Hållbar mobilitet
och miljöhänsyn
i transportplanering
UNDERLAGSRAPPORT TILL FOKUSOMRÅDET HÅLLBARA STÄDER
INOM FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLSARBETET
SIRJE PÄDAM, KARIN CARLSSON, EVA ERICSSON,
HELENA KYLLINGSTAD OCH PATRIK TORNBERG

RAPPORT 6672 • OKTOBER 2015

3
UNDERLAGSRAPPORT

ÅRLIG
UPPFÖLJNING

2015

Hållbar mobilitet och miljöhänsyn
i transportplanering
En studie kopplad till fokusområdet Hållbara städer

NATURVÅRDSVERKET

Beställningar
Ordertel: 08-505 933 40
Orderfax: 08-505 933 99
E-post: natur@cm.se
Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma
Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer
Naturvårdsverket
Tel: 010-698 10 00, fax: 010-698 10 99
E-post: registrator@naturvardsverket.se
Postadress: Naturvårdsverket, SE-106 48 Stockholm
Internet: www.naturvardsverket.se
ISBN 978-91-620-6672-7
ISSN 0282-7298
© Naturvårdsverket 2015
Tryck: Arkitektkopia AB, Bromma 2015
Omslagsillustration: Typoform/Ann Sjögren

3041 0843
TRYCKSAK
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Hållbar mobilitet och miljöhänsyn i transportplanering

Förord
Naturvårdsverket ska regelbundet göra fördjupade utvärderingar av möjlig
heterna att nå de 16 svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Delar
av den fördjupade utvärderingen 2015 har genomförts inom ramen för tre
utvalda fokusområden. Denna studie utgör en underlagsrapport till fokus
området Hållbara städer.
WSP har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en studie om hållbar
mobilitet och miljöhänsyn i transportplaneringen kopplad tillfokusområdet
Hållbara städer. Studien genomfördes juni 2014–februari 2015.
Deltagare i utredningsgruppen har varit Sirje Pädam (uppdragsledare),
Karin Carlsson, Eva Ericsson, Helena Kyllingstad och Patrik Tornberg. De
personer som ingått i arbetsgruppen har tillsammans mångårig erfarenhet
av arbete med stadsutveckling, strategisk transportplanering och regional
utveckling. Gruppen representerar också mångårig kompetens kopplat till
styrmedelsanalyser och strategiskt miljömålsarbete.
Anna Wahlström och Hans Wrådhe, Naturvårdsverkets projektledare för
fokusområdet Hållbara städer, samt medlemmar i arbetsgruppen för fokus
området har bidragit med synpunkter på rapportens innehåll.
Författarna svarar själva för innehållet och slutsatserna i rapporterna.
Naturvårdsverket oktober 2015
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1

Sammanfattning

Det finns en stor mängd styrmedel som kan kopplas till hållbar mobilitet och
planering av transportsystemet och som har betydelse i arbetet med att nå
miljökvalitetsmålen och generationsmålet. De styrmedel som analyseras i rap
porten baseras på tidigare kartläggningar. Utöver detta har fallstudier genom
förts av den regionala planeringen. Regionala strategidokument och planer
har studerats och intervjuer har genomförts med ansvariga för de regionala
utvecklingsstrategierna i tre län. Insamlat underlag har sedan analyserats uti
från hinder och möjligheter att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Analyserna har gjorts utifrån ett miljömålsövergripande perspektiv inom
dimensionerna resursutnyttjande, luftutsläpp/klimatfaktorer och gröna sam
band i landskapet.
Det finns ett stort antal styrmedel som styr transportsystemet i önskvärd
riktning avseende hållbar mobilitet och miljövänlig transportplanering. Sam
tidigt finns styrmedel för vilka det på förhand inte med säkerhet går att säga
något om riktningen i förhållande till miljökvalitetsmålen. Detta beror på att
den lagstiftning som styr planeringen i många fall är avvägningsstyrmedel.
Avvägningen inom samhällsplaneringen har till syfte att väga intressen mot
varandra och vara underlag för det demokratiska beslutsfattandet.
Parallellt med de styrmedel som styr planeringen, styrs transportplane
ringen av en komplex målstruktur som inte ger någon tydlig riktning. Det
övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhälls
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor
gare och näringsliv i hela landet. Detta mål har ett antal prioriterade områden
som delas in i funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålet handlar pri
märt om att skapa god tillgänglighet för människor och gods. Hänsynsmålet
delas i ett antal delar som behandlar mål rörande ökad säkerhet, minskad
miljöpåverkan och bidrag till förbättrad och hälsa. Om inte målkonflikter är
identifierade och utklarade eller om inte anvisningar finns för principer för
hantering av dem, är det svårt att målstyra genom en flermålsstruktur. Ett svar
på frågan om vilka mekanismer som är avgörande för utvecklingen kan vara
att det finns målkonflikter mellan de mål som planeringen har att ta hänsyn
till och att dessa inte hanteras på ett transparent sätt. Dessutom saknas i
många sammanhang metoder och processer för att hantera målkonflikter.
En möjlig förändring kan vara en tydligare målstyrning för att säkerställa att
utvecklingen inte sker på bekostnad av miljömålen. En planering där målstyr
ningen stärks innebär dock inte att man kan bortse från målkonflikter.
Samhällets strukturer, bland annat lokalisering och utformning av bebyg
gelse och transportinfrastruktur, utgör viktiga grundläggande förutsättningar
för hur transporterna, efterfrågan på att resa och fördelningen på transport
medel och färdsätt utvecklas. Tät funktionsblandad bebyggelse innebär större
potential för gång, cykel och kollektivtrafik. Täta städer kan dock ge upphov
till andra målkonflikter som gör att det blir svårt att få genomslag för en
kraftig styrning i denna riktning. Utöver detta finns en mängd styrmedel som
7
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syftar till att förändra beteendet mot en mer hållbar mobilitet. Ekonomiska
styrmedel har konstaterad effekt, men i den omfattning de används idag
räcker de inte till för att nå miljömålen. Vissa mål, exempelvis buller och
lokala luftföroreningar, kan påverkas genom lokala åtgärder i form av dubb
däcksförbud, trafikregleringar och miljözoner. Så kallade mobility manage
ment åtgärder används för att förändra människors beteenden när alternativa
resmöjligheter finns. För att öka kommuners möjligheter att styra transport
systemet föreslås fortsatt utredning av kommunal parkeringsskatt och avtal
om maxtak för transportintensiva verksamheter.
De regionala utvecklingsstrategierna och programmen utgår från håll
bar utveckling och arbetet med att ta fram dem följer de riktlinjer som finns
i Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. I arbetet med att ta
fram strategin integrerar regionen den miljömässiga dimensionen av hållbar
utveckling, men regionerna gör det på olika sätt och de har olika syn på hur
den miljömässiga dimensionen ska hanteras. Gemensamt är dock att det inte
tas fram alternativa målbilder eller utvecklingsscenarier, utan prioriteringarna
mellan målen görs i diskussion och samråd under processen. Utöver detta
saknas miljöbedömningar och behovsbedömningar, dock med undantag för
Stockholms läns regionala utvecklingsplan som styrs av en annan lagstiftning.
Arbetet med den miljömässiga dimensionen vid framtagande av de regionala
utvecklingsstrategierna behöver stärkas. Det kan göras genom att komplet
tera Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete med hänvisningar till
miljökvalitetsmålen och till lagstiftningen om miljöbedömningar.
Det har i andra sammanhang förts fram förslag om att sammanföra läns
transportplanerna med de regionala utvecklingsstrategierna och att göra till
delning av medel beroende av om planen bidrar till uppsatta nationella mål
om transportsnål samhällsplanering. Samtidigt som det finns behov av att
knyta medel till måluppfyllelse finns det en risk för att transportfrågorna
skulle komma att dominera de regionala utvecklingsstrategierna och att övriga
områden blir underordnade, vilket i sin tur kan försvåra hanteringen av mål
konflikter. Förslaget tjänar på en grundlig genomlysning och framtagande av
förslag på hur de nämnda problemen kan hanteras.
Med stöd av innehållet i denna rapport har vi identifierat behov av för
djupade studier. En sådan studie skulle behöva handla om metoder och pro
cesser för att tydliggöra målkonflikter och hantera dem, och hur dessa kan
implementeras i planeringen. Vidare finns det behov av att ta fram konkreta
delmål för miljövänlig och transportsnål planering och att lyfta fram goda
exempel. Dessutom vore det värdefullt att ta fram ny kunskap om transport
planeringens effekter genom att studera vilken betydelse myndighetspriorite
rade respektive politiskt prioriterade infrastrukturobjekt har i förhållande till
miljökvalitetsmålen.
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2

Summary

Many instruments are available linked to sustainable mobility and transport
system planning which are important in the work to achieve the environmen
tal quality objectives and the generational goal. The instruments analysed in
this report are based on previous reviews. Case studies of the regional devel
opment planning process have also been carried out. Regional strategy doc
uments and plans have been studied, and interviews have been conducted
with those responsible for the regional development strategies in three coun
ties. The underlying information that was collected was then analysed on the
basis of obstacles and opportunities for achieving the environmental quality
objectives and the generational goal. These analyses were conducted from a
cross-environmental objective perspective within the following dimensions:
resource utilisation, atmospheric emissions/climate factors and green links in
the landscape.
Many instruments are available for steering the transport system in the
desired direction as regards sustainable mobility and environmentally friendly
transport planning. At the same time, there are also a number of instruments
where it is impossible to be certain in advance about the direction in relation
to the environmental quality objectives. This is because in many cases the
legislation governing the planning process consists of balancing instruments.
Balancing within the social planning process is intended to balance interests
against each other and to provide a basis for democratic decision-making.
Parallel to the instruments which govern the planning process, transport
planning is governed by a complex structure of objectives which does not
produce any clear direction. The overarching objective for Swedish transport
policy is to ensure the long-term provision of socio-economically effective
and sustainable transport for both citizens and industry across the coun
try. This objective has a number of prioritised areas which are divided into
functional objectives and impact objectives. The functional objective is pri
marily about creating good accessibility for people and goods. The impact
objective is divided into a number of parts which concern objectives relating
to improved safety, reduced environmental impact and better health. Unless
conflicts between objectives are identified and eliminated or instructions set
ting out guiding principles for the handling of such conflicts exist, it is difficult
to manage by objectives through a multi-objective structure. An answer to
the question of which mechanisms are decisive for the development could be
that conflicts exist between objectives which the planning process must take
into account and that they are not being managed in a transparent manner. In
addition, in many contexts, no methods or processes are available for manag
ing conflicts between objectives. One possible change could be clearer man
agement by objectives to ensure that developments do not take place at the
expense of the environmental objectives. However, a planning process where
the management by objectives process is strengthened does not mean that con
flicts between objectives can be ignored.
9
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Society’s structures, including the location and design of the built environ
ment and transport infrastructure, represent important fundamental precon
ditions as regards developments within transport, demand for travel and the
split between transport modes. Dense mixed-function building development
presents considerable opportunities for walking, cycling and public transport.
However, densely populated urban areas can give rise to other conflicts bet
ween objectives, rendering it difficult to bring about strong management in
this direction. In addition, many instruments are aimed at altering behaviour
towards a more sustainable mobility. Economic instruments have a verifiable
effect, but they are not currently being used sufficiently in order to achieve
the environmental objectives. Some objectives, such as noise and local air
pollution, can be influenced through local measures in the form of a ban on
studded tyres, traffic regulations and environmental zones. So-called ‘mobi
lity management measures’ are used to change people’s behaviour when alter
native travel options are available. To enable municipal authorities to better
manage the transport system, it is proposed that a study be carried out of
municipal parking taxes and agreements concerning a maximum ceiling for
transport-intensive activities.
Regional development strategies and programmes are based around
sustainable development, and the work to develop such strategies and pro
grammes follows the guidelines laid down in Ordinance (2007:713) on
regional growth work. In the work to develop the strategy, the regional
authorities integrate the environmental dimension of sustainable develop
ment, but the various regional authorities do this in different ways and have
differing views as regards how the environmental dimension should be han
dled. However, common to them all is the fact that no alternative objective or
development scenarios are developed, and the priorities between objectives are
established through discussion and consultation during the process. In addi
tion to this, there are no environmental assessments or screenings, with the
exception of the City of Stockholm’s regional development plan, which is cov
ered by other legislation. The work relating to the environmental dimension
in connection with the preparation of regional development strategies must be
strengthened. This could be done by supplementing Ordinance (2007:713) on
regional growth work with references to the environmental quality objectives
and to the legislation concerning environmental assessments.
In other contexts, a proposal has been put forward to merge the county
transport plans with the regional development strategies and to make the
allocation of funding dependent on whether the plan contributes to the
achievement of adopted national objectives concerning low-transport public
planning. While there is a need to link funding to the achievement of objec
tives, there is also a risk that transport issues will dominate the regional devel
opment strategies and that other areas will become secondary, which in turn
could hinder the handling of conflicts between objectives. The proposal ben
efits from a thorough review and the development of proposals concerning
how the abovementioned problems can be handled.

10
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With the support of this report, we have identified a need for more detai
led studies. Such studies would need to concern methods and processes for
clarifying conflicts between objectives and the way in which such conflicts
should be handled, and how they can be implemented in the planning process.
There is also a need to develop specific secondary objectives for environmen
tally friendly and low-transport development planning and to highlight good
examples. It would furthermore be beneficial to develop new knowledge con
cerning the effects of transport planning by studying the importance of autho
rity-prioritised and politically prioritised infrastructure objects relative to the
environmental quality objectives.
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3

Inledning

3.1 Bakgrund
Den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen som gjordes 2012 iden
tifierade samhällsplanering som en viktig faktor som påverkar möjligheterna
att uppnå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Samhällsplanering påver
kar i större eller mindre utsträckning samtliga 16 miljökvalitetsmål och
därmed möjligheten att nå generationsmålet.
Planeringen av transportinfrastruktur är en viktig del i samhällsplane
ringen.
För att kunna nå de olika miljömålen är det avgörande att både styra hur
nya investeringar i infrastruktur görs och utveckla hållbar mobilitet inom
ramen för den infrastruktur som existerar i dag. Hållbar mobilitet handlar
både om att minska efterfrågan på transporter och att göra de transporter
som behövs så lite miljöstörande som möjligt.
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa en fördjupad
utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
(Regeringsuppdraget: N2014/419/Mm). Syftet med den fördjupade utvär
deringen är bland annat att ge underlag för regeringens politik, tydliggöra
miljömålens syfte och betydelse för olika myndigheters verksamheter samt
att ge underlag för myndigheternas långsiktiga planering och prioriteringar i
miljöarbetet. Den fördjupade utvärderingen ska också ge vägledning för olika
aktörers miljöarbete och ge underlag för offentlig debatt mellan olika aktörer
i utveckling och genomförande av styrmedel och åtgärder.
I den fördjupade utvärderingen 2015 ingår samhällsplanering för hållbara
städer som ett fokusområde. Inom ramen för den fördjupade utvärderingen
har Naturvårdsverket gett WSP i uppdrag att ta fram ett underlag om hinder
och möjligheter för transportsystemet att bidra till att uppnå miljökvalitets
målen och generationsmålet.

3.2 Syfte och mål
Syftet med studien är att analysera förutsättningar och hinder för transport
systemet att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet samt att ta reda på
hur den regionala planeringen av transportinfrastrukturen och hållbar mobili
tet fungerar och hur den behöver anpassas för att nå dessa mål.
Målet med studien är att kunna förklara vilka mekanismer som är avgö
rande för utvecklingen och därmed ge underlag för framtida prioriteringar i
miljöarbetet för att öka genomslaget för miljömålen i de strategiska utveck
lingsfrågorna på den regionala nivån.
Tidigt under studien gjordes i samråd med Naturvårdsverket valet att
fokusera på de regionala utvecklingsprogrammen (RUP respektive RUS).
Detta kan bland annat motiveras av att tidigare genomgångar konstaterat att
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miljöfrågorna behandlas ytligt och ibland inte alls i de regionala utvecklings
programmen (Naturvårdsverket 2009).
Arbetet med den fördjupade utvärderingen drivs av Naturvårdsverket i
samverkan med andra aktörer. I arbetsgruppen ingår representanter för olika
myndigheter samt företrädare för Sveriges kommuner och landsting och
näringslivet. Den fördjupade utvärderingen tar sin utgångspunkt i befintlig
kunskap och baseras bland annat på material som arbetsgruppens medlemmar
sammanställer. Denna rapport kompletterar de övriga underlag som tas fram.

3.3 Avgränsning
Rapporten strävar inte efter att vara heltäckande utan bygger i första hand på
befintligt underlag. Ytterligare en avgränsning är att genomgången av myndig
hetsrapporter är översiktlig. Detta eftersom arbetsgruppen sammanställer
befintlig kunskap från myndigheterna.
Studien har fokus på den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. Tolk
ningen av ekologisk hållbarhet baseras på miljökvalitetsmålen och gene
rationsmålet. Analysen görs utifrån ett målövergripande perspektiv inom
dimensionerna resursutnyttjande, luftutsläpp/klimatfaktorer, markanvänd
ning och gröna samband i landskapet.
Den kartläggning av styrmedel som redovisas baseras på tidigare under
lag. Urvalet av styrmedel har styrts av temat för studien (miljövänlig trans
portplanering och hållbar mobilitet) och har i samråd med Naturvårdsverket
avgränsats till styrmedel i Naturvårdsverkets styrmedelsöversikt från 2012.
Konsekvensanalysen är översiktlig. I en konsekvensanalys brukar vi vanligtvis
ha ett nollalternativ. Då det inte finns något tydligt nollalternativ ska konse
kvensanalysen betraktas som en översiktlig analys av styrmedel och i vilken
mån de leder i riktning mot målet snarare än en bedömning av om målet
uppfylls. Analysen ska ses mer som en kvalitativ bedömning av riktningen än
en kvantitativ bedömning. Konsekvensanalysen är på övergripande nivå och
syftar inte till att ge färdiga svar, utan att utgöra ett inspel i det övergripande
arbetet av den pågående fördjupade utvärderingen och att bidra med ett antal
förslag som kan utvecklas vidare i myndigheternas arbete med strategier och
handlingsplaner.
Sambandet mellan transporter och bebyggelseplanering berörs i denna
studie, men fokus är på transportplanering och på vilket sätt miljöutmaning
arna i förhållande till transporter hanteras i planeringen och då främst i de
regionala utvecklingsstrategierna.

3.4 Metod
Arbetet baseras i huvudsak på befintlig litteratur som berör hållbar mobili
tet och miljöhänsyn i transportplanering. Fallstudier har genomförts för att
hämta in underlag om den regionala nivån. Regionala planeringsdokument
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har studerats och kompletterats med intervjuer med ansvariga för de regionala
utvecklingsstrategierna (RUS). Styrmedelskartläggningen bygger på tidigare
kartläggningar genomförda av Naturvårdsverket och Trafikverket.
Studiens delresultat har diskuterats i en intern expertgrupp. Under arbetets
gång har ett antal avstämningar gjorts med beställaren bland annat avseende
avgränsningarna och urvalet av fallstudier. Utöver avstämningarna har pre
liminära resultat avseende styrmedelskartläggningen och fallstudierna disku
terats med en referensgrupp där representanter ingått från Naturvårdsverket,
Trafikverket och Boverket.
3.4.1 Urval av fallstudier
I ett första steg valdes nio län ut för dokumentstudier av strategidokument för
regional utveckling (RUS/RUP), länstransportplaner och andra transportrelate
rade strategidokument. Länen valdes för att få spridning både geografiskt och
befolkningsmässigt. Tre av länen valdes därefter ut och uppföljande intervjuer
genomfördes med personer som varit ansvariga för framtagandet av regionala
utvecklingsstrategier. Detta i syfte att fördjupa observationerna i dokument
studierna och finna svar på frågor om processen kring framtagandet av strate
gierna och programmen. De nio län som ingick i dokumentstudierna är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gotland
Gävleborg
Södermanland (Sörmland)
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västmanland
Västra Götaland
Östergötland

Urvalet för fördjupningarna utgjordes av Gävleborgs län, Västerbottens län
och Västra Götalands län. En motivering till urvalet är att länen har rela
tivt nya regionala strategier och det är därför sannolikt att den som hållit i
arbetet med den regionala utvecklingsstrategin jobbar kvar i regionen och
minns arbetet med att ta fram den. Ett annat skäl till val av regioner var att
få med regioner med olika förutsättningar. För uppföljande intervjuer valdes
en storstadsregion (Västra Götaland), ett skogslän (Västerbotten) och annat
län (Gävleborg). Intrycken från dokumentstudierna visade dessutom på en
hög ambitionsnivå i Gävleborg avseende miljöutmaningarna, vilket var ytter
ligare ett skäl till valet av region Gävleborg. I de tre länen finns även vik
tiga nationella infrastrukturprojekt: Västsvenska paketet i Västra Götaland,
Norrbotniabanan som är central för Västerbotten och ett flertal spårutbygg
nader i Gävleborg.
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3.4.2 Styrmedelsanalys
Underlaget för kartläggningen av styrmedel har efter samråd med beställaren
utgjorts av Naturvårdsverkets rapport: Styrmedel för att nå miljökvalitets
målen: En kartläggning (Naturvårdsverket 2012). WSP har gått igenom styr
medlen som redovisas i rapporten och valt ut styrmedel som används för att
styra transportplaneringen och eller påverkar hållbar mobilitet. Dessa har
sedan kompletterats med befintliga styrmedel som redovisas i Trafikverkets
rapport: Styrmedel för ett effektivare transportsystem (Trafikverket 2012c).
Sammanlagt omfattar kartläggningen 62 styrmedel, se Bilaga.
Analysen av styrmedlen är övergripande och ger underlag till fördjupade
analyser som ingår i nästa steg av arbetet med den pågående fördjupade mil
jömålsuppföljningen. Även om analysen är övergripande, ger den ett nytt per
spektiv på de styrmedel som används idag genom redovisningar av antalet
styrmedel fördelade efter inriktning, typ av styrmedel, vilken miljöaspekt som
berörs, vem som har rådighet och vilken målgrupp som styrningen riktas till.

3.5 Rapportens disposition
Kapitel 4 som följer efter inledningen behandlar problematiken, det vill säga
varför transporterna inte når miljökvalitetsmålen. Kapitel 4 inleds med en
genomgång av centrala begrepp, därefter analyseras problemet och de orsaker
som behandlats i tidigare litteratur.
Kapitel 5 ger en översikt av långsiktiga trender avseende resande och
trafikarbete och beskriver de drivkrafter som påverkar utvecklingen. I kapit
let beskrivs även transportplaneringen i Sverige.
Kapitel 6 redovisar fallstudierna. I kapitel 7 ges en översikt av befintliga
offentliga styrmedel och exempel på förslag till nya styrmedel som förekom
mer i litteraturen. Därefter gör kapitel 8 en översiktlig konsekvensanalys av
styrmedel. Förbättringsförslag redovisas i kapitel 9.
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4

Problemet

4.1 Några centrala begrepp
I arbetet med att verka för hållbar mobilitet och större miljöhänsyn i trans
portplaneringen förekommer en rad begrepp där olika aktörer kan ha olika
syn på vad som menas. Ett första steg i arbetet med att skapa förståelse om
hinder och möjligheter handlar om att tydliggöra hur olika begrepp används.
Här redovisas fyra nyckelbegrepp som förekommer i litteraturen och hur de
används i denna rapport.
•
•
•
•

Hållbar mobilitet
Styrmedel
Grön infrastruktur
Resurseffektivitet

4.1.1 Hållbar mobilitet
Hållbar mobilitet knyter an till begreppet hållbarhet. Hållbar utveckling har
tolkats på många olika sätt. Vissa författare baserar begreppet hållbar mobi
litet och hållbart transportsystem på den definition av hållbar utveckling som
formulerades av Brundtlandskommissionen 1987: ”Hållbar utveckling till
godoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillgodose sina behov”. Den fingervisning som definitionen ger är att håll
bar utveckling handlar om fördelning av välbefinnande mellan generationer.
Välbefinnande tolkas här som möjligheterna att tillgodose behov.
World Business Council utrycker det som att det är: ”av stor vikt att inte
väsentliga mänskliga och ekologiska värden offras, vare sig idag eller i fram
tiden. Samtidigt ställer hållbara transporter krav på fri rörlighet, tillgäng
lighet, kommunikation, handel och att etablera relationer” (fritt översatt,
World Business Council 2004, p.131).
Även Sveriges kommuner och landsting tar utgångspunkt i Brundt
landskommissionen, men kommer fram till att hållbar mobilitet innebär:
”transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och sam
hällsutveckling som hälsa och miljö”. Till skillnad från föregående definition
poängterar SKL att rörlighet är en kostnad. Motiveringen är att: För de flesta
resor och transporter har transporten inget stort egenvärde.” Resonemanget
innebär att planering för att reducera avstånd minskar de uppoffringar
människor gör för att förflytta sig. För att uppnå hållbart resande anges att
det” i första hand [handlar om] resande med hållbara färdsätt såsom gång,
cykel och kollektivtrafik och att resor inte behöver genomföras alls. I andra
hand kan även en effektivare bilanvändning, i form av exempelvis bilpool eller
samåkning, och i viss mån […] fossilbränslefria resor [ingå]”. (SKL 2011)
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I en rapport från TransportMista1 som går igenom olika definitioner av håll
bart transportsystem kommer författarna fram till att:
”Ett hållbart transportsystem kan inte definieras absolut, men steg i rätt rikt
ning kan preliminärt fastställas. För att vara ett steg mot ett hållbart trans
portsystem måste en åtgärd eller policy uppfylla två övergripande kriterium.
Ett hållbart transportsystem måste:
– medverka till att minska påfrestningarna på de livsuppehållande
systemen (inklusive klimatsystemet) som är överexploaterade med
hänsyn till sitt stöd till samhällets behov, eller där det finns risk för
överexploatering under åtgärdens eller policyns livstid
– medverka till att öka välbefinnandet för nuvarande generationer,
undvika helt och hållet negativa effekter för människor som lever i
absolut fattigdom.
”Dessutom skall transportsystemet utformas i aktivt samarbete med relevanta
större intressentgrupper.” (Smidfelt Rosqvist och Ljungberg 2009, s.4)2
Författarna ger vägledning avseende bedömningen av om transportsystemet
går i hållbar riktning eller inte. Om det går att svara ja på följande frågor går
transportsystemet i hållbar riktning.
1.
2.
3.
4.

Minskar transportefterfrågan och transportberoendet?
Främjas en ökad andel med mer hållbara transportsätt?
Blir de fordon som används mera miljövänliga/hållbara?
Blir den infrastruktur som byggs mera miljövänlig/hållbar?
(Smidfelt Rosqvist och Ljungberg 2009, s.6)

I listan saknas dock frågor som berör transporternas bidrag till välbefinnande.
En orsak kan vara att just denna aspekt är den svåraste dimensionen inom
begreppet hållbar utveckling. Detta eftersom människors val för att öka sitt
välbefinnande i många fall kan gå i motsatt riktning mot vad som är önskvärt
miljömässigt. Frågeställningen om transporternas bidrag till välbefinnan
det reds inte heller ut i den hänvisade litteraturen, men det bör betonas att
Pettersson i sin avhandling framhåller att den grundläggande utmaningen finns
i skärningen mellan uppfyllande av transporternas betydelse för utveckling och
den påverkan som transporterna har på naturmiljön (Pettersson 2014 s. 18).
Åtgärder som behövs för att leva upp till hållbar mobilitet och miljövänlig
transportplanering har i litteraturen delats in i tre ansatser: undvik (avoid),
substituera (shift) och förbättra (improve), se tabell 1 nedan.

TransportMistra är ett forskningsprogram som pågick 2006–2008 och hade som syfte att dels öka för
ståelsen om beslutsprocesser på transportområdet, dels utveckla praktiska verktyg för att stödja trafik
planerare och andra beslutsfattare att påverka transportsystemet i hållbar riktning.
2
Det är dock oklart hur författarna resonerar kring fördelningsaspekterna och välbefinnandet i den andra
strecksatsen. Handlar det om Sverige, eller antar man ett globalt perspektiv?
1
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Tabell 1. Åtgärder som leder till hållbart transportsystem baserat på Høyer och Bani.
Høyers stege

Banisters grundläggande mål

Minskad rörlighet

Minska resebehovet

Mindre infrastruktur

Undvik

Överflyttning mellan
transportslag

Substituera

Minska användningen av bil och lastbil
i urbana områden

Öka fyllnadsgraden
Använd alternativa drivmedel
Öka energieffektiviteten

Gynna energieffektiva transportslag
Minska bullret
Effektivisera fordonsanvändningen

Förbättra

Förbättra säkerheten

Rena avgasemissionerna

Öka städers attraktivitet

Källa: Pettersson (figur 4)

Åtgärderna i tabell 1 överensstämmer med ett ”ja”-svar på de fyra frågorna
ovan, utom möjligtvis ”öka städers attraktivitet”, beroende på vad som läggs
in i begreppet. I föreliggande rapport ansluter vi oss till tolkningen att rikt
ningen mot hållbar mobilitet och ett hållbart transportsystem kan bestämmas
utifrån åtgärdernas effekter på resande och transportsystem samt att gång,
cykel och kollektivtrafik3 kan betecknas som hållbara färdmedel.
4.1.2 Styrmedel
För att uppnå den önskade riktningen mot ett hållbart transportsystem kan
det behövas nya och mer kraftfulla styrmedel. Det finns dock olika tolk
ningar av vad styrmedel är. I en rapport om reglering och styrmedel definierar
Statskontoret styrning som ”aktiviteter som genomförs i syfte att uppnå mål
med hjälp av valda medel” (Statskontoret 2005 s. 19). Naturvårdsverket skri
ver att styrmedel är ”instrument som staten använder för att skapa åtgärder
som bidrar till måluppfyllelse” (Naturvårdsverket 2012 s.45). I den förenk
lade interventionskedja som redovisas i Naturvårdsverket (2012 s.11) motive
ras styrmedel av politiskt satta mål där styrmedlet utgör ett redskap som får
individer, företag och offentliga aktörer att vidta åtgärder som ger effekt på
måluppfyllelsen.
Mål

→ Styrmedel →

Åtgärder →

Effekter

Figur 1. Förenklad interventionskedja (Källa: Naturvårdsverket 2012a).

Styrmedel brukar delas in i administrativa (lagstiftning, regleringar), eko
nomiska (skatter, avgifter, subventioner), informativa (upplysning, märk
ning, utbildning) och forskning (forskningsprogram, demonstration). I andra
myndighetsdokument, i exempelvis Trafikverkets rapporter används ofta

Med kollektivtrafik menas i första hand buss- och spårtrafik. Även kollektivtrafikens egenskaper (drivmedel etc.) är viktiga att beakta när det handlar om att avgöra om kollektivtrafiken är hållbar. Ibland räknas
flyg in som kollektivtrafik (tidtabellagt gemensamt färdmedel), men ingår inte i definitionen av hållbara
färdmedel.

3
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begreppet åtgärder som samlingsnamn för styrmedel och åtgärder. En trolig
förklaring är att fyrstegsprincipen som ska tillämpas i åtgärdsvalsstudierna
i det nya planeringssystemet omfattar både styrmedel och åtgärder. Bland
Steg1-åtgärderna (att påverka behovet och val av transportslag) och Steg2åtgärderna (effektivisera tillgänglig kapacitet) ingår många styrmedel, se
exempelvis Bilaga 4 i Trafikverket (2012b). Ytterligare en tolkning som finns
i en licentiatavhandling som behandlar kommunal planering är att: ”En vanlig
typ av styrmedel går under beteckningen policy – ett aktuellt exempel är
miljöpolicy” (Grip 2013, s.40).
Eftersom den senare typen av styrmedel är mycket vidare och snarast
är att betrakta som ett samlande begrepp av styrningen från mål via styr
medel och åtgärder till effekter enligt interventionskedjan i figuren ovan, har
vi i denna rapport valt en snävare definition av styrmedel. Här har vi valt
att stödja oss på Naturvårdsverkets definition. Planering av transportinfra
struktur och främjande av hållbar mobilitet sker dock inte enbart genom
statlig styrning. Kommuner och regioner har också en viktig roll i styrningen
och utformningen av transportsystemen, vilket gör att det finns behov av att
koppla styrmedlen till en aktörskedja. Det kan till exempel vara en statlig
lagstiftning som syftar till att styra lägre nivåer inom den offentliga sektorn,
genom exempelvis plan- och bygglagen (PBL). Enligt plan- och bygglagen ska
kommuner ta fram en översiktsplan som anger hur kommunen vill främja
en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vatten
användning. Översiktsplanen anger hur mark och vatten används i kommu
nen idag och anger inriktningen för framtida markanvändning. Informationen
väntas påverka hur företag och individer gör sina val. Frågan är om även
översiktsplanen är ett styrmedel. Utgår vi från definitionen i Naturvårdsverket
(2012) tolkas översiktsplanen som en åtgärd som kommunerna vidtar. Den
styrmedelskedja som träder fram kan i detta fall illustreras som i figur 2
nedan.

Figur 2. Styrmedelskedja.
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Styrmedelskedjan i figur 2 visar att ett styrmedel, innan individer och företag
vidtar åtgärder, kan genomgå ett flertal steg. Det här betyder att det sker för
ändringar på vägen. Att det är många steg från mål till slutlig åtgärd kan, men
behöver inte betyda att styrmedlet blir mindre verksamt. I många fall kan det
vara ändamålsmässigt att kommuner, där kunskapen finns om lokala förhål
landen, utgör det sista steget innan styrmedlet genom kommunens åtgärder
påverkar individer och företag att vidta åtgärder.
När det gäller frågan om i vilken mån styrmedlet leder i den riktning
som det är tänkt behöver inte ha att göra med om det finns mellanliggande
led. Statskontoret för fram följande: ”Reglering är ett tvingande ovillkorligt
styrmedel som initieras av en aktör (staten) och som är tvingande för andra
aktörer (kommuner och landsting). Det kan dock finnas regleringar som inte
är tvingande. Andra styrmedel är villkorliga, det vill säga inte tvingande,
de innefattar ofta (men inte alltid) en partsrelation och/eller en förhand
ling mellan aktörer (stat och kommuner/landsting).” (Statskontoret 2005 s.
s21). Om styrmedlet leder i en förutsägbar riktning har snarare att göra med
om styrmedlet är absolut (tvingande) eller om det innefattar en avvägning.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft är exempel på ett absolut styrmedel,
medan plan- och bygglagen (PBL) är ett avvägningsstyrmedel i och med att
frågor om förändrad markanvändning innebär avvägningar mellan olika
intressen och i slutändan ett politiskt beslut.
4.1.3 Grön infrastruktur
Gröna samband i landskaps- och vattenmiljöer benämns grön infrastruktur.
Förändrad och intensifierad markanvändning till följd av mänsklig verksam
het innebär fragmentering av landskap och ekosystem. Fragmentering påver
kar i sin tur livsmiljöer för arter och försvagar de rumsliga och funktionella
sambanden i landskapet. Definitionen av grön infrastruktur är komplex, men
i de dokument vi tagit del av överlappar definitionerna.
I Naturvårdsverkets (2013) översättning av EU:s beskrivning av grön
infrastruktur beskrivs begreppet på följande sätt:
”Ett sammanhängande nätverk av naturområden, inkluderande jord
bruksmark, gröna korridorer, våtmarker, skogar, inhemska växtsamhällen och
marina områden som naturligt reglerar stormar, temperaturer, översvämningar
och kvaliteten på vatten, luft och ekosystem.”
För att länka samman definitionen med den svenska föreslår
Naturvårdsverket följande definition:
”Ett sammanhängande nätverk av strukturer i landskapet och brukande
av desamma som säkerställer en långsiktig överlevnad av livsmiljöer och arter,
genom att spridningsmöjligheter säkerställs och på så sätt vidmakthålls eko
systemens förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster”.
I miljömålsberedningens delbetänkande ”Långsiktigt hållbar markanvänd
ning” (SOU 2013:43) finns en mycket snarlik definition:
”Strukturer i landskapet och brukande av dessa som säkerställer en lång
siktig överlevnad av livsmiljöer och arter, genom att spridningsmöjligheter
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säkerställs. Med en fungerande grön infrastruktur (även vattenmiljöer inklude
ras) bevaras ekosystemens förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster”.
För att ta fram underlag för planeringen av grön infrastruktur föreslår
Naturvårdsverket (2013, kapitel 5) att det genomförs en nationell landskaps
klassificering och framtagande av nationellt täckande dataunderlag som kom
pletteras med regionalt och lokalt underlag. Att ett sådant arbete är tids- och
resurskrävande bekräftas av Trafikverkets konstaterande att underlag om
grön infrastruktur ännu inte har konkretiserats till en geografi som är relevant
i planeringssammanhang och att fortsatt utredning behövs av hur bland annat
värdeområden och spridningshabitat ser ut (Trafikverket 2013).
4.1.4 Resurseffektivitet
EU beskriver resurseffektivitet som att det handlar om att göra mer med
mindre och att vi genom att skära ner på användningen av resurser för ett
givet ändamål kan minska vår påverkan på miljön. Resurseffektivitet åter
kommer som en av tre prioriteringarna i EU:s 2020 strategi: ”En strategi för
smart och hållbar tillväxt för alla” I 2020-strategin återges långsiktiga ramar
för åtgärder inom till exempel klimatarbetet, energi, transport, näringslivs
insatser, råvaror, jordbruk, fiske, biologisk mångfald och regional utveckling.
(COM(2011) 21).
När det gäller transportsystemet framhålls att: ”resurseffektivitet […] tar
hänsyn till flera typer av miljöpåverkan under hela livscykeln för byggnader
och infrastruktur. ”Transportsystemen […] minskar sin negativa påverkan på
miljön och viktiga naturtillgångar som vatten, mark och ekosystem” (KOM
2011-571 s.19-20)
I betänkandet Effektiv resursanvändning (SOU 2001:2) ges en definition
som kan tjäna som underlag till att kvantitativt följa upp utvecklingen:
”Resurseffektivitet kan definieras som material- och energiproduktivitet
[…] som syftar till att beskriva naturresursförbrukning per enhet produk
tion eller slutlig konsumtion. I grunden handlar det […] om hushållning med
naturresurser…”

4.2 Dagens transportsystem och
miljökvalitetsmålen
Det har visat sig att transportsystemet med dess kopplingar till människors
behov av förflyttningar och planering av infrastruktur påverkar ett flertal av
de nationella miljökvalitetsmålen. Transportsystemet utgörs av infrastruk
turen, fordonen och trafikanterna samt transportörerna. Generationsmålet
som är det överordnade miljökvalitetsmålet innebär att vi till nästa genera
tion ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De
16 miljökvalitetsmålen är preciseringar som beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Trafikanalys följer årligen
upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande de transportpoli
tiska målen (Trafikanalys 2014). I och med att miljökvalitetsmålen åter
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finns bland de transportpolitiska målen tas det fram årliga uppföljningar av
transportsektorns påverkan på miljökvalitetsmålen. De miljökvalitetsmål som
Trafikanalys fokuserar på är Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö,
Frisk luft, Bara naturlig försurning samt Ett rikt växt och djurliv. Transport
sektorn påverkar, enligt Trafikanalys, också andra miljökvalitetsmål i större
eller mindre grad, men utan att ha en avgörande roll för att de uppnås (ibid).
Även inverkan på dessa beskrivs i uppföljningarna.
När det gäller att nå miljökvalitetsmålen återstår stora utmaningar. Den
enda indikatorn som utvecklats åt rätt håll är utsläpp till luft, vilket påver
kar bland annat miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning och Frisk luft.
Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider har reducerats påtagligt sedan
början av 1990-talet tack vare teknikutveckling (katalysatorer) och krav på
lägre svavelhalt i transportbränslen. Miljökvalitetsmålet är trots detta, inte
uppnått utan det återstår problem med försurning. Detta beror huvudsakligen
på att det tar tid innan mark och vatten återhämtar sig. För transportsektorns
vidkommande härrör återstående utsläpp främst från internationell sjöfart
(cirka 14 procent 2010). Kväveoxiderna från vägtransporterna bidrar fort
farande till övergödningen av mark och vatten och inverkar på miljökvalitets
målen Bara naturlig försurning samt Levande sjöar och vattendrag samt Hav
i balans. I tätorterna är luftföroreningar alltjämt ett stort hälsoproblem främst
beroende på förekomsten av grova partiklar (PM10) i gatumiljö. Trafiken
är en dominerande källa till höga halter och kommer främst från slitage av
vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Trafikbuller är ett annat problem
och den fortsatta inflyttningen till städer innebär att antalet personer som
utsätts för dålig luftkvalitet och störande bullernivåer beräknas snarare öka än
minska, vilket påverkar miljömålet God bebyggd miljö och målet Frisk luft.
De nationella utsläppen av växthusgaser från transporter har minskat något,
men utvecklingstakten är låg i förhållande till de preciseringar av etappmål
som ges inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
Byggande och förvaltande av infrastruktur påverkar landskapet genom bil
dandet av ekologiska barriärer, störningar, förlust av livsmiljöer och påverkan
på yt- och grundvatten. Detta påverkar flera miljökvalitetsmål negativt, exem
pelvis Ett rikt växt och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten
av god kvalitet. Trafikverket arbetar med att åtgärda identifierade vandrings
hinder och barriäreffekter. Dock noterar Trafikanalys (2014) att åtgärdstakten
är låg i förhållande till antalet identifierade vandringshinder och barriäreffekter.
Drivkrafterna bakom ökat resande och val av transportsätt är komplexa
och vår problematisering i detta avsnitt gör inte anspråk på att vara heltäck
ande. Vi vill dock gärna peka på behovet av att analysera hur olika sätt att
implementera andra samhällsmål påverkar transportefterfrågan och trans
portbehovet och därmed också miljön som bieffekt. En ökad måluppfyllelse
för transportsektorn torde därmed kräva att effekter på transportsektorn vägs
in i beslut som fattas inom ramen för flera olika sektorer. Exempelvis kan det
handla om beslut om lokalisering av bostäder och större arbetsplatser som
medför stora behov av transporter. Problemträdet nedan ger en förenklad
översikt av de bakomliggande orsakerna till att transportsystemet påverkar
miljökvalitetsmålen, se figur 3.
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Figur 3. Förenklad problembild transportsystemets påverkan på miljökvalitetsmålen.

Människors resmönster har ändrats markant i samband med att inkomsterna
har ökat. Det har gjort att allt fler har kunnat skaffa sig bil. I empiriska stu
dier framkommer att den viktigaste förklaringsfaktorn till att människor
väljer att köra bil är att de har tillgång till bil. Resandets omfattning och val
av transportsätt påverkas också av en mängd andra faktorer som har att göra
med vilken tillgänglighet som finns till olika funktioner och aktiviteter med
olika transportslag, tillgången till alternativa färdsätt mm. Detta har en tydlig
koppling till en kombination av bebyggelsestruktur (tät – gles), funktions
blandning i närområdet eller orten och transportsystemets uppbyggnad och
differentiering/prioritering över olika transportslag.
Näringslivets strukturomvandling som inneburit ett ökat kunskapsinne
håll i svenska industri- och tjänsteföretag och den mer omfattande internatio
nella arbetsfördelningen har påverkat människors dagliga resor och företagens
transporter. En flexiblare arbetsmarknad kan kräva längre arbetsresor och fler
tjänsteresor samtidigt som möjligheterna till distansarbete är större nu än tidi
gare. Internationaliseringen av produktionen har bidragit till mer transporter,
i synnerhet godstransporter på väg.
Persontransporternas ökade hastighet, genom till exempel tågpend
ling och utbyggnad av motorvägar, har inneburit att personer bosätter sig
längre från arbetsplats och skola och andra viktiga funktioner nu än tidi
gare. Detta har lett till allt större pendlingsomland, särskilt i anslutning till
större städer. Samtidigt pågår en ökad inflyttning till städer och större tätor
ter. Urbaniseringen motverkar delvis ökningen av bilkilometer per person då
boende i tätort och särskilt täta orter har visat sig i genomsnitt minska detta
(WSP 2013a). Sveriges tätorter går enligt nuvarande trend mot ökad förtät
ning. Urbaniseringen leder dock till kapacitetsbrister i vissa delar av trans
portsystemet och det uppstår trängsel som riskerar att öka problemen med
dålig luftkvalitet lokalt. Detta ökar dessutom trycket på att bygga nya vägar.
Samtidigt innebär urbaniseringen större möjlighet att bygga ett effektivt kol
lektivtrafiksystem som delvis kan motverka ökningen av bilismen.
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4.3 Tidigare studier
I tidigare studier som har behandlat problematiken kring bristande uppfyl
lelse av miljökvalitetsmålen finns det underlag som kan bidra till förståelsen
av vilka mekanismer som påverkar måluppfyllelse. Till exempel tar Emmelin
och Lerman (2006) i en rapport till ansvarskommittén upp att synsätten på
styrning av miljö och styrning av markanvändning skiljer sig åt. Å ena sidan
finns ett miljöparadigm som lutar sig mot en vetenskaplig grund. ”Ett gott och
legitimt beslut vilar på bästa möjliga vetenskapliga bedömning”. Å den andra
finns ett planeringsparadigm. Grunden för planeringsparadigmets styrning
är att förändring av mark- och miljö ska vila på avvägningar mellan olika
legitima, men inte nödvändigtvis förenliga intressen. ”Ett beslut är gott och
legitimt om det uppnåtts i en process där intressena fått komma till tals och
avvägningen ytterst vilar på en representativ demokratisk församlings beslut.”
Författarna illustrerar paradigmen i ett fyrfältsdiagram, se figur 4.
Central
”Expertkultur”
”Miljövårdens paradigm”

Kommunikav

Kalkylerande

Lokalt planmonopol
Deliberav planeringsideologi
Lokal
Figur 4. Planeringsparadigm och dimensioner. Källa: Emmelin och Lerman (2006).

Dimensionen som visas på den horisontella axeln beskriver grunden för
synen på hur legitima beslut ska förankras. I den ena ändan av den horison
tella axeln finns en kalkylerande expertkultur och i den andra en kommuni
kativ rationalitet. Den andra dimensionen går mellan centralt och lokalt och
handlar om synen på var besluten bör fattas. Antingen centralt på grund av
överblick eller lokalt på grund av närhet. I en renodlad form finns, enligt för
fattarna, paradigmen i motsatta kvadranter. Modellen belyser på detta sätt
varför vetenskapligt grundade argument kan komma att förbises i de avväg
ningar som görs inom den fysiska planeringen.
Andra skäl till att miljökvalitetsmålen inte beaktas i planeringen hand
lar om att den politiska processen för avvägningen gör att en del beslut
kan ske av taktiska skäl och inte utifrån en långsiktig strategi, som exem
pel nämner Emmelin och Lerman (2006) besluten om Botniabanan och
Öresundsundsbron. I fallet med Öresundsbron tog regeringen beslutet
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1991. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen var angelägen om att
få till stånd en överenskommelse före ett eventuellt regeringsskifte efter
som en borgerlig regering med centermedverkan skulle ha svårt att göra det.
I Botniabanans fall hänvisade regeringen till regionalpolitiska övervägan
den eftersom deras egen utredning hade visat att banan inte var samhälls
ekonomiskt lönsam. Även Wenneberg med flera (2010) finner att politiska
prioriteringar kan ske av taktiska skäl och därför väger tyngre än de långsik
tiga framtidsfrågorna. En av forskningsprojektets fallstudier som behandlar
utbyggnaden av Ekerövägen till fyrfältsväg visade sig ha kommit till som en
eftergift för att underlätta byggande av Förbifart Stockholm. Emmelin och
Lerman (2006) pekar också på svagheterna i planeringshierarkin. Bristen på
samordning och konsistens mellan nivåer där endast detaljplanen är bindande
gör att miljökvalitetsmålen har svårt att fungera som vägledare.
Forskningsprojektet Stafettbeskrivning för bättre målstyrning i planeringen
hanterade frågeställningen om hur mål och intentioner på övergripande nivå
hanteras och efterlevs i planering och åtgärder (Wennberg med flera 2010).
Hypotesen är att den svaga länken i målöverföringen i transportplaneringen
finns i överföringen från den nationella till den regionala och lokala nivån.
Frågan om målens legitimitet för kommuner och regioner kommer till exem
pel upp i projektets gruppdiskussioner. Det vill säga vilket ansvar har kom
muner och regioner för statliga mål, exempelvis de transportpolitiska målen.
Författarna noterar att de statliga målen egentligen borde formuleras som
nationella mål. Målens bristande legitimitet framkommer också av att repre
sentanter för dåvarande Vägverket menar att det är svårt att föra ut de
transportpolitiska målen till andra aktörer. När det gäller vägplaneringen
framkommer emellertid att de transportpolitiska målen inte är särskilt väl
förankrade ens hos de statliga tjänstemännen som förväntas föra fram dem.
Endast tillgänglighet i termer av framkomlighet med bil verkade vara förank
rat i vägplaneringsprocessen hos planerare vid dåvarande Vägverket (ibid,
s. 47).
Ett exempel som tas upp i en rapport från VTI som behandlar cykel
planering (VTI 2013) menar att professionella normer kan utgöra hinder till
förändring: ”Brist på måluppfyllelse har inte lett till någon omprövning av
existerande angreppssätt och metoder. Tjänstemännen är istället orienterade
mot att upprätthålla professionella gränser avseende kompetenser och val av
åtgärder (ibid s 5).”
Ett annat professionellt hinder handlar om att det för de experter som tar
fram planeringsunderlag fortfarande saknas kunskap om säkerställda effekt
samband. Forskning som fokuserar på relationen mellan trafik- och bebyg
gelseplanering, speciellt på frågor kring överflyttning av transportarbete från
bil till alternativa färdmedel, förespråkar åtgärder som syftar till en genom
gripande samhällsbyggnadsomvandling som rör transportsystemets funktions
sätt på systemnivå, det vill säga där tillgänglighet löses på paradigmatiskt
annorlunda sätt än i dagens bilbaserade samhällsbyggnad (Hull 2011). En
sådan omvandling kan endast förväntas ske utsträckt över tid, vilket försvårar
forskningens möjligheter att leverera konkreta resultat kring effekter.
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I en idéskrift till Vinnova där frågeställningen om varför transporterna inte
är hållbara utgick författarna ifrån att det redan har gjorts mycket för att
främja hållbar mobilitet och att det borde fört längre mot ett hållbart trans
portsystem (Pädam med flera 2008). Studien utgick ifrån redan genomförda
åtgärder. För att identifiera hindren genomfördes fallstudier av tre satsningar:
sparsam körning, KFB:s elbilsprojekt och samlastningsprojekt i Göteborg och
Stockholm. För de tre satsningarna visade sig utfallet bli betydligt lägre än
den teoretiska potentialen. De projekt inom de tre satsningarna som lyckades
bättre än genomsnittet visade att motivationen hos de individer som genom
för förändringen var avgörande, det vill säga hos förare och de som planerade
logistiken. Den övergripande slutsatsen var att det behövs ”morötter” för att
motivera dem som ska genomföra beteendeförändringar i samband med att
nya rutiner och ny teknik införs. För att få en bättre utväxling krävs därför en
god kartläggning av implementeringens process. Studien antyder således att
det inte är tillräckligt att ta beslut om att genomföra åtgärder. Implementering
och incitament behöver också beaktas.
Emmelin och Lerman (2006) tar upp vikten av att identifiera målkon
flikter. Om inte målkonflikter är identifierade och utklarade eller om inte
anvisningar finns för principer för hantering är det svårt att målstyra genom
en flermålsstruktur. Målstyrningens princip handlar om att målen styr aktö
rer i en viss riktning och ger dem möjlighet att välja effektiva åtgärder. Mål
konflikter med miljömål kan till exempel uppkomma i fall de är i konflikt med
en sektors primära mål, regleringsbrevets uppdrag, professionella normer eller
liknande och då är det inte självklart att sektorsmyndigheter ser tillämpningen
av målen som en överordnad uppgift. Författarna noterar att det även finns
målkonflikter mellan miljömålen (ibid s.57).
Wennberg med flera (2010) finner att målkonflikter är vanliga, men att
de i transportplaneringen sällan hanteras systematiskt. Ofta saknas även
motivering av planerna utifrån måluppfyllelse. På lokal nivå tenderar plan
handläggare fokusera på den fysiska utformningen och inte på målen med
exploateringen eller trafiksystemets utformning. Ofta prioriteras mål om
tillväxt och planberedskap framför miljömål och mål om mer hållbara res
mönster. Transportpolitiska mål tycks ha låg prioritet särskilt inom regional
infrastrukturplanering. Det är istället de enskilda vägobjektens effektmål som
är styrande (ibid. s.51–52). Dessa mål är inte nödvändigtvis relaterade till de
transportpolitiska målen (ibid. S. 87).
En annan problematik som Emmelin och Lerman (2006) tar upp är
begreppet hållbar utveckling. Å ena sidan är hållbar utveckling konsensus
skapande på en övergripande nivå, men när den ska omsättas till handling är
den problematisk. Hållbar utveckling definieras ofta i de underlag som ligger
till grund för beslut inom planeringen som skärningspunkten mellan tre lik
värdiga dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det saknas
dock förklaringar i till exempel PBL om hur skärningspunkten kan identifie
ras. Författarna poängterar också att det saknas såväl teoretiskt som empiriskt
belägg för att enighet om överordnade begrepp, exempelvis hållbar utveckling,
leder till konsensus om konkreta åtgärder (ibid s.25).
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Summering
Det finns således flera skäl till varför miljökvalitetsmålen riskerar att få
begränsad påverkan. Ett skäl handlar om att de styrmedel som berör plane
ringen innefattar en avvägning mellan intressen. Ett annan att politiska beslut
kan vara taktiska. Det finns professionella och organisatoriska hinder. Dess
utom råder kunskapsbrist när det gäller effekter av beslut. Ytterligare skäl
kan finnas i den svaga planeringshierarkin. Det som blir problematiskt är när
planeringen går från strategi till beslut. Betydelsen av att identifiera målkon
flikter och att ta fram principer för hur målkonflikter kan hanteras förutsätter
samverkan mellan aktörer.

4.4 Möjliga vägar framåt
Det råder en gemensam syn på planeringen som en kontinuerlig process bland
de intervjuade planerarna i Wennberg med flera (2010). I intervjuerna betonas
vikten av dialog mellan politiker, planerare, exploatörer och allmänhet för att
formulera en gemensam målbild för planeringen. I termer av motsättningen
mellan miljö- och planeringsparadigmet, verkar det således finnas en bas för
en kommunikativ och deliberativ planeringsideologi. Frågan är således hur
man kan skapa en tydlig väg genom processen.
I Trafikverkets underlagsrapport till Färdplan 2050 drar man slutsatsen
att det idag saknas tydlighet gällande målsättningarna för transportpolitiken.
Prognosberäkningar, givet dagens beslut, visar att fram till 2030 kommer inte
transportsystemet att kunna reducera klimatutsläppen i nämnvärd omfattning.
Detta beror på att införande av förnybara bränslen och den energieffektivi
sering som sker motverkas av trafikökningar. Enbart för att nå klimatmålen
behöver personbilstrafiken minska med 20 procent till 2030 samtidigt som
godstrafiken måste hållas på konstant nivå (Trafikverket rapport 2012:224).
För att nå klimatmålen krävs det såväl teknisk utveckling av fordon, för
ändrad drivmedelsanvändning som beteendeförändringar. Därför framhåller
Trafikverket att en ny inriktning i utvecklingen av samhället och transportsys
temet krävs för att minska behovet av transporter: en utveckling mot ett mer
transportsnålt samhälle. Det är ett samhälle där den egna bilen har en mins
kad roll som transportmedel, och tillgängligheten i större grad löses genom
effektiv kollektivtrafik samt förbättrade möjligheter att gå och cykla. Där det
är möjligt flyttas också inrikes och kortare utrikes resor från flyg till järnväg.
Vad gäller godstransporterna tas ökade behov om hand i järnväg och sjöfart
samt förbättrad logistik samtidigt som lastbilstransporterna behålls på dagens
nivå. (ibid)
Trafikverket skriver att för att styra om planeringen behöver man bland
annat ta fram målbilder och vägar fram till dessa. Målbilderna ska visa inte
bara hur klimat- och energifrågor kan lösas, utan också hur detta kan ske i
samklang med andra mål i samhället. De skapar en tydlighet vilken riktning
som behövs, vilket gör att många aktörer kan bidra redan på ett tidigt sta
dium. (ibid)
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5

Förutsättningar och hinder

5.1 Trender och nuläge

Miljarder personkilometer/tonkilometer

I ett långt tidsperspektiv har efterfrågan ökat dramatiskt på både person- och
godstransporter. Sedan 1950 och fram till idag har resandet räknat i person
kilometer ökat med ungefär sju gånger. Godstransporterna räknat i tonkilo
meter har fördubblats sedan 1960.
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Figur 5. Transportarbete persontrafik 1950–2013 och godstrafik 1959–2013, miljarder personkilometer respektive miljarder tonkilometer. Källa: Trafikanalys.

Ökningen av persontransportarbetet har framför allt skett med bil och flyg.
Det finns många faktorer som driver på såsom ekonomisk tillväxt, befolk
ningsökning, utflyttning från stadskärnorna med mera. Sedan slutet av 1960talet har persontransportarbetet avseende inrikesresor mer än fördubblats.
Om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen så hamnar ökningen på något
mindre än en fördubbling, se figur 6. De sista 7 åren i tidsserien, från 2006
och fram till 2013 har emellertid resandet minskat något. Detta gäller oavsett
om man följer utvecklingen per capita eller resandet totalt. Om det här är ett
trendbrott är för tidigt att säga. Det som skulle kunna tala för ett trendbrott
är att tidigare nedgångar som till exempel den i samband med oljekrisen i
början av 1970-talet och den under 1990-talskrisen var kortare i och med att
utvecklingen vände uppåt igen efter en tillfällig nedgång på 1–2 år.
Det finns ett tydligt samband mellan ökad levnadsstandard och ökade
transporter, där trafiktillväxten på lång sikt historiskt har varit nära knuten
till BNP-utvecklingen. Tittar vi på de senaste årens utveckling av BNP per
capita och personkilometer med personbil per capita så ser vi att bilresandet
har minskat trots stigande inkomster, se figur 7.
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Figur 6. Transportarbete per capita personbil och totalt 1968–2013. Källa: Trafikanalys.
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Figur 7. BNP-per capita personkilometer med bil, 1968–2013, index 100=1968. Källa:
Bearbetning av data från Trafikanalys, SCB och Ekonomifakta.

Den svagt nedåtgående trenden som i synnerhet personbilstrafiken visat har
lett till nya frågeställningar. Det pågår idag olika utredningar och forsknings
projekt för att förklara denna effekt och om effekten kan förväntas kvarstå.
De förklaringar som finns till fenomenet ”peak car” handlar till exempel om
att tillväxten har nått en mättnadsgrad och att restidsbudgeten är konstant,
samt att det vi ser är en urbaniseringstrend som gör att färre skaffar sig kör
kort och att människor har ändrade värderingar vad gäller miljö och hälsa
(Marchetti 1994, Metz 2010, Goodwin 2012). Samtidigt visar svenska fors
kare i en nyligen publicerad rapport att nedgången i Sverige kan förklaras av
ekonomiska faktorer: den ekonomiska krisen och ett högt bensinpris (Bastian
och Börjesson 2014)
Hållbara färdsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik har legat på cirka
20 procent av transportarbetet ända sedan början av 1980-talet. På senare
år har transportarbetet med spårtrafik ökat. Ökningen är dock åtta gånger
mindre än nedgången i biltrafiken och den har skett samtidigt som buss
resandet minskat.
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Figur 8. Kollektivtrafik (buss och bantrafik) samt gång, cykel och moped, miljarder personkilometer
1950–2013. Källa: Trafikanalys.

I allmänhet kan man säga att trender som driver på resandet är teknisk
utveckling och ekonomisk tillväxt som gör det möjligt för människor att för
verkliga sina önskemål. Regionförstoring och bättre möjlighet till arbetspend
ling driver också på resandet. För näringslivets del förs strukturomvandling
fram som ett skäl, där en ökad internationalisering ökar godstransporterna.
Även om inte transportarbetet med gods växer (räknas i tonkilometer) fort
sätter trafikarbetet med lastbil att växa (räknas i fordonskilometer). Under
perioden 2005–2013 ökade inrikes trafikarbete med svenska lastbilar med
i genomsnitt cirka 2,5 procent per år.
Motkrafter som minskar trafik- och transportarbetet är globala konflikter
som kan påverka det långväga personresandet, likväl som handeln och gods
transporter. Vardagsresandet kan påverkas av ökad trängsel, icke-fungerande
kollektivtrafik och höjda kostnader. Ökat distansarbete kan också minska
resandet. En kraftigt ökad transportkostnad på grund av ökande bränslepriser
har en dämpande effekt på resandet. Andra faktorer som enligt forskningen
påverkar bilresandet är förtätning (trenden i Sverige går mot ökad förtätning).
Trafikverket menar att styrmedel som främjar ytterligare förtätning krävs för
att klara klimatmålen (Trafikverket 2012a). Det handlar till exempel om att i
större utsträckning än idag att förtäta och bygga på ett sätt som gör städerna
mer transportsnåla och planera för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.

5.2 Implikationer för hållbar mobilitet
Mot bakgrund av befintliga trender verkar utvecklingen i mångt och mycket gå
åt fel håll. Samtidigt innebär trenden mot ökad urbanisering och förtätning av
tätorter att ökningen av bilresande troligen dämpas. Dock skulle förtätnings
takten behöva ökas i kombination med satsningar på hållbara transportslag i
städerna för att motverka ökad trängsel i vägtrafiken med risk för höga buller
nivåer och dålig luftkvalitet lokalt. Ökat distansarbete och stigande kostnader
för transporter skulle möjligen kunna dämpa ökningstakten. Det finns dock en
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motverkande kraft eftersom möjligheten till distansarbete visat sig få effekter i
form av att människor flyttar längre bort och därmed får längre resor i övrigt.
Denna effekt förstärks av lägre bostadskostnader i perifera lägen. Styrmedel
som ökar transportkostnaderna kan också ha en motverkande effekt genom
att folk väljer att flytta längre bort. I ett forskningsprojekt som finansieras av
Energimyndigheten genomför KTH och WSP en studie av sambandet mellan
styrning av transportkostnader och val av bostadsort i Mälardalslänen.
Teknisk utveckling har potential att reducera transporternas miljö
påverkan. De framtidsbedömningar som har tagits fram av Trafikverket till
2030 och de som har gjorts av det internationella energiorganet IEA och
EU till 2050 förutser förbättrad teknik, men bedömarna är eniga om att
den tekniska utvecklingen inte räcker för att nå de framtida klimatmålen
(Trafikverket 2012a). Utöver detta krävs en utveckling som bidrar till dämpat
resande med bil och överflyttning till mer miljövänliga transportslag såsom
kollektivtrafik, gång och cykel.

5.3 Transportplanering idag
I Sverige ägs och drivs riksvägar och järnvägar normalt av staten. På den
lokala nivån är kommunerna ansvariga för gator. Kollektivtrafikmyndig
heterna, som ska finnas i varje län, är ansvariga för regionala kollektivtrafik
tjänster. I januari 2012 började en ny kollektivtrafiklag gälla och då ersattes
kollektivtrafikhuvudmännen av regionala kollektivtrafikmyndigheter. De kol
lektivtrafikmyndigheter som bildades har bland annat ansvar för att ta fram
regionala trafikförsörjningsprogram.
I det svenska nationella planeringssystemet, till skillnad från i andra
nordiska länder, skiljer man mellan politik och implementeringen av denna.
Detta innebär att regeringen formulerar politiken; fastställer riktlinjer och
mål, medan det är myndigheternas ansvar att utforma förslag på en plan och
sedan implementera denna efter att den är beslutad (Trafikanalys 2012).
Även om planeringssystemet principiellt sett skiljer mellan politik och
ansvaret för att utforma planförslag, förekommer det undantag i den
meningen att politiska beslut föregår planeringen. I föregående kapitel
nämndes Öresundsbron och Botniabanan. Under de senaste 20 åren har det
på regional nivå förekommit en rad politiska överenskommelser om infra
struktursatsningar, i Stockholmsregionen har till exempelvis Dennisöverens
kommelsen, Hulterströmsöverenskommelsen, Adelssonsöverenskommelsen,
Cederschiöldspaketet och utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. I samtliga fall
har man politiskt kommit överens om lösningen på problemet, i stället för att
sätta upp mål som ska nås eller formulera problem som ska lösas och därefter
låta myndigheter och experter utreda olika förslag till styrmedel och åtgärder.
I ett pågående uppdrag har det framkommit att hälften av de nya objekt som
finns i den nationella planen 2014–2025 är politiskt prioriterade.4

4

WSP på uppdrag av Trafikanalys (pågående2015).
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Finansiering av infrastruktur sker huvudsakligen via statsbudgeten. Statliga
medel är avsedda för finansiering av investeringar (inklusive kostnader för
drift och underhåll) i de nationella näten. Staten finansierar också investe
ringar inom det regionala vägnätet, även om beslutsmakten delegeras till de
regionala myndigheterna. Nationella bidrag till infrastruktur för spårvagnar
och tunnelbana kan ske via statsbidrag.
Det finns en politisk styrning även när det gäller finansieringen av inves
teringar. I den nationella transportinfrastrukturplaneringen anger regeringen
i uppdraget till Trafikverket budgetramarna för hur mycket pengar som ska
används för underhåll och drift av vägar och järnvägar, hur mycket som ska
användas till nyinvestering i vägar och järnvägar samt anger ett stort antal
viktiga väg- och järnvägsprojekt som ska ingå i planen.
5.3.1 Mål som styr transportplaneringen
Utöver administrativa styrmedel som finns i lagtexter styrs transportplane
ringen av mål på olika nivåer varav de mest centrala är de transportpolitiska
målen (Prop. 1997/98:56, Prop. 2008/09:93) och de nationella miljökvalitets
målen (Prop. 2004/05:150). Det övergripande målet för transportpolitiken
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det
övergripande målet är vidare uppdelat i funktionsmålet: tillgänglighet, och
hänsynsmålet: säkerhet, miljö och hälsa. Miljö inkluderar generationsmålet
och miljökvalitetsmålen.
Regeringen har också satt upp ett jämställdhetspolitiskt mål och fyra
delmål som beskrivs i proposition 1993/94:147 ”Delad makt delat ansvar”.
Dessa utvecklas vidare i proposition 2008/09:35 ”Mål för framtidens resor
och transporter” och gäller även för transportplaneringen. De elva nationella
folkhälsomålen beskrivs i proposition 2002/03:35 ”Mål för folkhälsan”. Där
gäller särskilt målområde 5 Miljöer och produkter för transportplaneringen.
Vidare har regeringen satt upp ett arkitekturpolitiskt mål, som beskrivs i
”Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design”
(Prop. 1997/98:117). Här betonas den offentliga miljöns betydelse och man
pekar på de dåvarande trafikverkens stora ansvar att agera som föredömen
inom området. De arkitekturpolitiska delmålen gäller också för transport
systemet. Alla ovan nämnda mål använder ”hållbar utveckling” som över
ordnat begrepp.
5.3.2 Planering på nationell nivå
Planeringssystemet för den nationella transportinfrastrukturen kan delas in
i två huvuddelar: den långsiktiga ekonomiska planeringen och den fysiska
planeringen. Den ekonomiska planeringen åtföljs av en fysisk planerings
process – alltså den kontinuerliga planläggningen av särskilda insatser eller
åtgärder. Här följer en beskrivning av hur planeringen är upplagd och som
redan nämnts ovan händer det i många fall att politiska beslut föregår plane
ringen. Det innebär att vissa objekt har prioriterats på förhand.
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LÅNGSIKTIG EKONOMISK PLANERING

Den långsiktiga övergripande planeringen av det nationella transportsyste
met utförs av Trafikverket och länen. Planeringen av åtgärder i transport
systemet bedrivs genom analyser och prioriteringar av förslag till åtgärder i
transportsystemet. Analyserna och prioriteringarna baseras på den så kal�
lade fyrstegsprincipen. Dessa analyser ska ha en principiell karaktär i stället
för ett starkt fokus på att forma konkreta åtgärder. Det görs genom att i ett
första steg förstå situationen, sedan identifiera problemet och därefter föreslå
möjliga lösningar. Trafikverket har valt att namnge dessa förberedande studier
”Åtgärdsvalsstudier” (ÅVS). En åtgärdsvalsstudie utförs vanligtvis i samver
kan mellan flera aktörer, till exempel Trafikverket, regioner och kommuner
– och i dialog med användare. Processen är idag relativt flexibel och det finns
olika uppfattningar om vilka formella krav som behöver vara uppfyllda i en
åtgärdsvalsstudie.
Åtgärder inom steg 1 och 2 kan ligga inom olika aktörers rådighet och
kostnaden kan därmed också komma att belasta olika aktörer eller nivåer.
Finansieringen av åtgärder inom steg 1 eller 2 kan därmed komma från flera
olika källor vilket kan påverka genomförandegraden om aktörernas priorite
ringar skiljer sig åt. Att en åtgärdsvalsstudie utförts ses som en förutsättning
för att åtgärden ska betraktas som en möjlig kandidat till den nationella eller
de regionala planerna för statsfinansierade åtgärder i transportsystemet, alltså
för nationell finansiering (Ingo 2013).
FYSISK PLANERING

När en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är avslutad tar Trafikverket beslut om någon
eller några åtgärder ska utredas vidare. För större fysiska investeringar, främst
steg 4-åtgärder, men ibland även steg 3-lösningar måste den fortsatta utred
ningen följa den fysiska planläggningsprocessen.
Planeringen ska utformas som en sammanhållen process. Planläggnings
processen är lagstadgad och har vissa formkrav, bland annat samråd,
granskning och avstämning med berörd Länsstyrelse. Inom ramen för plan
läggningsprocessen ska det även genomföras miljöbedömning alternativt
miljökonsekvensbeskrivning. Länstransortplaner och den nationella transport
planen följer processen för miljöbedömning enligt reglerna i 6 kap miljö
balken. Enskilda infrastrukturobjekt följer processen för miljökonsekvenser
som också regleras i 6 kap miljöbalken. Planläggningsprocessen avseende
den fysiska planeringen och miljöbedömningen innebär att planläggningen
av vägar och järnvägar förankras genom att de som berörs i olika skeden får
möjligheter till insyn och ges möjlighet att framföra synpunkter. Förankringen
gäller även kommunernas planering. I slutändan leder planläggningsprocessen
till en väg- eller järnvägsplan. Efter att järnvägsplanen är klar görs en bygg
handling. Denna fungerar som underlag för byggarbetet samt innehåller krav
på försiktighetsmått och skyddsåtgärder.
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Figur 9. Åtgärdsvalsstudie och planläggning av åtgärder enligt steg 3 och steg 4.

Kopplingen mellan åtgärdsplaner och investeringsåtgärder är således tydlig
och inarbetad för investeringsåtgärder. Det finns däremot inte någon lag
reglerad eller tydlig process för steg 1–2-åtgärder efter avslutad åtgärdsvals
studie. Detta kan innebära att åtgärderna implementeras i mindre omfattning.
I ett pågående forskningsprojekt för Trafikverket följer man upp hur steg
1–2-åtgärder har tagits vidare i planeringsprocessen efter avslutad åtgärds
valsstudie.5 Forskningsprojektet avser även identifiera eventuella institutio
nella eller processuella hinder som försvårar arbetet med steg 1–2-åtgärder.
5.3.3 Planering på regional nivå
På regional nivå har antingen kommunalt samverkansorgan, regionalt själv
styrelseorgan eller Länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret. Det är
den instans som har ansvaret som ska ta fram en långsiktig strategi för håll
bar utveckling i regionen, en så kallad regional utvecklingsstrategi (RUS, tidi
gare regionalt utvecklingsprogram, RUP), som innehåller visioner, mål och
långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingen i respektive län. Den
regionala utvecklingsstrategin är ett övergripande strategiskt planeringsdoku
ment som ska ta sin utgångspunkt i EG:s strukturfondsförordningar samt rikt
linjerna i den nationella svenska utvecklingsstrategin (SFS 2007:713). Den
regionala utvecklingsstrategin är inte juridisk bindande.
Den regionalt utvecklingsansvariga ska även upprätta en Länstransport
plan för regional transportinfrastruktur. Inriktningsbeslutet för den natio
nella planeringen, det regionala trafikförsörjningsprogrammet för framtidens
kollektivtrafik och den regionala utvecklingsstrategin är utgångspunkter
för Länstransportplanen. Planen ska redogöra för prioritering av åtgär
der och statsbidrag på regional nivå samt investeringar och statsbidrag för
trafiksäkerhetsåtgärder för vägar som inte är statliga stamvägar, gång- och
cykelvägar samt kollektivtrafikanläggningar. Trafikverket har ansvaret för
genomförandet av planen inom ramen för fastslagna medel.

5

Forskningsprojektet leds av Patrik Tornberg.

34

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6672
Hållbar mobilitet och miljöhänsyn i transportplanering

5.3.4 Planering på kommunal nivå
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Planen ska även klargöra hur kommunen i fysisk planering har för avsikt att
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i
kommunen (Boverket 2012a). Översiktsplanen bör bland annat beakta den
regionala utvecklingsstrategin (RUS eller RUP) och den regionala infrastruk
turplanen alternativt länstransportplanen (LTP) och ligga till grund för infra
strukturplaneringen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.
Detaljplaner är å andra sidan juridisk bindande och ska ta sin utgång
punkt i översiktsplanen, men det finns inget system för avstämningar över
huruvida detaljplanerna faktiskt överensstämmer med översiktsplanens upp
ställda mål. Detaljplaner anger var och hur marken inom ett avgränsat fysiskt
område ska användas, de reglerar med andra ord vad som ska byggas och
vilka typer av aktiviteter som kan genomföras på marken.
5.3.5 Sambanden mellan transportplaneringsnivåerna
Den långa raden av dokument som ska påverka varandra, där ett fåtal är
juridiskt bindande, innebär en risk för att de övergripande miljö- eller trans
portpolitiska målen förloras på vägen. Avsaknaden av avstämningssystem
mellan de olika planerna leder även till att det kan uppstå motstridiga mål
sättningar i planer och policydokument. Det finns många mål att förhålla sig
till och det är svårt för varje tjänsteman att känna till och beakta alla mål.
Forskningsprojektet Stafettbeskrivning för bättre målstyrning i planeringen
påpekar att målen är vidare och vagare ju längre upp i planhierarkin man
kommer, vilket gör att det är lättare för tjänsteman och politiker att vara över
ens om målsättningen. Det är först när målen bryts ner och ska konkretiseras
som målkonflikter uppstår (Wennberg med flera 2010).
Det regionala inflytandet i den nationella infrastrukturplaneringen är
relativt begränsat idag. Samtidigt sker idag den statliga ekonomiska pla
neringen för inriktning och investeringar relativt frikopplat från den kom
munala fysiska planeringen. Ett större regionalt inflytande i den nationella
infrastrukturplaneringen skulle kunna stärka kopplingen mellan nationell
och kommunal infrastrukturplanering, liksom stärka den kommungränsö
verskridande planeringen. Om regionerna ges ett större inflytande i den
nationella infrastrukturplaneringen skulle det kunna innebära en effektivare
planeringsprocess även på kommunal nivå samt kunna bidra till en bättre
överföring av mål och intentioner mellan de olika planeringsnivåerna. Det
bör dock uppmärksammas att Länsstyrelsen har två olika roller som ibland
är oförenliga: statens företrädare i regionen respektive bevakare och främjare
av regionens utveckling (Wennberg med flera 2010).
I en studie åt Region Värmland var syftet att ge en bild av sambandet
mellan kommunernas översiktsplaner (ÖP) och det regionala tillväxtarbe
tet (Tornberg och Berglund 2013). Studien gick igenom Region Värmlands
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regionala utvecklingsstrategi (RUS) och de 16 kommunernas översiktspla
ner. Därefter genomfördes intervjuer med kommuner, Region Värmland och
länsstyrelsen. Studien fann att de flesta kommunala översiktsplaner nämner
den regionala utvecklingsstrategin (RUS), men ofta bara som en redovisning
av underlaget till översiktsplanen. Ett fåtal kommuner visar hur de ansluter
sig till de regionala målen i den regionala utvecklingsstrategin. I intervju
erna framkom att kommunerna anser det svårt att relatera till de regionala
utvecklingsstrategierna för att de är så pass allmänt hållna. Den rumsliga
dimensionen saknas vilket gör det svårt att omtolka den regionala utveck
lingsstrategin till en kommunal planeringsverklighet. Kommunerna anser att
det är enklare att relatera till länstransportplanen. Nyttan som kommunerna
ser av att delta i arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin är
att det regionala perspektivet synliggörs under processen. Samtidigt framhål
ler intervjupersonerna att de många gånger har svårt att se hur den kommu
nala planeringen bör påverkas av de regionala utvecklingsstrategierna och att
regionen därför skulle kunna hjälpa till att tydliggöra sådant som är viktigt att
föra över till översiktsplanen. På frågan om inom vilka områden kommunerna
skulle vilja stärka samarbetet med den regionala nivån, svarar intervjuperso
nerna trafik och infrastruktur samt energiförsörjning och miljömål.
I ett regeringsuppdrag som belyser sambandet mellan regionalt tillväxt
arbete och kommunala översiktsplaner konstaterar Boverket att förhållandet
mellan den regionala och lokala nivån karaktäriseras av att processen betyder
mer än själva produkten (Boverket 2014). De regionala utvecklingsstrategi
erna är i huvudsak inriktade på ekonomiska utvecklings- och tillväxtfrågor.
Målformuleringarna och de övergripande riktlinjerna är inte sällan vaga och
allmänt formulerade och saknar på så sätt relevans för kommunernas plane
ringsarbete. Boverket menar att om man aktivt ska arbeta med att koppla ett
regionalt utvecklingsperspektiv till kommunernas översiktsplanering måste
de vaga formuleringarna ersättas med skrivningar som lyfter det kommunala
sammanhanget. Erfarenheterna från de regioner som kommit längst i ett fram
gångsrikt arbete rörande kopplingen mellan regional utveckling och fysisk pla
nering pekar enligt Boverket entydigt på följande nyckelord: process, dialog,
regionalt kunskaps- och planeringsunderlag inklusive statistik och verktyg
(ibid).
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6

Fallstudier

6.1 Planering på regional nivå
Fallstudier har genomförts av den regionala planeringen. Fallstudierna har
inriktats på att undersöka genomslaget av miljöfrågor i de strategiska frå
gorna på den regionala nivån. Fallstudierna har lagt särskild vikt vid att
studera hur regionerna har hanterat förhållandet till transporternas miljö
utmaningar i sina regionala utvecklingsprogram (RUP) alternativt regionala
utvecklingsstrategier (RUS) och andra strategidokument6. Den regionala pla
neringen har de komponenter som Trafikverkets färdplan 2050 (Trafikverket
2012a) efterlyser i och med att de regionala utvecklingsstrategierna tar fram
sektorsövergripande målbilder i samverkan med andra aktörer i länen. Bort
sett från länstransportplanerna har idag den regionala nivån en svag roll i det
svenska planeringssystemet.
Enligt Förordningen (2007:713) om det regionala tillväxtarbetet ska
det regionala utvecklingsprogrammet utgöra en samlad strategi för ett eller
flera läns arbete med att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling.7 De
regionala utvecklings-programmen ska baseras på en analys av de särskilda
utvecklingsförutsättningar och den utvecklingspotential som finns i länet.
Mål, inriktningar och prioriteringar i arbetet ska anges och programmet ska
innehålla en plan för uppföljning och utvärdering. En mycket viktig del är
själva framtagandet. Förordningen utrycker att programmet ska utvecklas i
samråd med kommuner och landsting samt med näringsliv och organisationer.
Utvecklingsprogrammet binder samman planeringsprocesser med betydelse för
en hållbar regional utveckling och ska ligga till grund för samverkan mellan
kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer.

6.2 Dokumenten
Tabellen nedan visar de regionala strategierna och planerna som ingår i fall
studien samt datum för när strategidokumenten antogs.
De flesta utvecklingsprogram (RUP) respektive regionala utvecklings
strategier (RUS) är relativt nya i och med att de antagits 2012 eller 2013.
Det är bara Gotlands och Västmanlands län som har en något äldre regional
utvecklingsstrategi. Länstransportplaner finns i alla län och i dessa finns åtgär
der och objekt identifierade. I vissa fall anges dock endast budgetramar för en
viss typ av insatser. Länstransportplanerna har olika benämning, exempelvis
Länsplan, Regional plan för transportinfrastruktur, länstransportplan. För
kollektivtrafiken finns trafikförsörjningsplaner (TFP) i alla län utom Gotland.

Regionala utvecklingsprogram kallas numera regionala utvecklingsstrategier.
För Stockholms län finns särskilda bestämmelser om regionplanering i lagen (1987:147) om region
planering i Stockholms län. I den lagen görs flera hänvisningar till bestämmelser om regionplanering
i plan- och bygglagen.

6
7
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Tabell 2. Regionala strategidokument i de nio länen, oktober 2014.
RUP/RUS

Länstransportplan

TFP

Gotland

juni 2008

På remiss

Saknas

Annat

Gävleborg

februari 2012

November
2013

September
2012

Infrastrukturprogram

Sörmland

december 2012

Juni 2014

September
2012

Cykelstrategi

Uppsala

december 2012

Januari 2013

September
2012

Värmland

november 2013

Juni 2013

Mars 2014

Västerbotten

november 2013

Maj 2014

Juni 2012

Regional cykelplan

Västmanland

2007 aktualiserad
2014

Maj 2014

September
2012

Cykelstrategi

Västra
Götaland

september 2013

Juni 2014

September
2012

Målbild tåg 2025

Östergötland

maj 2012

Maj 2014

September
2012

Cykelstrategi

Cykelstrategier finns i många län eller håller på att tas fram. Miljöbedömning
har genomförts av samtliga länstransportplaner. Dokumentationen av miljö
bedömningarna av länstransportplanerna redovisas i vissa län som separata
dokument i andra län ingår de i länstransportplanen. Såvitt vi har kunnat se
har det inte genomförts några miljöbedömningar av de regionala utvecklings
programmen och de regionala utvecklingsstrategierna. Det har inte heller gått
att finna någon behovsbedömning av om den regionala utvecklingsstrategin
eller det regionala utvecklingsprogrammet innebär betydande miljöpåverkan.
Den enda träffen på kombinationen av ”behovsbedömning” och ”regional
utvecklingsstrategi/program” är behovsbedömningen av Stockholms läns
regionala utvecklingsplan, RUFS 2010. Naturvårdsverket (2009) gör en lik
nande observation när de finner att ingen av de 17 regionala utvecklings
program som var klara i april 2008 hade behovsbedömts.

6.3 Målbilderna i utvecklingsstrategierna
Mot bakgrund av att det betonas att en del i processen med att skapa en
transportpolitik som ska uppnå miljömålen är att ta fram målbilder och
vägar fram till dessa (Trafikverket 2012, Wennberg mfl 2012), har en viktig
fråga varit att undersöka målbilderna i de regionala utvecklingsstrategierna.
Det har också varit viktigt att undersöka i vilken mån målbilderna visar hur
miljöutmaningarna i förhållande till transporterna kan ske i samklang med
andra mål i samhället.
De regionala utvecklingsstrategierna redovisar visioner i en målstruktur
som är anpassad till länets förutsättningar och framtidsfrågor. Målstrukturen
är i många fall komplicerad. I och med att de olika länen använder begreppen,
vision, strategi, mål, målområde, delmål, perspektiv och så vidare på olika sätt
är det svårt att jämföra dem med varandra. Att benämningarna inte överens
stämmer mellan län och att målbilderna är strukturerade på olika sätt behöver
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dock inte betyda att målbilderna är otydliga eller att vägen att nå dem skulle
vara oklara. Tabell 3 nedan visar översiktligt länens målbilder i respektive
regional utvecklingsstrategi.
Tabell 3. Utvecklingsstrategierna i de nio länen.
Län

Målbild i utvecklingsstrategi

Gotland

Vision Gotland 2025 – Regionalt utvecklingsprogram (juni 2008).
Struktur: Övergripande mål, förutsättningar för dessa + fem målbilder med
tillhörande strategier.

Gävleborg

Nya Möjligheter – RUS 2013–2020 (feb 2012).
Struktur: Vision, övergripande mål → 3 konkretiserade målområden och två
drivkrafter som ska bidra till att visionen nås. Inga konkreta aktiviteter.
Uppföljning av regionala mål (nedbrytning av EU2020) och indikatorer.

Sörmland

Sörmlandsstrategin 2029 (dec 2012).
Struktur: Vision + fem genomsyrande perspektiv (antogs 2011) – Regionala
förutsättningar. 4 prioriterade mål med åtföljande indikatorer, dessa ska uppfyllas
genom tillhörande strategier för varje målområde.
Litet län, behöver regionförstoring; befolkningsökning en utmaning för miljö
arbetet pga ökat resande.
Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden.

Uppsala

Uppländsk Drivkraft 3.0 (dec 2012).
Struktur: Vision – konkretiseras i 4 strategiska inriktningar, dessa åtföljs av
effektmål och makroindikatorer. Ett antal åtaganden (rekommendationer) är
formulerade till varje strategisk inriktning. (Ytterligare program konkretiserar
åtaganden.)

Värmland

Värmlandsstrategin 2014–2020 (nov 2013).
Struktur: Vision inkl. grundläggande perspektiv och åtta värmländska styrkor →
fyra strategiska inriktningar följs av åtgärder och mål mot år 2020. Åtgärderna
konkretiseras i kopplade handlingsplaner och program.

Västerbotten

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län, RUS 2014–2020 (nov 2013).
Struktur: Vision, genomsyrande teman och övergripande indikatorer, 6 strategier
med prioriterade områden.
Transportsektorn är den största källan till utsläpp i länet.

Västmanland

Regionalt utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län 2007–2020
(aktualiserad juni 2014).
Struktur: Förutsättningar och övergripande mål → sex insatsområden med åtföljande mål, strategier och handlingsinriktningar.

Västra
Götaland

Västra Götaland 2020 (sept 2013).
Har tagits fram under ledning av Beredningen för Hållbar Utveckling
Struktur: Vision med 5 fokusområden (antogs 2005) → översatt till huvudmål.
Fyra generella perspektiv genomsyrar. Fokusområdena översatta till 32 konkreta
prioriteringar. Indikatorer anpassade från EU2020.
Att bygga samman Västsverige är en drivkraft och hållbara transporter ett av fem
styrkeområden.

Östergötland

Regionalt utvecklingsprogram – RUP > 2030 för Östergötland (maj 2012).
Struktur: Analys av regionens förutsättningar och möjligheter, de tre hållbarhetsdimensionera ligger till grund för regionens tre mål → åtta strategier, dessa anger
handlingsinriktning och rekommendationer – mer konkreta steg.

Strategidokumenten tar sin utgångspunkt i hållbar utveckling och dess
tre dimensioner. Målkonflikter mellan transporter och andra samhällsmål
nämns oftast inte, men det finns några undantag. Gotland poängterar att
transportsystemet har en positiv betydelse för en hållbar ekonomisk och
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social utveckling, men att det finns målkonflikter i det ekologiska perspekti
vet. Gävleborg har inriktningen att alla tre dimensioner av hållbar utveckling
måste utvecklas åt rätt håll. Transportsektorn är den största källan till utsläpp
i länet enligt Västerbottens regionala utvecklingsstrategi.

6.4 Transporter
Den utvecklingsinriktning för transportinfrastruktur som berör resande inom
ett län har i de flesta fall fokus på kollektivtrafik och cykel. Sammanlänkning
med andra län baseras i de flesta län på tåg. Internationell tillgänglighet inne
bär dock till stor del fokus på fossildrivna transporter flyg nämns i Gotlands
och Värmlands RUP/RUS). Glesbygdstransporter tas upp i några av strategi
dokumenten exempelvis kollektivtrafiktaxi (Östergötland) och vägförbätt
ring (Värmland). Fossilfria transporter finns med som inriktning i flera planer,
men i några fall kopplas fossilfrihet huvudsakligen till energiförsörjning (och
inte transporter). Tabell 4 ger en översikt av målbilder och teman i regionala
utvecklingsplaner och regionala strategier kopplade till transporter.
För Gotland handlar strategin för att uppnå hållbar energiförsörjning
om att ersätta fossila bränslen med biobränslen och andra koldioxidneutrala
energikällor. Gävleborg strävar efter att andelen förnybar energi i transport
sektorn ska vara minst 20 procent år 2020. I Uppsala handlar inget av de
mätbara målen om transport direkt, men i klimat- och energimålet ingår att
minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020 och att ena
länet kring en målsättning om noll nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären
till år 2050. I den mån en sådan målsättning skrivs in i den regionala utveck
lingsstrategin behöver till exempel kommunerna förhålla sig till målsätt
ningen i sina översiktsplaner. Västmanlands långsiktiga mål om en långsiktigt
hållbar energianvändning som bidrar till minskad miljö- och klimatpåver
kan är att byta bränsle och att öka andelen förnybara energislag. Detta ska
uppnås genom att man producerar förnybara bränslen i länet, använder dem
i fordon, för uppvärmning och i industriella processer. Vidare ska man upp
muntra energikloka privata beteendemönster för konsumtion och transporter.
Västerbotten poängterar att ett steg i utvecklingen av hållbara transporter är
att utveckla användningen av fossilfria bränslen. Västra Götaland har som
mål att minst 90 procent av persontransportarbetet ska utföras med fossilfri
energi år 2025 (2012=65 procent). Många län betonar cykelåtgärder och de
flesta län har skrivningar om bredbandsutbyggnad.
Samband mellan bebyggelse och transporter nämns endast i två av de nio
regionala utvecklingsstrategierna. En av Värmlands strategiska inriktningar
är bättre kommunikationer. Denna strategiska inriktning innebär en utveck
lad helhetssyn och god samverkan mellan transport- och bebyggelseplanering.
I Östergötlands regionala strategi utgör ”Hållbart nyttjande av naturens resur
ser” ett av målen. Det innebär bland annat att regionens bebyggelse, trans
portsystem och tekniska system ska utvecklas så att miljöpåverkan minimeras.
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Tabell 4. Målbilder och teman i RUP eller RUS kopplade till transporter i de nio länen
Län

Målbild och tema kopplad till transporter

Gotland

Målbild: Hållbara kommunikationer och kommunikationssystem.
Transportsystemet påverkar ekonomisk och social hållbarhet positivt men ”det
finns målkonflikter i det ekologiska perspektivet”
Kollektivtrafik och cykel är viktiga satsningsområden, samt att ersätta fossila
bränslen med biobränslen.

Gävleborg

Infrastruktur är en drivkraft och tillgängliga miljöer är ett målområde.
Strategin ska tillgodose transportbehovet men begränsa de negativa effekterna
på klimatet genom: effektiva kopplingar mellan transportslag, högre effektivitet, bättre IT-infrastruktur. (satsningar på järnväg + kollektivtrafik)

Sörmland

Litet län, behöver regionförstoring; befolkningsökning en utmaning för miljöarbetet pga ökat resande.
Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden.
Tre strategier följer: satsningar på koll, framförallt i stråk med effektiva bytesplatser; ett hållbart transportsystem med satsning på gång-, cykel- och koll.
modern IT-infra.
Ansvariga aktörer pekas ut för varje strategi.

Uppsala

Strategisk inriktning: Växande region → Understrategi: Bättre kommunikationer
och tillgänglighet knyter samman regionen.
Ska bejaka ökad rörlighet och leda till minskning av klimatrelaterade utsläpp.
Utveckla: storregionala stråk (tåg, integrerad koll.trafik), effektiva bytespunkter,
dörr-till-dörr-perspektiv, fossilfria offentliga transportsystem.

Värmland

Strategisk inriktning: Bättre kommunikationer.
Åtgärder: Stråk prioriteras för att bygga ihop regionen, ökad bredbandstillgänglighet. Ska uppnås genom helhetssyn mellan bebyggelse och transportplanering, intermodala lösningar, omställning till fossilfritt transportsystem.

Västerbotten

Transportsektorn är den största källan till utsläpp i länet.
Strategi: En tillgänglig och utåtriktad region
5 prioriterade områden: god tillgång till digital uppkoppling, internationellt
samarbete, systemfunktioner och kapacitet i transportsystemet (intermodalitet,
bytespunkter, järnväg), hållbar och effektiv person- och godstrafik (överflyttning
från bil till koll. och GC, flexibla lösningar), samverkan kring strategisk
planering

Västmanland

Insatsområden: Effektiva kommunikationer, samt hållbar energianvändning och
klimatpåverkan, och stark regional attraktivitet
Satsningar på: övergång till förnybara energislag, energikloka beteendemönster,
integration och utveckling av koll. trafiken, bättra järnvägskapacitet, GC,
utnyttja digitaliseringens möjligheter, mm.

Västra
Götaland

Att bygga samman Västsverige är en drivkraft och hållbara transporter ett av
fem styrkeområden.
Fokusområden: 2.3: Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och
livskvalitet och 3.2: Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan.
Ett hållbart trafiksystem är en profilfråga för VG-regionen.
Ska uppnås genom investeringar i infrastruktur som driver regional utveckling,
effektiva gränssnitt, mobility management, kollektivtrafiksatsningar – främst
där potentialen att ta marknadsandelar är störst, IT-infra, regional framtidsbild
och gemensamma principer; VG-regionen ska vara testarena för hållbara
lösningar.

Östergötland

Strategier som berör transport: Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt
sammanhang, Utveckla Östergötland som en flerkärnig stadsregion, Arbeta för
utveckling av Östergötlands alla delar, Ställa om Östergötland till en robust och
resurssnål region.
Ska ske genom: samordnad kommunal översiktsplanering, kommunikationsstråkutveckling, starka koll-stråk, effektiva omlastningspunkter, möjlighet att
kombinera GC och koll., ökad järnvägskapacitet, bredbandsutbyggnad, etc.
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6.5 Processen central för slutprodukten
Det framkommer tydligt i intervjuerna att förordningen styr arbetet med hur
den regionala utvecklingsstrategin tas fram. Alla de intervjuade regionerna har
haft en bred samverkansprocess där representanter för det offentliga genom
kommun, region och stat deltagit, samt representanter för näringslivet och
andra organisationer. I Västra Götaland och Gävleborg var även akademin
representerad.
Även de teman som behandlas påverkas i hög grad av de som nämns i
förordningen; jämställdhet, hållbar utveckling, tillgänglighet och kompetens
försörjning går igen. EU:s 2020 strategi: ”En strategi för smart och hållbar
tillväxt för alla” (EU2020) nämns också av de intervjuade regionerna som
en mycket viktig utgångspunkt att relatera till, dock i lite olika grad när
det gäller vilken vikt den överstatliga nivån spelar för regionerna. Medan
Gävleborg valde det lokala som utgångspunkt, framhäver Västerbotten att
de traditionellt har ett nära samarbete med EU och att kopplingen mellan
EU2020 och den regionala utvecklingsstrategin därför var viktig. I Västra
Götaland har strategin fått heta VG2020. Detta för att betona anknytningen
till EU:s strategi EU2020.
Upplägget för framtagandeprocessen skiljer sig åt mellan regionerna med
tanke på hur prioriterande områden eller strategier bestämdes. Västerbotten
och Västra Götaland organiserade arbetet så att olika tematiska grupper,
bestående av representanter från de olika deltagargrupperna med sakkun
skap inom området, tillsammans tog fram prioriteringar och mål. Gävleborg
å andra sidan kontaktade i ett första skede kommunerna, som fick formulera
utmaningar och möjligheter för den regionala utvecklingen. Baserat på kom
munernas bidrag arrangerades seminarier med olika aktörer i Gävleborg.
Gemensamt för alla tre regioner är att det var processen som avgjorde den
regionala utvecklingsstrategins prioriteringar.

6.6 Integreras hållbar utveckling?
Hållbar utveckling framhålls, i enlighet med förordningen, som styrande för
hur den regionala utvecklingen ska ske och är genomsyrar därmed strategi
erna och tillhörande processer. I Västerbotten till exempel, hade man miljö
mässig hållbarhet som ett integrerat tema som alla skulle förhålla sig till.
Därför arrangerades en kickoff för arbetet med den regionala utvecklings
strategin där man bland annat hade en presentation kring hållbar utveckling.
I Västra Götaland kom det från politiskt håll tydligt besked om att miljö
frågor ska genomsyra den regionala strategin och att strategin ska relatera
till de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ”Västra Götaland ska vara en
region som tar globalt ansvar”. Miljösekretariatet i regionen fick ett speciellt
ansvar för att utveckla strategin på detta område.
Av de fallstudier som genomförts i detta projekt framstår Gävleborg ha ett
särskilt ambitiöst förhållande till hållbar utveckling. De har inte bara valt att
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placera allt regionalt arbete inom en hållbarhetsram. De har även bestämt att
det regionala utvecklingsarbetet inte ska påverka miljömålen negativt. Om en
satsning inte bidrar till stärkt hållbarhet i alla tre dimensioner ska den inte pri
oriteras. Intervjupersonen erkänner att detta är ett högt mål och att det krävs
oerhört mycket från både tjänstemän och politiker för att kunna genomföra
det. I efterhand har det inte heller varit så i praktiken att allt som inte bidrar
till hållbar utveckling fått avslag, utan intervjupersonen menar att det handlar
om att få till en perspektivförändring. Hållbarhet ska vara utgångspunkten.
För att sätta igång perspektivförändringen jobbar man i Gävleborg med
det man kallar hållbarhetsintegrering. Regionen har kommit fram till att
det inte räcker med att gå en kurs eller säga att man jobbar med hållbarhet,
utan hållbarhet ska vara en del av alla områden inom det regionala arbetet.
Inställningen är att ansvaret för hållbarhetsarbetet ska integreras i allt arbete,
inte segregeras. Man ska inte lägga ut hållbarhetsarbetet på en miljökunnig,
det ska ligga på alla. För att klara av det jobbar de med att bygga upp kun
skap och utveckla metoder. En del av detta arbete är ett verktyg som de kallar
hållbarhetsresursen, där medarbetare med specialkunskap ska fungera som
stöd, framför allt och i första hand internt i regionen, men i framtiden även
externt.

6.7 Hur främjas hållbara transportsätt?
Västra Götaland och Västerbotten hade båda en egen grupp som arbetade
med trafik och infrastruktur vid framtagandet av de regionala utvecklings
strategierna. I Västra Götaland identifierades hållbara transporter som ett eget
styrkeområde, vilket innebär att hållbara transporter har fått en hög prioritet.
För att säkerställa att detta område tas om hand finns en person anställd hos
Region Västra Götaland som enbart jobbar med hållbara transporter. Även
Västerbotten prioriterar hållbarhet i transportsystemet. Här tog man i stor
utsträckning fasta på det som står i länstransportplanen. På ämnet miljövän
liga transporter uttrycker Västerbotten att den stora utmaningen gäller koldi
oxidutsläpp och det betydande behovet av bil i regionen. Bilen är viktig både
för privata transporter och för näringslivet. En önskan i Västerbotten är att få
över mer av transporter på räls. Alternativa drivmedel har också varit i fokus
i Västerbotten, tillsammans med elektrifiering. I Västra Götaland arbetar man
med breda överenskommelser för att uppnå målet om ett energisystem utan
fossila bränslen. Ett antal olika utvecklingsarbeten pågår inom området.
Gävleborg har tillgänglighet som en av sina två huvudinriktningar vilket
sätter mycket fokus på transporter. Ursprungligen kretsade diskussionen kring
begreppet rörlighet framförallt med tanke på hur människor förflyttar sig i
fysiska termer, men i ett senare skede kom det även att omfatta digital rör
lighet. Fokus ligger alltså på ny infrastruktur och bredband samt hur man
nyttjar existerande transportsystem. I Gävleborg ser man miljövänlig trans
portplanering som en tydlig del av hur man ska uppnå det regionala målet om
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tillgängliga miljöer. Inriktningen handlar om att hålla sig inom hållbarhets
ramen, som beskrevs ovan, och att fokusera på möjligheter att skapa tillgäng
lighet med gång och cykel samt kollektivtrafik.
Västra Götaland och Gävleborg bedömer att respektive regional utveck
lingsstrategi hanterar transportförsörjningen i länets glesa delar på en ganska
övergripande nivå. Västerbotten å andra sidan säger att detta tema är ganska
framträdande i deras regionala utvecklingsstrategi. En orsak till denna skill
nad går antagligen att finna i länens geografiska struktur. Västerbotten
beskriver att länet har ganska stora inomregionala skillnader när det gäller
transportmöjligheter och i stora delar är man beroende av vägtransporter.
De trycker därför på möjligheten för digitala lösningar för till exempel ser
vice. Länens olika geografiska struktur beskrivs också som en begränsning för
användningen av beteendepåverkande åtgärder för att ändra resvanor och res
mönster (mobility management). Enligt Västerbotten är det svårt att dra lär
domar från andra som använt denna typ av åtgärder då det främst är städer
som satsat på detta, alltså områden med helt andra förutsättningar. I inlandet
är alternativen till bil inte lika många eller saknas helt enkelt. I första hand
behövs alternativ till bilen för att beteendeförändringar ska kunna ske i någon
större omfattning.
Denna motsättning mellan stad och land som områden med skilda förut
sättningar, kommer även upp i intervjun med Region Gävleborg. Även här är
det svårt att undvika bilen som färdmedel. I Gävleborg gick politiken in och
backade upp att man i den regionala utvecklingsstrategin skulle synliggöra
både stad och landsbygd. Den regionala utvecklingsstrategin trycker därför
på vikten av att fungerande transporter för landsbygden. I såväl Gävleborg
som i Västerbotten och Västra Götaland, satsar länen på IT-infrastruktur som
ett sätt att värna om landsbygdens intressen. Gävleborg vill också satsa på till
exempel pendlarparkeringar för att få över trafik till tåget och därmed minska
koldioxidutsläppen.

6.8 Målkonflikter
Varken Västra Götaland eller Västerbotten har till synes identifierat stora mål
konflikter i arbetet med sina regionala utvecklingsstrategier. Dock har diskus
sioner förts i båda regionerna. I Västra Götaland blev diskussionen mycket
tydligare efter att dokumentet tagits fram, medan man i Västerbotten under
processen hade en särskild träff mellan de olika arbetsgrupperna där de tog
upp målkonflikter som ett tema. En traditionell målkonflikt i Västerbotten
är mellan transportinfrastrukturen och de samiska näringarna, men denna
konflikt uteblev. Det fanns också en diskussion kring miljö och transporter,
denna ledde fram till ett fokus kring miljöinsatser på flygplatser. På grund av
Västerbottens geografiska struktur upplevs flyg nästan som en typ av kollek
tivtrafik i regionen. En ytterligare fråga som dryftats i Västerbotten handlar
om den potentiella målkonflikten mellan jämställdhet och den domine
rande näringslivsstrukturen som finns i länet i dag. De starka branscherna i
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Västerbotten finns inom industrin, gruvnäringen, men det är inte branscher
som kännetecknas av att vara jämställda. Frågan är därför hur man gör, rent
strategiskt, för att både satsa på de starka branscherna och uppnå jämställdhet.
Målkonflikten mellan transporter och miljö utpekas som den mest fram
trädande även i Gävleborg. Här utrycker man till och med att det finns en
inbyggd målkonflikt mellan miljöpåverkan och rörlighet, eftersom minskade
koldioxidutsläpp står i motsättning till rörlighet. Detta är också bakgrunden
till synen på digital infrastruktur som en del av lösningen på hållbar mobilitet;
det digitala ger ju rörlighet utan utsläpp.
I Gävleborg har man även diskuterat den målkonflikt som kan finnas
mellan regionala utvecklingsmål och miljömål samt mellan ekonomiskt till
växt och hållbarhetsramen som de valt att jobba med. Sistnämnda konflikt
har de löst genom att inte fokusera på ekonomisk tillväxt i den regionala
utvecklingsstrategin och istället se de två andra hållbarhetsdimensionerna som
viktigare att tala om. Detta för att ekonomisk tillväxt redan upplevs som ett
styrande intresse i mycket av samhällsplaneringen, till skillnad från jämställd
het och miljöfrågor. På ett övergripande plan påpekar man i Gävleborg att
den regionala utvecklingsstrategins drivkraft inte är att uppnå miljömålen. Det
finns mycket bredare perspektiv att ta om hand och en viktig del av detta är
att inte påverka miljömålen negativt.
En annan av respondenterna framhåller att det är en viktig del av det
regionala ansvaret att förklara konsekvenserna av att välja ett visst alterna
tiv framför ett annat och vilka effekter valet har för miljön. Respondenten
framhåller att: ”Här framstår systemet med åtgärdsvalsstudier och fyrstegs
principen som ett mycket viktigt steg i rätt riktning. Man måste ta sig tid
att analysera problemen, vilka lösningar som finns och konsekvenserna av
dem. I slutändan är det dock en politisk prioritering: vad ska väga tyngst?
Som tjänstemän har vi ansvaret för att ta fram ett objektivt och tillräckligt
brett underlag för att informera politikerna, men det är deras ansvar att göra
avvägningen och ta ett beslut.”

6.9 Påverkas kommunal planering?
Frågan om kopplingen mellan den regionala utvecklingsstrategin och kom
munal planering framstår som mycket aktuell för de intervjuade personerna
i alla regionerna. I Gävleborg åker representanter för Region Gävleborg
för närvarande runt till kommunerna och ställer frågor om och hur den
regionala utvecklingsstrategin integrerats i kommunernas översiktsplaner.
Eftersom det inte är så många aktuella översiktsplaner i länet så är det natur
ligt att kopplingen inte är så stark, men det verkar som att de som håller på
att ta fram en ny översiktsplan har en stark vilja att bygga in perspektiven
från den regionala utvecklingsstrategin. Intervjupersonen framhåller att en
sannolik anledning till att kommunerna i Gävleborg gärna vill integrera det
regionala perspektivet i översiktsplaneringen är att många av kommunerna är
mycket små och för dem är samarbetet i regionen därför extra viktigt. Från
45

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6672
Hållbar mobilitet och miljöhänsyn i transportplanering

regionens sida upplever man det kanske fortfarande som det brister lite i kun
skapen om hur detta kan göras, man är inte van vid att ta in det regionala
perspektivet i översiktsplanen.
I Västerbotten har de precis startat ett projekt för att stärka sambandet
mellan den regionala utvecklingsstrategin och översiktsplaneringen. Projektet
drivs tillsammans med kommuner och länsstyrelse, med finansiering från
Tillväxtverket och Boverket. Även i Västerbotten påpekas det att många av
kommunerna inte har aktuella översiktsplaner. Sambandet mellan översikts
plan och den regionala utvecklingsstrategin är därför ganska svagt i dagsläget.
Intrycket är dock att detta kommer att öka med de nya översiktsplaner som
ska tas fram. Samtidigt framhåller regionen att kommunerna i länet är ganska
splittrade i frågan, vissa kommuner tycker att länken mellan det regionala och
det kommunala är mycket viktig, andra vill inte att regionen ska klampa in
och tycka till för mycket i kommunens planmonopol. För att undvika kon
flikter försöker Västerbotten gå försiktigt fram och i projektet som nu startats
ska man identifiera inom vilka områden kopplingen mellan det regionala och
kommunala är extra viktigt samt vad som är den bästa modellen för hur arbe
tet ska fortskrida i regionen.
Precis som i de övriga länen är det väldigt varierande i vilken grad kom
munerna i Västra Götaland har integrerat den regionala utvecklingsstrategin
i översiktsplanerna. Det pågår dock ett arbete nu för att stärka kopplingen.
I arbetet är kommunerna och de fyra kommunalförbunden representerade.

6.10 Uppföljning
Regionerna har olika system för att följa upp den regionala utvecklingsstrate
gin. I Västra Götaland följer man upp de 32 prioriterade områdena genom att
beredningen för hållbar utveckling varje år tar fram en rapport. Varje priorite
ring har indikatorer som är anpassade till EU2020. Syftet med uppföljningen
är att identifiera vad som händer och vad som inte händer. Uppföljningen
ska ge vägledning om det behövs några särskilda insatser. I Västerbotten och
Gävleborg har man också indikatorer som följs upp. I Västerbotten pågår nu
ett arbete med att bygga upp en uppföljningsmodell med fokusgrupper där
representanter från kommuner och andra aktörer kommer att delta. Anled
ningen till satsningen är att man i dag känner att man missar stora delar av
de insatser som utförs av andra aktörer än regionen.
Intervjuerna bekräftar att det inte görs behovsbedömningar av de regio
nala utvecklingsstrategierna. Den uppföljning av miljöaspekter som sker ingår
i indikatorerna eller strategins uppföljningsområden. Trots avsaknaden inte
greras miljöfrågorna i den regionala utvecklingsstrategin, men på olika sätt.
Antingen genom att en särskild miljöavdelning eller grupp av sakkunniga har
hand om skrivningarna om miljödelen eller genom en integrerad metod, som i
Gävleborg.
Huruvida miljöbedömningen är ett verktyg som kan användas på regio
nala utvecklingsstrategier och huruvida detta kan ge konkreta nyttor för
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miljöarbetet var frågor som togs upp i intervjuerna. En uppfattning är att
verktyget är anpassat för att bedöma effekterna av rent konkreta åtgärder,
vilket inte existerar i en regional utvecklingsstrategi. Den regionala utveck
lingsstrategin är en bred och övergripande strategi som varken är kopplad
till fysiska åtgärder eller har någon rumslig dimension. En av respondenterna
uttryckte det som att: ”För utanförstående kan det kanske vara lätt att tro
att verktyget fungerar för en regional utvecklingsstrategi, men det kan tyda
på att man inte är insatt i vad den regionala utvecklingsstrategin innehåller.
Problemet här, som så ofta annars, är sannolikt kopplat till de olika perspek
tiv man sitter med beroende på sin roll och sitt sakområde. När perspektiven
möts saknas den gemensamma värdegrunden för att förstå varandras syn.” En
annan uppfattning handlade om att även om det skulle vara möjligt så blir en
miljöbedömning av den regionala utvecklingsstrategin väldigt omfattande och
tekniskt svår. Så pass tungt att det för regionerna blir svårt att utföra den med
de resurser som i dagsläget är kopplade till det regionala utvecklingsuppdraget.

6.11 Sammanfattande observationer
Dokumentstudierna och intervjuerna visar att processen kring framtagan
det av de regionala utvecklingsstrategierna är av stor vikt vid framtagandet
av innehållet i den regionala utvecklingsstrategin. Deltagandet är brett och
de teman som ingår följer riktlinjerna i förordningen. Baserat på en analys
av länets möjligheter tar regionerna fram strategier för den regionala utveck
lingen. De regionala utvecklingsstrategierna och programmen, utgår emellertid
från hållbar utveckling och det finns en ambition om miljöhänsyn i transport
frågorna. Dock saknas sambandet mellan bebyggelse- och transporter nästan
helt. Främjande av hållbara transporter bygger i första hand på tekniska lös
ningar såsom alternativa drivmedel och utbyggnad av bredband, men också
på överflyttning till kollektivtrafik och utbyggnad av infrastruktur för cykling.
Det görs inga miljöbedömningar av de strategiska utvecklingsstrategierna.
Uppfattningen är att miljöbedömningar är anpassade för konkreta åtgärder
och en miljöbedömning av den regionala utvecklingsstrategin skulle kräva
omfattande resurser och är tekniskt svår. Det tas inte fram några alternativa
målbilder eller utvecklingsscenarier, utan prioriteringarna görs i diskussion
och samråd under processen. När det gäller målkonflikter finns i vissa regio
ner ambitioner att ta upp dem, men det görs ingen systematisk genomgång.
Däremot har en av regionerna valt att fokusera på miljömässig och social håll
barhet eftersom ekonomisk tillväxt upplevs som ett styrande intresse i mycket
av samhällsplaneringen.
Regionerna integrerar hållbar utveckling i den regionala utvecklingsstra
tegin på olika sätt. I en region hölls ett inledande seminarium om hur man
kan tänka kring hållbar utveckling. I en annan arbetar man med en ram för
hållbara vägval. Det finns också olika syn på om miljödimensionen i hållbar
utveckling ska behandlas av experter eller om det ska göras integrerat.
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7

Kartläggning av styrmedel

7.1

Översikt av befintliga styrmedel

Detta kapitel ger en översikt av de styrmedel som ingår i kartläggningen av
och som har koppling till transportplaneringen och eller påverkar hållbar
mobilitet. I kapitlet redovisas styrmedlens kategori, det vill säga huruvida de
är ekonomiska, administrativa, informativa eller inriktade på FoU. En över
sikt ges av vilken miljöaspekt som berörs, vem som fattar beslut och vilken
målgrupp styrmedlet riktas till.
I vår kartläggning av befintliga offentliga styrmedel som används för att
styra transportplanering och eller påverkar hållbar mobilitet har vi utgått
från Naturvårdsverkets styrmedelsöversikt (2012), där styrmedel för att
uppnå miljökvalitetsmålen listas. I tillägg har vi lagt till ytterligare styrmedel
utifrån Trafikverkets rapport, Styrmedel för ett effektivare transportsystem
(Trafikverket 2012c). Listan på styrmedel är omfattande, men den gör inte
anspråk på att vara uttömmande. Kartläggningen har kompletterats med upp
gifter med koppling till miljöaspekterna resurseffektivitet, grön infrastruktur,
utsläpp till luft/klimatfaktorer, vem som har rätt att besluta om styrmedlet och
till sist vilken målgrupp som berörs av styrmedlet. Listan i bilagan ger en över
sikt av de ingående styrmedlen.
IDENTIFIERADE OFFENTLIGA STYRMEDEL

I vår kartläggning har vi identifierat 62 styrmedel som kan kopplas till miljö
hänsyn i transportplanering och hållbar mobilitet. Av dem berör 45 stycken
hållbar mobilitet och 30 stycken transportplanering. Det finns överlappningar
mellan områdena och 15 styrmedel kan kopplas både hållbar mobilitet och
miljöhänsyn i transportplaneringen.
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Figur 10. Offentliga styrmedel som påverkar hållbar mobilitet respektive miljöhänsyn i transportplanering.
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KATEGORI AV STYRMEDEL

De flesta av styrmedlen är administrativa. Hit hör till exempel olika EUdirektiv som regleringar av bränslen och motorfordon, förordning om regio
nalt tillväxtarbete. Ett av styrmedlen är både administrativt och ekonomiskt.
Det är krav på förnybart drivmedel som har kombinerats med investerings
stöd i syfte att öka utbudet av biogas. Den näst vanligaste kategorin är
ekonomiska styrmedel. Här finns en skillnad mellan hållbar mobilitet och
miljövänlig transportplanering.
Det är bara inom området hållbar mobilitet som ekonomiska styrmedel
används. Exempel på ekonomiska styrmedel är drivmedelsskatter, parkerings
avgifter, trängselskatter och subventioner för kollektivtrafiken. I kategorin
informativa styrmedel återfinns till exempel beställarkrav vid upphandling,
frivilliga certifieringssystem och olika branschriktlinjer. Tre styrmedel hamnar
i kategorin forskning och utveckling (FoU). Dessa styrmedel ryms inom
ramen för EU-Life, Delegationen för hållbara städer samt inom programmet
Innovationer för ett Hållbart Samhälle.
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Figur 11. Styrmedel indelat i olika kategorier.

VILKEN MILJÖASPEKT AVSER STYRMEDLET?

De allra flesta styrmedel riktas mot utsläpp till luft/klimat, hela 47 stycken.
Många av dessa styrmedel är kopplade till EU-direktiv men här återfinns
också ekonomiska styrmedel som skatter och avgifter. De styrmedel som är
avsedda att styra mot grön infrastruktur tillhör främst kategorin administra
tiva, men även informativa och FoU.
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Figur 12. Fördelning av styrmedel kopplat till miljöaspekt.
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VEM BESULTAR OM STYRMEDEL PÅ OLIKA NIVÅER?

På EU-nivå är det främst administrativa styrmedel. Styrmedel som riks
dagen beslutar om är till hälften administrativa och till hälften ekonomiska.
Trafikverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket är myn
digheter som beslutar om styrmedel inom såväl transportplanering som
hållbara transporter. Branschriktlinjer, utveckling av regionala utvecklings
planer och subventioner av kollektivtrafik är styrmedel som regionala aktörer
beslutar om. Parkeringsavgifter är ett styrmedel som beslutas på kommunal
nivå8. Krav på svavelhalt i sjöfartsbränsle är ett styrmedel som beslutas av
International Maritime Organization (IMO). Det är en organisation inom
ramen för FN.
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Figur 13. Kategori av styrmedel med koppling till beslutanderätt.

VEM RIKTAS STYRMEDLET TILL?

Många av styrmedlen adresserar flera olika målgrupper. Näringslivet adres
seras främst inom hållbar mobilitet. Myndigheter är målgrupp för olika
EU-direktiv. Miljöbalken tillsammans med Plan- och bygglagen och olika styr
medel kopplat till fordon och bränslen är styrmedel som berör samtliga mål
grupper.

8

Regler finns på nationell nivå. Ansvarig myndighet är Transportstyrelsen.
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Figur 14. Styrmedel indelat utifrån målgrupp.

7.2 Befintliga förslag till nya styrmedel
I både Trafikverket (2012a) och Trafikverket (2012c) identifieras en hel rad
brister vad det gäller befintliga styrmedel. Det finns listor med förslag till nya
styrmedel. Trafikverket (2012c) påpekar som en brist att styrmedel införs
styckevis och att det saknas en övergripande strategi. Principer som föresprå
kas är att transporternas externa kostnader ska internaliseras så långt det är
möjligt och att mobility management (beteendepåverkande åtgärder för att
ändra resvanor och resmönster) och intelligenta transportsystem (ITS) införs
i större utsträckning.
När det gäller den fysiska planeringen analyserar en av underlagsrappor
terna till utredningen Fossiloberoende fordonsflotta (SOU 2013:84)9 nya styr
medel för miljöhänsyn i transportplanering och analyserar hur de kan införas
i Sverige. De styrmedel som presenteras nedan har använts i andra länder, men
ännu inte i Sverige.

1. Integrering av transport- och markanvändningsplaner
Förslaget handlar om att bygga samman länstransportplanerna med de regio
nala utvecklingsstrategierna (RUS/RUP) och att göra tilldelning av pengar
för infrastrukturinvesteringar beroende av att planen sammantaget bidrar
till uppsatta mål för en transportsnål samhällsplanering. I studien undersök
tes möjliga mekanismer för att åstadkomma detta inom ramen för plan- och

9

”Styrmedel för en bilsnål fysisk planering”, (WSP 2013b)
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bygglagen, förordning om regionalt tillväxtarbete och förordningarna om en
nationell plan respektive länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Författarna finner att en sammanslagning är möjlig utan att inkräkta på
kommunernas planmonopol, men sammanslagningen kräver förändringar av
förordningarna som styr planeringen på regional nivå. Dessutom menar de att
organisationen på regional nivå behöver ses över liksom kopplingarna mellan
den regionala och lokala nivån. Sammanslagningen skulle ge kommunerna en
starkare roll i det regionala utredningsarbetet och länstransportplanerna, men
kan även upplevas som en maktförskjutning. Förslaget bedöms kunna leda till
större miljöhänsyn i transportplaneringen under förutsättning att planeringen
på den regionala nivån ger effekt på den kommunala planeringen.

2. Starkare planhierarki
Förslaget om en starkare planhierarki innebär att nationella mål för en trans
portsnål samhällsplanering preciseras. Översiktsplanen ska sedan visa hur
kommunen planerar för att uppfylla dessa mål. Översiktsplanen (eller delar av
den) blir även bindande, vilket innebär att alla andra planer inom ramen för
plan- och bygglagen som kommunen tar fram (till exempel detaljplaner) måste
följa översiktsplanen. Länsstyrelsen föreslås bli det organ som kontrollerar att
målen följs.
Författarna bedömer att det behövs tydliga preciseringar av de nationella
målen för att en starkare planhierarki ska fungera i syfte att ge effekt i den
kommunala planeringen. Dessutom kräver förslaget lagändringar eftersom
översiktsplanen förutsätts bli bindande. Författarna bedömer att förslaget kan
ge önskad effekt bara under förutsättning att preciseringarna av de nationella
målen är tillräckligt skarpa.

3. Maxtak för transportintensiv verksamhet
Styrmedelsförslaget omfattar två möjliga utformningar. Det ena handlar om
att ge kommunerna möjligheter att sätta maxtak för trafikgenerering till och
från nyetablerade transportintensiva verksamheter. Det andra handlar om
att ställa krav på att kommunen ska sätta maxtak för trafikgenereringen vid
nyetablering av vissa verksamheter, men att de själva får bestämma hur höga
maxtaken ska vara.
Förslaget kräver lagändringar. Författarna bedömer att tillämpningen av
maxtak har god acceptans i kommunerna under förutsättning att det finns
möjlighet att sätta maxtax genom att den ger kommunerna ett verktyg för
att styra transporterna i samband med exploateringar. Om maxtak utformas
som krav förväntas kommunernas acceptans vara låg. Förslaget kan göra det
svårare för byggherrar att ställa krav på kommuner, vilket bedöms göra dem
negativt inställda till styrmedlet.
Ett maxtak enligt det första förslaget där kommunerna ges möjlighet att
använda det innebär att maxtaken uttrycks som ett maximalt antal trans
portrörelser som ett genomsnitt per år. I samband med utbyggnad skrivs ett
juridiskt bindande avtal mellan byggherren och kommunen. Trafikflödet
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behöver mätas för att det ska vara möjligt att följa upp efterlevnaden. Om
maxtaket överskrids förbinder sig byggherren att vidta åtgärder och om dessa
inte är tillräckliga utgår ett vite.

4. Kommunal skatt på parkering
I förslaget får kommunerna möjlighet att ta ut en lokal skatt på parkeringsplat
ser över en viss storlek. Verksamheter med många parkeringsplatser kommer
att få ökade kostnader på grund av skatten. Den insamlade medlen öronmärks
till åtgärder för transportsnål samhällsplanering (till exempel åtgärder för att
förbättra kollektivtrafik, gång och cykel). Åtgärden kan även utformas som
en nationell skatt på parkering, där de insamlade medlen öronmärks till trans
portsnål samhällsplanering och återförs till kommunerna. Styrmedlet kräver
lagändring för att ge kommunerna möjlighet att ta ut en skatt på parkering.
Författarna bedömer att det behövs ytterligare utredning om hur detta styr
medel kan implementeras.

5. Obligatoriska resplaner för myndigheter
En resplan består av ett åtgärdspaket för att minska bil och flygresor vid
arbetspendling och tjänsteresor. Åtgärdsförslaget innebär att samtliga statliga
myndigheter får ett krav på sig att ta fram en resplan. Kommuner och kom
munal verksamhet får incitament till att ta fram resplaner genom statlig med
finansiering.
För att införa krav på att statliga myndigheter ska upprätta resplaner
krävs endast smärre författningsförändringar i förordning (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter. Att omfatta kommunal verksamhet är
mer komplicerat eftersom det saknas en liknande förordning för kommuner.
Författarna bedömer att det inte finnas några acceptansproblem. Erfaren
heterna från Storbritannien, där det finns krav på att arbetsgivare, visar en
stor spridning. Företagen uppvisar mellan 5 och 66 procents minskad andel
arbetsresor med bil.
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8

Konsekvensanalys

8.1 Utgångspunkter
Konsekvensanalysen som redovisas i detta kapitel är översiktlig och kvalita
tiv. Utgångspunkten är att översiktligt bedöma hur styrmedel påverkar möj
ligheten att nå miljökvalitetsmålen (markanvändning, resurseffektivitet, grön
infrastruktur och utsläpp till luft/klimatfaktorer). Konsekvensanalysen har
delats upp i tre delar. I den första delen redovisas en principiell översikt av de
styrmedel som används idag uppdelat efter om de ger påverkan i positiv, nega
tiv eller neutral inriktning eller om styrmedlet är ett avvägningsstyrmedel och
därför innebär att det inte på förhand går att säga i vilken mån miljökvalitets
målen påverkas i positiv eller negativ inriktning.
Den andra delen baseras på fallstudierna av de regionala utvecklings
strategierna. Här handlar det om att identifiera möjliga insatser som kan
stärka miljöhänsyn i processen kring transporterna i de regionala utvecklings
strategierna.
Den tredje delen tar upp styrmedel för hållbar mobilitet och resonerar om
behov av kompletterande styrmedel utifrån observationerna i fallstudierna
och åtgärderna som identifierats i tabell 1. Åtgärderna i tabellen är indelade
i tre grupper: den första gruppen berör åtgärder för att undvika transporter,
den andra om överflyttning till miljövänliga transportslag och den tredje om
att förbättra transporterna genom att reducera miljöpåverkan antingen genom
att effektivisera eller genom att införa ny teknik.

8.2 Styrmedlens inriktning
De styrmedel som används idag har klassats efter om de påverkar miljömålen
i positiv, negativ eller neutral inriktning eller att det inte går att ange riktning
i förhållande till miljökvalitetsmålen eftersom styrmedlet i fråga är ett avväg
ningsstyrmedel. I det senare fallet har styrmedlet klassats som motstridigt.
Indelningen i kategorierna: positiv, negativ, neutral och motstridig visar att de
allra flesta styrmedel har en positiv påverkan i förhållande till miljömålen, se
figur 15 nedan.
Till exempel har koldioxidskatt, differentierad fordonsskatt, reglering av
dubbdäcksanvändning och luftkvalitetsnormerna klassats som att de styr i
rätt riktning (är positiva). De allra flesta styrmedel (fler än hälften) som ingår
bland de positiva reglerar utsläpp till luft av lokala luftföroreningar och kli
matgaser. Resurseffektivitet främjas av ungefär en femtedel av styrmedlen.
När det gäller grön infrastruktur finns endast ett styrmedel som direkt skyd
dar grön infrastruktur och det är Art- och habitatdirektivet. Samtidigt har
andra styrmedel positiv påverkan såsom förordningen om miljökonsekvens
beskrivningar och plattform för hållbar stadsutveckling.
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Figur 15. Styrmedlets påverkan i förhållande till miljökvalitetsmålen och miljöaspekt.

Tre styrmedel har klassats som att de har en negativ påverkan. Hit hör
flygupphandlingar, reseavdrag och transportstöd. Dessa styrmedel har införts
av fördelningsmässiga skäl10. För att ändra dem behövs därför kompletterande
analyser av om de uppfyller de avsedda intentionerna. En forskningsrapport
till Energimyndigheten analyserade vad som händer med transportarbetet
om reseavdraget slopas (WSP 2012). Analysen visar att reseavdraget bidrar
till att öka arbetsresandet och till ett mer utspritt boendemönster. Dessutom
framkommer att reseavdraget utnyttjas mest av höginkomsttagare som bor
i omlandet runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Här finns således tydliga
indikationer på att intentionerna inte uppfylls eftersom boende i storstads
områdenas omland är de som i första hand drar av sina resekostnader.
De styrmedel som har klassats som motstridiga eftersom det på förhand
inte går att säga om det blir bättre eller sämre i förhållande till miljömålen är
i stor utsträckning avvägningsstyrmedel. Exempelvis ingår förordningen om
regionalt tillväxtarbete bland dessa styrmedel, se tabell 5 nedan.
Styrmedel som innebär avvägning behöver kompletteras med riktlinjer
och anvisningar om de på ett bättre sätt ska kunna bidra till att uppfylla
miljökvalitetsmålen. Det behövs dock mer kunskapsunderlag för att föreslå
hur de motstridiga styrmedlen kan behöva kompletteras. I denna studie har
vi i fallstudierna studerat miljöprioriteringar för transporter i de regionala
utvecklingsstrategierna och diskuterar därför i nästa avsnitt förändringar i
förordningen om regionalt tillväxtarbete.

10
Fördelningsmässiga skäl kan omfatta olika typer av omfördelningsinriktade insatser, till exempel
inkomstomfördelning mellan hushåll, regionalpolitik, transport- eller stöd till företag av konkurrens
mässiga skäl.
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Tabell 5. Styrmedel där det i förhand inte går att avgöra riktning i förhållande miljökvalitetsmålen
(motstridiga styrmedel).
Motivering

Vem ändrar
styrmedlet?

Bestämmelser om miljöfarlig verksamhet

Avvägning mellan hälsa och miljö

Regeringen

Förslag till förordning om inrättandet av
fonden för ett sammanlänkat Europa

Medel för infrastruktur – oklar
påverkan på gröna samband

EU

Förslag till förordning om riktlinjer för
transeuropeiska transportnätet (TEN)

Regelverk infrastruktur – oklar
påverkan på gröna samband

EU

Lagen (1987:147) om
regionplanering i Stockholms län

Avvägningar mellan olika
samhällsmål

Plan- och byggförordning (2011:338)

Avvägning mellan
exploatering och miljö

Plan- och bygglag (2010:900)

Avvägning mellan
exploatering och miljö

Riksdagen

Förordning (2007:713) om regionalt
tillväxtarbete

Avvägningar mellan olika
samhällsmål

Regeringen

Riktlinjer för utbyggnad av trans-europeiska
transportnätet (661/2010/EU)

Riktlinjer för plan & byggande –
oklar påverkan gröna samband

EU

Väglagen (1971:948)
byggande och drift av väg

Riktlinjer för byggande/drift –
oklar påverkan gröna samband

Riksdagen

8.3 Miljöhänsyn i regionala strategier
Planeringen har att ta hänsyn till en komplex målstruktur med mål som ofta
står i konflikt med varandra. Utan vägledning om prioriteringar styr inte
målen och det innebär att miljömålen kan förloras på vägen. I litteraturen
görs det gällande att större miljöhänsyn i transportplaneringen kan uppnås
om det tas fram målbilder om hur miljöfrågor kan lösas och vägar fram till
dessa. Målbilderna behöver inte bara visa hur miljöfrågor kan lösas, utan
också hur detta kan ske i samklang med andra mål i samhället. För att det
ska vara möjligt att använda målbilderna behöver även samsyn skapas i en
process där berörda aktörer ingår.
Processen vid framtagandet av de regionala utvecklingsstrategierna har
den styrkan att det deltar en bred uppslutning av aktörer. Deltagandet i pro
cessen skapar en bättre förståelse av länets utmaningar och utvecklingsbehov.
I den mån aktörerna berörs kan de påverka genom att anpassa inriktningen i
den verksamhet eller sektor de själva har rådighet över. Utgångspunkten för
den regionala utvecklingsstrategin är de tre dimensionerna i hållbar utveck
ling. Idag görs dock inga systematiska problemanalyser avseende miljöutma
ningarna i förhållande till andra mål eller till transportsektorn. Det tas inte
heller fram alternativa målbilder eller utvecklingsscenarier, utan prioritering
arna i strategin görs i diskussion och samråd under processen. Vissa regioner
tar upp målkonflikter, medan andra inte ser något direkt behov. De regionala
utvecklingsstrategierna får den inriktning som aktörerna kan enas om. Av
dessa skäl har de regionala utvecklingsstrategierna svårt att fungera som väg
visare till hur transporterna kan nå miljömålen i samklang med andra sam
hällsmål.
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Det är inte säkert att regionerna har tillräckliga resurser för att ta fram alter
nativa målbilder för att identifiera olika scenarier som kan visa hur miljö
frågor kan lösas i samklang med andra samhällsmål. Här behövs troligen
insatser på nationell nivå för att förse regionerna med analyser och kunskaps
underlag. Ett första steg kan vara att sammanställa redan befintligt underlag
och att ta fram konkreta delmål. Inom transportområdet finns kunskap om
åtgärder för att uppnå exempelvis transportsnål samhällsplanering. I följande
steg bör arbete läggas på analyser av hur målen samverkar med andra sam
hällsmål och i vilken mån det förekommer målkonflikter. För att kunna visa
vägar fram till målbilderna behöver olika åtgärders påverkan på de olika
målen prövas.
En annan observation i fallstudierna är att regionerna följer förordningen i
sitt arbete med den regionala utvecklingsstrategin. Samtidigt framkommer att
inte alla lagkrav följs. Till exempel genomförs inte behovsbedömningar i syfte
att avgöra om den regionala utvecklingsstrategin behöver miljöbedömningar.
En enkel åtgärd för att i förordning (2007:713) tydliggöra vad som förväntas.
Idag saknar dock de regioner som ingått i intervjuerna kunskap om miljö
bedömningar.
I en av underlagsrapporterna till utredningen Fossiloberoende fordons
flotta (SOU 2013:84) fördes det fram förslag om att sammanföra länstran
sportplanerna med de regionala utvecklingsstrategierna (RUS/RUP) och att
göra tilldelning av medel beroende av att planen bidrar till uppsatta mål om
transportsnål samhällsplanering. En sådan förändring skulle kunna stärka
inslaget av miljövänlig transportplanering på den regionala nivån och genom
samordningen frigöra medel för till exempel miljöbedömningar. Samtidigt
finns en risk för att transportfrågorna skulle komma att dominera de regio
nala utvecklingsstrategierna och att övriga områden blir underordnade, vilket
i sin tur kan försvåra hanteringen av målkonflikter. Det regionala utvecklings
arbetet skulle till exempel behöva anpassas till tidplanen för den nationella
infrastrukturplaneringen vilket riskerar att överskugga behovet av samord
ning med andra planeringssammanhang som kommunernas översiktsplaner.
Förslaget tjänar på en tydligare genomlysning. En annan möjlighet är att de
regionala strategierna bibehåller och förstärker sin roll gentemot översikts
planen samtidigt som de regionala processerna samordnas tydligare med
varandra så att länsplan och RUS/RUS går hand i hand.

8.4 Hållbar mobilitet
Utgångpunkten för identifieringen av styrmedel för hållbar mobilitet är åtgär
derna i tabell 1: att undvika transporter, överflyttning till miljövänliga trans
portslag och att förbättra transporternas miljöprestanda. Resonemanget utgår
ifrån hur strategierna i fallstudierna möter upp de ovanstående inriktningarna
och vilka styrmedel som kan behövas som komplement.
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UNDVIKA TRANSPORTER GENOM ATT MINSKA TRANSPORTEFTERFRÅGAN

Bland de åtgärder som har förts fram i de regionala strategierna och som hör
till inriktningen undvika transporter hör till exempel en tätare bebyggelse och
kraftfullare bredband. Tätare bebyggelse är kopplad till Plan- och bygglagen,
medan bredbandsutbyggnad är en åtgärd. Den aktör som har rådighet över
bebyggelseplaneringen är kommunerna. I forskningsprojektet Transportsnålt
samhälle del III (WSP 2013c) framkom att det finns olika hinder för kom
munerna att bygga tätare. Det är låg acceptans till förtätning från närboende,
vilket försvårar ambitionerna om förtätning. I städer där det råder bostads
brist, har kommunerna svårare att är att säga nej när exploatörer föreslår
exploatering utanför tätort. För att stärka genomslaget av kommunernas
intentioner om förtätning och transportsnålt samhällsplanering, skulle en väg
kunna vara att ge översiktsplanen en starkare ställning. Det kräver föränd
ringar i Plan- och bygglagen, ett beslut som måste tas av riksdagen.
När det gäller bredbandsutbyggnad saknas idag kunskap om åtgärdens
effekter på transporterna. Kraftfullare bredband möjliggör och effektiviserar
bland annat resfria möten och distansarbete. En annan effekt av bredbands
utbyggnad kan dock vara att människor flyttar längre ut från städerna, vilket
motverkar förtätning.
Andra åtgärder som reducerar transporter är miljözoner i städerna och
dyrare transporter (exempelvis differentierade vägavgifter) samt parkerings
åtgärder som till exempel kan omfatta ett minskat utbud av parkeringsplatser,
men sådana åtgärder har inte tagits upp i de regionala utvecklingsstrategierna.
Redan idag har kommuner möjlighet att införa miljözoner, men dessa har hit
tills endast omfattat lastbilar. Dagens parkeringsbestämmelser är dock sådana
att de bara ger effekt i större städer som har brist på gatuparkering. Förslaget
om kommunal parkeringsskatt fungerar däremot i alla kommuner, men för att
införa parkeringsskatt krävas ändringar i lagstiftningen.
Avgifter för vägtrafik, antingen avståndsbaserade eller differentierade i tid
och rum, är ett kostnadseffektivt och kraftfullt styrmedel för att dämpa trafi
ken. Styrmedlet är dock inte direkt kopplat till den regionala planeringen eller
transportplaneringen. För att införa vägavgifter krävs förutom tekniska förut
sättningar i fordonen även ny lagstiftning.
ÖVERFLYTTNING TILL HÅLLBARA TRANSPORTSLAG

Transportstrategierna i de regionala utvecklingsstrategierna har fokus på kol
lektivtrafik. I den mån den regionala utvecklingsstrategin återspeglar åtgärder
som förekommer i den nationella transportplanen eller länstransportplanen
har de finansiering. Åtgärder som saknar finansiering är svårare att realisera.
Som kollektivtrafikhuvudmän har regionerna emellertid rådighet över kollek
tivtrafiktaxan. För att få till stånd en överflyttning från bil till kollektivtrafik
kan det dock krävas kompletteringar med andra styrmedel än sänkta kollek
tivtrafiktaxor och utbyggd kollektivtrafik. Som komplement till dessa moröt
ter behövs piskor: vilket handlar om att göra resandet med bil dyrare eller
besvärligare. Ett annat sätt är bygga nya bostäder och arbetsplatser i goda
kollektivtrafiklägen.
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Parkeringsavgifter, trängselskatter, kilometeravgifter eller höjda skatter på
drivmedel gör person- och godstransporter dyrare. Miljözoner och ett minskat
utbud av parkeringsplatser gör det besvärligare att välja bilen. Dessa styrmedel
finns till viss del redan idag. Andra viktiga styrmedel kräver riksdagsbeslut.
Införande av trängselskatter kräver lagändring, medan kommunala parkerings
skatter och infrastrukturavgifter ställer krav på ny lagstiftning.
Utbyggnad av cykelvägnätet har prioriterats i flera regionala utveck
lingsstrategier. Detta är en åtgärd som har stöd och i vissa fall finansiering
i länstransportplanen. Mot bakgrund av att cyklingen växer har det hittills
inte förts fram att det finns behov av kompletterande styrmedel för att öka
cyklingen i samband med att nya cykelstråk anläggs. Däremot brukar det
framhållas att det finns behov av kompletterande åtgärder såsom drift och
underhåll vintertid, utbyggnad av cykelparkeringar och då särskilt överva
kade cykelparkeringar, vilket ökar kostnaderna för väghållaren. På samma
sätt som för överflyttning till kollektivtrafik ger kompletterande piskor i för
hållande till bilåkning en överflyttning till cykel.
FÖRBÄTTRING

Inriktningen förbättring handlar både om att effektivisera fordonsanvänd
ningen till exempel genom att öka fyllnadsgraden, minska bullret och att
genom tekniska lösningar premiera alternativa drivmedel. Det finns krav från
EU om energieffektivisering av personbilar11, vilket har förbättrat fordons
flottans energieffektivitet. Även de så kallade Euro-kraven som reglerar övriga
utsläpp från motorfordon påverkar fordonsflottans emissioner.
I de regionala strategierna saknas förslag om att öka fyllnadsgraden i for
donen. Sannolikt faller ansvaret för ett sådant arbete på någon aktör som har
rådighet över fyllnadsgraden. Det kan till exempel handla om att införa styr
medel som ger incitament till samåkning.
När det gäller åtgärder som berör inriktningen förbättring har många regi
oner tagit upp alternativa drivmedel och elektrifiering i sin strategi. Satsningar
handlar ofta om utbyggnad av laddstolpar eller produktion av exempelvis
biogas. Det är viktigt att dessa kompletteras med styrmedel för fordon som
kan drivas med alternativa drivmedel och eventuella stöd för att produktion
av biodrivmedel blir av. Idag är biodrivmedel undantagna från energi- och
koldioxidskatt och sedan det planerade kvotpliktsystemet som skulle ersätta
undantagen stoppades av EU gäller undantagen tills vidare12. Det finns en
supermiljöbilspremie, men intresset för fordon som drivs med alternativa driv
medel har dock fallit sedan miljöbilspremien och många städers parkerings
rabatter försvann. Inte minst syns det i statistiken över nyregistrerade bilar
som kan drivas med alternativa drivmedel. Från andelar på upp till 30 procent
i nybilsförsäljningen under 2008 har den minskat till cirka 5 procent. Det
behövs en samlad strategi på nationell eller internationell nivå för hur över
gången ska ske till fossilfria fordon och drivmedel.

11
12

Krav på genomsnittliga utsläppsvillkor för personbilar (EG förordning 443/2009)
http://www.regeringen.se/sb/d/18592/a/238501
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9

Förbättringsförslag

Översikten av kartlagda styrmedel visar att det finns en stor mängd styrmedel
som påverkar användningen och planeringen av transportsystemet. I den mån
samhällsplanering avses finns det styrmedel som styr i önskvärd riktning när
det gäller miljövänlig transportplanering. Samtidigt finns styrmedel för vilka
det på förhand inte med säkerhet går att säga något om riktningen i förhål
lande till miljömålen. Detta beror på att den lagstiftning som styr planeringen
i många fall är avvägningsstyrmedel, hit hör till exempel Plan- och bygglagen.
Avvägningen, det vill säga processen inom samhällsplaneringen både avse
ende fysisk planering och miljöbedömning har till syfte att väga intressen mot
varandra och resultatet av processerna utgör underlag för det demokratiska
beslutsfattandet.
Parallellt med de styrmedel som styr planeringen, styrs transportplane
ringen av de transportpolitiska målen. Det övergripande målet för svensk
transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsik
tigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
Detta mål har ett antal prioriterade områden som delas in i funktionsmål och
hänsynsmål. Funktionsmålet handlar primärt om att skapa god tillgänglighet
för människor och gods. Hänsynsmålet omfattar mål rörande ökad säker
het, minskad miljöpåverkan och bidrag till förbättrad hälsa. Vidare poäng
teras att utvecklingen av transportsystemet ska bidra till generationsmålet.
Funktionsmålet kan sägas i hög grad, men inte enbart koppla till den eko
nomiska dimensionen av hållbar utveckling, medan hänsynsmålet i hög grad
anknyter till sociala och miljömässiga dimensioner.
Framtagandet av de regionala utvecklingsstrategierna och transport
planeringen har således att förhålla sig till en komplex målstruktur som inte
ger någon tydlig riktning. Tidigare studier visar att planeringen tenderar foku
sera på utbyggnad, exploatering och på trafiksystemets utformning, vilket
innebär att mål om tillväxt ofta prioriterats före miljömål. När det gäller de
regionala utvecklingsstrategierna finns indikationer på att den ekonomiska
dimensionen dominerar. Om inte målkonflikter är identifierade och utklarade
eller om inte anvisningar finns för principer för hantering av dem är det svårt
att målstyra genom en flermålsstruktur.
Detta är troligen en orsak till att inte alla mål, till exempel miljökvalitets
målen, uppnås. En möjlig förändring kan vara en tydligare målstyrning för att
säkerställa att utvecklingen inte sker på bekostnad av exempelvis långsiktiga
miljömål. En målstyrd planering innebär dock inte att man kan bortse från
målkonflikter. Även om det i framtiden fattas beslut om att stärka målstyr
ningen i planeringen kommer det att krävas metoder för att hantera målkon
flikter både mellan olika miljömål och mellan miljömål och andra mål.
Ett svar på frågan om vilka mekanismer som är avgörande för utveck
lingen kan vara att det finns målkonflikter mellan de mål som planeringen
har att ta hänsyn till och att dessa inte hanteras på ett transparent sätt. I pla
neringssituationer och politiska beslut sker en avvägning mellan olika mål
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i vissa fall direkt och på ett tydligt och transparent sätt och i andra indirekt
och eventuellt beroende på brist på insikt om att målkonflikter föreligger.
Dessutom saknas i många sammanhang metoder och processer för att han
tera målkonflikter.
Man kan konstatera att det finns en mängd styrmedel som syftar till att
påverka miljöhänsyn i transportplaneringen och ökad hållbar mobilitet.
Samhällets strukturer, bland annat lokalisering och utformning av bebyg
gelse och transportinfrastruktur, utgör viktiga grundläggande förutsättningar
för hur transporterna, efterfrågan på att resa och fördelningen på transport
medel och färdsätt utvecklas. Det är väl känt att tät funktionsblandad bebyg
gelse innebär presumtivt kortare avstånd till vissa målpunkter och därmed
större potential för att en större del av resorna kan företas med gång eller
cykel. Täta strukturer är lättare att försörja med effektiv kollektivtrafik jäm
fört med glesa. Täta städer kan dock ge upphov till andra målkonflikter som
gör att det blir svårt att få genomslag för en kraftig styrning i denna riktning.
Utöver detta finns en mängd styrmedel som syftar till att förändra beteendet
mot mer hållbar mobilitet. Sådana styrmedel kan vara såväl ekonomiska som
informativa. Exempel på ekonomiska styrmedel är höjda priser på drivmedel,
parkeringsavgifter och trängselskatter för att reducera bilåkandet och antalet
resor. Ekonomiska styrmedel har konstaterad effekt, men i den omfattning
de används idag räcker de inte till för att nå miljömålen. Vissa typer av mål,
exempelvis buller och lokala luftföroreningar, kan påverkas genom lokalt vid
tagna styrmedel i form av trafikregleringar, miljözoner och lokala dubbdäcks
förbud. Så kallade mobility management åtgärder används för att förändra
människors beteenden när alternativa resmöjligheter finns.
Utöver ovan nämnda styrmedel föreslås nya styrmedel för hållbar mobili
tet som berör kommuner:
• Kommunal beskattning av parkeringsplatser och öronmärkning av intäk
terna för åtgärder som främjar hållbar mobilitet. Genom att ge kommu
nerna möjlighet att beskatta parkeringsplatser får kommuner ett verktyg
för att påverka bilresandet. Förslaget om en kommunal parkeringsskatt
och öronmärkning av intäkterna behöver emellertid utredas för att speci
ficera vilka ändringar som behövs i lagstiftningen.
• Maxtak som ger kommunerna möjligheter att sätta restriktioner för
trafikgenerering till och från nyetablerade transportintensiva verksam
heter. Genom avtal om maxtax skulle kommunerna få ett verktyg för att
styra transporterna i samband med exploateringar. Förslaget kräver lag
ändringar.
Nya och ändrade statliga styrmedel för hållbar mobilitet
• Avgifter för vägtrafik, antingen avståndsbaserade eller differentierade i tid
och rum, är ett kostnadseffektivt och kraftfullt styrmedel för att påverka
biltrafiken. För att införa avgifter för vägtrafiken kommer det att krävas
teknisk utrustning i fordonen och lagändringar. Detta är ett styrmedel
som behöver utredas innan beslut kan fattas av riksdagen.
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• Tidigare genomförda analyser antyder att reseavdraget inte enbart
utnyttjas av dem som bor i glesbygd. Det behövs ett förnyat regelverk för
reseavdraget. Det handlar om att se över skattelagstiftningen och införa
ändringar, vilket är en uppgift för Skatteverket och eventuellt regering
och riksdag.
• Regeringen har i början av 2015 givit Trafikverket i uppdrag att ta fram
förslag till ramverk för särskilda stadsmiljöavtal med fokus på hållbara
transporter i städer. Stadsmiljöavtalen syftar framför allt till statlig med
finansiering av lokala och regionala kollektivtrafikprojekt kopplat till
bostadsbyggande. Om avtalen utformas i enlighet med transportsnål
planering kan de bidra till ökad andel hållbar mobilitet och bidrag till
förbättrad måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen.
De regionala utvecklingsstrategierna och programmen utgår från hållbar
utveckling och arbetet med att ta fram dem följer de riktlinjer som finns i
Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. I arbetet med att ta fram
strategin integrerar regionen den miljömässiga dimensionen av hållbar utveck
ling, men regionerna gör det på olika sätt och de har olika syn på hur den
miljömässiga dimensionen ska hanteras. Gemensamt är dock att det inte tas
fram alternativa målbilder eller utvecklingsscenarier, utan prioriteringarna
mellan målen görs i diskussion och samråd under processen. När det gäller
miljöhänsyn i förhållande till transporterna har regionerna tydliga ambitio
ner. Dock saknas sambandet mellan bebyggelse- och transporter nästan helt.
Istället framträder en bild av att främjande av hållbara transporter i första
hand baseras på tekniska lösningar. Utöver detta saknas miljöbedömningar
och behovsbedömningar, dock med undantag för Stockholms läns regionala
utvecklingsplan som styrs av en annan lagstiftning.
Arbetet med framtagande av de regionala utvecklingsstrategierna behöver
stärkas i fråga om kopplingen till miljökvalitetsmålen. Detta kan göras genom
att tydliggöra hur miljödimensionen av hållbar utveckling hanteras:
• Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete bör kompletteras för
att tydliggöra att regionerna förväntas beakta miljökvalitetsmålen i arbe
tet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin. Ändring av förord
ning kan genomföras av regeringen.
• Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete bör tydliggöras genom
hänvisningar till relevant lagstiftning och upplysning om att det behöver
göras en behovsbedömning av om det regionala utvecklingsprogrammet
alternativt den regionala utvecklingsstrategin innebär betydande miljö
påverkan. Ändring av förordning görs av regeringen.
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Sambandet mellan regionala utvecklingsstrategier och länstransportplaner.
• Det har i andra sammanhang förts fram förslag om att sammanföra läns
transportplanerna med de regionala utvecklingsstrategierna (RUS/RUP)
och att göra tilldelning av medel beroende av om planen bidrar till upp
satta nationella mål om transportsnål samhällsplanering. Samtidigt som
det finns behov av att knyta medel till måluppfyllelse finns det en risk för
att transportfrågorna skulle komma att dominera de regionala utveck
lingsstrategierna och att övriga områden blir underordnade i praktiken,
vilket i sin tur kan försvåra hanteringen av målkonflikter. Förslaget tjä
nar på en grundlig genomlysning. Det är en uppgift för myndigheter eller
regeringen.
Mot bakgrund av innehållet i denna rapport har vi identifierat behov av för
djupade studier.
Genomgången av litteraturen och fallstudierna visar att det finns ett
behov av att ta fram metoder och processer för hur man ska kunna tydlig
göra målkonflikter och hantera dem. Ett första steg är att sammanfatta lit
teratur om metoder och processer för att tydliggöra målkonflikter och om
hur målkonflikter kan hanteras. I nästa steg behöver analyser göras av hur
metoderna och processerna kan användas inom transportplaneringen och
för framtagandet av regionala utvecklingsstrategier och andra planer.
Eftersom hänsynsmålet och dess miljödimension inte ger tillräcklig
styrning finns det behov av att konkretisera sambandet mellan transport
planeringen och miljökvalitetsmålen. Det skulle behövas konkreta delmål
för miljövänlig och transportsnål planering. En sådan studie skulle kunna
ge underlag för att man i ett senare skede fastställer nationella mål för trans
portsnål planering.
Studier skulle behövas för att förse transportplanerare, kommuner och
regioner med kunskapsunderlag som konkret visar hur miljöhänsyn i trans
portplaneringen kan uppnås och på vilket sätt transportplaneringen skulle
kunna bidra till att nå miljökvalitetsmålen. Syftet bör vara att lyfta fram goda
exempel.
Mot bakgrund av att av politisk prioritering förekommer vid sidan av den
arbetsgång som förutses av planeringssystemet, vore det värdefullt att närmare
studera skillnader mellan sådana objekt som prioriteras politiskt och sådana
som prioriteras av Trafikverket eller av regionerna. Detta för att bland annat
ta reda på från och med vilket steg i planeringssystemet de politiskt priorite
rade objekten tillkommer och vilken betydelse myndighetsprioriterade respek
tive politiskt prioriterade infrastrukturobjekt har för miljökvalitetsmålen.
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