlare med relativt långa cykelavstånd.   

	LI
	 Stråken ska utformas för att möjliggöra snabb cykling och stråken ska ha bra anslut-ningspunkter till viktiga målpunkter.  

	LI
	 Supercykelstråken ska vara väl kopplade till lokala cykelnät men anslutningspunkter får inte ligga för tätt.   

	LI
	 Cykelbanan ska vara bred och jämn, korsningspunkter ska minimeras och stråken ska ges högsta prioritet för drift och underhåll.   

	LI
	 Stråken bör ha en egen identitet, skyltning och gestaltning bör signalera att det är en supercykelväg och inte en del i det vanliga cykelvägnätet.   


	Punkter ovan skapar en del möjligheter för stråken men medför även en del utmaningar, speciellt i stadsmiljöer där flera intressen samspelar. 
	Kriterier för supercykelstråk:   Tre aspekter bedöms vara grundläggande vid val av korridor för supercykelstråk, förutom att stråken kan motiveras med att de binder ihop ett stort antal start- och målpunkter och bli använda av ett stort antal arbetspendlare, nämligen:  
	L
	LI
	 Genhet - Handlar om att stråket leds närmsta vägen, utan onödiga omvägar och med få riktningsförändringar.   

	LI
	 Orienterbarhet - Handlar inte enbart om ett väl uppskyltat/vägvisat strå, utan minst lika mycket om intuitet och en logik i vägval.  

	LI
	 Framkomlighet - Slutligen kan beskrivas utifrån parametern fördröjning, där orsa-ken till fördröjningen kan vara flera – behov att stanna, att stråket leds i omväg, sänkt hastighet, m.m. Val av korridor kan delvis påverka vilken framkomlighet som kan uppnås.  


	Övriga aspekter såsom identitet, trygghet, trafiksäkerhet, komfort, etc. är viktiga för super-cykelstråket, men hör alla till utformning av stråket snarare än korridorval. Att fastställa korridorval är av stor vikt, dock får andra viktiga element inte glömmas bort och därför på-gick även ett arbete med visuellt koncept och identitet för Malmös Supercykelvägar. Som nämnts ovan bör stråken bland annat ha en egen identitet och skyltning, det skapar utma-ningar eftersom det kan innebära avsteg från trafikföror...n... 
	Stråk i Malmö och hur urvalen gjordes:  Supercykelstråk är i första hand aktuella i sammanhängande stråk som är mellan 5-10 km 
	långa och där omfattande pendling (främst arbetspendling) förekommer. För att identifiera vilka stråk som har störst potential gjordes en GIS-analys utifrån områden med stor befolk-ningstäthet, arbetstäthet samt kollektivtrafikknutpunkter. Dessa parametrar arbetades in under följande målområden: 
	L
	LI
	 Startområden för supercykelstråk är områden som har hög befolkningstäthet idag eller förväntas få hög befolkningstäthet i framtiden  

	LI
	 Målområden för supercykelstråken är områden som har hög arbetsplatstäthet idag eller kan förväntas få det i framtiden. Till målområden hör även större knutpunkter mellan buss- och tågtrafik (Malmö C, Triangeln, Hyllie)  

	LI
	 Stråk som binder samman start- och målområden i Malmö. 


	 Indelningen av målområden re-sulterade i 5 stycken förslag på korridor och dessa förslag har se-dan legat till grund för vidareut-redningar och genomförande av Malmös första supercykelstråk.  
	Image
	Fortsatt arbete 
	Efter att val av korridorer fast-ställdes påbörjades en inventering av första stråket. Stråket blev in-delad i tre etapper där etapp 1 av 3 är under förprojektering. I sam-band med förprojektering pågår interna samt externa diskussioner kopplade till identitet.  
	Figur 43 Stråk som binder samman områden med stor potential. Källa: Malmö Stad 
	Figur 43 Stråk som binder samman områden med stor potential. Källa: Malmö Stad 
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	”Eftersom det är ett nytt koncept så finns det en del man inte vet men det skapar också stort utrymme för att sätta en standard. Som nämnt ovan har Malmö stad en tydlig huvudkategori och införande av supercykelstråk påverkar kategorin i exem-pelvis prioritering av drift och underhållsfrågor.   
	”Eftersom det är ett nytt koncept så finns det en del man inte vet men det skapar också stort utrymme för att sätta en standard. Som nämnt ovan har Malmö stad en tydlig huvudkategori och införande av supercykelstråk påverkar kategorin i exem-pelvis prioritering av drift och underhållsfrågor.   
	Kommunikation är en viktig faktor under processen eftersom Supercykelstråk är ett nytt koncept och extra viktig blir det när arbetet ska synkas ihop utifrån olika del-projekt. Det är också värt att nämna att kommunen har en väl inarbetad identitet i stadsmiljön vilket blir en utmaning vid införande av ett cykelstråk som ska signa-lera för cyklister genom utformning och identitet vart de befinner sig.”  – Trafikplanerare, Malmö Stad  
	Path

	Oskarshamn: Cykelplan 
	Oskarshamns kommun planerar för ett ökat antal kommuninvånare, vilket kommer att medföra ett ökat transportbehov. För att klara uppsatta klimat- och miljömål förutsätts att kommunen arbetar med att göra det enkelt att resa hållbart. Oskarshamns vision är att gång- och cykeltrafikanter ska vara ett prioriterat trafikslag som ska ges god och säker fram-komlighet. 
	I Oskarshamn ska det vara enkelt att ta cykeln hela eller delar av resan. Målsättningen är att få fler att se fördelarna med att cykla och tycka att cykeln är det självklara transportsättet. För att åstadkomma detta ska trafiksystemet vara utformat på ett sätt som med samman-hängande stråk som har en hög standard under hela året. Ett bra gång- och cykelvägnät ger goda förutsättningar till att man låter bilen stå hemma. Det ger också goda förutsättningar för människor med funktionsnedsättning att färdas på ett try...t... 
	Arbetsprocess 
	Arbetet med cykelplanen för Oskarshamns kommun inleddes då kommunen genomförde en inventering av befintligt cykelvägnät. Med utgångspunkt i den under genomförda studien utarbetades ett förslag till cykelplan av ett konsultbolag på uppdrag av Oskarshamns kom-mun. I samband med framtagandet av cykelplanen har en inventering av de brister som identifierades 2013 genomförts. Framtagningen av cykelplanen bedrevs i dialog med kom-munen.  
	Under arbetets gång har snabbintervjuer och observationer av cyklister genomförts vid tre målpunkter i Oskarshamn. Under en period i oktober och november har det även funnits möjligheter för allmänheten att via ett webformulär lämna synpunkter på cykelvägarna i kommunen. 
	I cykelplanen konstateras utgångspunkterna för cykelnätet i Oskarshamns. I detta belyses olycksstatistik, målpunkter, uppfattning och inställning till cyklism samt nuvarande cykel-trafikens omfattning och uppfattade brister. Cykelplanens mål tar grund i nationella samt regionala och kommunala mål och visionsbilder. 
	För att cykeln verkligen ska vara ett transportslag att räkna med krävs det att cykeln är kon-kurrenskraftig gentemot andra trafikslag. En riktigt hög andel cykelresor syns först när cy-keln är det enklaste och snabbaste färdsättet. Där korta, snabba och säkra cykelvägar är de viktigaste faktorerna för att få fler att cykla. 
	I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamn stad (antagen av kommun-fullmäktige 10 februari 2014) beslutades om övergripande strategier och mål för gång- och cykelvägnätet i Oskarshamns stad: 
	L
	LI
	1. Inom Oskarshamns stad ska det finnas sammanhängande och trafiksäkra gång- och cykelstråk till alla stora målpunkter. Bland viktiga målpunkter finns: 


	• Centrum 
	• Förskolor och skolor 
	• Rekreationsområden, badplatser 
	• Stora arbetsplatser såsom sjukhuset, Scania, Elajo och Saft 
	• Viktiga busshållplatser 
	L
	LI
	2. Samtliga huvudvägar inom staden skall vara försedda med separata gång- och cykel-vägar. 

	LI
	3. Det ska finnas gång- och cykelvägar från staden till yttertätorterna, i första hand Påskallavik, Fårbo och Figeholm. 

	LI
	4. Samtliga nya bebyggelseområden (handels-, verksamhets-, bostads-, skolområden) ska alltid förses med goda gång- och cykelkommunikationer 


	Prioriteringsgrunder  
	De åtgärder som har föreslagits i har delats in i tre prioritetsgrupper i handlingsplanen; A, B och C. Rangordningen har utgått från följande kriterier:  
	L
	LI
	 Ingår sträckan/korsningen i ett huvudcykelstråk  

	LI
	 Antal användare  

	LI
	 Bidrag till trafiksäkerhet 

	LI
	 Befintliga förutsättningar, inklusive kommunens rådighet och förväntade budgetra-mar  

	LI
	 Kostnad  


	Hänsyn har även tagits till hur väl åtgärderna förväntas bidra till uppsatta mål och politiska ställningstaganden, samt till de åtgärder som lyfts fram av allmänheten och andra berörda intressenter under arbetet med cykelplanen. Syftet med att identifiera och prioritera åtgär-der är att ge ett helhetsförslag för utbyggnad av cykelvägnätet för lång tid framåt.  
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	Högst prioriterat. Avses genomföras till år 2030. 
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	Bör genomföras till år 2040. Inkluderar statliga vägar. 
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	Identifierat behov, inklusive statliga vägar. 




	Figur 44 Prioriteringsordning. Källa: Oskarshamns Kommun 
	Oskarshamns tekniska nämnd upprättar en plan efter budgeterat belopp för de åtgärder som ska göras inom de närmaste 5 åren. Denna plan innefattar en prioritering av GC-vägar som bedömts efter ovan nämnda kriterier. 
	Mindre infrastrukturåtgärder  
	Utöver god infrastruktur med bra cykelvägar och passager kan cyklingen göras mer attraktiv genom mindre infrastrukturåtgärder. Det handlar om åtgärder för ökad framkomlighet, be-kvämlighet och service för cyklisterna. Till exempel uppföra allmänna luftpumpar där många cyklister passerar, dessa pumpar passar även ventiler för rullstolar och barnvagnar. Pumpen kan kompletteras med en cykelbarometer som registrerar och visar hur många cyklar som passerat platsen. Genom att visa att varje cyklist räknas får cyklisten en känsla av a...  
	Gävle: Cykelplan och mobilitetsnorm som förenklar cyklande  
	Gävle har haft cykeltrafikplanerare i olika omgångar inom kommunen. De arbetade inten-sivt med cykel under åren 2012-2015 och då var fokus cykelöverfarter som Gävle kommun var först ut med att bygga i större skala. När dåvarande cykelgeneral gick i pension var det stiltje under några år. År 2018 fick de extra medel från politiken för att kunna anställa en cy-keltrafikplanerare. Cykelplanen från 2010 reviderades och antogs av Kommunfullmäktige år 2020. 
	Den kommunala målsättningen inom cyklingen visar en stark vilja för utveckling, dessa mål är bland annat att:  
	L
	LI
	 Antal resor med cykel ska fördubblas till år 2025 Utgångsvärdet är 5735 cyklister (år 2018) och har tagits fram vid Gävle stads mät-punkter. Kortare personbilsresor har störst potential att ersättas med cykelresor. 

	LI
	 Färdmedelsfördelningen för alla resor ska bli 1/3 var för varje trafikslag till 2030 Färdmedelsvalen ska bli jämnare för alla resor. Målet är att en tredjedel av alla resor ska göras med (a) cykel, (b) personbil respektive (c) gång- och kollektivtrafik. 

	LI
	 Gävle ska bli en av Sveriges bästa Cykelstäder år 2025 Jämförelse och ranking mellan kommunerna görs i Cykelfrämjandets Kommunvelo-meter och Cyklistvelometer. 


	Cykelplanen består två delar. Den första delen beskriver övergripande hur de som kommun ska arbeta med cykelfrågor och hur arbetet ska prioriteras. Den andra delen är en bilaga med kartor över alla kommunens tätorter och glesbygdsområden. Den här delen är ett mer levande material som kommer att revideras löpande. Processen att revidera cykelplanen har varit en samverkan mellan kommuninvånarna, tjänstepersoner och politiker.  
	Ambitionen var att i ett tidigt skede i cykelplaneprocessen belysa behov utifrån olika använ-dares perspektiv, oavsett bakgrund, genus, ålder och funktionsvariation. Kommunens med-borgare har tidigt kunna lämna synpunkter på vilka cykelsatsningar som ska prioriteras och vad cykelplanen ska innehålla. En digital enkät fanns på kommunens hemsida och komplet-terats med två medborgardialoger (juni 2019 och januari 2020) där besökare lämnade syn-punkter digitalt alternativt direkt till medverkande tjänstepersoner och politiker.  
	Exempel på utvecklingsområden 
	Ambitionsnivån för cykelparkering ska öka i Gävle kommun. Behovet av säker och väder-skyddad cykelparkering har ökat. Detta beror både på att cyklarna blivit dyrare, fått nya funktioner genom exempelvis el- och lådcyklar, men också eftersom antalet kedjeresor ökar. En person kan exempelvis vara cyklist under en del av resan och kollektivtrafikresenär un-der en annan. I samband med framtagandet av cykelplanen genomfördes en undersökning där gävleborna fick tycka till om var de upplever störst behov av så kallad cykelparkering k... 
	Cykelparkering klass 3 kan utföras som: Låsbara, individuella cykelskåp, Gallerförsedd cy-kelparkering med låst grind, Inomhusparkering med tillsyn/bevakning. Undersökningen vi-sade att störst behov av klass 3-cykelparkering råder vid viktiga målpunkter som Stortorget, Centralstationen och sjukhuset. 
	Nybyggnads- och ombyggnadsprojekt kan innebära ett ökat behov av cykelparkering. Anta-let platser för cykel bör bevakas på samma sätt som personbilsparkering. Principen är att parkeringen skall ordnas på tomtmark och inte på gatumark. Bostäders och arbetsplatsers 
	behov av cykelparkering skall i första hand lösas inom fastigheten. Att lägga fast riktlinjer och rekommendationer för hur många cykelplatser det bör skapas för olika typer av bostä-der och verksamheter är viktigt och det har gjorts i mobilitetsnormen som också väger in det ökade intresset för utrymmeskrävande cyklar.  
	År 2015 beslutade Kommunfullmäktige om parkeringspolicy och parkeringstal. Parkerings-talet har nu uppdaterat till en mobilitetsnorm med delvis justerade parkeringstal och tydli-gare beskrivning av hur exploatörer kan jobba med mobilitetslösningar för att sänka parke-ringstalen under miniminivån. Ett standardavtal ska också tas fram för att säkerställa kvali-teten i avtalen och att uppföljning kan ske på ett sätt som gör att olika projekt kan jämföras med varandra. 
	Mobilitetsnormen har tagits fram av trafikplanerare med stöd av plan- och bygglovshand-läggare. Konsultstöd har använts för bl.a. granskning och bedömning av mobilitetslösning-arnas effekt. Utkast till mobilitetsnorm har varit på remiss till berörda enheter inom kom-munen, kommunala bolag, regionen med flera. Politisk förankring genomfördes med jämna mellanrum under processen.  
	 
	”Inom Gävle kommun har vi tagit fram ett Miljöstrategiskt program som är anta-get av Kommunfullmäktige. Miljöstrategiska programmet beskriver bland annat trafikområdet och tar avstamp från trafikstrategin. Dessa mål och indikatorer följs upp årligen i ett miljöbokslut. Ambitionen är att revidera Trafikstrategin och minska antalet mål och indikatorer så att vi sedan mäktar med att göra ett årligt bokslut även för Trafikstrategin. Politiken har genom Miljöstrategiska program-met avsatt extra medel för att påskynda geno...f... 
	”Inom Gävle kommun har vi tagit fram ett Miljöstrategiskt program som är anta-get av Kommunfullmäktige. Miljöstrategiska programmet beskriver bland annat trafikområdet och tar avstamp från trafikstrategin. Dessa mål och indikatorer följs upp årligen i ett miljöbokslut. Ambitionen är att revidera Trafikstrategin och minska antalet mål och indikatorer så att vi sedan mäktar med att göra ett årligt bokslut även för Trafikstrategin. Politiken har genom Miljöstrategiska program-met avsatt extra medel för att påskynda geno...f... 
	En sak som vi inser i efterhand är att det hade varit klokt att ta in synpunkter från skolskjutshandläggare om åtgärder som behövs på passager över Trafikverkets vägar och behov av gång- och cykelvägslänkar som skulle göra att skolbarn kan transportera sig på ett trafiksäkert sätt och därmed minska kommunens kostnader för skolskjuts.” 
	– Enhetschef, Gävle kommun 
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	2.7. Bil och parkering 
	Biltrafiken med tillhörande parkeringsbehov är i regel mer ytkrävande än andra färdsätt och dess energiförbrukning är betydande. Större vägar och gator utgör dessutom barriärer, som kan vara svåra att passera för fotgängare och cyklist.  
	Om utvecklingen ska vändas till ett mer hållbart resande krävs att gåendes, cyklisters och kollektivresenärers anspråk på säkerhet, tillgänglighet samt vårdade, trivsamma och trygga gaturum prioriteras även om det sker på bekostnad av bilisternas anspråk på framkomlig-het, åtkomlighet och bekvämlighet. Samtidigt är samhället på många platser uppbyggt på ett sätt som gör att medborgare och näringsliv i stor utsträckning nyttjar bil för att uträtta sina ärenden. I en trafikstrategi kan avvägningen mellan biltrafikens förutsättningar och and...t...t... 
	 
	Göteborg: Mobilitetslösningar för att sänka parkeringstalet 
	Göteborgs Stad har sedan 2018 flexibla parkeringstal som regleras i den politiskt beslutade riktlinjen för mobilitet och parkering. Det innebär att varje detaljplan och bygglov får ett projektspecifikt parkeringstal, bland annat med syftet att minska behovet av att äga och an-vända bil. Detta samspelar med de effektmål som finns i Göteborgs trafikstrategi, vilka går ut på en minskad biltrafik till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik. Mindre projekt på upp till 30 lägenheter behöver däremot inte bygga några...v...- o...r...fy... 
	L
	LI
	1. Normalspann – utgångsläget för parkeringstalet anges i en karta med fem olika zo-ner och spann som visar övre och undre gränsen för det normala p-talet inom re-spektive zon  

	LI
	2. Lägesbedömning – inom zonen görs en bedömning av projektets läge beträffande tillgänglighet som exempelvis olika typer av service, kollektivtrafik och bra cykelin-frastruktur  

	LI
	3. Projektanpassning – tänkt lägenhetssammansättning, möjligheter till samnyttjande av parkeringsplatser m.m.  

	LI
	4. Mobilitetslösningar (valbart steg) – bilpool, cykelpool, kollektivtrafikkort mm. Säker-ställs genom avtal mellan fastighetsägaren och Göteborgs Stad 


	Möjlighet till mobilitetslösningar 
	Det fjärde steget, Mobilitetslösningar, är frivilligt för fastighetsägaren och kan ge ett maxi-malt avdrag på 0,2 bilplatser/lägenhet. I den centrala zonen i stan (zon A) innebär det att parkeringstalet som lägst kan bli 0,2 parkeringsplatser/lägenhet, vilket är en relativt omfat-tande sänkning av parkeringsplatser. För verksamheter anges parkeringstalet som antal bil-platser/1000 kvm BTA och varierar beroende på typ av verksamhet. Mobilitetsåtgärder ger ett avdrag på parkeringstalet med maximalt 3... a...d...k...r...n... 
	Mobilitetsavtalet innebär ett åtagande för fastighetsägaren att genomföra mobilitetsåtgärder för boende eller anställda. Åtagandet gäller i tio år från slutbesked. Åtgärderna kan dels vara fysiska, exempelvis att fastighetsägaren bygger cykelservicerum eller bilpoolsplatser, men kan också vara icke-fysiska, som exempelvis rabatt på mobilitetstjänster. Dessa åtgärder ska sänka de boendes eller anställdas behov av att äga och använda egen bil. 
	Modellen för avdrag är uppdelad i olika nivåer, där den första är basnivå med ett antal ”en-klare” mobilitetsåtgärder. Åtgärderna har delats in i kategorierna Information, Kollektivtra-fik, Cykel, Bil och Övrigt. Samtliga åtgärder i baspaketet behöver genomföras och ger 0,05 i avdrag på parkeringstalet för bostäder eller 15 % avdrag för verksamheter. För att få ytterli-gare avdrag finns ett stjärnpaket med ett stort antal åtgärder att välja mellan. Avdragen i stjärnpaketet är uppdelade i tre nivåer där varje vald nivå ger ytterlig...ä...h...- o...n...a...f... f...f... 
	Göteborgs Stad har arbetat med flexibla parkeringstal sedan 2018. Eftersom mobilitetsavta-len tecknas i samband med en ny detaljplan eller en bygglovsansökan är det få projekt som är färdigställda än. Det är därför svårt att dra slutsatser av de nya parkeringstalen och vilka effekter de får. Hittills (2021) har det tecknats cirka 80 mobilitetsavtal vilket tyder på ett stort intresse från fastighetsägarna. Projekten har en stor geografisk spridning, från in-nerstaden till ytterområden, och en majoritet av avtalen avser flerbostadshus....m...ö...g...t... 
	Dr Allards Gata – ett tidigt pilotprojekt 
	Detaljplanen för bostäder vid Dr Allards Gata omfattar 132 bostadsrätter på Guldheden och är ett pilotprojekt för att pröva boende utan egen bil. Detaljplanen antogs innan det fanns riktlinjer för flexibla parkeringstal och mobilitetsavtal. Projektet är byggt helt utan privata parkeringsplatser för boende, däremot finns ett antal platser för bilpool, rörelsehindrade samt lastning och lossning. Utöver bilpool finns ett stort ljust cykelgarage, cykelverkstad, le-veransskåp för att ta emot paket samt en elcykelpool med olika typer a...d...m... 
	Dr Allards Gata har kontinuerligt följts upp av forskare avseende det låga parkeringstalet och mobilitetslösningarna. De första resultaten visar att de boende i fastigheten har ett lägre bilinnehav än den genomsnittliga göteborgaren (0,18 bilar/person jämfört med 0,28 bi-lar/person) och att de reser mer hållbart. Mobilitetstjänsterna har en förhållandevis hög an-vändning och är uppskattade av många. Bilpoolen används dessutom av andra personer som bor i närområdet. Uppföljningen visar att många av de boende gjorde sig av me...s...b... 
	Göteborgs Stad följer projektet på Dr Allards Gata med stort intresse. Pilotprojektet har va-rit bra för att våga pröva låga parkeringstal och har bidragit till att kunna minska antalet parkeringsplatser med hjälp av mobilitetsåtgärder.  
	Boden: Trafik- och parkeringsstrategi 
	Image
	Resor och transporter är en viktig del i vårt samhälle och har stor inverkan på invånare och näringsliv. Detta visar sig i ett brett engagemang i frågor som rör trafik inklusive parke-ring vilket även framkommit i genomförda dialoger. Trafik- och parkeringsstrategin stakar ut vägen för transporter som främjar ett hållbart, attraktivt och levande Boden. Utveck-lingen ska ske mot fyra priori-terade insatsområden;  
	L
	LI
	1. Gång och cykel ska vara det naturliga valet, 

	LI
	2. Bättre förutsättningar för att åka kollektivt,  

	LI
	3. Bilen en del av ett levande 

	LI
	och hållbart samhälle samt  

	LI
	4. Parkering – en gemensam angelägenhet.  


	Figur 45 Cykelhjulet - illustration av trafik- och parkeringsstrategin. Källa: Bodens kommun 
	Figur 45 Cykelhjulet - illustration av trafik- och parkeringsstrategin. Källa: Bodens kommun 
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	Strategin skapar förutsättningar för ett balanserat, hållbart, tryggt, säkert och tillgängligt transportsystem ur ett helhetsperspektiv samt ger underlag och vägledning för avvägningar mellan olika intressen och påverkansåtgärder. Denna beskrivning av Bodens trafik- och par-keringsstrategi fokuserar på insatsområde 4 och strategins koppling mot parkeringsfrågan. 
	Ett antal åtgärder har därför tagits fram för att minska antal parkerade bilar i centrum. 
	Syftet är att ha en gemensam syn hur parkering ska hanteras som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig stadskärna samt att ha ett parkeringstal för bostäder och verksamheter som på sikt kan bidra till att minska bilinnehavet och som stödjer stadens utveckling  
	Reglering  
	Parkering regleras på gatumark genom lokala trafikföreskrifter om förbud men även tidsbe-gränsning, avgiftsplikt och andra villkor som p-skiva, reservering av platser m.m.  Reglering av kvartersmark sker på andra juridiska grunder. 
	Olika sätt att reglera parkering kan påverka balansen i staden och rotationen på platserna. Det är därför positivt om aktörerna gemensamt kan arbeta med frågan. Lösningen är inte att i första hand skapa fler parkeringar, utan istället ha en samsyn och samverka.  
	Bodens Centrumkärna är belagd med ett områdesförbud om parkering vilket ger en positiv skyltning med anvisning om var det istället är tillåtet att parkera. De flesta parkeringsplat-serna för allmänheten är upplåtna utan kostnad, med undantag för platser på kvartersmark i p-huset Cedern samt på p-område kvarteret Aspen som är avgiftsbelagda. På dagtid är par-keringarna på gatorna i centrumkärnan tidsbegränsade med hjälp av p-skiva efter principen 
	kortast tid 30 min i direkta centrumkärnan för att därefter öka till 1, 2 och 4 timmar längre därifrån.  
	Att parkering lyfts som ett av fyra insatsområden tydliggör att parkeringsfrågan ingår i transportsystemet samt i utvecklingen av det hållbara samhället.  
	En utgångspunkt är att på gatorna i Bodens kommun ska utrymme för gång- cykel- och kol-lektivtrafik prioriteras före gatuparkeringar.  
	I slutet av september 2018 i samband med lönehelg genomfördes en omfattande inventering av beläggningen på parkeringsområden, p-hus och gatumarksparkering i Bodens centrala delar. Slutsatsen blev att det fanns gott om lediga parkeringsplatser för besökare till cent-rum. Den totala beläggningen var högst under fredagen med 55 %. Parkeringsområdet vid Stora Coop som är avgiftsfri och reglerad med p-skiva hade den högsta beläggningen under veckan med topp kring lunchtid på fredag när beläggningen var nära 100 %. Beläg...g...-o...r... 
	Övervakning 
	Image
	Kommunen har parkeringsövervakning av gator och offentlig plats i egen regi.  Felparkeringsavgifterna har under många år legat på samma nivå men uppdaterades 2021 för att få den verkan och effekt man vill uppnå. Att övervaka parkeringsskivans nyttjande är mycket tidskrävande och innebär att parke-ringsvakten behöver kontrollera alla fyra hjulens ventilställningar.  
	Parkeringssituationen på kvarters-mark  
	Under sommaren 2019 inventerades och uppdaterades uppgifter från 2002 om parkeringssituationen på kvarters-mark. Detta utgör underlag för på-gående arbete med parkeringsnorm in-klusive p-tal för bil och cykel som besk-revs som ett av strategins fortsatta arbe-ten.  
	Figur 46 Andel upptagna p-platser vid undersökning. Källa: Bodens kommun. 
	Figur 46 Andel upptagna p-platser vid undersökning. Källa: Bodens kommun. 
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	Parkeringsnorm 
	Att det saknas en parkeringsnorm för Bodens tätort och att det finns behov av att ta fram parkeringstal som kan motiveras utifrån dagens bilinnehav och resande framkom i nuläges-beskrivningen till Trafik- och parkeringsstrategin. Det saknades även ställningstagande och rutiner kring om och hur kommunen ska arbeta med parkeringsköp som en strategi för ökad rådighet över bilparkering och för att möjliggöra billigare bostäder. 
	Vägvisningens betydelse  
	Vägvisning till centrum i kombination med vägvisning till parkering för besökare och vägvis-ning inom centrum är viktigt. Parkering bör samlas i stadskärnans ytterkanter, förslagsvis i form av parkeringsområden vid infarterna till centrumkärnan. Vägvisningen på vägar och 
	gator har inventerats och GIS-behandlats. En ansökan till Trafikverket om kompletterande skyltning till Centrum och parkeringshus samt till Resecentrum väntar på effektuering. I samband med inventering av de sex cykelstråk som utgår från Medborgarplatsen i centrum-kärnan till sex bostadsområden samt tätorter i Boden har även dess vägvisning inventerats. 
	Cykelparkering  
	Cykelparkering nära målpunkter ska prioriteras framför bilparkering. Tillräcklig tillgång till attraktiva cykelparkeringar med god säkerhet och komfort leder till att fler cyklar. Hur många parkeringsplatser som behövs regleras i parkeringsnormen. Inventeringen av cykel-stråken omfattar även cykelparkeringar.  
	Insatsområdet Gång och cykel ska vara det naturliga valet – handlar om att göra gång och cykel till de mest naturliga färdmedlen inom tätorten. I nuläget är bilen ofta det mest attrak-tiva färdmedlet i Bodens kommun, och i vissa fall även det enda rimliga alternativet. För en ökad valfrihet i transportsystemet behöver gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras högre.  
	Att planera för de kapacitetsstarka och yteffektiva trafikslagen är inte bara bättre för miljön det är ofta mer ekonomiskt och bidrar till en mer levande stadsmiljö. För att fullfölja detta bör en särskild prioriteringsordning mellan de olika transportslagen tillämpas. Priorite-ringen syftar till att erhålla ett gaturum och trafiknät där utformningen och planeringen ut-går från människan istället för bilen. Trafikslagen ska prioriteras vid konfliktpunkter, det vill säga de punkter där samtliga trafikslag möts och där markutr...b...b...- o...t... K...- o...k... 
	Fortsatt arbete 
	Arbetet med trafik och parkeringsstrategin har exempelvis lett till justering av felparkerings-avgift och framtagande av parkeringsnorm med p-tal för bil och cykel. Parkeringsnormen ska också bidra till att fastighetsägare vid ny och ombyggnation motiveras till åtgärder som leder till mer hållbart resande. 
	Cykelplan med fokus på ökad cykling utgjorde en av åtgärderna i det fortsatta arbetet med TPn. Cykelinventering har genomförts och utgör underlag till en cykelplan med åtgärder för att stärka cykelns roll och möjligheter i ett hållbart samhälle.  
	Trafik- och parkeringsstrategin är framtagen parallellt med Fördjupad översiktsplan för Bo-den och Sävast. Detta medförde att frågorna behandlades i samma/parallella förankrings-processer och dialoger vilket medfört att frågorna fått mer tyngd. 
	Den första av årligt återkommande manuell trafikmätning av fotgängare och cyklister på in-farterna till centrumkärnan kl. 07.00 – 08.00 måndag till fredag genomfördes under hösten 2021 i anslutning till Europeiska Mobilitetsveckan då kommunen dessutom anordnade två tävlingar (Gissa hållplatsen och en cykelorientering). Åtgärderna har bidragit till ett ökat in-tresse för pågående arbete både från allmänheten och media.  
	  
	Ludvika: Parkeringsstrategi 
	Kommunstyrelsen i Ludvika kommun tog ett beslut 2011 om att ta fram en parkeringsstra-tegi för Ludvika kommun. Tanken med att ta fram en strategi var för att tydliggöra målsätt-ningar för parkeringsfrågor i kommunen samt fungera som riktlinjer i arbetet med plane-ring och utredningar där parkeringsfrågor diskuteras. Strategin rör både cykel och bil. I ar-betet med parkeringsstrategin användes främst TRAST för att ta fram fakta till underlaget som låg till grund för strategin.  
	När strategin togs fram var det många olika grupper av användare som konkurrerade om de allmänna parkeringsplatserna i Ludvikas centrumkvarter, exempelvis arbetande, besökare och boende. På parkeringsytor och längs vägar fylls centrum dagtid av bilar och cyklar, vars ägare vill parkera så nära sin målpunkt som möjligt. De flesta parkeringar var vid denna tid 24 timmars-parkeringar, även om det fanns ett visst antal platser som var tidsbegränsade med p-skiva. 
	Syftet med strategin var att fördela dagens parkeringsplatser efter målgruppernas olika be-hov så att platserna används av de som de är ämnade åt. I arbetet med strategin så pekades besökare till centrum ut som den viktigaste målgruppen. Dessa måste kunna parkera sina fordon nära målpunkterna. De som pendlar in, särskilt med bil, kan stå längre bort – i cent-rums periferi. De boende i centrum ska främst parkera inom sin bostadsfastighet. 
	För att genomföra denna nya inriktning så infördes p-skiva på bredare front. Att införa p-avgift ansågs inte vara aktuellt i detta läge. Parkeringstiderna på flera stora parkeringsytor sänktes till 3 timmar, men många gator lämnades oförändrade. 
	Denna förändring medförde att omsättningen ökade på våra parkeringsplatser och fler besö-kande kunde parkera närmare butiker och andra målpunkter i centrum. 
	Fortsatt arbete 
	Nu planeras det nya bostäder i centrala Ludvika på flera av de ytor som idag används som parkeringar. I arbetet med dessa byggnationer så ingick först även byggnation av ett parke-ringshus – för att ersätta de markparkeringar som skulle försvinna.  
	Ludvika gjorde dock ett omtag och tittade närmare på parkeringsbehovet under 2021, bland annat genom beläggningsanalyser. De kom fram till att de kunde klara behovet ifall ytterli-gare omregleringar gällande parkeringstiden genomfördes – istället för att bygga nytt parke-ringshus. Under våren 2022 kommer kommunen ersätta de kvarvarande 24-timmarsplat-serna med 3-timmars, för att ytterligare öka omsättning på parkerade bilar. 
	  
	”En genomgående åsikt från både politiker och allmänhet i diskussioner kring par-keringsreglering är att vår egen kommun inte är lik någon annan – vår kommun kan inte göra det som görs i en annan kommun. Istället pekas det på att inspiration ska hämtas från grannkommunerna, oavsett hur lika kommunernas förutsättningar ser ut. Vårt tips att bredda perspektivet och leta efter likande kommuner i hela landet, till exempel gällande storlek på befolkning och likheter i det geografiska läget. Men var heller...f...ä... 
	”En genomgående åsikt från både politiker och allmänhet i diskussioner kring par-keringsreglering är att vår egen kommun inte är lik någon annan – vår kommun kan inte göra det som görs i en annan kommun. Istället pekas det på att inspiration ska hämtas från grannkommunerna, oavsett hur lika kommunernas förutsättningar ser ut. Vårt tips att bredda perspektivet och leta efter likande kommuner i hela landet, till exempel gällande storlek på befolkning och likheter i det geografiska läget. Men var heller...f...ä... 
	– Samhällsplanerare, Ludvika kommun 
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	2.8. Godstrafik 
	Behovet av väl fungerande godstransporter blir allt större i takt med samhällets utveckling och ökade behov av ett större antal och mer frekventa leveranser. Godstransporter är en för-utsättning för att samhället och handeln ska fungera. Samtidigt riskerar mer godstranspor-ter att innebära negativa effekter på klimat och stadsmiljö genom trängsel, luftföroreningar, buller och trafiksäkerhetsrisker.  
	Det finns många aktörer vilkas insatser påverkar godstransporternas effektivitet, tillgänglig-het och påverkan på miljö och hälsa. Det är därför viktigt att berörda aktörer samverkar på det lokala planet. Kommunens breda ansvar gör kommunen till den mest naturliga ledaren för ett sådant samarbete. 
	 
	Stockholm: Älskade stad 
	I början av 2010-talet växte det fram en insikt inom Stockholms stad kring behovet av att jobba aktivt med godstrafikens utveckling. Frågan aktualiserades bland annat genom en allt större problematik med framkomlighet och tillgänglighet för lastbilstrafiken i City. Godstra-fiken var även en prioriterad fråga för den politiska majoriteten. I och med framtagandet av Stockholms stads första godstrafikplan, ”En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017”, togs för första gången ett samlat grepp kring godstrafikens utvec...f...p... 
	Arbetsprocessen 
	Arbetet med åtgärden inleddes redan innan den strategiska inriktningen var klar. För att forma riktningen hölls en bred workshop våren 2013 där såväl dåvarande trafikborgarråd som en stor del av branschens aktörer deltog. En viktig aspekt som lyftes på workshopen var att hitta en samlastningsmodell som byggde på kommersiella grunder och som inte var be-roende av offentliga medel. Staden lade inledningsvis resurser på en utredning som stude-rade olika möjliga affärsmodeller. Arbetet bedrevs sedan över åren i form av ett stort antal m...h...t...o...e... a...t...R...-S...-S...i...l...e... 
	Modellen med att kombinera leverans av varor till mottagare med returflöden av återvin-ningsmaterial fanns sedan tidigare i drift inom slutna fastigheter som ex Stockholms central och Gallerian Hamngatan. Målet blev i detta fall att vidareutveckla modellen för att även fungera för en stadsdel. Staden uppvaktade transportörer varpå Bring visade intresse för att delta. Affärsmodellen bygger på att Bring ser ett mervärde i att slippa använda sina fordon för att cirkulera i City i jakten på ledig lastplats och istället betalar Ragn-S...s...u...v...e...u... d... 
	 
	Ett gemensamt kommunikationskoncept arbetades fram i form av #ÄLSKADESTAD med syfte att framhålla samarbetspartnernas gemensamma intresse om att bidra till en attraktiv stad. Konceptets syfte var även att vara inkluderande eftersom målet hela tiden var att vida-reutveckla samarbetet med fler aktörer, fler flöden och större områden. Ett gemensamt va-rumärke var även viktigt för att lösa knäckfrågan om mötet med kunden. Samarbetet kunde slutligen invigas formellt av stadens trafikborgarråd i mars 2017.  
	 
	Image
	Figur 47 Leveransfordon. Foto: Håvard Jörstad 
	Älskade stad fungerar så att Brings gods till det aktuella området levereras samlat till en godsmottagning under jord i City. Där sorteras det och körs samma dag ut med lätta eltruckar som samtidigt hämtar återvinningsmaterial i form av i huvudsak papper, trä, kar-tong och plast. Mottagarna av gods kan även vara de som skickar återvinningsmaterial men i vissa fall är det olika kunder men längs med samma rutt varför synergier uppstår oavsett. Kunderna utgörs av företag och består i huvudsak av kontor och butiker. Gods...a...m...u...-t...s...S...-t...l...m...e...p... 
	En utvärdering genomförd tillsammans med KTH m.fl. inom projektet InterCityLog visade att lösningen med Älskade stad möjliggör en högre energieffektivitet. Dels är energiförbruk-ningen hos ett mindre elfordon betydligt lägre per kilo och dels så kan yttransporterna ske med en betydligt högre fyllnadsgrad jämfört med genomsnittliga fyllnadsgraden som typiskt observerats i baklastare som hanterar återvinning i centrala delar av Stockholm. För Ragn-
	Sells (återvinning) och Bring (godsleveranser) har ekonomin beskrivits som rimlig. Med yt-terligare utveckling, där en ökad digitalisering blir avgörande, anses det vara möjligt att yt-terligare öka fyllnadsgraden och därmed minska kostnaden. 
	Fortsatt arbete 
	Samarbetet täckte inledningsvis tre postnummerområden i City men utöka-des snabbt till det dubbla och somma-ren 2018 adderades även Gamla stan. Transporterna omfattar bara Ragnsells och Brings flöden av avfall respektive paket men under en period på några år deltog även Martin & Servera med leve-rans av restaurangutrustning. Konceptet har efter hand kompletterats med off peak, tung trafik utanför rusningstid. Det går till så att avfallet som samlas in av de lätta fordonen dagtid körs till stat-io...e...p...v...v...u...e...d...t...m...h...k...t...t...T...E...i... m... f... 
	Figur 48 Leveransfordon. Foto: Håvard Jörstad 
	Figur 48 Leveransfordon. Foto: Håvard Jörstad 
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	”Viktiga lärdomar från arbetet har varit att det tar tid att bygga relationer och förtro-ende för ett hållbart och varaktigt samarbete. Staden har i denna process spelat en viktig roll som processledare och facilitator samt genom att erbjuda en neutral platt-form för dialog. Det faktum att konceptet är egenfinansierat från dag ett gör det unikt och Älskade stad har rönt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internat-ionellt. I oktober 2017 fick samarbetet motta Transportföretagens hållbarhetspris o...n...C... – t...f...  
	”Viktiga lärdomar från arbetet har varit att det tar tid att bygga relationer och förtro-ende för ett hållbart och varaktigt samarbete. Staden har i denna process spelat en viktig roll som processledare och facilitator samt genom att erbjuda en neutral platt-form för dialog. Det faktum att konceptet är egenfinansierat från dag ett gör det unikt och Älskade stad har rönt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internat-ionellt. I oktober 2017 fick samarbetet motta Transportföretagens hållbarhetspris o...n...C... – t...f...  
	Path

	  
	Umeå: Godsnätverket, en del av arbetet med godstrafikprogram 
	Umeå är en stad som växer med ett tydligt mål: år 2050 ska Umeå uppnått 200 000 invå-nare. Det innebär att allt fler människor ska dela på de allmänna ytorna såsom gator och torg. Godstrafiken är ett viktigt inslag i den levande staden och för att det ska fungera på bästa sätt måste kommunen skapa goda förutsättningar. Där underlättar en strategi som stöd för att se de olika delarna i godskedjan och därmed skapa goda förutsättningar som gynnar hela staden. Det är en spännande utmaning, där vi internt på kommunen från över-s...a...t... h...a... 
	Umeå kommun arbetar sedan 2018 med det antagna godstrafikprogrammet för Umeå cent-rum, vilket är det första godstrafikprogrammet för kommunen. Anledningen till att pro-grammet togs fram är att frågor kring gods har blivit mer aktuella i Umeå centrum i sam-band med att staden växer och förtätas samt kommunens deltagande i EU-projektet Freight Tails. Godstrafikprogrammet är ett av flera trafikprogram som samordnas för att insatserna ska leda till att målen i översiktsplanen uppnås. Programmet har en geografisk avgr...s...d...s...e... 
	Godstrafikprogrammets innehåll 
	Godstrafikprogrammet är uppbyggt i olika steg med bland annat mål, indikatorer, insatsom-råden och åtgärder, vilka baseras på de utmaningar som kommunen har identifierat vid en inledande nulägesanalys. Kommunen har tagit fram fyra insatsområden som är både indi-rekt och direkt kopplade till den fysiska planeringen liksom de efterföljande åtgärderna:  
	L
	LI
	1. Skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom säkra och effektiva godsleveranser 

	LI
	2. Arbeta för att gods ska transporteras med förnybara bränslen samt vara rena, tysta och energisnåla. 

	LI
	3. Utveckla godstrafiken i Umeå genom samverkan med externa aktörer 

	LI
	4. Godstrafiken ska ha en naturlig roll i den framtida stadsutvecklingen (internt) 


	Dessa insatsområden ska bearbetas med olika åtgärder. Insatsområde ett handlar om att skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom säkra och effektiva godsleveranser. Åtgär-derna är främst att ta fram och se över riktlinjer och policys gällande gods.  
	Det fjärde insatsområdet är framtaget för kommunens interna bruk, vilket syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om godstransporter i den fysiska planeringen. Programmet lyfter även beteendepåverkan och dess betydelse i frågan om att påverka attityder för att nå förståelse och acceptans mellan allmänheten, godsmottagare och godsleverantörer gällande godstransporter i bebyggd miljö. Nytt godstrafikprogram tas fram var femte – sjätte år bero-ende på hur arbetet med programmet fortskrider och ska vara kopplad till budget för ge-n... o... 
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	Figur 49 Leveransfordon. Foto: Fredrik Larsson 
	I nulägesanalysen har sex olika utmaningar identifierats som sedan legat till grund för fram-tagandet av övergripande mål och insatsområden. De utmaningar som har identifierats är: 
	L
	LI
	1. Ett växande Umeå; i samband med att Umeå växer blir även trafikträngseln allt mer påtaglig. Utifrån ett citylogistikperspektiv kan trängsel påverka på två sätt. Dels att trängseln skapar problem för godsfordon att ta sig fram till sina destinationer, dels att godsfordonen försämrar övriga trafikanters framkomlighet.  

	LI
	2. Trafiksäkerhet och gods i centrala Umeå; lossningsplatser är ofta belägna så att for-donen som levererar gods måste köras i trafikmiljöer som inte är anpassade för den typen av fordon. Det drabbar oskyddade trafikanter vilket gör att dessa platser upp-levs som otrygga. Det utgör också en otrygg arbetsmiljö för chaufförerna.  

	LI
	3. Luftföroreningar och buller; för att förbättra luftkvaliteten är det viktigt att minska biltrafiken till och genom centrum, detta gäller även den tunga trafiken. En omställ-ning till renare och tystare fordon (eldrivna) samt andra typer av fordon (ex. last-cyklar) är en del av lösningen. 

	LI
	4. Ökning av e-handel; omställningen från att handla i butik till att beställa hem varor går snabbt vilket gör att leveranstrafiken till viss del flyttas från butikerna till exem-pelvis bostadsområden. Det är viktigt att kommunen bevakar det eftersom det påver-kar trafiksäkerheten kring vistelsemiljöer. 

	LI
	5. Ökade avfallsmängder; avfallsmängderna ökar nationellt och även i Umeå. I kombi-nation med att staden förtätas utgör det en stor utmaning för kommunen. Utöver hushålls- och verksamhetsavfall tillkommer då också transporter kopplade till de byggen som krävs för att staden ska växa. 

	LI
	6. Godstrafiken i planeringen; belyser vikten av att hantera godstrafiken som ett eget trafikslag i planeringen eftersom det ställs särskilda krav på tillgänglighet och upp-ställning vid lastning och lossning. Kommunen är dessutom en stor varuägare i sta-den och upphandlar många av de transporter som rör sig i staden. 


	Godsnätverket  
	En åtgärd som kommunen vill lyfta särskilt är arbetet inom det godsnätverk som bildades i samband med att EU-projektet Freight Tails startade. En av grundförutsättningarna till del-tagande i projektet var att det skulle etableras en lokal grupp där frågor inom projektet kunde diskuteras utifrån olika perspektiv. Godsnätverket fungerade under godstrafikpro-grammet framtagande som referens- och arbetsgrupp där kommunen tillsammans med del-tagarna tog fram strategier, insatsområden och även åtgärder. Godsnätverket har sedan pro-j... 
	Syftet med godsnätverket är att skapa förutsättningar för en hållbar godsdistribution i Umeå. Nätverket används för att informera om kommande händelser, diskutera utmaningar och lösningar, sprida kunskap och erfarenheter, presentera den senaste forskningen och ge representanter från näringslivet möjlighet att vara delaktiga i förändringsprocesser. 
	Godsnätverket träffas två gånger per år där olika teman behandlas, men majoriteten av tiden ägnas åt ”laget runt”, en viktig punkt där deltagarna får tid till att berätta och delge inform-ation från deras intressentgrupper. Det är även här Umeå kommun får tillfälle att berätta om vad som är på gång som exempelvis kommande gatuombyggnader som berör deltagarna på olika sätt, nya arbetssätt med mera.  
	 
	”Ingen kan vara bäst på allt, utan insikter från näringarna som påverkas av ombygg-nationer, planerat underhåll, omstrukturering av leveransvägar etcetera, blir det svårt att göra rätt. Dessutom är det vår enda chans att hänga med i den snabba utveckl-ingen, att vara flera som arbetar med frågorna parallellt.”  – Representant för centrumhandeln i Umeå 
	”Ingen kan vara bäst på allt, utan insikter från näringarna som påverkas av ombygg-nationer, planerat underhåll, omstrukturering av leveransvägar etcetera, blir det svårt att göra rätt. Dessutom är det vår enda chans att hänga med i den snabba utveckl-ingen, att vara flera som arbetar med frågorna parallellt.”  – Representant för centrumhandeln i Umeå 
	Path

	Majoriteten av deltagarna i nätverket, utöver representanter från kommunen, är branschfö-reträdare från olika delar av godskedjan. Från åkeribransch, företrädare för näringen inom centrumfyrkanten, till det kommunala parkeringsbolaget och avfallshanteringsbolaget. Vi har även en representant från politiken via tekniska nämndens ordförande. Det är en styrka att ha stora delar av godskedjan representerad för att på så sätt skapa förståelse och få in-blick i de olika deltagarnas vardag och därmed utmaningar.  
	 
	”Det är genom samverkan vi kan dra frågor framåt. Genom dialog och diskussioner ökar förståelsen och utmaningar som finns kring en fråga, med många ingångsvär-den får man ett bra resultat som har tagit många aspekter i beaktande. Många gånger är det våra medlemmar, det vill säga transportutövarna, som berörs av resul-tat av en förändring i t ex gaturummet. Har vi förmånen att vara med tidigt i proces-sen kan vissa utmaningar, som kan bli problem i förlängningen för transportutö-varna, elimineras i tid. Vi kan äv...i...e...  – R... 
	”Det är genom samverkan vi kan dra frågor framåt. Genom dialog och diskussioner ökar förståelsen och utmaningar som finns kring en fråga, med många ingångsvär-den får man ett bra resultat som har tagit många aspekter i beaktande. Många gånger är det våra medlemmar, det vill säga transportutövarna, som berörs av resul-tat av en förändring i t ex gaturummet. Har vi förmånen att vara med tidigt i proces-sen kan vissa utmaningar, som kan bli problem i förlängningen för transportutö-varna, elimineras i tid. Vi kan äv...i...e...  – R... 
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	Södertörnskommunerna: Samordnade varutransporter 
	I utvecklingsprogram framtaget av Södertörnskommunerna finns visionen att ”Leda om-ställningen till ett klimateffektivt samhälle”. Samordnad varudistribution är en del av det klimatmässiga utvecklingsarbetet. Södertörnskommunerna består av åtta kommuner på Sö-dertörn: Haninge, Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö. Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. 
	2015 startade Södertörns kommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution.  Må-let var bl.a. att halvera emissionerna av koldioxid – något som överträffades 2017. Arbetet har sedan dess övergått i utvecklingsorienterad förvaltning och emissionerna har fortsatt minska. Samarbetet mellan kommunerna och logistikförvaltningen möjliggör arbete med hela inköps- och logistikprocessen.   
	Image
	Figur 50 Modell för samordnad varudistribution. Källa: Södertörnskommunerna 
	Arbetsprocessen 
	Målsättningen med samordnad varudistribution var och är att minska klimatpåverkan, opti-mera och därigenom minimera antalet leveranser till kommunens verksamheter, samt öka trafiksäkerheten kring känsliga verksamheter såsom skolor och förskolor.  
	Införandet av samordnad varudistribution omfattade både stora delar av försörjningskedjan och organisationen varför arbetet utfördes i projektform. Projektet omfattade utöver en dis-tributionslösning för lokal distribution (inom Södertörn) även nya processer för; upphand-ling av varuleverantör – kompatibla med samordnad varudistribution, leverantörsanslut-ning, beställning av varor, fakturering, samt uppföljning. Tack vare parallellt införande av e-handelsstöd (inköpssystem) i flera kommuner förbättrades förutsättningarna för informat-i... l...v... 
	Samordnad varudistribution  
	Den samordnade varudistributionen, vilken i sig är en distributionslösning för lokal distri-bution till kommunernas verksamheter, möjliggör att kommunernas upphandlingsstrategi är än mer förenlig med kommunernas hållbarhetsstrategi. Med hjälp av upphandlingsstrate-gin kan bästa möjliga vara (avseende bl.a. kvalitativa krav, hållbarhetsmässiga krav, samt 
	pris) införskaffas genom konkurrensutsättning. Denna applicering resulterar i fler avtal vil-ket ofta leder till fler leverantörer. Utan samordnad varudistribution medför detta fler leve-ranser.  
	Alla beställningar av varor till kommunens verksamheter skeppas, efter plock och pack hos varuleverantör, till den lokala distributionscentralen (DC). Där sorteras och konsolideras va-ror innan de levereras samordnat och samlastat till verksamheterna. Leveranserna följer en noggrant framtagen taktisk plan vilken innebär fasta återkommande leveranstillfällen för respektive kommun och dess verksamheter. De faktiska leveranserna optimeras dynamiskt utifrån den aktuella leveransdagen för att minimera antalet fordon och tillhöra...p... 
	 
	Image
	Figur 51 Övergripande taktisk leveransplan för kommunerna i matrisform. Källa: Södertörnskommunerna 
	I den upphandlade lokala distributionslösningen ingår terminalhantering (sortering och scanning) och distribution. I samband med att bilen avgår från distributionscentralen skickas en avisering (SMS/mail) till mottagaren som via en spårningslänk kan följa leveran-sen. Efter att leverans utförts kan mottagaren betygsätta leveransen.  
	Den avtalade lösningen reglerar val av fordon (minst EURO VI), maxnivå av utsläpp (g CO2/transporterat kilo), säkerhetsutrustning (alkolås, backkamera), utbildningskrav och kollektivavtal. 
	 
	Image
	Figur 52 Beskrivning av omfattning, lösning och effekt i tabellform. Källa: Södertörnskommunerna 
	 
	”Södertörns samordnade varudistribution har resulterat i en 88 % minskning av koldioxid och en dryg halvering av antalet lastbilar som trafikerar verksamheterna. Nuvarande avtal styr mot fortsatt förbättring genom en incitamentsmodell vilken premierar fortsatt minskning av koldioxidutsläpp och hög kundupplevd service.  
	”Södertörns samordnade varudistribution har resulterat i en 88 % minskning av koldioxid och en dryg halvering av antalet lastbilar som trafikerar verksamheterna. Nuvarande avtal styr mot fortsatt förbättring genom en incitamentsmodell vilken premierar fortsatt minskning av koldioxidutsläpp och hög kundupplevd service.  
	Denna skalbara distributionslösning utvecklas nu vidare. Tillsammans med nä-ringsliv och akademi önskar vi undersöka, utveckla och praktiskt testa nya logistik-lösningar vilka främjar klimat, människa och ekonomi. 
	Det är fullt möjligt att påverka sådant kommun har rådighet över. God förståelse för informationsutbytet kopplat till varuförsörjning är kritiskt.” 
	– Uppdragsansvarig, Södertörnskommunerna  
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