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Förord 

När åtgärdsvalsstudier (ÅVS) infördes som nytt planeringsmoment i transportplanering-

ens tidiga skeden, innan en eventuell fysisk planeringsprocess tar vid, var syftet att 

åstadkomma en förutsättningslös studie av alternativa åtgärder enligt fyrstegsprincipen. I 

korthet innebär fyrstegsprincipen att möjliga förbättringar i transportsystemet prövas 

stegvis och att analysen av möjligheter att påverka transportefterfrågan och valet av 

transportsätt (steg 1) samt optimering av befintlig infrastruktur (steg 2) beaktas innan om-

byggnadsåtgärder (steg 3) eller nyinvesteringar (steg 4) beslutas. En ändamålsenlig till-

lämpning av fyrstegsprincipen ska säkerställa en god hushållning med resurser och bidra 

till en hållbar samhällsutveckling. 

Historiskt sett har huvudfokus i den nationella transportplaneringen legat på investerings-

åtgärder och med den nya metodiken förväntas hela fyrstegsprincipen få större genom-

slag. Fortfarande är dock mycket av transportplaneringens formella ramverk samt organi-

satoriska förhållanden och interna rutiner inom Trafikverket i hög grad anpassat för han-

terandet av steg 3- och 4-åtgärder men ett omfattande arbete pågår kontinuerligt för att 

utveckla metoder och arbetssätt för att stärka fokus på steg 1- och 2-åtgärderna och att 

underlätta för dessa att genomföras. 

Som ett led i detta utvecklingsarbete har Trafikverket ansett att det är angeläget att få 

steg 1- och 2-åtgärdernas förutsättningar att genomföras efter avslutade ÅVS:er belysta 

på ett systematiskt och mer grundläggande sätt. Med anledning av det har denna studie 

genomförts i syfte att öka förståelsen för förutsättningarna för steg 1-2-åtgärder att ge-

nomföras efter avslutad ÅVS.  

Studien har finansierats genom Trafikverkets FOI-portfölj 5 – mer nytta för pengarna, och 

har genomförts under 2015-2016 av Astrid Fernström, Patrik Tornberg och Fredrik Jo-

hansson på WSP. Trafikverkets projektledare har varit Ann-Katrin Björklund och Ingegärd 

Prans vid avdelning Nationell Planering på VO Planering. 
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Sammanfattning 

Bakgrund och inledning 

Fyrstegsprincipen har numera förekommit i den nationella transportplaneringen under 

åtskilliga år och i flera planeringsomgångar. I praktiken har det dock visat sig vara svårt 

att få fullt genomslag för fyrstegsprincipen i den faktiska planeringen och införandet av 

åtgärdsvalsstudier (ÅVS) kan ses som ett svar på denna utmaning. 

När en ÅVS är avslutad fattas beslut om fortsatt hantering. För större fysiska investering-

ar, främst steg 4-åtgärder men ibland även steg 3-lösningar, måste den fortsatta utred-

ningen följa planläggningsprocessen som är lagstadgad och har vissa formkrav, bl.a. 

samråd, granskning och avstämning med berörd länsstyrelse. Kopplingen mellan åt-

gärdsplaner och investeringsåtgärder är således tydlig och inarbetad. När det gäller steg 

1-2-åtgärder finns det däremot ingen lagstadgad process för hur åtgärderna ska tas vi-

dare. Detta väcker frågor om hur steg 1-2-åtgärder tas om hand efter att ÅVS:er har av-

slutats. Mot denna bakgrund har denna studie initierats i syfte att öka förståelsen för för-

utsättningarna för steg 1-2-åtgärder att genomföras efter avslutad ÅVS.  

Med utgångspunkt i ett governanceperspektiv på transportplanering, där aktörer (Trafik-

verket och andra aktörer) förutsätts agera i ett ömsesidigt beroendeförhållande till 

varandra, bygger studien på det grundläggande antagandet att sannolikheten att åtgärder 

genomförs är högre om det finns aktörer som är motiverade att genomföra åtgärderna 

och om hinder eller hämmande omständigheter samtidigt inte överväger denna motivat-

ion. Detta diskuteras i denna studie i termer av commitment hos aktörer. I den teoretiska 

modell vi använder oss av kan tre typer av commitment identifieras (Meyer & Allen 1991): 

Commitment som följd av att en aktör vill göra något (vilja), commitment som följd av att 

en aktör bör göra något (plikt), samt commitment som följd av att en aktör måste göra 

något (tvång).  

Studien har genomförts med två huvudsakliga empiriska moment – dels fallstudier av ett 

antal pågående ÅVS:er i olika skeden av processen, dels dokumentstudier av styrdoku-

ment som reglerar Trafikverkets möjligheter att arbeta med steg 1-2-åtgärder samt kom-

pletterande intervjuer kring dessa styrdokument. Fallstudierna har studerats genom inter-

vjuer och medverkan vid workshops. 

 

Resultat och slutsatser  

När det gäller Trafikverket som aktör visar resultaten från studien att det ofta finns en 

stark vilja och ambition hos de tjänstemän på Trafikverkets som arbetar med ÅVS att ar-

beta för att fyrstegsprincipen ska tillämpas. Av studien framgår också att fyrstegsprinci-

pen är starkt framträdande i många av de styrdokument som beskriver Trafikverkets upp-

drag och uppgifter, på ett sätt som skickar en tydlig signal om att Trafikverket bör, dvs är 
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förpliktigade att, arbeta med åtgärder inom hela fyrstegsprincipen. Till sitt förfogande har 

Trafikverket vissa möjligheter att arbeta med steg 1-2-åtgärder, i synnerhet på statliga 

anläggningar. 

Studien visar samtidigt att Trafikverkets egna möjligheter att åta sig ansvaret för steg 1-2-

åtgärder är omgärdat av ett antal begränsningar, dels när det gäller vad Trafikverket har 

formella möjligheter att göra (framför allt i de styrdokument som reglerar vilka typer av 

åtgärder Trafikverket får finansiera med medel ur nationell och regional plan), dels när 

det gäller interna rutiner som påverkar verkets förmåga att arbeta utifrån dessa möjlig-

heter (t ex möjligheterna att beställa steg 1-2-åtgärder internt, möjlighet att nyttja under-

hållsåtgärder samt stödsystem och interna hjälpmedel). Många steg 1-2-åtgärder ligger 

inom andra aktörers ansvarsområden och i praktiken blir därför genomförandet av dessa 

åtgärder ofta beroende av att andra aktörer än Trafikverket åtar sig att genomföra dem.  

Trafikverkets mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder är i stora delar tydligt för många 

på Trafikverket, men i konkreta fall finns det ibland en gråzon, särskilt gällande informat-

ionsåtgärder och icke fysiska åtgärder på annan aktörs ansvarsområde. Otydligheten och 

osäkerheten kring huruvida Trafikverket har mandat att finansiera och arbeta med dessa 

åtgärder riskerar att leda till att åtgärderna inte blir av. Detta riskerar även att bidra till 

otydliga signaler till andra aktörer, vilket kan bidra till orealistiska förväntningar och risken 

att Trafikverket väljer att inte genomföra åtgärder i dessa gråzoner för att undvika miss-

tag. 

I vissa fall kan andra aktörers åtaganden att genomföra steg 1-2-åtgärder uppnås genom 

formella avtal om genomförande av åtgärder. Studien konstaterar dock att förutsättning-

arna för genomförande av steg 1-2-åtgärder efter avslutad ÅVS inte nödvändigtvis behö-

ver skapas i form av formellt bindande avtal, ålägganden eller andra dokument med juri-

diskt bindande status, även om det kan förväntas stärka förutsättningarna. Istället dras 

slutsatsen att om steg 1-2-åtgärder ska kunna genomföras behöver man arbeta med så-

dana faktorer som påverkar relevanta aktörers uppfattning om vad de vill göra och vad de 

uppfattar att de bör göra såväl som vad de måste göra. Följande figur illustrerar denna 

principiella slutsats och ger exempel på ”katalysatorer” eller drivkrafter för detta att 

hända, samt exempel på instrument som kan främja detta. 
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Exempel på drivkrafter bakom olika typer av commitment samt exempel på instrument för att främja 

dessa. 

 

För att en aktör ska vilja åta sig ansvaret för en åtgärd behöver aktören vara förvissad om 

att det är en relevant och meningsfull åtgärd att vidta. En viktig iakttagelse i fallstudierna 

är att de diskussioner som förts inom ÅVS:erna har påverkats mycket av det faktaun-

derlag, kartmaterial, mm som funnits tillgängligt. En aspekt som framhållits som positiv i 

flera av fallen är utvecklandet av kunskap om de problem som behöver hanteras i respek-

tive ÅVS. Uppgifter om trafikflöden, olycksstatistik, mm har varit betydelsefulla för vad 

uppmärksamheten har riktats mot och i flera av de fall som studerats här har ökad kun-

skap om inte minst effektsamband för steg 1-2-åtgärder efterfrågats. Samtidigt är det tyd-

ligt att ekonomiska realiteter styr mycket av vad som är möjligt. Ur det perspektivet kan 

det betraktas som hindrande att inte Trafikverket har större befogenheter att använda 

statliga medel för att finansiera andra parters steg 1-2-åtgärder. Från personer som har 

intervjuats har det framkommit en undran kring varför det inte är funktionen och målupp-

fyllelsen som avgör vad medlen i t ex regionala planer kan användas till snarare än vems 

infrastruktur det är.  

För att en aktör ska uppfatta sig som förpliktigad att genomföra en åtgärd är själva relat-

ionen till andra parter avgörande. En risk för att bli sviken av den man samarbetar med 

kommer minska ens benägenhet att själv fullfölja det man är överens om. I fallstudierna 

ser vi indikationer på en annan inställning till en gemensam inriktning hos aktörer som 

uppfattar sig som delaktiga i processen än hos aktörer med ett mer distanserat förhål-

lande till ÅVS:en. Intervjuerna avspeglar en nästan samstämmig inställning till avsiktsför-

klaringar som ett bra instrument för att försäkra sig om att man har varandras lojalitet med 

den gemensamma inriktningen. Även om det inte garanterar något är det ändå en bekräf-

telse på att man är överens och ett steg närmare ett mer konkret skede.  

Commitment 

som följd av 

vad en aktör…

Exempel på 

katalysatorer/drivkrafter

Konkreta instrument för att 

främja resp typ av commitment

Kunskap och insikter om problem 

och möjligheter

Faktaunderlag om trafikflöden, 

olycksstatistik, mm

Aktörsnytta
Bidrag och andra ekonomiska 

incitament

Ömsesidigt förtroende och tillit
Inkluderande 

samverkansprocesser

Lojalitet gentemot en relation 

Undertecknade avsiktsförklaringar 

som anger en gemensam riktning 

för framtida agerande

Tvingande omständigheter
Avtal som binder en aktör formellt 

vid ett visst åtagande

Aktörsonytta

Hot om att vidta åtgärder som ger 

negativa konsekvenser för den 

aktuelle aktören

…vill  göra

…bör  göra 

…måste  göra
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För att en aktör ska uppfatta sig som tvungen att vidta en viss åtgärd behöver denne vara 

bunden vid ett sådant åtagande genom tvingande omständigheter. För detta är avtal ett 

ofta eftersträvat instrument, men för att sådana ska kunna upprättas behöver parterna 

först ha tillräcklig grad av vilja och/eller känsla av förpliktelse enligt ovan för att vara be-

redda att ingå avtal och därför blir just de aspekterna av ÅVS:er särskilt viktiga. Även av-

gifter, tillståndsgivning och upprättandet av regelverk är andra exempel på styrmedel som 

kan ha en tvingande effekt. Däremot är ofta dessa instrument inte sådana som Trafikver-

ket förfogar över i ett ÅVS-sammanhang.  

 

Studien visar att särskilt den aspekt av commitment som handlar om vad en aktör uppfat-

tar att den bör göra, dvs känslan av förpliktelse och lojalitet med informella överenskom-

melser, är avhängigt tilliten och förtroendet mellan parterna och därför särskilt beroende 

av hur ÅVS-processen genomförs och hur Trafikverkets mandat att arbeta med steg 1-2-

åtgärder uppfattas. Studien noterar en tendens att Trafikverkets begränsningar i manda-

tet att arbeta med steg 1-2-åtgärder skapar viss frustration hos verkets medarbetare, inte 

minst processledare, över den tvetydighet som det innebär att å ena sidan så tydligt lyfta 

fram behovet av att arbeta utifrån fyrstegsprincipen och att Trafikverkets roll har utveck-

lats från infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare, och å andra sidan inte kunna hjälpa 

till att lösa problem med hjälp av steg 1-2-åtgärder mer än i förhållandevis avgränsade 

sammanhang direkt knuta till den statliga infrastrukturen. Detta kan påverka förtroendet 

för och tilliten till Trafikverket som samverkanspart, i synnerhet om det uppfattas som att 

Trafikverket vill ”lämpa över” ansvaret av åtgärder på andra aktörer. 

Fallstudierna har visat att ÅVS-metodiken kan bidra till att deltagande aktörer får en ökad 

förståelse för varandras förutsättningar. Detta kan i sin tur leda till ökat förtroende för 

varandra, vilket i förlängningen kan bidra till en förstärkt lojalitet med de åtaganden som 

deltagande aktörer kommit överens om. Vidare kan ÅVS-metodiken bidra till ny kunskap 

och bättre förståelse för såväl problembild som hur steg 1-2-åtgärder kan bidra till att 

uppsatta mål uppnås så kostnadseffektivt som möjligt. Förutsättningarna för att dessa 

positiva resultat uppnås är dock inte givna utan beror på hur ÅVS:en genomförs. Hur pro-

cessens genomförs har således stor betydelse för det resultat som kommer ut av den. 

 

Rapporten avslutas med ett resonemang om studiens begränsningar. Bland aspekter 

som påverkar vilka resultat som framkommit av undersökningen diskuteras urvalet av fall, 

svårigheterna att följa upp själva genomförandet av åtgärder samt urvalet av intervjuper-

soner.  

 

Rekommendationer 

Förtydliga Trafikverkets formella mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder och ver-

kets uttolkning av detta mandat  
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Se över regelverken så att Trafikverkets mandat att arbeta med åtgärder utgår från 

funktion istället för anläggning. Se särskilt över hur regelverken och Trafikverkets tolk-

ning av regelverken kring  

 arbete med informationsåtgärder  

 möjligheter att finansiera icke-fysiska åtgärder på annan aktörs ansvarområde  

kan förtydligas i syfte att kunna föreslå kostnadseffektivare lösningar och att minska otyd-

ligheten. Kommunicera tolkningen till berörda aktörer. Se även nästa punkt om funktion. 

 

Underskatta inte behovet av förankring i ÅVS 

Fallstudierna visar exempel på att de inledande förväntningar på ÅVS:en skiljer sig från 

vad den är tänkt att handla om och att det efter hand väcks frågor om vad Trafikverket 

egentligen vill uppnå med ÅVS:en, trots att Trafikverket både muntligt och skriftligt be-

skrivit det. En slutsats är att förankringsarbetet och förmedlandet av syftet lätt underskatt-

tas och att det kan får stora konsekvenser för förtroendet och relationen mellan aktörerna 

– faktorer som i sin tur kan påverka slutresultatet och möjligheten att genomföra steg 1-2-

åtgärder.  

 

Ta fram riktlinjer för olika typer av ÅVS:er 

I praktiken tas det fram ÅVS:er för en stor variation av trafikrelaterade sammanhang, t.ex. 

avseende geografisk avgränsning (stort – litet område, stad- landsbygd), detaljeringsnivå 

på slutresultatet (vidare utredningar – konkreta utbyggnadsförslag), typ av problem, olika 

trafikslag, aktörer (antal och vilka) m.m. Precis som ÅVS-handboken konstaterar behöver 

därför resursinsats och tidsåtgång i en ÅVS anpassas efter frågans komplexitet. Den ut-

gångspunkten finns det anledning att vidareutveckla. Vårt förslag är att Trafikverket ut-

vecklar vägledningen för hur ÅVS:er bör tas fram i olika typer av sammanhang. Det på-

började arbetet med vägledande exempel i ÅVS-portalen kan  vara en del i ett sådant 

utvecklingsarbete.  

 

Utveckla olika former för skriftliga överenskommelser  

När ÅVS-rapporter avslutats skrivs ofta en skriftlig överenskommelse mellan berörda ak-

törer för vidare arbete. Beroende på kontext och ÅVS så ser de skriftliga överenskom-

melserna olika ut. Utveckla olika former för skriftliga överenskommelser i syfte att skapa 

ett hjälpmedel till att binda aktörer vid åtgärder ÅVS:en föreslagit på ett sätt som är an-

passat efter konkretiseringsgraden och kontexten i olika typer av ÅVS:er.  

 

Följ upp steg 1-2-åtgärder efter ÅVS  

Den här utredningen har av olika skäl, bl.a. p studerat förutsättningarna för genomfö-

rande av steg 1-2-åtgärder. Ett komplement till den här utredningen skulle vara att följa 

upp steg 1-2-åtgärder som har genomförts och processen från avslutad ÅVS till genom-
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förd åtgärd. På samma sätt vore det önskvärt att studera steg 1-2-åtgärder som inte ge-

nomförts även om de föreslagits i ÅVS:er. Sådana utredningar förutsätter förstås att ÅVS-

fallstudierna har genomförts. 

 

Ta fram förtydligande interna riktlinjer inom Trafikverket för hur icke-fysiska steg 1-

2-åtgärder ska tas vidare efter en ÅVS. 

Det finns ett påtagligt behov att tydliggöra hur steg 1-2-åtgärder ska tas om hand efter att 
en ÅVS är avslutad. Förslagsvis kan det förbättras inom ramen för pågående vidareut-
veckling av rutinbeskrivningen för ÅVS. 
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1 Inledning  

 

Trafikverkets aktiviteter spänner över ett brett område. Gemensamt för dem alla är att de 

faller in under en arbetsstrategi som vi kallar fyrstegsprincipen.  

(Trafikverkets hemsida) 

1.1 Bakgrund till projektet 

 

Fyrstegsprincipen i praktiken 

Fyrstegsprincipen är en grundläggande princip för transportplanering i Sverige som inne-

bär att lösningen på ett transportrelaterat problem ska sökas i ett brett perspektiv på vilka 

åtgärder som bäst löser problemet. På sin hemsida beskriver Trafikverket de fyra stegen 

på följande sätt: 

”1.Tänk om  

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan på-

verka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.  

2.Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt ut-

nyttjande av den befintliga infrastrukturen.  

3.Bygg om  

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.  

4.Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare ste-

gen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.”
1
 

 

Fyrstegsprincipen har numera förekommit i den nationella transportplaneringen under 

åtskilliga år och i flera planeringsomgångar. I infrastrukturpropositionen 2001 (Prop. 

2001/02:20) skrev t ex dåvarande regeringen att ett brett spektrum av styrmedel och åt-

                                                   

1
 Trafikverkets hemsida om fyrstegsprincipen http://www.trafikverket.se/for-dig-i-

branschen/planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/planera-

persontransporter/hallbart-resande/fyrstegsprincipen/ 160714. Se även figur i Bilaga 2 för 

exempel på åtgärder som kan falla in under fyrstegsprincipens fyra steg.  

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/planera-persontransporter/hallbart-resande/fyrstegsprincipen/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/planera-persontransporter/hallbart-resande/fyrstegsprincipen/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/planera-persontransporter/hallbart-resande/fyrstegsprincipen/


 

 

14 Analys & Strategi 

 

gärder skulle övervägas i kommande planering för ”att det skall gå att göra en medveten 

och effektiv prioritering” (s 38) och hänvisade till ”Vägverkets s.k. fyrstegsmodell” (s 39) 

som ett gott exempel på arbetssätt i linje med denna ambition.  

I praktiken har det dock visat sig vara svårt att få fullt genomslag för fyrstegsprincipen i 

den faktiska planeringen. I ett regeringsuppdrag 2005 att utvärdera Vägverkets och Ban-

verkets arbete enligt fyrstegsprincipen konstaterade SIKA att det fanns ”få spår av fyrs-

tegsanalyser i planerna” (SIKA 2005, s 8) och beskrev fyrstegsprincipen som ”infrastruk-

turplaneringens Potemkinkuliss” – något som ”främst har haft funktionen att ge allmän-

heten ett intryck av att planeringen har bedrivits förutsättningslöst och allsidigt fastän 

detta aldrig har varit vare sig möjligt eller avsett” (s 9). SIKA-rapporten pekade på ett an-

tal grundläggande hinder för fyrstegsprincipens tillämpning, bland annat den trögförän-

derliga process som infrastrukturplaneringen karaktäriseras av och inte minst det faktum 

att rådigheten över åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och transportmedels-

valet i hög grad ligger hos andra aktörer än trafikverken, framför allt regering och riksdag. 

Slutsatsen att mycket av det reella inflytandet över transportefterfrågan och transportsy-

stemets effektivitet, dvs steg 1-2-åtgärder, handlar om styrmedel som regering och riks-

dag måste besluta om upprepades ett antal år senare i en underlagsrapport från VTI till 

Riksrevisionens granskning av transportpolitiken (Nilsson, Pydokke & Swärdh 2012). 

 

Åtgärdsvalsstudier som verktyg för tillämpning av fyrstegsprincipen 

Införandet av åtgärdsvalsstudier (ÅVS) kan ses som ett svar på utmaningen att få fyrs-

tegsprincipen att få större genomslag i den faktiska planeringen. Som ett led i ett antal 

förändringar i det transportpolitiska landskapet vid tiden kring bildandet av Trafikverket 

2010
2
 angav regeringen i sitt förslag till nytt planeringssystem att ”Den formella fysiska 

planeringen bör föregås av en förberedande studie som innebär en förutsättningslös 

transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen.” (Prop 

2011/12:118, s 89). En metod för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen utvecklades under 

benämningen ”åtgärdsvalsstudie” och prövades sedan på sex pilotfall 2011. I en utvärde-

ring av de sex fallen konstaterades en rad svårigheter att i praktiken ställa om planering-

en på ett sätt som i högre grad beaktade fyrstegsprincipen trots införandet av en ny me-

todik med betoning på det (Odhage 2012). Dessa svårigheter bottnar inte minst i det fak-

tum att det aktuella problemets lösning kan innebära åtgärder utanför transportsystemet, t 

ex inom bebyggelseplaneringen och genom ändrad lokalisering av en målpunkt. I den 

tidiga utvärderingen av ÅVS noteras bl.a. att  

                                                   

2
 T ex revidering av de transportpolitiska målen 2009 (Prop. 2008/09:93), förändring av 

planeringssystemet och formerna för finansieringen av infrastruktur (SOU 2011:49) samt 

Trafikverksutredningens översyn av den statliga organisationsstrukturen på transportom-

rådet (SOU 2009:31). Vid samma tidpunkt togs även den första trafikslagsövergripande 

nationella planen för transportsystemet fram för perioden 2010-2021. 
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”Testfallen tycks inte vara inställda på att ta fram genuina åtgärdsalternativ som har trans-

portdämpande eller transportavvecklande effekt, för att lösa det gemensamt definierade 

’problemet’. I Intervjuerna anser många att inte minst det första stegets åtgärder svårligen 

kan behandlas i ett sammanhang där dels huvudfrågan är transportrelaterad, dels behand-

las i en process som drivs av en organisation vars huvuduppgift är att transporterna i riket 

ska fungera. Kanske är det så att studier som bedrivs i Trafikverkets regi kommer, för de 

medverkande aktörerna, oundvikligen att domineras av den hägrande statliga investerings-

potten och att det således föreligger en risk att andra potentiellt mer effektiva och hållbara 

åtgärder relativiseras och förminskas i betydelse” (Odhage 2012, s. 11).  

I sin årliga granskning av Trafikverkets förslag till byggstart av infrastrukturåtgärder till 

regeringen har även Trafikanalys pekat på brister i hanteringen av fyrstegsprincipen. I 

den senaste av dessa granskningar framhåller Trafikanalys brister i Trafikverkets moti-

veringar till föreslagna steg 3-4-åtgärderna och konstaterar t ex att ”Endast en av elva 

granskade effektbedömningar innehåller en hänvisning till en bakomliggande fyrstegsa-

nalys.” (Trafikanalys 2015, s 70). Året innan hade Trafikanalys pekat på tveksamheter i 

hur ÅVS används i planeringsprocesser där det redan är bestämt vilka åtgärder som ska 

föreslås och menar att det är anmärkningsvärt att det genomförs ÅVS ”även för objekt 

som föreslås till byggstart respektive föreslås förberedas för byggstart” (Trafikanalys 

2014, s 26). Kritik med anledning av bristande tillämpning av fyrstegsprincipen har såle-

des fortsatt även under senare år. 

Förutsättningar att genomföra steg 1-2-åtgärder efter avslutad ÅVS 

När en åtgärdsvalstudie (ÅVS) är avslutad fattas beslut om fortsatt hantering. I handled-

ningsdokumentet anges följande om detta moment: ”En eller flera aktörer beslutar om 

fortsatt hantering, tillsammans eller var och en, utifrån sitt ansvar och utifrån överens-

kommelsen vid starten av åtgärdsvalsstudien.” (Trafikverket 2015g, s 54). För större fy-

siska investeringar, främst steg 4-åtgärder men ibland även steg 3-lösningar, måste den 

fortsatta utredningen följa planläggningsprocessen som är lagstadgad och har vissa 

formkrav, bl.a. samråd, granskning och avstämning med berörd Länsstyrelse. Kopplingen 

mellan åtgärdsplaner och investeringsåtgärder är således tydlig och inarbetad. När det 

gäller steg 1-2-åtgärder finns det däremot ingen lagstadgad process för hur steg 1-2-

åtgärder ska tas vidare.  

Detta väcker frågor om hur steg 1-2-åtgärder tas om hand efter att ÅVS:er har avslutats. 

Om steg 1-2-åtgärder har sämre förutsättningar att genomföras än steg 3-4-åtgärder är 

det rimligt att anta att fyrstegsprincipen kommer ha svårt att få fullt genomslag i transport-

planeringen. Därför finns det anledning att närmare undersöka förutsättningarna för just 

steg 1-2-åtgärder att genomföras efter en ÅVS-process.  

I en förstudie till denna studie konstaterades att vissa områden är särskilt problematiska 

och centrala för genomförandet av steg 1-2-åtgärder (Fernström m.fl. 2015). En generell 

iakttagelse var att det finns helt andra strukturer och rutiner för hantering av sådana steg 

1-2-åtgärder som Trafikverket själv ansvarar för. Vidarehanteringen av steg 1-2-åtgärder 

blir därför som regel särskilt problematisk när det handlar om åtgärder som faller på 
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andra aktörer än Trafikverket. Förankring inom respektive organisationen (inte minst poli-

tiskt) har därför betydelse för motivation hos beslutsfattare att avsätta resurser och full-

följa åtaganden. Graden av förankring inom en organisation kan påverka olika aktörers 

motivation genom exempelvis kunskap om åtgärderna och deras effekt, möjlighet att på-

verka utformningen av åtgärderna och andra aktörers åtaganden (samt förväntan att de 

genomför det som de åtagit sig).  

Detta innebär att olika aktörers motivation inte nödvändigtvis skapas av ekonomska inci-

tament, utan det kan även handla om att aktörerna, inte minst de beslutsfattande nivåer-

na inom varje organisation, uppfattar att ett visst förslag är en bra lösning på det problem 

man står inför och att det därför finns en vilja att genomföra åtgärder. Bristande förank-

ring ökar risken för att beslutsfattare väljer en annan väg att gå än den som rekommen-

deras i ÅVS
3
.  

Med bristande förankring hos en aktör (t ex A) ökar dessutom risken för att andra aktörer 

(t ex B och C) inte tar A på allvar och att B och C därför inte förväntar sig att A kommer 

att leva upp till sina åtaganden. Det kan i sin tur öka risken för att B och C inte kommer 

vilja leva upp till sina respektive åtaganden. Bristande förankring kan därmed ha bety-

delse för tilliten mellan aktörer och därmed bromsa framväxten av en förmåga att hantera 

gemensamma utmaningar.  

Dessutom kan en brett förankrad bild av problem, möjligheter, mm ge en ökad förståelse 

för vad det är som behöver göras och vilken betydelse och roll steg 1-2-åtgärder kan ha i 

det sammanhanget. Hur ett problem beskrivs och ”ramas in” påverkar hur planerare och 

beslutsfattare uppfattar vad som är rimliga handlingsalternativ och därmed vilka val som 

görs i olika situationer (Tennøy 2010). För den gemensamma förståelsen av en proble-

matik inom en organisation och därmed förankringen kan därför inramningen av proble-

met förväntas spela en stor roll.  

I förstudien diskuterades också sannolikheten att ett samlat grepp om ÅVS:ens åtgärder 

efter avslutad ÅVS, och en tydlig form för koordinering av dessa åtgärder, ökar olika aktö-

rers tilltro till och förväntningar på att andra aktörers åtaganden kommer att fullföljas. 

Därmed ger koordineringen incitament för varje aktör att agera i enlighet med överens-

kommelser. Bristande koordinering riskerar å andra sidan att ge upphov till att en aktör, 

eller några enskilda aktörer, tappar förtroendet för att det man kommit överens om kom-

mer att tas på allvar av andra aktörer och att den enskilde aktören därför avvaktar med 

att fullfölja sina åtaganden.  

Tydlighet när det gäller vem som har ansvar för vad kan dels förväntas göra att det blir 

svårt för enskilda aktörer att avvika från överenskommen väg, dels minska risken för att 

enskilda aktörer inte uppfattar att de förväntas åta sig genomförandet av specifika åtgär-

der. Tydlighet, i likhet med formella avtal, kan därmed skapa starkare känsla av förplik-

                                                   

3
 Dvs att de helt enkelt inte uppfattar att fördelarna med att välja just det förespråkade 

alternativet är tillräckligt stora i jämförelse med andra alternativ. 
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telse hos enskilda aktörer, men även starkare vilja att bidra till större förtroende för pro-

cessen som helhet och att ÅVS:en faktiskt kommer att leda fram till det man har avsett. 

Trafikverkets mandat att finansiera eller genomföra olika åtgärder kan i sin tur kan bidra 

till/eller motverka andra aktörers känsla av förpliktelse och motivation. Det kan t.ex. 

handla om finansiella incitament, ifall åtgärder kan finansieras med medel ur länstrans-

portplaner eller den nationella planen. Det kan även handla om tydliga signaler – om ex-

empelvis Trafikverket skapar förväntningar i början av en ÅVS, som de sedan inte kan 

leva upp till, kan förtroendet bland andra aktörer minska och följaktligen även deras moti-

vation att delta i ÅVS och att genomföra sina åtaganden.  

Iakttagelser i förstudien aktualiserade en diskussion kring vad det är som gör att steg 1-2-

åtgärder blir av i praktiken och omvänt vad det är som gör att de inte blir av. Förstudien 

konstaterade också att det finns ett behov av utvecklad och fördjupad kunskap om förut-

sättningarna för steg 1-2-åtgärder att genomföras. 

1.2 Studiens syfte och upplägg 

Med diskussionen från förstudien som utgångspunkt har denna studie initierats i syfte öka 

förståelsen för förutsättningarna för steg 1-2-åtgärder att genomföras efter avslutad ÅVS. 

Inledningsvis fördes en diskussion kring möjligheten att identifiera specifika faktorer som 

hindrar eller möjliggör genomförandet av steg 1-2-åtgärder efter att ÅVS:er avslutas. Ju 

längre vi har arbetat med denna studie, i synnerhet efterhand som fallstudierna har ge-

nomförts, har det framstått som allt tydligare att en kort och koncis förteckning över såd-

ana faktorer inte helt enkelt låter sig sammanställas på ett sätt som är anpassat för den 

bredd av ÅVS:er som finns utan att samtidigt bli så allmängiltiga att de blir intetsägande. 

Vi har därför sett det som angeläget att istället lyfta fram den komplexitet och kontextbe-

roende som karaktäriserar ÅVS:er, för att öka förståelsen för förutsättningarna för steg 1-

2-åtgärder att genomföras i ljuset av de sammanhang ÅVS:er bedrivs i. Det finns ingen 

”silver bullet”. Det innebär att vi inte har strävat efter att utforma ett handboksliknande 

dokument med instruktioner för hur en ÅVS ska bedrivas, utan att istället lyfta fram såd-

ana aspekter av ÅVS:er som är centrala och betydelsefulla för möjligheten att genomföra 

steg 1-2-åtgärder efter avslutade ÅVS:er. 

Förutom att undersöka själva ÅVS-processen har vi även haft ett särskilt intresse av att 

beskriva förutsättningar av institutionell karaktär, dvs förutsättningar som är så pass 

grundläggande att de kan betraktas som mer eller mindre givna för aktörerna
4
. Det gäller 

inte minst Trafikverkets formella mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder, dels för att det 

lyfts fram i flera av de intervjuer vi har gjort och andra samtal med personer som varit in-

                                                   

4
 Denna ansats tar sin utgångspunkt i Norths (1991) distinktion mellan organisationer och 

institutioner, där organisationer kan liknas vid ”spelare” och institutioner som ”spelpla-

nen”.  
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volverade i ÅVS:er, dels för att detta identifierades som ett centralt tema i förstudien 

(Fernström m.fl. 2015).  

 

Fokus på förutsättningarna för genomförande snarare än själva 

genomförandet i sig 

Genomförandetiden för åtgärder som tillkommit i ÅVS:er varierar beroende på en mängd 

omständigheter, inte minst konkretiseringsgraden av de åtgärder som rekommenderas. 

Enkla åtgärder som är välberedda kan ibland genomföras omgående, medan mer kom-

plexa åtgärder kan ta åtskilliga år. Vårt upplägg har därför inte byggt på att vi ska kunna 

följa genomförandet av åtgärderna utan vi har istället valt att fokusera på förutsättningar-

na för åtgärderna att genomföras snarare än själva genomförandet i sig. Ur ett analytiskt 

perspektiv hade det kunnat vara relevant att följa genomförandet då själva genomföran-

det kan avspegla genomförandets förutsättningar, som en form av indikator. Av praktiska 

skäl har det dock inte bedömts som rimligt. I projektet studeras därför inte själva genom-

förandet av steg 1-2-åtgärder (eller andra åtgärder). I stället görs nedslag i ett urval, hu-

vudsakligen pågående, ÅVS-processer, där uppmärksamhet riktas mot förutsättningarna 

för steg 1-2-åtgärder att genomföras längre fram, potentiellt sett under lång tid framöver.  

Med utgångspunkt i ett governanceperspektiv på planeringen, där transportplaneringen 

ses som en nätverksform av governance och aktörer förutsätts agera i ett ömsesidigt be-

roendeförhållande till varandra, bygger studien på det grundläggande antagandet att 

sannolikheten att åtgärder genomförs är högre om det finns aktörer som är motiverade att 

genomföra åtgärderna och om hinder eller hämmande omständigheter samtidigt inte 

överväger denna motivation. Om de hämmande faktorerna är större än aktörernas moti-

vation kan åtgärdernas genomförande förväntas utebli. Detta diskuteras i denna studie i 

termer av commitment hos aktörer. Commitment är ett mångfacetterat begrepp som det 

inte finns en enkel och rak svensk översättning av. Begreppet diskuteras mer utförligt i 

kapitel 2, men tills vidare kan det räcka att konstatera att den innebörd som vi lägger i 

begreppet närmast kan beskrivas i termer av åtagande, engagemang och motivation.  

I den teoretiska modell vi använder oss av kan tre typer av commitment identifieras 

(Meyer & Allen 1991): Commitment som följd av vilja att göra något (i teorin benämnt 

affective commitment), commitment som följd av tvång att göra något (continuance com-

mitment), samt commitment som följd av en känsla av plikt att göra något (normative 

commitment). Vår grundtes är att förutsättningarna för genomförande av steg 1-2-

åtgärder är beroende av någon eller några aktörers commitment att genomföra, dvs att 

någon åtar sig ansvaret för en åtgärd men samtidigt också är tillräckligt motiverad (an-

tingen genom vilja, tvång eller plikt) att fullfölja åtagandet så att det faktiskt blir av i prakti-

ken. 

Upplägg 

Studien genomförs med två huvudsakliga empiriska moment – dels fallstudier av ett antal 

pågående ÅVS:er i olika skeden av processen, dels dokumentstudier av styrdokument 
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som reglerar Trafikverkets möjligheter att arbeta med steg 1-2-åtgärder samt komplette-

rande intervjuer kring dessa styrdokument.  

Genom fallstudier av ett antal ÅVS:er är ambitionen att öka förståelsen för vad som ger 

upphov till eller motverkar commitment hos en aktör att genomföra åtgärder. ÅVS-

processernas upplägg och genomförande analyseras för att ge en ökad förståelse för 

förutsättningar för genomförandet av steg 1-2-åtgärder.  

I förstudien och i tidiga skeden av denna studie har vi vid återkommande tillfällen noterat 

att det funnits många synpunkter, i synnerhet bland Trafikverksmedarbetare men även 

hos Trafikverkets samarbetspartners, på Trafikverkets möjligheter att arbeta med steg 1-

2-åtgärder. Därför har en fördjupande studie gjorts av hur centrala styrdokument för Tra-

fikverket påverkar Trafikverkets mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder.  

Studiens förhållningssätt till förutsättningarna för genomförande steg 1-2-åtgärder kan 

således sammanfattas med följande figur: 

 

 

Övergripande illustration av studiens fokus. Förutsättningarna för genomförande av steg 1-2-

åtgärder är avhängigt aktörers commitment att genomföra sådana åtgärder, genom antingen vilja, 

tvång eller plikt. I denna studie studeras betydelsen av ÅVS-processen och Trafikverkets mandat 

att arbeta med steg 1-2-åtgärder för framväxten av dessa olika komponenter av commitment.  

 

1.3 Metod och material 

I det här kapitlet kommer studiens metodologi att presenteras. För att uppnå studiens 

syfte används en kombination av dokumentstudier, semistrukturerade intervjuer och del-

tagande vid workshops.  

Commitment att genomföra steg 1-2-
åtgärder genom någon av följande: 

- Vilja (Affective) 

- Tvång (Continuance) 

- Plikt (Normative) 

Genomförande av steg 1-2-åtgärder  
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I kapitlet ingår följande delkapitel:  

 Urval av fall 

 Val av metoder i fallstudierna  

 Styrdokumentsanalys 

Urval av fall  

Några av de aspekter som identifierades som viktiga i förstudien studeras bäst i över-

gången mellan åtgärdsvalstudiens avslut och hur den tas vidare i processen (t.ex. hur 

koordinering av åtgärder säkerställs). Andra problem behöver studeras under åtgärdsval-

studiens genomförande, bl.a. hur förankringen går till (dvs. lyckas man skapa motivation 

för att genomföra åtgärderna), signaler som Trafikverket skickar och förväntningar som 

detta skapar. Med tanke på att genomförandet av åtgärder ofta tar lång tid avgränsas 

studien, som framgår ovan, till förutsättningar för genomförande snarare än själva ge-

nomförandet i sig. I samtliga av de fall som studerats ligger genomförandet bortom denna 

studies avslutande. 

Fallstudierna valdes utifrån en bruttolista med förslag på ÅVS:er som tillhandahölls av 

Trafikverkets olika regioner i slutfasen av genomförandet av förstudien. Urvalet gjordes 

med ett antal urvalskriterier som stämdes av med Trafikverket i samband med studiens 

uppstart:  

 ÅVS:er som har potential att mynna ut i konkreta åtgärdsförslag: Sträva ef-

ter att fallen ska ha potential att bli så pass konkreta att de har potentialen att 

mynna ut i konkreta åtgärder (dvs inte vara Åtgärdsvalstudier som bara leder till 

vidare utredning) 

 Minst en ÅVS bör vara nyinitierad, detta för att vi ska kunna delta i Åtgärdsval-

studien från början. 

 ÅVS:erna bör ha potential att mynna ut i både steg 1-2-åtgärder som Trafik-

verket och andra aktörer har rådighet över: Förstudien tyder på att problemen 

främst uppstår för åtgärder som Trafikverket inte rådighet över, eftersom proble-

men med koordinering mellan olika aktörer då uppstår. Därför är det intressant att 

studera en ÅVS där åtgärder hamnar på olika aktörer och jämföra hur problemen 

ser ut för åtgärder som Trafikverket själva har rådighet över jämfört med åtgärder 

som andra aktörer har rådighet över. 

 Strävan efter att ha ÅVS från olika Trafikverket-regioner: ÅVS från olika Tra-

fikverket-regioner för att täcka in en ev. skillnader mellan regioner.  

 

Med hjälp av denna checklista identifierades sex fall, fördelat på två studier under upp-

start och fyra under avslut. Fallen kommer från fyra olika Trafikverksregioner. De ÅVS-fall 

som valdes ut var:  

 Väg 155 Öckerö – Torslanda (”Öckerövägen”), region väst, (under avslut) 

 Viskadalsstråket Varberg – Borås, region väst, (under uppstart) 

 Åtgärdsvalsstudie Malmö –Lund, region syd, (under avslut) 
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 Lv 115 genom Båstad, region syd, (under avslut) 

 ÅVS Solna – Sundbyberg – Bromma, region Stockholm, (under avslut) 

 ÅVS E 45 och statliga vägnätet i Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, region nord 

(under uppstart).  

Under studiens gång har uppsättningen fall behövt reduceras ner till fyra. ÅVS Solna-

Sundbyberg – Bromma ingick i urvalet från början men på grund av olika omständigheter 

kopplat till pågående förankringsarbete i ÅVS-processen valde vi så småningom att inte 

gå vidare med denna ÅVS.  

ÅVS Väg 155 Öckerö-Torslanda (Öckerövägen) var i ett avslutande skede när vår studie 

påbörjades, men av olika skäl drog färdigställandet ut på tiden. Under hösten 2015 med-

delades till slut att förutsättningarna för ÅVS:en ändrats i sådan omfattning att den tving-

ades avbrytas och avslutas i ofullständigt skick. Då processen trots det hade gått så pass 

långt behöll vi ambitionen att fullfölja fallstudien med intervjuer med kommunföreträdare. 

Det visade sig dock att de involverade personerna inte längre arbetade kvar i kommuner-

na, varför vi valde att inte gå vidare med den fallstudien. Även om fallet inte analyseras 

vidare har det ändå bidragit till att öka förståelsen för vissa aspekter av ÅVS-processens 

förutsättningar att bädda för steg 1-2-åtgärder, framför allt när det handlar om politisk för-

ankring, vilket gör att fallet Öckerövägen ändå har underlättat analysen av övriga fall.  

Utöver fallstudierna har även intervjuer gjorts med tjänstemän på Trafikverket. Syftet med 

dessa intervjuer har varit att få större klarhet i Trafikverkets mandat att arbeta med olika 

åtgärder, något som kompletterat den dokumentanalys som gjorts av centrala styrdoku-

ment för Trafikverket. Vi försökte även kontakta Näringsdepartementet men de personer 

på departementet som vi försökte ordna intervjuer med avböjde att medverka och vi lät 

därför dessa intervjuer utebli. Dessutom har erfarenheter från de fall som studerades un-

der förstudien spelat in där så har varit lämpligt. I den mån empiri från förstudiefallen an-

vänds i analysen eller diskussionen framgår det av texten. 

Val av metoder i fallstudierna 

Insamlandet av empiri har skett genom en kombination av framför allt två typer av meto-

der: 

 Deltagande vid workshops: I de två ÅVS som var under uppstart när studien in-

leddes har vi närvarat vid framför allt workshops, samt vid ytterligare något en-

staka möte. Syftet med detta har varit att vara med under processen för att få 

bättre kunskap om ÅVS-processen och en förståelse för den faktiska interaktion-

en mellan aktörerna. Denna medverkan har gjort det möjligt att få mer kunskap 

om hur den faktiska förankringen har gått till, hur argumentation har förts och hur 

olika aktörer förhåller sig till dels ÅVS:en som helhet och koncept, dels problem-

bilder och åtgärder som diskuteras inom ÅVS:en. Vår medverkan har varit i en 

distanserad roll som observatörer och vi har inte aktivt deltagit i några av sakdis-

kussionerna. 
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 Intervjuer: Intervjuer har gjorts med deltagande aktörer i ÅVS, dels i form av se-

mistrukturerade intervjuer utifrån förberedda intervjuguider, dels i form av mer 

öppna samtal kring studiens problemställning och grundläggande frågeställning-

ar. Intervjuer har genomförts kontinuerligt under hela studien vilket innebär att de 

frågor som ställts har varierat från tillfälle till tillfälle beroende på situation och 

kontext i respektive ÅVS. I alla ÅVS har intervjuer och samtal förts med process- 

eller projektledaren vid återkommande tillfällen. Intervjuer har även gjorts med ett 

urval av relevanta aktörer från andra deltagande organisationer. Exakt vilka aktö-

rer som intervjuades varierar från fall till fall beroende på hur respektive fall har 

organiserats. Sammantaget har intervjuer gjorts med såväl politiker som tjänste-

män, ledamöter i projektgrupp och styrgrupp, samt företrädare för både Trafik-

verket, kommuner och andra nyckelaktörer. För att uppmuntra respondenternas 

uppriktighet har vi valt att hålla dem anonyma i den utsträckning det varit möjligt. 

En förteckning över dessa intervjuer finns i referens- och källförteckningen i slutet 

av denna rapport. Publicering av de citat som redovisas i rapporten har godkänts 

av de som uttalat dem. Sammantaget gjordes intervjuer med 21 personer, varav 

några vid återkommande tillfällen. Merparten av dessa har gjorts per telefon. Ca 

hälften av intervjuerna har genomförts av en person och hälften av två personer. 

Intervjuerna har dokumenterats med anteckningar under samtalen. Inga har spe-

lats in. Alla citat som återges i rapporten är godkända av de personer som cite-

ras.  

 

Fallstudierna har även omfattat ett inläsningsarbete av relevanta dokument för respektive 

ÅVS, bestående av t.ex. ÅVS-rapporter, eventuella avtal eller överenskommelser etc. 

Syftet med detta har varit att dels få kunskap om ÅVS-fallen och processen, dels att som 

förberedelser för medverkan vid ÅVS-workshops och inför genomförandet av intervjuer. 

Inledningsvis var ambitionen att sammanställa de åtgärder som respektive ÅVS utmynnat 

i och identifierat vilka steg i fyrstegsprincipen respektive åtgärd hör hemma i, samt ange 

vilken aktör som är huvudman, eller huvudansvarig för respektive åtgärd. Detta visade sig 

så småningom inte vara möjligt att göra på ett konsekvent sätt av framför allt det enkla 

skälet att merparten av fallen, i skrivandets stund, fortfarande inte har avslutats och att 

det därför inte finns färdiga uppsättningar åtgärder att göra sammanställningar av. Därtill 

har resultaten av de studerade fallen varit av så pass varierande karaktär och konkretise-

ringsgrad att en meningsfull sammanställning av åtgärderna inte har låtit sig göras.  

 

Eftersom studien handlar om förutsättningar för genomförandet av steg 1-2-åtgärder med 

fokus på aktörers commitment att genomföra åtgärder har intervjuer gjorts med företrä-

dare för nyckelaktörer och potentiellt huvudansvariga för de olika åtgärderna. De frågor 

som har ställts i dessa intervjuer tagit sin utgångspunkt i det teoretiska ramverket kring 

commitmentbegreppet (se kapitel 2) och har anpassats efter den specifika kontexten i 
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varje enskild ÅVS vid tillfället för intervjuerna. Bland återkommande teman i intervjuerna 

finns exempelvis följande: 

 Uppfattningar om ÅVS-processen och samspelet mellan involverade aktörer. 

 Förväntningar på ÅVS-processen och resultat av den. Kunskaper och insikter om 

problem och åtgärder. 

 Fördelning av ansvar mellan aktörer. 

 Aktörers incitament och motivation att arbeta med steg 1-2-åtgärder. 

 Trafikverkets förutsättningar att arbeta med steg 1-2-åtgärder. 

 

Eftersom två av fallen – Viskadalsstråket och Gällivare – har följts under hela processen 

genom deltagande vid workshops har dessa processer beskrivits mer ingående i fallstu-

dieavsnittet. Beskrivningarna av bakgrund, process och resultat för dessa två fall samt för 

Malmö-Lund har granskats av respektive processledare innan slutversionen av denna 

rapport färdigställdes. 

 

Styrdokumentsanalys 

Som en del i arbetet med att få ökad förståelse för Trafikverkets mandat att arbeta med 

steg 1-2-åtgärder har en översikt av olika styrdokument gjorts. Ett urval av styrdokument 

har valts ut för att få en ökad förståelse för Trafikverkets mandat. Denna översikt har se-

dan utgjort underlag för intervjuer med ett antal tjänstemän på Trafikverket.  

 

Inga personer namnges i rapporten utan refereras till i termer av de roller de har. Alla ci-

tat i rapporten har godkänts av respektive respondent.  

 

1.4 Aktörsbegreppet 

I den här studien är organisation och aktör begrepp med olika innebörd. En aktör är nå-

gon som har mandat över en eller flera potentiella åtgärder i en ÅVS. Det som skiljer en 

aktör från en organisation är att det t.ex. kan finnas flera aktörer inom en och samma or-

ganisation, och alla aktörer inom en organisation motiveras inte nödvändigtvis av samma 

bakomliggande faktorer. I vissa fall kan det finnas intressekonflikter inom en organisation 

när olika aktörer, men ansvar för olika delar av organisationen, har olika intressen. En 

organisation kan därmed i vissa fall vara samma sak som en aktör, men det behöver inte 

nödvändigtvis vara så. 

Ett hypotetiskt exempel är Trafikverket. Inom Trafikverket, som är en organisation, finns 

det olika regler och direktiv (både formella och informella) som pekar ut Trafikverkets 

ståndpunkt. Dessa direktiv kommer delvis från Näringsdepartementet, men beror även på 

Trafikverkets tolkning och operationalisering av direktiven. I ÅVS finns det processledare 
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som ska representera Trafikerkets intressen och följa direktiven. Samtidigt har processle-

darna sina egna intressen och sin egen pliktkänsla, som även påverkar deras agerande. 

Exempelvis kan en processledare tycka att det är viktigt att klimatfrågan får en prioriterad 

roll (även om det i detta hypotetiska fall inte är så på den nationella nivån) eller att pro-

cessledaren tycker att det är en ”plikt” att arbeta för minskad klimatpåverkan. I detta fall 

utsätts aktören processledaren för olika incitament från Trafikverket som organisation 

(här kan det finnas motstridiga incitament – processledaren kan känna en plikt både att 

följa Trafikverkets riktlinjer och en pliktkänsla att verka för minskade klimatutsläpp) samt 

från andra områden. Alla dessa olika faktorer bidrar till en incitamentsstruktur som sedan 

bidrar till en aktörs motivation att genomföra eller verka för att en åtgärd genomförs. Detta 

innebär att t.ex. en processledare inom Trafikverket både påverkas av Trafikverksinterna 

incitament och externa incitament. Detta gör att det ur ett analytiskt perspektiv är bra att 

ta hänsyn till att en organisation kan bestå av flera olika aktörer.  

Det är exempelvis möjligt att motstridiga incitament kan ge upphov till otydlighet eftersom 

aktörerna då vill verka för en inriktning medan direktiven styr åt ett annat håll. Detta kan 

leda till att man ”väljer att tolka” olika signaler, vilket kan bidra till andra aktörers förvänt-

ningar och därmed otydlighet i vilket mandat Trafikverket faktiskt har. I detta hypotetiska 

exempel har Trafikverket lyfts fram, men ett liknande resonemang kan vara relevanta för 

alla deltagande organisationer, inte minst kommuner med deras olika politiska partier, 

nämnder och förvaltningar.  

 

1.5 Rapportens disposition 

I kapitel 2 ges en översikt över studiens teoretiska utgångspunkter och ramverk. I kapitel 

3 och 4 presenteras sedan studiens empiri i form av fyra fallstudier och Trafikverkets 

mandat att arbeta med steg 1- och 2-åtgärder. I kapitel 5 diskuteras resultaten ur ett vi-

dare perspektiv och några övergripande slutsatser om förutsättningarna för steg 1-2-

åtgärder att genomföras efter avslutad ÅVS summeras. I det kapitel 6 avslutas studien 

med dels en diskussion kring studiens begränsningar, dels en sammanställning av re-

kommendationer baserat på studiens resultat och slutsatser.  
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2 Teoretiskt ramverk: Commitment att 
genomföra åtgärder  

2.1 Teoretiska utgångspunkter: Åtgärdsvalsstudier ur ett 
governanceperspektiv 

Enligt ÅVS-handboken är syftet med ÅVS att ”ge underlag för en prioritering av effektiva 

lösningar inom ramen för tillgängliga resurser och bidra till vidareutveckling av hela trans-

portsystemets funktion som en del i en hållbar samhällsutveckling” (Trafikverket 2015g, s 

11). Med detta breda fokus på transportsystemet som helhet kan inte planeringen av-

gränsas till de områden och anläggningar Trafikverket har det formella ansvaret för. Tvär-

tom förutsätter arbetet med de transportpolitiska målen ofta åtgärder som omfattar ”allt 

från användning, beteende och bebyggelselokalisering, till trafikering, fordon och trans-

portinfrastruktur” (Trafikverket 2015g, s 8), och det är därför sällan enbart Trafikverket 

som är problemägare. Länstransportplaner, regionala kollektivtrafikprogram, sektoröver-

gripande regionala utvecklingsprogram, lokala trafikstrategier och kommunala planer är 

exempel på planeringsdokument som ÅVS kan ha koppling till. Enligt ÅVS-handboken är 

aktuella översiktsplaner enligt plan- och bygglagen ”alltid en viktig utgångspunkt för en 

åtgärdsvalsstudie” (s 15) och ÅVS:er kan även påverka utformningen av riksintressen. 

Förutom Trafikverket är därför regionala organ, regionala kollektivtrafikmyndigheter, läns-

styrelser och kommuner ofta centrala offentliga aktörer. I flera fall är dessutom näringsli-

vet och andra privata aktörer viktiga parter i sammanhanget, inte sällan för att det är pri-

vata aktörers tillgänglighetsutmaningar som aktualiserar behovet av åtgärder i transport-

systemet och som därmed föranleder initierandet av ÅVS:er. Sammantaget knyter ÅVS 

”an till flera aktörers planering (…) och skapar förutsättningar för samordning av fortsatt 

utredning och genomförande liksom för eventuell medfinansiering” (Trafikverket 2015g, s 

11). 

ÅVS-sammanhanget karaktäriseras således av aktörer som är ömsesidigt beroende av 

varandra. Ingen enskild aktör har mandat och förmåga att styra över alla andra. Aktörer-

na agerar istället i nätverk till skillnad från hierarkier där någon enskild har mandat och 

förmåga att styra över alla andra (Sager & Ravlum 2004).  

Nätverk kan beskrivas som en ”organiserad entitet” vars medlemmar principiellt sett är 

jämställda, med avsaknad av en ”för alla gemensam befälhavare” (Vedung 2006, s 13). 

Nätverk uppträder ofta som dominerande governancestruktur i sammanhang där aktörers 

beroende av varandra är för komplext för att kunna reduceras till en transaktion reglerad 

av en enkel prismekanism, eller till en etablerad rutin i en formell organisationsstruktur 

(Powell 1990). Typsituationer där nätverkskonstellationer uppstår är när aktörer är ömse-

sidigt beroende av just varandras resurser, kompetenser, information, etc för att kunna 
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uppnå ett mål som är gemensamt för de involverade parterna snarare än mål som är 

formulerat ur den enes perspektiv eller ur var och ens perspektiv oberoende av varandra.  

Eftersom en ÅVS sker i ett samspel mellan aktörer som i formell mening är autonoma 

parter, dvs formellt sett fristående från varandra och utan formellt inflytande över 

varandra, kan inte ansvaret för åtgärder beordras fram. I en sådan governancestruktur är 

därför planeringsprocessernas utfall beroende av hur aktörerna interagerar med varandra 

och vilka som frivilligt åtar sig ansvaret för att genomföra identifierade åtgärder. Att åta-

gandet bygger på frivillighet är centralt i detta sammanhang. För att steg 1-2-åtgärder ska 

komma att genomföras innebär det för det första att aktörerna i fråga är motiverade att 

åta sig ansvaret för att genomföra dessa åtgärder, och för det andra att ansvariga aktörer 

därtill har motivation att fullfölja sina åtaganden så att själva genomförandet av åtgärder-

na i praktiken också förverkligas. Aktörernas motivation och commitment gentemot steg 

1-2-åtgärder är därför en kärnfråga i detta sammanhang.  

 

2.2 Commitment i form av vilja, plikt och tvång  

Begreppet commitment kan analytiskt användas som verktyg för att förstå aktörers motiv 

att genomföra åtgärder. Det finns en omfattande organisationsteoretisk litteratur om 

commitment i olika typer av sammanhang (se t ex Meyer & Herscovitch 2001 för en över-

sikt). I relation till den stora betydelse långsiktiga åtaganden har inom samhällsplanering-

en är det dock relativt ovanligt att teorier om commitment används inom planeringsforsk-

ningen. 

Begreppet commitment kan förstås ur några olika perspektiv och kan därför inte översät-

tas rakt av till svenska utan att någon av betydelserna reduceras bort. Fortsättningsvis i 

denna rapport kommer vi därför använda det engelska begreppet, men med följande av-

snitt som en fördjupad förklaring till dess innebörd.  

Ett vanligt sätt att använda begreppet är för att beskriva mekanismer som ger upphov till 

ett konsekvent beteende (Becker 1960). Om en aktör av något skäl är bunden till ett visst 

(framtida) agerande är det ett uttryck för commitment ur detta perspektiv. Till svenska 

skulle denna definition av commitment närmast kunna översättas med ”åtagande”. 

Ett annat vanligt sätt att använda begreppet på är för att beteckna aktörers inställning och 

attityd till och grad av identifiering med något (Mowday et al 1979). När en aktör är villig 

att inte bara fullfölja ett utlovat agerande utan också ser det som angeläget att detta sker 

och därför är villig att göra uppoffringar för detta syfte handlar det, förutom om ett speci-

fikt beteende, även om själva attityden till ändamålet. En nära svensk översättning till 

denna definition av begreppet är ”engagemang”.  

I denna studie används en konceptualisering av commitmentbegreppet som Meyer & Al-

len (1991) har utvecklat inom organisationsforskningen. Meyer & Allen (1991) fångar upp 

både åtagandeaspekten och engagemangsaspekten av begreppet och skiljer mellan tre 

typer av commitment: Affective commitment - commitment i termer av känslomässig hän-
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givenhet till något; continuance commitment - beteendet att hålla fast vid något därför att 

det är för kostsamt att inte göra det, samt normative commitment - commitment i form av 

en förpliktelse att fullfölja något. Ett något förenklat sätt att förklara skillnaden mellan de 

tre typerna av commitment är enligt Meyer & Allen att se affective commitment (AC) som 

ett uttryck för en vilja att göra något, continuance commitment (CC) som en följd av ett 

(reellt eller upplevt) tvång att göra något, och normative commitment (NC) som ett uttryck 

för en känsla av plikt, t ex för att ett annat agerande betraktas som ett svek.  

I ett transportplaneringssammanhnag kan man t ex förvänta sig att AC att genomföra 

vissa åtgärder, dvs viljan att agera på ett visst sätt, uppstår om andra handlingsalternativ 

uppfattas som innehållsmässigt mindre eftersträvansvärda/verkningsfulla, t ex om man 

har kommit fram till att ett visst alternativ ger mest måluppfyllelse, är mest effektivt, mm. 

Det kan också uppkomma som följd av att ett visst agerande ligger i linje med övertygelse 

och ideologi och därför uppfattas som mest eftersträvansvärt eller att det helt enkelt ver-

kar spännande och kul. På motsvarande sätt kan CC uppstå om andra handlingsalterna-

tiv uppfattas som mer kostsamma, t ex om ett alternativt agerande innebär att man bryter 

ett avtal och bestraffas med vite, utebliven motprestation, mm, eller om man har gjort 

stora investeringar som man inte kan få nytta av i andra alternativ (sunk costs). Norma-

tive commitment kan då förväntas uppstå om andra handlingsalternativ uppfattas som 

svekfulla, t ex om man sviker ett förtroende genom att agera på ett visst sätt, eller om en 

relation skadas om man gör något annat än förväntat eller överenskommet. 

Ett sätt att illustrera hur de tre typerna av commitment kan aktualiseras i en studie av för-

utsättningarna för steg 1-2-åtgärder att genomföras efter avslutad ÅVS är med följande 

tabell, som exemplifierar främjande respektive hindrande förutsättningar för genomfö-

rande a steg 1-2-åtgärder. 
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Främjande förutsättningar  

för genomförande 

Hindrande förutsättningar  

för genomförande 

Affective 

commitment 

(vilja) 

Att relevanta aktörer ser stora fördelar i att 

prioritera åtgärderna och förväntar sig posi-

tiva effekter av att genomföra dem 

Att relevanta aktörer inte ser nyttan med 

åtgärderna och inte uppfattar det som me-

ningsfullt att lägga resurser dem 

Normative 

commitment 

(plikt) 

Att åtgärderna ligger i linje med relevanta 

aktörers övertygelse om vad som är rätt 

och fel och/eller att det uppfattas som ett 

svek att inte genomföra dem 

Att relevanta aktörer inte uppfattar det som 

moraliskt försvarbart att genomföra åtgär-

derna eller anser att någon annan borde 

göra det istället och att man själv riskerar 

att bli sittande med Svarte Petter  

Continuance 

commitment 

(tvång) 

Att relevanta aktörer blir ålagda att genom-

föra åtgärderna och/eller riskerar bestraff-

ning om de inte genomförs 

Att ingen relevant aktör har de formella för-

utsättningarna att åta sig ansvaret för åt-

gärderna och/eller att åtgärdernas genom-

förande är förknippade med stora kostna-

der jämfört med andra handlingsalternativ 

Exempel på främjande och hindrande förutsättningar för genomförandet av steg 1-2-åtgärder. För-

fattarnas bearbetning av Meyer & Allens (1991) konceptualisering av begreppet commitment.  

 

Tabellen är tänkt att illustrera den principiella skillnaden mellan de tre formerna av com-

mitment. I praktiken, däremot, är AC, CC och NC ofta sammanflätade och skillnaden mel-

lan dem är inte alltid enkel att belysa empiriskt. I studier där modellen har testats empi-

riskt har ofta AC och NC sammanfallit i så hög grad att det i väckt frågor kring skillnaden 

mellan dem (Solinger et al 2008). Bergman (2006) menar t ex att AC i många fall kan ge 

upphov till NC och vice versa. Om en aktör (X) utvecklar AC som följd av ett nära samar-

bete med en annan aktör (Y) skulle själva framväxten av AC hos X kunna ses som ett 

skäl för X att ge tillbaka något till Y, som en form av ”tack för att du gjort jobbet så roligt 

och meningsfullt”. Och tvärtom kan internaliserandet av sociala normer till personliga 

övertygelser ha betydelse för vad en aktör vill göra, t ex om den dominerande inställning-

en inom en yrkeskår är att bilanvändandet bör minska och det bidrar till att den enskilde 

planerarens inställning till bilismen utvecklas i samma riktning och att denne planerare 

därmed arbetar för minskad bilanvändning i sin gärning som planerare. Det är en illustrat-

ion av hur NC kan ge upphov till AC.  

Medan ett vanligt instrument för att främja CC är avtal och andra formella överenskom-

melser som binder aktörer till ett visst handlande kan samma avtal och överenskommel-

ser ge upphov till NC genom att de aktörer som omfattas av avtalet uppfattar sig som för-

pliktigade att fullfölja överenskommelsen. I praktiken blir följden av överenskommelsen att 

ett visst framtida agerande säkerställs men den enskilde aktörens motiv att fullfölja kan 
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variera. Om det handlar om att vilja undvika de kostnader som uppstår om man bryter 

avtalet är det fråga om CC, men om det handlar om att den aktuelle aktören uppfattar 

överenskommelsen som en moralisk förpliktelse att fullfölja den överenskommelse man 

har ingått (oavsett hur man påverkas av det) är det fråga om NC (jmf den principiella in-

ställningen att avtal ska hållas, ”Pacta Sunt Servanda”).  

Svårigheter att dra gränsen mellan olika former av commitment uppstår således i prakti-

ken, men som teoretisk modell fungerar de tre komponenterna av commitment som en 

begreppsapparat som underlättar sorterandet av iakttagelser och förståelsen för vad som 

ökar sannolikheten för att en aktör åtar sig ansvaret för en åtgärd samt fullföljer åtagandet 

i konkret handling. Genom att använda denna begreppsapparat blir det lättare att se om 

en aktör ges anledning att agera på ett visst sätt pga av exempelvis upplevd nytta (AC), 

tvång och kostnader (CC) eller känsla av lojalitet gentemot andra aktörer (NC). Tillsam-

mans formar dessa förutsättningar en form av incitamentstruktur, som i sin tur påverkar 

deltagande aktörers motivation att genomföra åtaganden de har tagit på sig. Denna inci-

tamentsstruktur påverkas av en mängd faktorer, mer eller mindre grundläggande – allt 

från individuella handlingar hos enskilda personer till mycket grundläggande och generellt 

styrande förutsättningar för aktörers agerande. I den mån dessa faktorer är så pass 

grundläggande att ligger bortom de enskilda aktörernas inflytande kan de betraktas som 

institutionella förutsättningar.  
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3 Fallstudier: Åtgärdsvalsstudier i 
praktiken  

Den empiriska forskningen i det här projektet utgår främst från 4 ÅVS-fall. Två av de stu-

derade fallen är ÅVS som är under avslut och två av fallen följdes från ÅVS början. Utö-

ver de studerade fallen gjordes en delstudie om Trafikverkets mandat att genomföra steg 

1-2-åtgärder efter ÅVS. Delstudien om Trafikverkets mandat att genomföra steg 1-2-

åtgärder är tätt sammanknippad med fallstudierna, då problemställningar identifierade i 

fallstudierna utgör utgångspunkten för frågeställningarna i delstudien.  

Nedan presenteras först fallstudierna och sedan upplägget på delstudien om Trafikver-

kets mandat. Av de fyra ÅVS:er som har följts och studerats i den här studien var två un-

der avslut och två under uppstart när den här studien påbörjades. ÅVS:erna under avslut 

var ÅVS Lv 115 Köpmansgatan i Båstad och ÅVS Malmö – Lund. ÅVS:erna under upp-

start var Viskadalsstråket Varberg – Borås och E45 och statliga vägnätet i Gällivare-

Malmberget-Koskullskulle.  

Eftersom de fyra fallen var i två olika skeden då denna studie genomfördes har de stude-

rats på olika sätt. Samtliga fyra har studerats genom intervjuer med deltagare i ÅVS:erna 

samt genom dokumentation från ÅVS:erna. ÅVS:erna under avslut följdes dessutom ge-

nom deltagande på workshops och vissa möten. Med anledning av det finns det ett mer 

omfattande empiriskt underlag från själva processen i Viskadalsstråket och Gällivare än i 

de andra två och därför är också beskrivningarna av ÅVS-processen mer omfattande i 

dessa två fall.  

 

3.1 Lv 115 Köpmansgatan genom Båstad 

Kort beskrivning av fallet 

Väg 115 Köpmansgatan har länge varit uppe för diskussion mellan kommunen och Tra-

fikverket. Det är en statlig väg, och därmed är Trafikverket väghållare. Samtidigt är vägen 

en viktig lokalgata för Båstad.  
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Köpmansgatan i Båstad (Trafikverket 2016a, s 3) 

 

I ÅVS-rapporten beskrivs problembilden för Väg 115 Köpmansgatan enligt följande. Trafi-

ken på vägen har ökat över tiden vilket har bidragit till klagomål om trafiksäkerheten, bl.a. 

för gående och cyklister. Det är exempelvis undermålig standard på gång- och cykelba-

nor längs vägen, få säkra passager över vägen samt många in- och utfarter som stör tra-

fiken.  

Syftet med ÅVS:en var att den skulle ”ta ett helhetsgrepp om hela gaturummet genom 

Båstad för att ge ett samlat förslag på åtgärder som kan lyfta genomfarten till att bli en 

attraktiv och säker miljö för alla trafikantgrupper och trafikslag” (Trafikverket 2016a, s 5). 

Vidare var det övergripande målet med ÅVS:en att ”ge underlag för en prioritering av ef-

fektiva lösningar inom ramen för tillgängliga resurser. ÅVS:en ska belysa vilka åtgärder 

enligt fyrstegsprincipen som krävs för att LV115/Köpmansgatan skall ha önskad funktion” 

(Trafikverket 2016c, s 3). De framtagna åtgärderna ska kunna genomföras inom planpe-

rioden 2014-2025. Under ÅVS:en togs ett antal specifika mål för ÅVS:en fram. Dessa är 

att ”Köpmansgatans skall kännetecknas av:  

 Trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

 Attraktivt och tryggt att gå och cykla i Båstad 

 Bibehållen framkomlighet för regional trafik på Lv115 

 Attraktiva och trygga upplevelsemiljöer 

 Tillgänglig centrumhandel för kunder 

 Framkomlighet för distributionstrafik” (Trafikverket 2016a, s 9) 

Processen 

Historien kring väg 115 Köpmansgatan är gammal. År 2010 tog Båstad kommun fram 

underlag på fysiska förändringar på väg 115. Diskussioner fördes med dåvarande Väg-

verket, men parterna kom inte överens och det rann ut i sanden. En av orsakerna till att 
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diskussionerna strandade verkar ha varit att Trafikverket såg Lv 115 som en genomfarts-

led, där framkomligheten för genomfartstrafiken skulle förbättras, och kommunen såg 

vägen som en viktig lokal gata för handel och rekreation. Vid år 2014 lyftes väg 115 

Köpmansgatan som en brist på Trafikverket. Trafikverket tyckte att det behövdes tas ett 

större grepp kring vägen och att en långsiktig lösning behövde diskuteras. Trafikverket 

tog därefter kontakt med kommunen för att börja om diskussionerna. Trafikverket gick 

igenom ÅVS-metodiken och fick bra respons från kommunen. 

Trafikverket valde att göra ÅVS:en i egen regi utan konsultstöd. ÅVS-metodiken var ny 

och tanken var att testa att göra en ÅVS i egen regi. Det var mycket kontakter med med-

borgare och lokala aktörer, varför en ÅVS i egen regi bedömdes vara lämplig att testa. 

Det har funnits en arbetsgrupp bestående av kommunen och Trafikverket, men ingen 

styrgrupp. I Projektgruppen ingick tre personer från Trafikverket och fyra personer från 

Båstads kommun (Trafikverket 2016a). 

Totalt genomfördes tre workshops med externa aktörer
5
 och det var kommunen som an-

svarade för inbjudan. På den första workshoppen diskuterades ”förstå situationen”, där 

det diskuterades vilka funktioner som eftersträvas och vika brister som efterfrågas. Totalt 

deltog ca 20 personer på workshoppen. På den andra workshoppen diskuterades möjliga 

åtgärder och ca 150 åtgärder spånades fram. På den sista workshoppen skalades brutto-

listan ner till ett antal prioriterade åtgärder. 

Skolan har även involverats i ÅVS:en för att ge barn och ungdomar ett ökat inflytande i 

samhällsplaneringen och dialogmöten har hållits med politiker.  

ÅVS:en avslutades i februari 2016 och är underskriven av Trafikverket och Båstad kom-

mun. Den underskrivna ÅVS:en fungerar som en avsiktsförklaring för vidare hantering.  

Resultat och fortsatt hantering 

ÅVS:en resulterade i en lista på 23 rekommenderade steg 1-3 åtgärder som Trafikverket, 

Båstads kommun, eller båda tillsammans, var ansvariga för. Exempel på åtgärder med 

Trafikverket som ansvarig är (Trafikverket 2016a): 

 Förbättra säkerheten och möjligheterna för GC vid in-/utfarten OK/Q8 

 Förbättra passagen för oskyddade trafikanter över Lv 115 vid Stenhusvägen 

 Utred behovet av gångpassager över Köpmansgatan med fokus på barn och 

ungas behov av tillgänglighet 

 Utreda möjligheten till förändringar för ökad säkerhet och bättre framkomlighet 

Ängelholmsvägen/Lv115 

Exempel på åtgärder med Båstads kommun som ansvarig är: 

                                                   

5
 Förutom kommunala förvaltningar och Trafikverket deltog exempelvis ICA, Statoil, Bå-

stads turism, Båstads hamn, Hallandstrafiken, en villaförening,  
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 Resurssatt program/handlingsplan för ökad säker cykling i Båstad (fokus Mobility 

Management) 

 Etablera offentliga cykelpumpar 

 Ta fram vägvisningsprogram för GC 

 Ta fram en parkeringsstrategi 

 Utreda hinder och möjligheter för en infarts-/evenemangsparkering öster om Bå-

stad 

Utöver detta finns det ett antal åtgärder som har delat ansvar mellan Trafikverket och Bå-

stads kommun. Några exempel är: 

 Ta fram ett gemensamt drift- och skötselprogram för GC (huvudansvar Båstad) 

 Utreda ett sammanhängande separerat stråk för gång resp. cykel längs med hela 

Köpmansgatan (huvudansvar Trafikverket) 

 Ta fram ett gestaltningsprogram för Köpmansgatan/Lv 115 (huvudansvar Trafik-

verket) 

ÅVS:en är avslutad och underskriven, och den ska ses som en avsiktsförklaring för vi-

dare hantering. På Trafikverket har ansvaret för den vidare hanteringen lämnats över från 

enhet Utredning till Trafikverkets samhällsplanerare. Trafikverkets samhällsplanerare för 

nu diskussioner om ett avtal med kommunen.  

Trafikverkets enhet åtgärdsplanering har sammanställt Trafikverkets åtgärder och skickat 

en beställning till Trafikverkets verksamhetsområde (VO) Investering. I beställningen 

ingick inga steg 1 eller steg 2 åtgärder, vilket torde innebära att steg 1-2-åtgärder hamnar 

på kommunen. Det finns pengar i regional plan till åtgärder på väg 115 Köpmansgatan. 

När VO Investering har tagit fram kostnadsbedömningar för åtgärder kan förhandlingar 

om kostnadsfördelningar mellan Trafikverket och Båstads kommun påbörjas. 

Iakttagelser av förutsättningar för genomförandet av steg 1-2-

åtgärder 

I det här kapitlet presenteras iakttagelser av förutsättningar att genomföra steg 1-2-

åtgärder i ÅVS Lv 115 Köpmansgatan. Iakttagelserna bygger på intervjuer med olika 

tjänstemän från Trafikverket samt från Båstad kommun som har deltagit i ÅVS:en. Inter-

vjuerna har genomförts både under ÅVS:ens gång samt efter att ÅVS:en hade avslutats.  

 

Dialog, samverkan och förutsättningslöshet i åtgärdsvalsstudien  

När den nya ÅVS-metodiken var framtagen identifierades Lv 115 Köpmansgatan som en 

brist och Trafikverket återtog kontakterna med Båstad kommun. Många av de som var 

involverade i processen var inte längre kvar (varken från Trafikverket eller från Båstad). 

När ÅVS:en initierades uppstod därmed en möjlighet för Trafikverket att få till en nystart 

och börja en ny mer förutsättningslös studie av Lv 115 Köpmansgatan. 

”Ca 2010 tog kommunen fram ett gediget underlag där man ritade på ganska 

mycket fysiska förändringar på väg 115. Mycket korsningslösningar och åtgär-



 

 

Analys & Strategi 35 

 

 

der i det offentliga rummet, mm. Det blev en diskussion med VV då men vi var 

inte överens med kommunen så det föll lite i glömska. Det rann ut i sanden. […] 

När vi sen drog igång ÅVS:en tog vi kontakt med kommunen. Ingen var kvar på 

varken kommunen eller Trafikverket från de tidigare diskussionerna så vi bör-

jade om från scratch. Det gick bra – mycket förutsättningslöst. Vi gick igenom 

ÅVS-metodiken och fick bra respons. För dem var det nytt. En del politiker kom 

ihåg den gamla diskussionen och vissa tyckte att det bara var en ny utredning. 

Men på det stora hela var det bra respons.”  

Tjänsteman 1, Trafikverket regionalt 

 

Enligt en av de involverade tjänstemännen på Trafikverket bidrog Trafikverket till en öpp-

nare dialog genom att tona ner Köpmansgatans roll som genomfartsled samt genom att 

revidera målen med vägen. Trafikverket ställde inte längre krav på att väg 115 Köpmans-

gatan skulle få förbättrad tillgänglighet för genomfartstrafiken. Det räckte med att tillgäng-

ligheten skulle bli oförändrad.  

”När vår regionchef pratade om det här med kommunen öppnade vi upp mer än 

vad vi gjort tidigare – det är inte så mycket genomfart som vi kanske tidigare har 

sagt. Mesta trafiken genom Båstad ska till Båstad även om det förstås finns en 

del till Torekov också. Men vi har väl landat i att vi är nöjda med den tillgänglig-

het som gatan har och vi ska inte jobba för högre genomfartstillgänglighet. Må-

let är att vi inte ska försämra tillgängligheten, men vi ska inte jobba för att för-

bättra den ytterligare för genomfartstrafiken. Jag var lite orolig för att detta 

skulle bli en knepig intern diskussion på Trafikverket men regionchefen har visat 

på en bra inställning. […] Kanske kommer det dyka upp som ett större problem 

när vi väl kommer till skarpa åtgärder men än så länge ser det bra ut.”  

Tjänsteman 1, Trafikverket regionalt 

 

Vidare nämner en annan tjänsteman på Trafikverket att ÅVS:en har bidragit till sam-

syn och samarbete mellan Trafikverket och Båstads kommun. 

”Samarbetet med kommunen var jättebra. ÅVS är utgångspunkt för hur Köp-

mansgatan ska utvecklas. ÅVS gett samsyn kring hur mobiliteten ska förbättras, 

även lyft oskyddade trafikanter. Detta fanns med även tidigare, men ÅVS har 

lett till samsyn. Vi jobbar tätare med detta genom ÅVS”  

Tjänsteman 2, Trafikverket regionalt 
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Den intervjuade tjänstemannen från Båstads kommun var inte med i de tidigare dis-

kussionerna om Lv 115 Köpmansgatan med Trafikverket
6
. Samhällsplaneraren be-

skriver i alla fall att ÅVS:en har varit över förväntan, särskilt utifrån hur Trafikverket har 

bemannat ÅVS:en. De tycker också att det är bra att Trafikverket har blandat in så 

många olika kompetenser i ÅVS:en och att Trafikverket och kommunen har gjort stu-

dien i samverkan. Vidare säger tjänstemannen att en ÅVS metod känns som mer 

lämplig än en förstudie (som användes tidigare), eftersom en förstudie innebar i större 

utsträckning att varje aktör arbetade separat.  

”[Samarbetet] funkade väldigt bra med Trafikverket. Stor återkoppling. Transpa-

rens. Vi gjorde det i samverkan […] Trafikverket har blandat in många i proces-

sen, allt från trafikmiljö och det har funkat bra. Utifrån hur de har bemannat upp 

det och ställt upp har varit över förväntan”  

Tjänsteman, Båstad kommun 

 

Det som är intressant att notera är att ÅVS-processen, tillsammans med Trafikverkets 

nedtoning av den regionala tillgängligheten, kan ha bidragit till en ny och mer förut-

sättningslös dialog kring hur de identifierade problemen ska lösas på bästa sätt samt 

hur den eftersträvade funktionen kan nås. Hos vissa fanns det från början en viss 

skepticism, en farhåga att det bara var en ny utredning. Trafikverket verkar dock ha 

levt upp till förväntningarna. Studien verkar därmed ha skapat en samsyn kring pro-

blemen och de eftersträvade funktionerna i stråket.  

ÅVS:en är underskriven och fungerar som avsiktsförklaring för vidare hantering 

ÅVS:en är avslutad och underskriven av Båstad kommun och av Trafikverket. Den 

underskrivna ÅVS:en ska, enligt flera informanter både på Trafikverket och på Båstad 

kommun, ses som en avsiktsförklaring för fortsatt arbete med de rekommenderade 

åtgärderna.  

I ÅVS:en redovisas en rad steg 1 till 3 åtgärder med Båstad kommun, Trafikverket, 

eller båda tillsammans, som ansvariga aktörer. Utöver detta finns även ett flertal re-

kommenderade vidare utredningar bland åtgärdsförslagen. Kommunen är utpekad 

som ansvarig för steg 1-2-åtgärderna (se sidan 26 för exempel på åtgärder).  

ÅVS:en ska som sagt ses som en avsiktsförklaring. Däremot är det inte ett juridiskt 

bindande dokument som måste följas. Nästa steg i processen är att ta fram ett avtal 

mellan Båstad kommun och Trafikverket, där det regleras vem som är ansvarig för 

vad, samt hur mycket varje part ska betala
7
. Avsiktsförklaringen pekar i alla fall ut en 

                                                   

6
 Som nämns i kapitlet ”processen” ovan är inga personer från den tiden kvar 

7
 Detta var inte gjort när den här rapporten skrivs. Däremot fördes det samtal om att ta 

fram ett medfinansieringsavtal. 
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riktning som både Trafikverket och Båstad ställer sig bakom, även om den inte garan-

terar att alla rekommenderade åtgärder kommer att genomföras.  

”Det tycker jag [att avsiktsförklaringen har varit tydlig]. Vi kom fram med en lista 

på åtgärder och på ansvariga. De som är ansvariga för Trafikverkets åtgärder 

och för kommunens åtgärder. Sedan har vi inte skrivit på ett medfinansierings-

avtal. ÅVS är bara en förutsättningslös studie. Jag hoppas att ett medfinansie-

ringsavtal är nästa steg.  

Tjänsteman, Båstad kommun 

 

Att det finns en underskriven avsiktsförklaring verkar ha tydliggjort en inriktning för fortsatt 

arbete, även om det fortfarande finns en del frågetecken kvar. Samhällspaneraren ut-

trycker osäkerhet kring hur arbetet kommer att koordineras framöver samt kring vilka som 

är ansvariga för olika åtgärder.  

”Vi har kommit fram med ett antal rekommenderade åtgärder. Men vilka som 

ska göras har vi inte fastställt ännu […] Det har vi inte gjort än [avgjort vem som 

ansvarar för steg 1-2-åtgärder]. Det blir nog delat ansvar. Jag kan tänka mig att 

det hamnar på kommunen.”  

Tjänsteman, Båstad kommun 

 

I ÅVS-rapporten, samt i intervjuer med tjänstemän från Trafikverket framgår det att 

steg 1-2-åtgärder hamnar under Båstads ansvar. Enligt Båstad kommun är det dock 

inte säkert att Båstad kommer att ta på sig dessa åtgärder, utan att det är en förhand-

lingsfråga. Det finns en risk att detta skapar otydlig kring ansvarsfördelningen, vilket i 

sin tur kan leda till att steg 1-2-åtgärder faller mellan stolarna. För att dessa åtgärder 

blir av krävs det att Båstad kommun tar på sig åtgärderna.  

Trafikverkets beställning av rekommenderade åtgärder och vidare hantering efter 

ÅVS:en slut 

I Trafikverkets rutinbeskrivning från 2015 började en tydligare bild än tidigare fram-

träda av hur Trafikverket ska fortsätta sitt arbete efter ÅVS:ens avslut. I ÅVS Lv 115 

Köpmansgatan har Trafikverkets samhällsplanerare suttit med i hela ÅVS:en, och nu 

när ÅVS:en är avslutad tar samhällsplaneraren över ansvaret att fortsätta kontakterna 

med Båstad kommun och att driva processen som startades i ÅVS:en vidare. Sam-

hällplaneraren på Trafikverket berättar att Trafikverket och kommunen fortsätter att 

prata om och diskutera ÅVS:en trots att den formellt är avslutad. ÅVS:en verkar där-

med ha startat en process som tas vidare inom ramen för Trafikverkets samhällspla-

nerares normala kontakter med Båstad.  

”Jag känner att jag fortfarande jobbar i ÅVS. Diskuterar fortfarande 

ÅVS/Köpmansgatan. Även om ÅVS är slut. Mål och problembild diskuteras fort-

farande”.  
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Tjänsteman 2, Trafikverket regionalt 

 

Parallellt med den fortsatta dialogen mellan Trafikverket och Båstad kommun, har Tra-

fikverket börjat arbeta med den vidare hanteringen av rekommenderade åtgärder som 

hamnade under Trafikverkets ansvar. Trafikverkets enhet Åtgärdsplanering har ansva-

ret att göra en beställning av Trafikverkets åtgärder internt. Åtgärdsplanering tog fram 

en beställning utifrån rekommendationerna för vidare hantering i ÅVS-rapporten och 

skickade beställningen till Trafikverkets VO Investering. Investering kommer sedan ta 

fram förslag på åtgärder som kan göras samt kostnadsbedömningar för åtgärderna.  

När VO Investering har tagit fram sina åtgärdsförslag och kostnadsbedömningar 

kommer sedan Trafikverket fortsätta diskussioner om vilka åtgärder som kan genom-

föras samt om hur kostnaderna ska fördelas mellan Båstads kommun och Trafikver-

ket. En tjänsteman på Trafikverket säger att kommunen har avsatt en del pengar, men 

att den största delen finansieras av Trafikverket.  

Flera tjänstemän på Trafikverket hävdade att VO Investering ofta vill att beställningen 

på åtgärder ska vara så konkret som möjligt, och att det ofta är svårt att beställa ut-

redningar av dem. Därför fanns det en viss oro att VO Investering skulle tycka att åt-

gärderna var för diffusa och att de därför inte skulle vilja ta emot beställningen. En av 

tjänstemännen på Trafikverket undrade vem som skulle utreda åtgärderna vidare om 

VO Investering inte tog på sig att göra det.  

Den här bilden bekräftas av en annan tjänsteman på Trafikverket, som menar att det 

finns ett flertal luddiga åtgärder efter ÅVS:ens slut, och att Trafikverket system är upp-

byggda för att ta om hand mer konkreta åtgärder. För att beställa åtgärder av VO In-

vestering krävs ofta att åtgärderna är mer konkreta än de är i den här ÅVS:en. Det är 

intressant att notera att informanterna upplevde åtgärderna som luddiga i den här 

ÅVS:en, med tanke på att ÅVS LV 115 Köpmansgatan är den mest konkreta av de fall 

som studerades i den här rapporten.  

Farhågorna kring möjligheterna att beställa icke konkreta åtgärder verkar dock ha varit 

förhastade. Investering tog emot beställningen och uttryckte till och med att de gärna 

vill ha lite mer frihet kring hur de utformar åtgärderna. 

I beställnigen till VO Investering ingick inga steg 1-2-åtgärder. I beställningen till inve-

stering stod följande:  

”Höj standard och öka trafiksäkerheten längs gång- och cykelbanan på Lv 

115/Köpmansvägen. Beakta helheten så att gående och cyklister säkert kan ta sig 

längs med, samt korsa Köpmansgatan. De oskyddade trafikanterna ska prioriteras. 

Se över samtliga korsningspunkter längs sträckan och välj ut vilka som ska vara 

kvar. I ÅVS:en lyfts följande platser fram som extra viktiga: 

Etablera säkra passager av Lv11 vid Rivieravägen och OKQ8. Se över de två 

övergångsställena samt gång- och cykelpassagen längs med Köpmansgatan i 
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korsning med väg 1752. Idag blockerar bussen ett av övergångsställena då den 

stannar vid hållplatsen. Förbättra säkerheten och framkomligheten för gång och 

cykel vid in- och utfarten vid OKQ8. 

Stäng västra anslutningen för biltrafik från Stenhusvägen till Hallandsvägen. Det 

som avses är anslutande vägen till Hallandsvägen innan fastigheten Hemmeslöv 

8:3. Stäm av med kommunens framtida planer för området i samband med detta. 

Se över korsningen Ängelholmsvägen/Köpmansgatan med hänsyn till bilisternas 

framkomlighet och säkerhet. 

Det finns även önskemål om att minska antalet in- och utfarter längs sträckan för 

att öka trafiksäkerheten. Se över möjligheten om det går att stänga några av dem. 

Vid framtagandet av åtgärder ska bullerproblematiken beaktas då Köpmansgatan 

redan är bullerutsatt”. (Trafikverket 2016d s. ) 

Nästa steg i processen blir att förhandla om ett avtal mellan Båstads kommun och 

Trafikverket. Det finns pengar avsatta till tätortsåtgärder i Båstad i den regionala pla-

nen och de här medlen kan användas till Köpmansgatan. I motsats till andra ÅVS så 

fanns det redan en summa pengar till åtgärder och VO Investering fick ta fram åtgär-

der som motsvarar budgeten. Trafikverket berättar att de har varit öppna med hur 

mycket pengar som de har i sin budget i sina diskussioner med Båstads kommun.  

Trafikverket har, enligt en tjänsteman på Trafikverket, beskrivit vilka möjligheter de har 

att finansiera olika åtgärder, samt under vilka förutsättningar som det går att medfi-

nansiera. Dessutom har det förts en diskussion kring vilka nyttor (regionala och lokala) 

som åtgärderna kan ge upphov till. Utifrån detta fördes det sedan en diskussion om 

finansiering utifrån vem som får del av nyttan.  

När Investering har tagit fram åtgärdsförslag och kostnadsbedömningar för olika åt-

gärdsförslag kan diskussionerna om ett avtal påbörjas. Innan kostnadsbedömningar är 

framtagna är det däremot inte möjligt att skriva under ett avtal mellan Båstads kom-

mun och Trafikverket. Det är först när ett avtal är underskrivet som det finns ett juri-

diskt bindande dokument.  

”Medfinansieringsavtal tas fram sedan. Detta görs senare eftersom det krävs 

mer för att kommunen ska lägga upp pengar i deras budget. Utmanande att ta 

fram medfinansieringsavtal. Kommunen efterfrågar exakta summor kring vad 

saker kan kosta, när vi inte tittat djupt är det osäkert vad de kan kosta. Vi vill 

förmedla i kostnaderna i spann. När vi är mindre säkra på vad vi ska göra är det 

svårt för kommunen att ta fram budget”. 

Tjänsteman 2, Trafikverket regionalt 

Sammanfattningsvis verkar det finnas en tydlig struktur och rutin för vidare hantering 

av konkreta fysiska åtgärder. En beställning skrivs och skickas till VO Investering som 

sedan tar fram kostnadsbedömningar. Det är svårt att beställa luddiga åtgärder och 
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inga steg 1-2-åtgärder ingick i beställningen till Investering. Detta betyder att Båstads 

kommun måste åta sig steg 1-2 åtgärder för att de ska bli av.  

Det finns möjlighet att ta fram ett avtal mellan Båstad och Trafikverket (där steg 1-2-

åtgärder kan ingå som en del), men det behövs konkreta kostnadsbedömningar för att 

kommunen ska kunna ingå avtal.  

Behov, ansvar och behandling av steg 1-2-åtgärder i ÅVSen 

Intervjuerna i den här studien tyder på att ÅVS:en har bidragit till att steg 1-2-åtgärder 

diskuteras mer än i tidigare utredningar. Flera olika typer av steg 1-2-åtgärder rekom-

menderas i ÅVS-rapporten. Inga av de rekommenderade steg 1-2-åtgärderna hamnar 

formellt under Trafikverkets ansvar, men alla åtgärder hamnar på Båstad kommun, bl.a. 

skyltningsåtgärder, framtagande av en parkeringspolicy och Mobility Management-

åtgärder för ökad säker cykling.  

Trots att steg 1-2-åtgärder har belysts och diskuterats mer utförligt än tidigare finns det 

en risk att de faller mellan stolarna och inte genomförs.  

”ÅVS har belyst steg 1-2-åtgärder. Tidigare var det mer fysiska åtgärder som 

diskuterades. Genom att blanda in fler har vi kommit fram till åtgärder som inte 

kräver så mycket pengar. Men det är de billiga åtgärderna (steg 1, 2) är svåra 

att genomföra dem. Det känns som de faller mellan stolarna”. 

Tjänsteman, Båstad kommun 

I ÅVS-rapporten hamnar alla steg 1-2-åtgärder på Båstads kommun, men den under-

skrivna ÅVS:en är bara en avsiktsförklaring och det är inte säkert att alla åtgärder ge-

nomförs. Informanten från Båstads kommun menar att det ännu inte är beslutat vem 

som ska genomföra vilka åtgärder, utan att detta beslutas när avtalet tas fram. Detta 

kan indikera att det kan finnas olika uppfattningar om sina egna och andra parters 

åtaganden. Han menar dock att steg 1-2-åtgärderna troligtvis hamnar på Båstads 

kommun, och att det kanske är rimligt då Trafikverkets roll är att bygga och underhålla 

vägar och järnvägar.  

”Vi har kommit fram med ett antal rekommenderade åtgärder. Men vilka som 

ska göras har vi inte fastställt ännu. MM är en större åtgärd än Köpmansgatan, 

men den påverkar delvis Köpmansgatan. Det kan vara svårt att få med Trafik-

verket att göra de här åtgärderna eftersom de inte är så konkreta”.  

[…] 

”Utifrån deras roll tycker jag att det är rimligt [ansvarsfördelning]. Deras [Trafik-

verket] tydliga roll är att bygga och underhålla vägar och järnvägar”.  

Tjänsteman, Båstad kommun 

 

Samhällsplaneraren på Trafikverket instämmer med informanten från Båstad kommun 

och beskriver processen med att ta fram ansvarig aktör med följande ord: 



 

 

Analys & Strategi 41 

 

 

”Åtgärd för åtgärd gick vi igenom vem som har ansvar att genomföra åtgärder-

na. Om det är en lokal eller regional nytta/angelägenhet. Enligt vad som är 

standard nu för tiden. Hur kommun och stat arbetar. Nu är det mer städer och 

kommuner som jobbar med beteendeförändringar. I vår ÅVS var det accepterat 

att det är så. Det var inga krångliga debatter kring det. Ganska självklart i de 

flesta fall.” 

Tjänsteman 2, Trafikverket regionalt 

 

Sammanfattningsvis tyder intervjuerna på att ÅVS-processen verkar ha bidragit till att 

steg 1-2-åtgärder diskuteras i större utsträckning än tidigare (i förstudier). Det fördes 

även diskussioner om vem som fick nytta av åtgärden. Samtliga steg 1-2-åtgärder 

hamnade dock på Båstad kommun. Det är dock inte säkert alla rekommenderade åt-

gärderna genomförs bara för att de står i ÅVS-rapporten. Vilka åtgärder som konkret 

kommer att genomföras beslutas först när ett avtal tas fram.  

Iakttagelser i korthet 

 ÅVS-processen bidrog till en öppen dialog, mer samsyn och bättre samarbete 

mellan Trafikverket och Båstad kommun 

 ÅVSen är underskriven och ses som en avsiktsförklaring, men det är inte säkert 

att rekommenderade åtgärder kommer att genomföras.  

 Trafikverkets rutiner för vidare hantering av åtgärder är uppbyggd för hantering 

av konkreta fysiska åtgärder, vilket kan försvåra utredning av mer luddiga åtgär-

der 

 Alla steg 1-2-åtgärder hamnade på Båstad kommun, och inga på Trafikverket 

 Om steg 1-2-åtgärder ska genomföras måste Båstad åta sig att genomföra dem. 

3.2 Malmö-Lund 

Kort beskrivning av fallet 

Bakgrunden till ÅVS:en är att stråket mellan Malmö och Lund är hårt belastat, både för 

järnvägen och för vägen (E22). För järnvägen finns det fyrspår mellan Malmö – Arlöv och 

resten av sträckan är dubbelspår. Det finns dock ett beslut om att bygga fyrspår mellan 

Arlöv och Flackarp. Utmaningen i stråket är att uppnå funktionsmålet om god tillgänglig-

het samtidigt som hänsynsmålet om miljö, trafiksäkerhet och hälsa respekteras (Trafik-

verket et al. 2014) 

Studien omfattar stråket mellan Lund och Malmö. I Stråket ingår järnvägen mellan Hyllie 

Station och Stångby Station, E 22 Malmö Östervärn – Trafikplats Lund, några kommu-

nala vägar samt gång- och cykelstråk mellan Malmö och Lund. Utbyggnaden av järnvä-

gen till fyrspår ingår inte i studien utan ses som en förutsättning.  

Enligt ÅVS-rapporten är syftet med åtgärdssvalstudien ”att nyckelaktörer som är kopp-

lade till stråket ska enas om åtgärder som tas fram utifrån den övergripande ambitionen; 
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 att säkra en långsiktig hållbar tillgänglighet i stråket Malmö-Lund.  

 Aktörerna har också enats om vi gör studien för att kunna uppnå en samsyn kring 

åtgärder som bidrar till att kollektivtrafik och cykel stärker sina marknadsandelar 

gentemot personbilstrafik i stråket.   

 Vidare motiverar vi studien med att vi vill försäkra oss om att vi får en smart sam-

ordning och nyttomaximering av beslutade och eventuella tillkommande åtgärder” 

(Trafikverket, 2015f). 

 

Utredningsområde (Trafikverket, 2015f, s. 3). 

 

Processen 

ÅVS:en initierades mot bakgrund av att det fanns ett intresse bland kommunerna i stråket 

för ett större grepp kring åtgärder som var i gång och att kommunerna såg ett behov av 

att komplettera befintligt underlag. I början var fokus på steg 1-3 åtgärder som kan kom-

plettera utbyggnaden av stambanan till fyrspår. ÅVS fick senare ett bredare fokus än att 

bara fokusera på åtgärder i komplement till fyrspår.  

Initierafasen gjordes under 2013 och då skrevs en överenskommelse om att genomföra 

ÅVS under av Trafikverket, Malmö kommun, Lunds kommun och Region Skåne. Det är 

även dessa parter som står för kostnaderna för ÅVS och som sitter med i styrgruppen. 

Förutom en styrgrupp finns det en arbetsgrupp med följande parter: 

 Trafikverket 

 Region Skåne 

 Malmö Stad  

 Lunds Kommun 

 Burlövs kommun  
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 Staffanstorps kommun  

 Länsstyrelsen  

ÅVS:en genomförs på lågfart. Enligt processledaren har det varit viktigare att ÅVS:en blir 

väl förankrad än att den blir färdig snabbt.  

Ramböll upphandlades som konsult i ÅVS:en. Det visade sig snart att den budget som 

avsatts var för snävt tilltagen för att hantera alla de komplexa frågor som aktualiserades i 

ÅVS:en. Efter att avtalet med Ramböll tog slut har arbetet gått på lågfart men en ny kon-

sultupphandling har gjorts under våren 2016 och studien håller nu på att färdigställas och 

beräknas vara klar under hösen 2016.  

ÅVS:en har genomförts enligt handboken för ÅVS. Efter initierafasen genomfördes ”förstå 

situationen” där nuläget kartlades och målen med studien fastställdes. Därefter togs en 

bruttolista på åtgärdsförslag fram i en workshop. Totalt genererades 168 åtgärder. Efter 

en bearbetning av åtgärdsförslagen fanns 57 åtgärder. ÅVS:en är fortfarande pågående 

och de slutliga åtgärderna är inte spikade. Åtgärderna delades in i följande 6 kategorier 

(Trafikverket 2015f): 

1- planering, strategi och Mobility Management
8
 

2- Stationer och hållplatser 

3- Kollektivtrafik 

4- Cykel 

5- Väg 

6- Järnväg och spårväg 

Slutligen togs rekommenderade åtgärder fram och åtgärderna paketerades i åtgärdspa-

ket. Observera att ÅVS:en ännu inte var färdig när den här rapporten skrevs färdigt. 

Resultat och fortsatt hantering 

Enligt den ursprungliga planen skulle ÅVS vara klar mars 2015. Av skäl som har angivits 

ovan har dock ÅVS dragit ut på tiden och är ännu inte avslutad. ÅVS:en är stor och kom-

plex och mycket arbete efter ÅVS:en kommer att vara fortsatt utredning.  

Iakttagelser av förutsättningar för genomförandet av steg 1-2-

åtgärder 

Förankring, dialog och problemformulering 

En gemensam målbild har tagits fram inom ÅVS:en; att ökningen av biltrafik ska minska. 

Särskilt mellan Malmö och Lund, som har liknande utmaningar i egenskap av inpend-

lingsorter, har det funnits en tydlig konsensus kring detta. Syftet från början var att ta fram 

underlag för åtgärder i komplement till den planerade utbyggnaden av stomnätet till fyr-

                                                   

8
 Mobility Management är åtgärder för att främja hållbara transporter genom attityd- och 

beteendeförändring. 
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spår samt att ta ett helhetsgrepp kring stråket. Som underlag till initieringen av ÅVS:en 

låg bl.a. en tidigare studie om steg 1-2-åtgärder i stråket, och den studien pekade på att 

steg 1-2-åtgärder har stor potential.  

Problemet i stråket är relativt tydligt och kan härledas till att biltrafiken förväntas öka enligt 

Trafikverkets prognoser. Aktörerna i ÅVS:en ställer sig bakom målet att bromsa ökningen 

av biltrafiken till förmån för andra transportmedel. Parterna i ÅVS:en arbetar därför med 

att utveckla en målstyrd planering med avsikt att styra utvecklingen mot de uppsatta må-

len.  

”Både kommunerna och Region Skåne har inställningen att långsiktig hållbarhet 

är centralt för hur vi planerar stråket. Detta stämmer väl med de ambitioner som 

Trafikverket också har. Alltså samma grundinställning.”  

Tjänsteman 4, Trafikverket regionalt 

 

Tidigare, under Vägverkstiden, fanns det diskussioner om att bredda motorvägen med 

ytterligara körfält. Detta fanns aldrig med i några planer men diskuterades som en möjlig 

åtgärd.  

Nu har fokus skiftat och diskussionerna handlar mer om att tillämpa fyrstegprincipen, nyt-

tomaximera de åtgärder på framförallt södra stambanan som redan har beslutats, samt 

att göra cykling och kollektivtrafik så attraktivt som möjligt för de som reser i stråket. I stäl-

let för tre körfält hela vägen styrs eventuella åtgärder mot de mest belastade platserna 

som står inför störst utmaningar vad gäller bl.a. trafiksäkerhet och tillgänglighet. Det gäl-

ler t.ex. trafikplatser. 

Intervjuer med tjänstemän på Trafikverket tyder på att parterna i ÅVS:en, särskilt Malmö 

kommun, Lund kommun och region Skåne, har en stor samsyn och konsensus kring 

målbilden och åtgärderna i stråket.  

”De två större orterna är ju de två viktigaste målpunkterna. Stor konsensus mel-

lan/med Malmö-Lund och regionen. Deras perspektiv passar in i det nationella 

synsättet. De mellanliggande kommunerna står inför andra utmaningar än de 

stora orterna Malmö och Lund och det har också återspeglats i processen vad 

gäller diskussioner kring problembild och målbild.”  

Tjänsteman 4, Trafikverket regionalt 

 

Vidare berättar en tjänsteman på Trafikverket att det finns stora förutsättningar att 

komma fram till en överenskommelse i stråket. Trafikverket säger sig även vara trygga 

med de åtgärder som har hamnat på dem. Däremot är inte Staffanstorp nöjda med 

varken åtgärderna eller med processen, då de känner att de inte har fått gehör för sina 

synpunkter. Vidare, framhåller en tjänsteman på Trafikverket självkritiskt, kan det vara 

så att Trafikverket inte har varit tillräckligt tydliga med vad som är viktigt i ÅVS:en, 

nämligen ett tydligt fokus på ändpunkterna Malmö och Lund. 
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”Vi känner oss trygga i de åtgärder Trafikverket har [steg 2-4-åtgärder]. 

Staffanstorp är inte nöjda – de har skrivit brev och varit kritiska. Kritiska till pro-

cessen. Att deras synpunkter inte har beaktats. Vi borde kanske ha varit tydliga 

med vad som är viktigt i just detta sammanhang, och utifrån de mål vi har. 

Mycket fokus på målpunkterna Malmö-Lund och mindre på punkterna däremel-

lan. Hjärup och de andra orterna på vägen är helt enkelt inte lika prioriterade i 

denna ÅVS. Fördjupningar kring Staffanstrops önskemål kan ske efter att 

ÅVS:en är färdig.”  

Tjänsteman 4, Trafikverket regionalt 

 

Det verkar därmed som kommunerna mellan Lund och Malmö, som inte sitter med i 

styrgruppen, kan ha hamnat lite utanför diskussionerna och särskilt Staffanstorp kän-

ner sig besvikna på processen. En tjänsteman på Trafikverket känner att de kanske 

skulle ha undvikit detta genom att vara tydligare med ÅVS:ens syfte. I en intervju med 

en annan tjänsteman på Trafikverket bekräftas den här bilden. Han menar att det har 

varit svårt för mellanliggande kommuner att hitta sin roll i ÅVS:en. I ÅVS:en har man 

pratat mycket om Malmö och Lund, men inte tänkt så mycket på att det finns fler 

kommuner i stråket. 

Slutligen menar informanterna att ÅVS-processen, med dess öppna dialog, har bidragit 

till att sociala perspektiv och målstyrning har präglat studien mer än vad som annars 

hade varit fallet. Processen är dock tidskrävande och det är svårt att driva en process och 

förankra resultaten utan konsulthjälp. När avtalet med konsulten upphörde har därför ar-

betet varit mer vilande.  

”Vi skulle kanske ha varit lite tuffare i styrningen. Att det har blivit som det har 

blivit kan vi inte säga att det beror på någon viss part. Det har varit mycket fo-

kus på konsensus under arbetet och när vi drog i gång studien var vi ganska 

gröna vad gäller ÅVS.er. Vi har t ex fått med mer av ett socialt perspektiv med 

Malmöringen än vad vi annars hade kommit på på egen hand. Vi har också 

kommit ganska långt med att jobba mot målstyrning vilket varit starka önskemål 

från bland annat Malmö och Lund.”  

Tjänsteman 4, Trafikverket regionalt 

 

Åtgärder, hinder och möjligheter 

Under intervjuerna kom det fram ett flertal aspekter av såväl underlättande som försvå-

rande förutsättningar för genomförandet av olika åtgärder. Processledaren hade från bör-

jan förhoppningen att studien skulle bidra till att ett helhetsgrepp togs kring stråket. Det är 

dock, enligt processledaren, en mycket komplex studie. ÅVS:en har genererat många bra 

åtgärdsförslag, men inte riktigt lyckats ta ett helhetsgrepp kring stråket. Vidare menar 

tjänstemän på Trafikverket att ÅVS:en riskerar att bli för generell och att det är svårt att 
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generera specifika åtgärder i studien. Troligtvis kommer ÅVS:en att resultera i flera dju-

pare utredningar.  

”Hade velat se en tydligare fyrstegsprincipsplanering för stråket. Men det är för 

komplext. Jag var nog lite naivt ambitiös i början. I praktiken blir det en massa 

åtgärder, som i och för sig är bra, men vi har inte gjort det utifrån ett tydligt hel-

hetsgrepp om hela stråket. Det är bra grejer som har kommit fram men de har 

inte riktigt paketerats ur ett samlat perspektiv.”  

Tjänsteman 4, Trafikverket regionalt 

 

ÅVS:en var inte färdig när den här rapporten skrevs, men många av steg 1-2-åtgärderna 

kommer med största sannolikhet att hamna på kommunerna. Det fördes diskussioner om 

möjligheter för Trafikverket att finansiera vissa av dessa men det var otydligt ifall Trafik-

verket hade mandat att göra detta. Enligt processledaren hade en effektiv åtgärd varit att 

anlägga ett busskörfält på infartsvägen till Malmö. E22:an övergår till att vara en kommu-

nal väg innanför den inre ringleden, vilket innebär att ansvaret övergår till kommunen. En 

möjlig åtgärd är att anlägga busskörfält för att ge bussen mellan Malmö och Lund prioritet 

och undvika köer. Eftersom köerna börjar innanför den inre ringleden så är det där som 

ett busskörfält skulle ha stört effekt. Dock är det en kommunal väg där och därför är det 

Malmö kommun som ansvarar för åtgärden, trots att åtgärden bidrar till den statliga funkt-

ionen (framkomlighet på E22:an). Det är inte säkert att Malmö kommun har möjlighet att 

finansiera åtgärden och därför riskerar den att inte bli av. Trafikverket ska utreda närmare 

vilka möjligheter det finns att få till busskörfält på vägen.  

Enligt Trafikverket är det således något oklart i vilken utsträckning det kommer vara möj-

ligt att använda medel ur den regionala planen för att finansiera ÅVS:ens åtgärder. En 

diskussion som förts är däremot om det går att ta vara på möjligheten att vidta Mobility 

Management åtgärder i byggskedet för fyrspåret.  

En annan åtgärd som Trafikverket ser som viktig, men som kan vara svår att finansiera, 

är en person som kan samordna steg 1-2 arbetet i stråket. Enligt en tjänsteman på Tra-

fikverket finns det pengar i den regionala planen för steg 1-2-åtgärder, men det har varit 

oklart om de får användas till konsultuppdrag för att underlätta den samordning som 

krävs. Trafikverket bedömer att det mest troliga är att de flesta steg 1-2-åtgärderna som 

har betydelse för den statliga infrastrukturen hamnar på kommunerna men riskerar att 

göra det utan någon samordning med varandra eller med Trafikverket. Därför har det va-

rit angeläget för Trafikverket regionalt att reda ut förutsättningarna för detta med Trafik-

verket nationellt. Vid en Trafikverksintern workshop kring finansiering av steg 1-2-

åtgärder i Borlänge diskuterades detta specifikt och enligt en tjänsteman från Trafikverks-

regionen gavs beskedet att ”Trafikverket kan, i samverkan med andra, ta på sig ledarrol-

len för att uppnå nyttomaximering vad gäller planering av åtgärder.” 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att det finns åtgärder som skulle kunna bidra till 

den eftersträvade funktionen i stråket, men att dessa åtgärder är svåra för Trafikverket 

att finansiera (exempelvis kollektivkörfält på kommunal väg och samordnande tjänst 
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för mobility management arbete). Dock finns det möjlighet för Trafikverket att finansi-

era steg 1-2-åtgärder under byggskedet av fyrspår.  

Iakttagelser i korthet 

 ÅVS:en verkar ha bidragit till samsyn och konsensus kring målbild och åtgärder i 

stryggruppen 

 Diskussionerna har handlat mycket om Malmö och Lund, och de mellanliggande 

kommunerna har hamnar lite utanför. Staffanstorp var besvikna på processen.  

 ÅVS:en är inte färdig, men troligtvis hamnar många steg 1-2-åtgärder på kom-

munerna 

 Det verkar finnas begränsade möjligheter för Trafikverket att finansiera åtgärder 

på annan parts infrastruktur, även om de bidrar till den statliga funktionen.  

 Det finns dock möjlighet att finansiera steg 1-2-åtgärder i byggskedet av fyrspår. 

 

3.3 Viskadalsstråket Varberg-Borås 

Kort beskrivning av fallet 

Viskadalsstråket mellan Varberg och Borås ligger på en ca 6-7 mils radie från Göteborg. 

Förutom Varberg och Borås är Kinna i Marks kommun den största av ett tiotal orter i strå-

ket som binds ihop av en infrastruktur som huvudsakligen utgörs av väg 41 och Viska-

dalsbanan. Stråket är viktigt för såväl arbets- och studiependling som godstransporter. 

Viskadalsbanan är bland annat omledningsbana för gods vid störningar i järnvägssyste-

met och väg 41 förbinder Västkuststråket (E6 och Västkustbanan) med Boråsregionen.  
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Viskadalsstråket. Ortsstruktur (t.v.) och infrastruktur (t.h.). Källa: Trafikverket (2016b). 

 

ÅVS:en ”Viskadalsstråket Varberg-Borås” initierades mot bakgrund av ett antal brister 

som identifierats i stråket. I ÅVS-rapporten (Trafikverket 2016b) sorteras dessa under 

brister för väg, Viskadalsbanan, både väg och järnväg samt ur ett tillgänglighetsperspek-

tiv: 

 Brister för väg 

o Varierande och låg hastighet samt långsamtgående fordon  

o Låg korsningsstandard och stort antal väganslutningar  

o Oskyddade trafikanter i blandtrafik  

o Smal vägbredd och risk för mötesolyckor  

o Låg standard på kollektivtrafikens hållplatser och tillgängligheten till 

dessa  

 Brister för Viskadalsbanan 

o Låg kvalitet på banöverbyggnaden  

o Lång restid och låg hastighetsstandard  

o Manuellt trafikledningssystem och många stationer med resandeutbyte  

o Många plankorsningar  

o Begränsad möjlighet att framföra godståg och kapacitetsbrist till följd av 

för få mötesstationer  

o Bristande sittplatskapacitet  

o Bristande och varierande kvalitet vid mindre stationer med resandeutbyte 

och komfortbrister i fordonsbeståndet  

 För både väg- och järnväg 

o Buller- och vibrationsstörningar från väg- och järnvägstrafiken  

o Risk för översvämning, ras och skred  

 Brister i tillgänglighet 

o Barriäreffekt  

o Orientering och exponering  

o Trygghet  

Det är således en förhållandevis lång lista med brister i stråket som har identifierats i 

ÅVS-arbetet – både på väg- och järnvägsidan – även om mycket av den bristsituation 

som beskrivits i intervjuerna har handlat om järnvägens eftersatta underhåll. I bakgrun-

den till ÅVS:en ligger även att en eventuellt ny stambana kommer att angöra Borås samt 

att Västra Götalandsregionen och Region Halland har pekat ut stråket som viktigt i sina 

långsiktiga strategier för kollektivtrafikens utveckling (Region Halland 2016 och Västra 

Götalandsregionen 2013). I Västra Götalandsregionens ”Målbild Tåg 2035” (2013) står att 

Viskadalsbanan ska uppgraderas för att ha en framtida standard som möjliggör trafik i 

160 km/h (jämfört med nuvarande 90-110 km/h) och samtidigt också rustas för att klara 

godstågens höga axeltryck.  

Trafikverket initierade hösten 2014 en ÅVS i syfte att:  
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”- Få ett helhetsgrepp över trafiksystemet i stråket och se till både människors re-

sande och näringslivets transporter  

- Klargöra trafiksystemets nuvarande tillstånd och funktion 

- Utreda trafiksystemets framtida funktion kopplat till transportefterfrågan och lo-

kala, regionala och nationella mål. Viktigt är att klargöra om järnvägen ska ha en 

funktion som omledningsbana för gods. 

- Utreda olika alternativ och åtgärder/åtgärdskombinationer och dess effekter (en-

ligt fyrstegsprincipen) för en utveckling av stråket på kort, medellång och lång sikt. 

Särskilt viktigt är att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för ett vidmakthål-

lande av järnvägen på kort sikt och som samspelar med utvecklingen på lång sikt.” 

(Trafikverket 2016b, s 13)  

 

Till sammanhanget hör också att Västra Götalandsregionen har tilldelat pengar till stråket 

i en särskild stråkpott i regionala infrastrukturplanen och vill nyttja ÅVS:en som underlag 

för att föreslå vilka åtgärder pottpengarna ska användas till. 

 

Processen 

Sedan ÅVS:en initierades hösten 2014 har ett samarbete bedrivits mellan ett flertal aktö-

rer i stråket. En organisation har skapats med olika typer av formella grupperingar. Trafik-

verket har haft en projektledare och en biträdande projektledare som med konsultstöd
9
 

och med stöd av en projektgrupp har hållit i huvuddelen av arbetet. Projektgruppen har 

haft regelbundna månadsvisa möten och har bestått av representanter för Region Hall-

and, Västtrafik, Marks kommun, Varbergs kommun, Borås Stad och Trafikverket. Projekt-

gruppen har också varit på studieresa i stråket.  

En styrgrupp bestående av chefstjänstemän från Region Halland, Västra Götalandsreg-

ionen (VGR), Trafikverket och Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund har haft som 

uppdrag att säkerställa att ÅVS:en genomförs i linje med uppsatta syften och mål. Däre-

mot har inte styrgruppen haft ett beslutsmandat. Formella beslut fattas av de deltagande 

aktörerna inom sina respektive organisationer.  

Utöver projektgrupp och styrgrupp har arbetet följts av en referensgrupp bestående av 

aktörer som berörs av arbetet, dvs organisationer och näringsliv i stråket, vars roll har 

varit att bidra med kunskap och synpunkter på underlag som tas fram i ÅVS:en. Refe-

rensgruppens möten har planerats i enlighet med ÅVS-handbokens föreslagna upplägg 

för workshops och har sedermera träffats vid två tillfällen under processen – en gång ti-

digt i processen (våren 2015) i den fas som ofta benämns ”förstå situationen”, och en 

                                                   

9
 Under processens gång byttes det anlitade konsultföretaget ut mot ett annat.  



 

 

50 Analys & Strategi 

 

gång i fasen ”pröva tänkbara lösningar” ett skede då ett antal inriktningsalternativ för åt-

gärder hade tagits fram hösten 2015. Ett tredje referensgruppsmöte var planerat att hål-

las under remisstiden för slutrapporten men ställdes in.  

Därtill har särskilda politikerdialoger hållits med politiska företrädare för kommunerna och 

de två regionerna vid fyra tillfällen under processens gång.  

Under såväl politikerdialogerna som vid referensgruppsmöten har kommunerna och reg-

ionerna framhållit att både väg 41 och Viskadalsbanan utgör en ”livsnerv” för utvecklingen 

av stråket och det finns förväntningar på en växande och integrerad arbetsmarknad i 

stråket (Trafikverket 2015c). Vid den första referensgruppen, i mars 2015, diskuterades 

hur transportsystemet används och fungerar och hur transportefterfrågan ser ut i framti-

den, och en lång lista över aspekter att beakta utifrån ett transportpolitiskt perspektiv – 

både med hänsyn till funktionsmålet och till hänsynsmålen – kom fram i diskussionen 

(Trafikverket 2015d). Bland deltagarna på mötet var det få regionala aktörer och varken 

Göteborgs eller Varbergs hamnar kunde närvara vid tillfället. Många av de deltagande 

aktörerna gav initierade synpunkter på konkreta problemområden i stråket, exempelvis 

platser utmed väg 41 med skymd sikt och farliga omkörningar, konflikten mellan lång-

samtgående jordbruksfordon och semestertrafiken sommartid, transittrafiken i form av 

lastbilskaravaner från Varbergs hamn efter Danmarksfärjornas ankomst, etc.  

Den omfattande lokala kunskap som lyftes fram under mötet medförde en tyngdpunkt på 

lokala problemställningar och det större regionala perspektivet på stråkets roll i regionen 

och ur ett nationellt perspektiv var mer undanskymt. Viskadalsbanans roll för godstrans-

porter i stråket tonades exempelvis ned av aktörerna själva då få företag i stråket själva 

är tillräckligt stora och av sådan karaktär att det ska finnas ekonomiska förutsättningar för 

godstransporter på järnväg. Vid politikerdialogerna lyftes däremot det regionala perspek-

tivet tydligare och Trafikverket har uppmärksammat Viskadalsbanans funktions som om-

ledningsbana ur ett nationellt perspektiv i en särskild rapport vid sidan av referensgrupp-

smötena (Trafikverket 2016e). Göteborgs hamn, som inte kunde vara med vid första refe-

rensgruppsmötet, har även påtalat vikten av denna funktion mailledes för ÅVS:ens pro-

cessledare. 

Vid andra referensgruppsmötet, i november 2015, presenterades ett förslag till alternativa 

inriktningar för stråket (Trafikverket 2015e). Förutom att informera om ÅVS:ens aktuella 

status och resultat var syftet att diskutera föreslagna lösningar och åtgärder med aktörer-

na i referensgruppen och att få in synpunkter på det underlag som tagits fram så långt. 

Tre paket av tänkbara åtgärder presenterades och mycket diskussion uppstod. En del av 

diskussionen handlade om innehållet i åtgärdspaketen, men mycket handlade även om 

åtgärder som inte fanns med. Efter hand som denna diskussion fortskred gled fokus suc-

cessivt bort från de presenterade åtgärdspaketen mot mer grundläggande frågeställning-

ar kring problem och brister i stråket. Engagemanget var stort kring dessa frågor och 

denna allmänna diskussion tog till slut överhanden. Till slut bröts den för att övergå i 

gruppdiskussioner utan att det sista av åtgärdspaketen hade hunnit presenteras. I de 

gruppdiskussioner som följde diskuterades en mängd problem och åtgärder men inte i 

någon större utsträckning i termer av de tre presenterade åtgärdspaketen. 
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Diskussionen på referensgruppsmötet ger uttryck för den komplexitet som präglar 

ÅVS:en, med en stor bredd av frågor och intressen att hantera, t ex stråkets längd, kom-

binationen av väg och järnväg, kopplingen till landskapet och ett stort antal mindre orter 

samt det faktum att ÅVS:en omfattar två regioner. Enligt processledaren har denna ÅVS 

varit avsevärt mycket mer komplex än inledningsvis förväntat, något som bland annat 

avspeglas i att processen dragit ut på tiden. Enligt en tidplan från februari 2015 uppskat-

tades slutrapport och eventuellt beslut kunna vara klart i december 2015, men under vå-

ren 2016 var fortfarande ett utkast till slutrapport, utan val av inriktning, ute på remiss. 

I den remissversion av ÅVS-rapport som därefter sammanställdes presenterades sex 

omarbetade inriktningsalternativ för åtgärder i stråket med uppmaning till remissinstan-

serna att lämna synpunkter på lämpligt val av inriktning, antingen bland de föreslagna 

eller i någon annan form.  

Successivt under processen har ÅVS:en, enligt processledaren, fått allt mer järnvägsfo-

kus och mot slutet av ÅVS:en framhåller aktörer i bland annat styrgruppen att ÅVS:en i 

hög grad har kommit att handla om Viskadalsbanans funktion och status. Ett beslut om 

sänkt hastighet i och med järnvägsnätsbeskrivningen (JNB 2017) aktualiserade också, 

enligt processledaren, frågan om det är möjligt att undvika hastighetssänkning. Banans 

eftersatta underhåll har väckt frågor om banans vara eller icke vara. Vid ett styrgrupp-

smöte i maj 2015 efterfrågades ett ställningstagande från Trafikverket kring huruvida man 

ser järnvägen som viktig eller inte, något som Trafikverket sedermera klargör att man gör 

i remissversionen av slutrapporten. Det ökade fokuset på järnvägens vara eller icke vara 

har samtidigt inneburit att många av de mindre åtgärder som bland annat berördes under 

första referensgruppsmötet har fått ett mer marginellt utrymme i diskussionerna.  

Resultat och fortsatt hantering 

Under ÅVS-processens gång har analyser gjorts av problem, brister och nuläge och en 

målbild har formulerats. Med det som underlag har ett antal olika inriktningsalternativ ut-

formats för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg. En ÅVS-rapport skickades ut på 

remiss under våren 2016 och sammanställas efter sommaren. 

Remissversionen av ÅVS:en innehåller sex olika inriktningsalternativ omfattande olika 

kombinationer av steg 1-4-åtgärder för stråket, dock utan förslag om vilket alternativ som 

bör prioriteras. I rapporten betonas dock att det finns ”begränsat med ekonomiskt ut-

rymme för investerings- och reinvesteringsåtgärder. Däremot finns det obundna medel för 

mindre typer av åtgärder för att öka effektiviteten och trafiksäkerheten i transportsyste-

met.” (Trafikverket 2016b, s 103). På lång och medellång sikt finns det stora behov i strå-

ket, men också stora osäkerheter som ligger bortom ÅVS:ens rådighet och därför fram-

håller Trafikverket att det på kort sikt behöver vidtas åtgärder i enlighet med det inrikt-

ningsalternativ som har störst tyngdpunkt på olika typer av framför allt steg 2-åtgärder, t 

ex ”trafiksäkerhetsåtgärder, genomförandeplan för plankorsnings- och utfartsåtgärder, 

underhåll- och reinvesteringsåtgärder (…) samt åtgärder för en tillgänglig och attraktiv 

kollektivtrafik” (Trafikverket 2016b, s 103). 
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Trafikverket har, i samband med remissutskicket, bett om förslag på val av inriktning och 

har också ställt frågan om det finns intresse av att teckna en avsiktsförklaring för det fort-

satta arbetet. 

Iakttagelser av förutsättningar för genomförandet av steg 1-2-

åtgärder 

Eftersom denna ÅVS inte är färdig och något ansvar för åtgärder inte ännu har börjat för-

delas går det inte i skrivandets stund att säga något om den konkreta hanteringen av de 

steg 1-2-åtgärder som omfattats av studien. Ett antal aspekter som framkommit i de inter-

vjuer som har gjorts indikerar dock att förutsättningarna för ett framtida genomförande av 

steg 1-2-åtgärder är såväl starka som svaga.  

Kunskap, insikter och förståelse för sakfrågan  

Intervjuerna visar att ett av ÅVS-processens resultat är en ökad kunskap om och djupare 

förståelse för den transportrelaterade problematiken i Viskadalsstråket. Det gäller inte 

minst insikten i omfattningen på Viskadalsbanans underhållsbehov, men intervjupersoner 

vittnar också om att ÅVS:en har bidragit till mer kunskap om och förståelse för vad en 

bredare uppsättning åtgärder kan bidra med, där inte minst steg 2-åtgärder kan aktuali-

seras som en del av en större och mer mångfacetterad åtgärdspalett:  

”Vi har lärt oss mycket om stråket. Det har uppmärksammats behov som inte var 

så kända innan. Framför allt hur illa det är ställt med banan. Men även andra sa-

ker, t ex alla tillfartsvägar mm på vägen. Fått en djupare förståelse för det.”  

Tjänsteman Boråsregionen  

 

En annan person sa så här i en intervju:  

”Det viktigaste resultatet av ÅVS:en är att den går ner på djupet och belyser beho-

ven mycket djupare än man kan göra i ett målbildsarbete. Nu finns det en palett av 

åtgärder som man lättare kan se och välja mellan. […] Det har kommit fram åt-

gärdsförslag bland de mindre åtgärderna – mer ner på detaljer. […] Man ser ju steg 

1-2-åtgärderna tydligare när man gör de här grundliga genomgångarna. Man får en 

större insikt i vilka steg 2-åtgärder som är möjliga som lösningar eller dellösningar i 

den långsiktiga utvecklingen.” 

Tjänsteman Västtrafik 

 

Det faktum att fler aktörer har fått en fördjupad kunskap om Viskadalsbanans underhålls-

status och arbetets successiva tyngdpunktsförskjutning mot behovet av åtgärder på järn-

vägen har i praktiken placerat just frågan om Viskadalsbanans vara eller icke vara i cent-

rum av diskussionerna. Trafikverkets processledare har beskrivit ”underhållsskulden” på 

Viskadalsbanan som ÅVS:ens viktigaste knäckfråga och pekar på svårigheterna att han-

tera denna fråga inom ramen för ÅVS:en. Beslut om pengar till underhållsåtgärder fattas 
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på nationell nivå inom Trafikverket och rent organisatoriskt är det därför svårt att få med 

företrädare för VO Underhåll med mandat att besluta om åtgärder regionalt. 

Att behovet av upprustning av järnvägen har fått så stor uppmärksamhet har i sin tur på-

verkat utrymmet för andra åtgärder, inte minst mindre åtgärder och steg 1-2-åtgärder, i 

diskussionen. Från delar av styrgruppen beskrivs underhållsfrågan som helt central och 

även om det finns potential för steg 1-2-åtgärder uppfattas dessa som mer sekundära i 

sammanhanget:  

”Det måste ske något snart. Underhållet på Viskadalsbanan är ett sluttande plan 

som går snabbt utför. […] Kan vi inte åka på ett tidseffektivt sätt på järnvägen kan 

vi inte få ut så mycket effekt av steg 1-2-åtgärderna.”  

Tjänsteman Boråsregionen 

 

En av projektgruppsledamöterna sammanfattar denna problematik med följande konsta-

terande: 

”Det finns en tendens, när man talar järnväg, att man inte hamnar på steg 1-2 när 

man talar om de lite större problemen. Vi utgår från att turtätheten ska öka. Då 

ramlar man väldigt fort in på steg 3 och 4. Då blir det svårt att se hur steg 1-2 ska 

kunna bli av.”  

Tjänsteman Västtrafik  

 

Samtidigt innebär den ökade kunskapen och nyanserade insikter om de faktiska förut-

sättningarna för åtgärder på järnvägen – med långa tidshorisonter, höga kostnader och 

osäkerhet kring framtida prioriteringar i Trafikverkets nationella underhållsplanering – att 

insikter om potentialen hos steg 1-2-åtgärder på kortare sikt kan öka:  

”När man kommer in i ÅVS ser man lite mer vad man kan göra med steg 1-2 som 

en början. Längre fram behövs steg 3-4 men vad kan man göra med framför allt 

steg 2? […] Optimering och trimning hittar man ofta genom ÅVS:er”  

Tjänsteman Västtrafik  

 

Ur ett tjänstemannaperspektiv kan det således framstå som meningsfullt att arbeta med 

steg 1-2-åtgärder parallellt med mer kostnadsdrivande och mer omfattande steg 3-4-

åtgärder. Samtliga av de intervjuade beskriver ÅVS-metodiken som bra och värdefull av 

just skälet att kunskaperna om vad som är möjligt och inte möjligt att göra fördjupas och 

därmed bäddar för en mer ändamålsenlig planering av åtgärder i lämpliga kombinationer.  

Förväntningar, opinionen och den politiska kontexten  

Men de intervjuade lyfter också fram risken att det öppna och inbjudande angreppssättet 

samtidigt medför att förväntningar uppstår som man inte står rustad att leva upp till. Av 
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tjänstemän som är insatta i den komplexa problematiken uppfattas metodiken som bra 

och värdefull, men i intervjuerna framkommer också synsättet att det finns en stor risk att 

för breda grepp kring delaktighet skapar förväntningar som man varken kan styra eller 

hantera efteråt och då riskerar man istället att undergräva det ömsesidiga förtroendet 

mellan parterna och förutsättningarna för långsiktiga åtaganden. Processen skapar för-

väntningar på att de stora frågorna framför allt kring järnvägen, men även väg 41, ska 

lösas. Om man då kommer med mindre steg 1-2-åtgärder kommer det uppfattas som 

”ynkligt” eller ”fjuttigt” och inte skapa en vilja att jobba med steg 1-2-åtgärder. Snarare 

irritation över att man inte kom längre med de stora åtgärderna:  

”Nu tror jag många kommer vara besvikna. Eller jag är helt säker. Va, bara detta! 

Varför allt arbete om vi bara kom fram till detta… […] Många som bor i stråket ser 

behov av minst 2+1 väg. De måste kunna resa snabbt. Tror inte att de som varit 

med från näringslivet och kommuner som varit med är nöjda med steg 1-2-

åtgärder. […] Nu sänker man hastigheterna också. Just nu sänker man hastigheter 

på vägarna till 80. Ska man kunna köra 100 ska det vara mittseparering. Det är det 

alla vill ha. Kommer man då med lite trafiksäkerhet och att alla ska köra 80, jag tror 

inte att alla skulle bli så glada.” 

Tjänsteman Region Halland  

 

Om opinionen hos allmänheten, näringslivet, mm är kritisk kan det därför bli svårt för poli-

tikerna att gå emot. Även om man från såväl tjänstemannahåll som från politiskt håll ser 

poängen med steg 1-2 finns det ett alltså opinionsmässigt motstånd mot det eftersom det 

lätt kan uppfattas som ett svek när man egentligen vill ha större åtgärder på järnvägen.  

”Tycker det är jättebra att vi som ska planerar tar fram underlag till politiker. Jätte-

bra underlag. Mer hur vi hanterar de som varit med i referensgrupperna. […] Ham-

nar man i steg 1-2 – det kommer inte vara så populärt. De som jobbar med det 

kommer tycka att det är det bästa. Men om hastigheten sänks till 80 tar det ju ännu 

längre tid att komma till jobbet… […] För oss tjänstemän är det ett bra underlag, 

men det skapar förväntningar. Då blir det svårt att genomföra steg 1-2.”  

Tjänsteman Region Halland  

 

Även om det framträder en mängd argument för diverse steg 1-2-åtgärder som följd av 

ÅVS:en finns det således en politisk kontext som försvårar arbetet med dessa.  

Relationen mellan parterna och möjligheten att skriva under gemensamma 

överenskommelser  

När det gäller själva samverkansprocessen tyder samtliga intervjuer på att ÅVS:en verkar 

ha bidragit till en stärkt relation mellan kommunerna och Trafikverket genom att proces-

sen har lagts upp på ett sätt som uppmärksammat olika aktörers behov, inte minst beho-

vet av politisk förankring: 
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”Samarbetet med Trafikverket har varit väldigt bra. De lägger ner både resurser 

och engagemang, så det funkar väldigt bra. De är också noga med förankringsar-

betet i referensgrupper och andra typer av grupperingar.”  

Tjänsteman Västtrafik 

 

”Samarbetet med Trafikverket under denna ÅVS har varit bra. De har varit lyhörda. 

Vi har haft möten med politikerna och det har varit bra politikerdialoger. Trafikver-

ket är långt från politiken och är ju inte så vana vid politikens vilja att vara med. Allt 

blir så mycket lättare då. Politikerna vill inte sitta i styrgrupper men de vill vara med 

i processen och säga till vad de tycker. De vill ha kunskapen men litar på tjänste-

männen.” 

Tjänsteman Boråsregionen 

 

Trafikverket beskrivs som lyhörda, engagerade och kunniga och en part som de övriga 

har stor respekt för. Trafikverket själva har varit mån om att vårda den relation som 

byggts upp och har därför väckt frågan om de andra parterna har intresse av att en ge-

mensam avsiktsförklaring kring den fortsatta inriktningen tas fram, något intervjuerna be-

lyser på lite olika sätt.  

Av svaren på frågan om vilka möjligheter det finns att få parterna i ÅVS:en att binda upp 

sig vid formella åtagandet att genomföra vissa av ÅVS:ens åtgärder blir det tydligt att 

denna ÅVS inte har kommit så långt i sin konkretisering att det finns potential för formella 

avtal om genomförande. En gemensam inställning bland de intervjuade är att en avsikts-

förklaring inte kan vara bindande i juridisk mening, och heller inte särskilt konkret ef-

tersom något finansieringsansvar inte är utrett. Däremot kan en avsiktsförklaring vara ett 

viktigt steg i arbetet med att skapa ett moraliskt bindande, men formellt icke-bindande, 

åtagande från de olika parterna att arbeta vidare enligt den överenskomna inriktningen:  

”[Förslaget att teckna en avsiktsförklaring är en] bra idé. Det är väl ett sätt att ga-

rantera att vi jobbar vidare. Då blir inte ÅVS:en en hyllvärmare på samma sätt som 

det kanske skulle kunna bli annars. Det blir mer förpliktigande. Lite mer tyngd i gre-

jerna. Förpliktigande. Lite mer allvar. Inte lika lätt att bara lägga den på hyllan. Kan 

inte bli bindande i det här skedet. Vi måste först se vilka potter och planer som vi 

kan använda oss av. Avsiktsförklaringen blir ju en gemensam viljeyttring. Vi brukar 

inte jobba med avsiktsförklaringar med Trafikverket. Det är ju inget avtal, men man 

proklamerar en gemensam vilja. Det gör att det blir svårare att avvika från det man 

har kommit överens om.”  

Tjänsteman Boråsregionen 
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En avsiktsförklaring kan vara ett sätt att inte bara binda upp sig vid ett moraliskt förplikti-

gande för stunden utan även att ”säkerställa” att detta förpliktigande består över tid även 

– om människor byts ut och organisationer ändrar form:  

”Poängen med en avsiktsförklaring kan ju vara att man håller sig fast vid de mål 

och den inriktning man har bestämt sig för så att man inte börjar springa åt olika 

håll om några år. Det är ju lätt att glömma bort vad man har kommit överens om en 

gång i tiden och så kommer det nya tjänstemän och politiker under tiden.”  

Tjänsteman Västtrafik  

 

Samtidigt kvarstår den ovan belysta svårigheten att börja arbeta med steg 1-2-åtgärder 

när det som uppfattas som de centrala problemen inte är lösta. En av de intervjuade 

framhåller att det krävs oerhört mycket innan man kan förvänta sig skarpa åtaganden från 

olika parter. En avsiktsförklaring kan vara viktig för att visa att man har en överenskom-

melse om hur ansvaret för olika åtgärder ska fördelas. Men om det i praktiken handlar om 

en grundfråga som styr behovet av alla andra åtgärder behöver denna grundfråga hante-

ras först. Lokala eller regionala politiker kommer inte vara benägna att vidta åtgärder för 

att främja kollektivtrafiken om inte Trafikverket först rustar upp järnvägen, enligt detta 

synsätt.  

Iakttagelser i korthet 

 ÅVS:en har resulterat i ökad kunskap och djupare förståelse för problematiken i 

stråket. 

 ÅVS:en har bidragit med mer kunskap om och förståelse för vad en bredare upp-

sättning åtgärder kan bidra med. 

 Viljan att jobba med steg 1-2-åtgärder är relativt liten när det finns steg 3-4-

åtgärder som uppfattas som mer angelägna och när det finns förväntningar på att 

det är steg 3-4-åtgärderna som kommer att genomföras. 

 ÅVS:en verkar ha bidragit till en stärkt relation och mellan kommunerna och Tra-

fikverket genom att processen har lagts upp på ett sätt som uppmärksammat be-

hovet av politisk förankring. 

 Det är svårt att binda upp aktörerna vid skarpa, formella åtaganden kring åtgär-

der. Däremot kan det finnas en potential i en icke-bindande avsiktsförklaring som 

ett verktyg för att stärka det mer informella ”moraliska” förpliktigandet att stå fast 

vid det man har kommit överens om. 

3.4 E45 och statliga vägnätet i Gällivare-Malmberget-
Koskullskulle 

Kort beskrivning av fallet 

LKAB:s gruvverksamhet i Malmberget expanderar och efterhand som marken undermine-

ras behöver bebyggelsen flyttas. Detta har pågått successivt och inkrementellt under flera 
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decennier men under 2000-talet har omvandlingstakten ökat och kommit att påverka allt 

större områden. På sin hemsida skriver kommunen: ”Nu har vi kommit fram till den punkt 

då gruvbrytningen har blivit så utbredd att vi kan se slutet på Malmbergets historia som 

samhälle. Inom de närmaste 20 åren kommer stora delar av Malmberget att avvecklas i 

olika etapper samtidigt som andra delar av samhället kommer att utvecklas.” (Gällivare 

kommuns hemsida). I praktiken innebär detta att merparten av Malmberget flyttas till Gäl-

livare. 

Ca 1900 bostäder för 3200 personer och 74000 kvm offentliga lokaler inrymmandes ex-

empelvis sporthall, äldreboende, ishall och gymnasieskola kommer i praktiken att i etap-

per ersättas med ny bebyggelse i Gällivare innan år 2032 (Gällivare kommuns hemsida). 

Ett omfattande planeringsarbete bedrivs följaktligen av kommunen som i projektet ”Nya 

Gällivare” 2009-2012 tog fram en vision för Gällivare i dialog med medborgare och andra 

intressenter. Visionen om ”en arktisk småstad i världsklass” har lett till en tydlig ambition 

om att koncentrera utvecklingen till ett stråk mellan Gällivare och Dundret strax söder om 

tätorten ”så att kopplingen mellan stad, fjäll och skidbackar stärks” (Gällivare kommun 

2014a, s 4). 
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Rumslig princip för samhällsomvandlingen i Gällivare-Malmberget. Bostäder och offentliga service-

funktioner flyttas från Malmberget till tre utvecklingsområden i ett stråk från Gällivare centrum till 

Dundret i söder. Källa: Gällivare kommun (2014a). 
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Idag går E45 genom Gällivare tätort. E45 är ”rekommenderad led för farligt gods” vilket 

medför vissa restriktioner för bebyggelse utmed vägen. När ÅVS:en inleddes gällde 

dessa restriktioner inom 150 meter från vägen men sedan dess har länsstyrelsen tagit 

fram nya riktlinjer som medger bebyggelse på närmare avstånd (Länsstyrelsen i Norrbot-

tens län 2015). I kombination med att Trafikverket och Länsstyrelsen är återhållsamma 

med att tillåta anslutningar till Europavägar medför nuvarande E45, enligt stadens pro-

gram för centrala Gällivare (Gällivare kommun 2014b), en påtaglig begränsning för möj-

ligheterna att utveckla och förtäta tätorten. I programmet har kommunen konstaterat att 

om E45 skulle ledas om utanför de centrala delarna av Gällivare skulle den del av E45 

som sammanfaller med Parkgatan kunna omvandlas till en stadsgata vilket skulle möjlig-

göra bostadsbebyggelse i centrala lägen och färre begränsningar för de offentliga bygg-

nader som ska uppföras. Dessutom skulle stadstrafiken underlättas genom att fler gator i 

centrala staden skulle kunna ansluta till Parkgatan.  

 

 

E45 genom Gällivare. Källa: Google Maps. 
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Bland de alternativ som diskuterats har en ny sträckning för E45 norr eller söder om sta-

den funnits med och Trafikverket har sett ett behov av att få denna problematik belyst 

mer förutsättningslöst. Med den omfattande samhällsomvandling som Gällivare genom-

går ökar antalet planärenden kraftigt och i samband med sin granskning av dessa planer 

har Trafikverket sett ett behov av att ta ett större grepp om alla dessa planer snarare än 

att yttra sig över en i taget.  

Mot denna bakgrund initierades ÅVS:en av Trafikverket 2015 i syfte att ”få underlag till 

Trafikverkets ställningstagande om åtgärder i Gällivare till följd av stadsomvandlingen 

samt ett förslag till rätt avgränsat vägnät. Syftet är också att ÅVS:en ska resultera i ett 

underlag och stöd för kommunens planering.” (Trafikverket 2016f, s 6). I detta syfte ingår 

att ge stöd i framtagandet av en kommunal trafikstrategi – ett arbete som pågått parallellt 

med ÅVS-processen.  

Processen 

ÅVS-processen inleddes i realiteten på försommaren 2015 efter att Trafikverket och Gäl-

livare kommun hade kommit överens om att genomföra den. Gällivare kommun hade se-

dan tidigare beslutat att ta fram en kommunal trafikstrategi och en tidig ambition från Tra-

fikverket var att samköra ÅVS:en med kommunens framtagande av denna. I praktiken var 

det svårt att få till denna samordning och när ÅVS:en startade sommaren 2015 var mer-

parten av trafikstrategin framtagen, även om arbetet med en handlingsplan för denna 

fortgår.  

Tre workshops genomfördes under hösten 2015 och i början av 2016 sammanställdes ett 

förslag till ÅVS-rapport med förslag till en inriktning för åtgärder i Gällivare. Rapporten har 

varit ute på remiss under våren och Trafikverket håller nu på att sammanställa en slut-

version.  

Kommunen och Trafikverket är huvudaktörer. Förutom dessa har framför allt LKAB varit 

en framträdande aktör på workshoparna, men även ett flertal nyckelaktörer i utvecklingen 

av Gällivare kommun, bl a fyra samebyar, Boliden (som driver Aitikgruvan utanför tätor-

ten), länsstyrelsen, regionala kollektivtrafikmyndigheten, polisen och räddningstjänsten. 

Kommunens har haft både tjänstemän från olika förvaltningar och politiker från kommun-

styrelsen och nämnder representerade vid workshopparna. Sweco har varit Trafikverkets 

konsult under processen. 

Första workshopen handlade mycket om att dels introducera själva ÅVS:en för de olika 

aktörer som berörs av den, dels att arbeta fram en gemensam problembeskrivning för 

Gällivare samt mål för trafiken och staden. Många av deltagarna hade ingen tidigare erfa-

renhet av ÅVS:er och uttryckte därför att de inte hade några särskilda förväntningar på 

arbetet, medan några hade varit med i andra ÅVS:er tidigare och hade goda erfarenheter 

av det.  

Workshop 1, i början av september 2015, inleddes med att Trafikverket gav en bakgrund 

till ÅVS:en – att stadsomvandlingen i Gällivare medför att strukturen på tätorten förändras 
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då målpunkter flyttas och vägarnas funktion förändras. Nya trafikmönster kommer att 

uppstå som kommer att ställa nya anspråk på gator och vägar.  

Trafikverket lyfte tidigt frågan om delat ansvar för resultatet av ÅVS. Projektledaren för 

ÅVS:en framhöll att det mycket väl kan komma ut åtgärder ur ÅVS:en som inte är Trafik-

verkets ansvar. En annan Trafikverksrepresentant betonade att det arbetssätt som karak-

täriserar ÅVS som metodik handlar om ”våra” problem snarare än enskilda aktörers indi-

viduella problem. Trafikverket var således måna om att framhålla att det viktiga är att det 

tas ett tidigt samlat grepp, tidig dialog, utifrån ett transportslagsövergripande perspektiv 

innan man låser sig vid lösningar och att ÅVS:en därmed utgör ett informellt steg i plane-

ringsprocessen. Samtidigt klargjorde också Trafikverket för workshopdeltagarna att be-

slutet att införa ÅVS som nytt moment i transportplaneringen innebär att alla fysiska åt-

gärder som ska tas in i kommande nationella transport planer respektive länstransport-

planer efter 2013 ska ha analyserats genom ÅVS. 

Trafikverket tryckte således på behovet av att arbeta med ÅVS:en ur ett aktörsgemen-

samt perspektiv, och tog även upp frågan om ansvarsfördelningen för vägnätet mellan 

stat och kommun. Trafikverket framhöll att det statliga vägnätet inte ska vara större än 

det behöver vara och att flera delar av det statliga vägnätet i Gällivare/Malmberget är så-

dana att de egentligen borde vara kommunala.  

I de gruppdiskussioner som följde kring problembilden för Gällivare lyftes också en stor 

bredd av problemtyper upp. Ett brett spektrum av problembilder lyftes fram – från kon-

kreta problem relativt avgränsat till den statliga infrastrukturen (som återkommande has-

tighetsöverträdelser på E10 mot Aitik), via problem som rör gränssnittet mellan stat och 

kommun (som E45:ans barriäreffekt i tätorten – särskilt i framtiden då Malmbergets of-

fentliga service har flyttats till centrala Gällivare på ömse sidor om dagens E45) till frågor 

av rent kommunal karaktär (som bristande tillgänglighet till resecentrum från centrum som 

följd av dåligt placerade övergångsställen). Även problem som inte direkt handlar om in-

frastruktur togs upp och bidrog till en komplex och nyanserad bild av mer grundläggande 

förutsättningar för planering i Gällivare (som effekterna på rennäringen av Aitikgruvans 

eventuella expansion). Grupperna hade kartor över Gällivare-Malmberget-Koskullskulle 

till hands och refererade flitigt till dessa kartor i sina diskussioner.  

Inför det fortsatta arbetet uppmanade Trafikverket till ett brett perspektiv på tänkbara åt-

gärder och att även källan till de problem som identifieras diskuteras, så att lösningarna 

inte enbart inriktas på symptom utan även mer grundläggande orsaker till problemen.  

Den andra workshopen, i oktober 2015, syftade till att få fram åtgärdsförslag baserat på 

den problembild som tagits fram under första workshopen. Minnesanteckningar från 

första workshopen hade skickats ut några dagar tidigare och utgjorde ett underlag för 

diskussionen. Flera personer uppfattade det som problematiskt att minnesanteckningarna 

från workshop 1 kommit så nära inpå workshop 2 vilket blev ett tydligt medskick till pro-

cessledningen inför kommande workshop 3. Med så kort varsel var det svårt att hinna 

processa materialet från workshop 1 hemma i den egna organisationen. Någon sa att 

”Det är nog så svårt att bara få till interna möten på så kort tid…” Att då dessutom hinna 
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gå igenom och ta ställning till slutsatserna i minnesanteckningarna på ett sätt som ger en 

reell förankring i respektive organisation och ett tydligt mandat hos de som närvarar vid 

workshopen att verkligen företräda sina organisationer på workshopen är då svårt. Vid 

första workshopen hade Trafikverket framhållit vikten av att de som deltar har ett starkt 

mandat och uppmanat deltagarna att säkerställa detta mandat på sina hemmafronter.  

Workshop 2 inleddes med att LKAB meddelade nya förutsättningar för samhällsomvand-

lingen. Deformationszonen från malmbrytningen visar sig beröra Östra Malmberget i 

större utsträckning än tidigare antagits. Omfattningen på stadsomvandlingen ökar där-

med.  

På motsvarande sätt som diskussionerna om problembilden under workshop 1 var mång-

facetterad berörde den andra workshopens diskussioner om tänkbara åtgärder en mängd 

aspekter. Deltagarna uppmanades att inte bara tänka en åtgärd i taget utan gärna också 

paket och kombinationer av åtgärder från fyrstegsprincipens alla steg. En ev ny dragning 

av E45 kom flera gånger upp i diskussionen, men företrädare för kommunen sa samtidigt 

också att även om det skulle vara en ny E45 som behövs så kommer det ta lång tid och 

det går inte att bara vänta in det, utan andra åtgärder måste vidtas under tiden. När det 

gäller E45 sa en person från kommunen att just den nationella trafiken på E45 är svår att 

göra något åt men den lokala trafik som använder E45 går att påverka. Trafikverket fli-

kade in att man är mån om en hög standard och hastighet på europavägarna för att den 

tunga trafiken inte ska välja andra vägar.  

Efterhand som diskussionerna om E45:ans funktion fortskred blev det allt tydligare för 

många att det saknades tillräcklig kunskap om hur framför allt transporterna av farligt 

gods genom Gällivare egentligen ser ut och hur stora dessa flöden är. Någon sa rakt ut 

att det behövs mycket mer information och kunskap om trafikflödena för att kunna föreslå 

åtgärder, medan någon annan menade att det i praktiken är den kommunala Lasarettsga-

tan som är den verkliga genomfartsvägen idag. Återkommande under workshopen och 

med stor enighet beskrevs bilismen som något som ligger starkt i den lokala kulturen, 

något som kommer till uttryck i beteenden som frekventa hastighetsöverträdelser, inte 

lämna företräde vid övergångsställen, inte använda inte blinkers, att ”köra ända fram till 

bankomaten”, osv. Både politiker och andra – inte minst polisen – vittnade tydligt om 

detta. 

I slutet av workshop 2 genomfördes en snabb utvärdering av dagen och församlingen 

konstaterade att många intressanta diskussioner och aspekter hade kommit upp under 

dagen, men att det fortfarande är mycket kvar att göra innan rekommenderade åtgärder 

kan formuleras. Fortfarande saknades mycket kunskap och fakta om trafiksituationen i 

Gällivare. På många av frågorna om fakta och nuläget hänvisades till kommunens trafik-

strategi som höll på att tas fram, men eftersom den inte var färdig så ville inte kommunen 

presentera några resultat därifrån. Diskussionens förutsättningslöshet förstärktes alltså 

av att väldigt lite faktaunderlag presenterades, men det bidrog också till viss otålighet 

bland några av deltagarna. Någon frågade hur sammanställningen av workshopens dis-

kussioner skulle komma att användas och framhöll att workshopdeltagarna ju inte är en 

beslutsmässig grupp och det dessutom är svårt att bedöma relevansen i de åtgärder som 
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föreslås när de åtgärder som genereras kommer från deltagarnas tyckande om vad som 

är viktigt och vad de kommer att tänka på vid själva mötet. Samtidigt framhöll ett av 

kommunens kommunalråd att det framkommit viktig ny kunskap under denna workshop 

och inte minst nya idéer som inte hade varit möjliga att få fram på ett så samlat sätt om 

inte workshopen hade haft företrädare från så många olika perspektiv.  

Vid workshop 3 i december 2015 återkom processledningen med svar på flera av de frå-

gor som väckts om trafikflöden. Flera kommenterade den statistik som presenteras med 

att säga att det blir tydligt att genomfartstrafiken på E45 inte är ett så stort problem som 

man hade väntat sig, utan att mycket av trafiken genom staden i praktiken nyttjar Lasa-

rettsgatan. Dessutom visade det sig att mängden farligt gods är relativt liten. Det innebär 

att den mest centrala delen av E45 är ett mindre problem än initialt väntat.  

De åtgärder som tidigare arbetats fram skulle nu formas till en prioriterad inriktning och i 

tre grupper diskuterades listan på åtgärder. Listan var lång och det var i praktiken svårt 

att gå igenom åtgärd för åtgärd. Trafikverket betonade istället flera gånger under dagen 

att det inte är meningen att man ska slå fast åtgärder här, utan att tanken är att komma 

fram till just en inriktning. Med denna inriktning som grund kan sen parterna känna en 

större trygghet i hur man ska gå vidare. Återigen framhöll också Trafikverket att när man 

funderar på åtgärder ska man inte bara titta på de statliga vägarna utan man måste tänka 

hela resan, något som fick bra gehör hos flera av deltagarna. En kommunpolitiker sa att 

”just att vi har suttit så här tillsammans har gett input och vi har börjat tänka vid sidan av 

E45 på ett sätt som öppnat för nya möjligheter om hur man påverkar det här. Den stora 

vitsen med den här processen är att vi öppnar på gluggarna i stuprören och ser varand-

ras problem. Du kan föra fram dina problem och jag kan föra fram mina.” 

Med diskussionerna på workshop 3 som underlag togs en inriktning fram som sedan for-

mulerades i en ÅVS-rapport i februari 2016.  

Resultat och fortsatt hantering 

Trafikverket hade inledningsvis som ambition att ÅVS:en skulle resultera i konkreta åt-

gärder men har successivt insett behovet av att hålla ÅVS:en på en mer övergripande 

nivå. Resultatet är därför förslag på inriktning för fortsatta åtgärder omfattande fyrstegs-

principens alla steg. Inriktningen omfattar ett 40-tal åtgärder inom fyra teman utan inbör-

des rangordning: förbättra säkerhet och miljö i tätorten, ökad tillgänglighet för gång- och 

cykeltrafik, minskade barriäreffekter av E45, samt vikten av åtgärder kopplade till sam-

hällsomvandlingen.  Några konkreta åtaganden finns inte som följd av processen, men i 

rapporten betonas att ansvaret för åtgärderna kan ligga på olika aktörer. Med den infor-

mella remissrunda som rapporten skickats ut på har Trafikverket velat ha ett kvitto från 

deltagarna i ÅVS:en på att denna inriktning är relevant. På tredje workshopen var ett 

kommunalråd noga med att påpeka att kommunen kommer vara försiktig med att skriva 

under skarpa åtaganden med tanke på hur snabbt förutsättningarna kan förändras, och 
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hur omfattande dessa förändringar kan vara
10

. Trafikverket vill dock gärna få till en av-

siktsförklaring med ÅVS:en som underlag och kring detta fortsätter diskussionen efter att 

denna studie avslutats. 

Iakttagelser av förutsättningar för genomförandet av steg 1-2-

åtgärder 

Liksom i Viskadalsstråket, som också är en ÅVS som var i ett uppstartskede när denna 

studie inleddes, har inte Gällivarefallet kommit så pass långt att det finns ett beslut om 

fortsatt hantering att studera konkret. Däremot finns det även i detta fall ett antal aspekter 

av den process som varit som kan antas ha betydelse för förutsättningarna för steg 1-2-

åtgärder att genomföras längre fram. 

 

Kunskap och insikter om den reella problematiken 

En aspekt som framträder som central i detta fall är en ökad kunskap om vilken proble-

matik det är som egentligen behöver hanteras samt en framväxande ”ödmjukhet” inför 

komplexiteten i denna – en komplexitet som gör det svårt att övergå direkt från ÅVS till 

genomförande av konkreta åtgärder. Trafikverkets projektledare för ÅVS:en har framhållit 

svårigheten att landa i konkreta åtgärder och att denna svårighet nog varit större än vän-

tat i denna ÅVS:  

”Nyttorna som fallit ut är kanske andra än vad vi tänkte från början. Tidigare hade 

vi förväntningar på lite mer konkreta åtgärder. Men jag har lärt mig under proces-

sens gång att vi tittar ju på en så komplex problematik – kanske inte för komplex 

för att hitta åtgärder, men däremot att hinna med att både fånga in tätortens pro-

blem och behov i hela systemet och alla trafikslag, både idag och för det som pla-

neras, och att hitta lösningarna. Vi får vara nöjda med att vi har satt allt i ett sam-

manhang och förstått hur det hänger ihop. (…) Den stora nyttan med detta arbete 

är ju att vi – som kommunalrådet sa på sista workshopen – har fått hjälp att få för-

ståelse för hur allting hänger ihop.”  

Tjänsteman 7, Trafikverket regionalt 

 

Även om konkretiseringsnivån på åtgärdsförslagen hålls tillbaka har just strävan efter att 

ha kvar ett helhetsperspektiv på planeringen varit stark hos Trafikverkets projektledare 

under arbetet med ÅVS:en ”så att vi kan se skogen för alla träden…”: 

                                                   

10
 T ex påverkades förutsättningarna betydande i samband med att LKAB meddelade resultatet av 

sin reviderade deformationsprognos i oktober. Ett annat exempel på hur drastiskt förutsättningarna 

kan ändras är LKAB:s varning för ”en situation där produktionen successivt avstannar i Malmbergs-

gruvan från 2017” om inte kommunen och LKAB kan komma överens om ersättningsnivåer och 

rimlig takt i detaljplaneprocessen i samband med samhällsomvandlingen (LKAB 2016). 
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”Om det hade varit akut att hitta hur vi ska göra med kommunens planering utifrån 

utgångspunkten att E45 ska ligga kvar genom tätorten – då hade vi kunnat komma 

närmare konkreta åtgärder. Men vitsen har ju varit att ta ett större grepp och då har 

jag lärt mig att vi får nöja oss med en mer övergripande inriktning.”  

Tjänsteman 7, Trafikverket regionalt 

 

I de intervjuer som har gjorts uttalas ingen direkt frustration över att resultatet inte har 

blivit mer konkret utan tvärtom uttrycks en generell uppskattning för det helhetsgrepp som 

ÅVS:en inneburit – inte minst från kommunala politiker. En av de intervjuade beskriver 

hur ÅVS:en ”samlat upp” en mängd olika perspektiv och gett en bra överblick över allt 

som behöver göras. Intervjuerna visar också att processen bidragit till en ökad förståelse 

för vad som kan göras och vad som skulle kunna vara tänkbara åtgärder i Gällivare: 

”Nu får vi kunskap genom detta arbete. Här knyter man ju ihop det på systemnivån. 

På det sättet har det här varit bra. Nu får vi hjälp utifrån. Ett konkret exempel är en 

eventuell stängning av träbron. Det har vi inte varit inne på tidigare. Kollektivtrafi-

ken har lyfts fram mer än tidigare här. (…) De här mötena har väckt många idéer 

som är utanför boxen. Kanske hade vi kunnat komma fram till det här hemma på 

kammare men jag tror att den här blandningen av folk har gett något mer.”  

Politiker 1 Gällivare kommun 

 

”Vad jag har reflekterat över är att man kan styra trafikflöden genom åtgärder. Det 

har jag inte tänkt så mycket innan. Att man kan planera för att styra trafiken.”  

Politiker 2 Gällivare kommun 

 

En av de kommunala politikerna gav tydligt uttryck för en växande insikt om att det inte är 

så enkelt att man kan komma fram till konkreta åtgärder utan att det kanske snarare 

handlar om att förstå sammanhanget och problematiken på ett mer ingående sätt:  

”Från början har jag nog tänkt att det skulle handla mer om åtgärder. Men sen för-

står jag ju när man har gjort en sån här process att allt inte kan vara åtgärder.”  

Politiker 2 Gällivare kommun 

 

Om detta stärker eller försvagar förutsättningarna för steg 1-2-åtgärder att genomföras är 

svårt att säga men det skulle kunna vara en indikation på en större förståelse för behovet 

av att vidta olika typer av åtgärder samt en tålmodighet inför uppgiften att åstadkomma 

resultat i en komplex fråga. I så fall skulle det kunna stärka förutsättningarna för genom-

förande av steg 1-2-åtgärder längre fram, dvs att grunden är lagd för något som kommer 

senare. Däremot betonas det även att det inte får stanna vid en övergripande inriktning 

utan arbetet måste också fortgå efter ÅVS:en, inte minst för att klargöra vem som ska ha 
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ansvar för vad. En företrädare för kommunen säger att ÅVS:en ser ut att landa i att det 

mesta som ska göras verkar hamna på kommunens ansvar och säger samtidigt att den 

överblick ÅVS:en ger i så fall underlättar hanteringen av dessa. 

 

Relationen mellan parterna och förståelsen för varandras perspektiv  

Både kommun- och Trafikverksföreträdare framhåller också att processen har hjälpt till att 

öka förståelsen för varandras perspektiv och hur parternas ansvar förhåller sig till 

varandra, t ex hur ÅVS:en förhåller sig till kommunens trafikstrategi. En kommunal politi-

ker ger tydligt uttryck för denna ökade förståelse för varandras perspektiv i en intervju, 

där inte bara relationen till Trafikverket lyfts fram utan även till andra aktörer:  

 

”Efter kontakten med olika särintressen har jag inte haft så höga förväntningar på 

detta. Man vill säkerställa sina intressen. När man möts är det lätt att man bara ser 

sina egna problem men inte helheten. Men det här gav mer än jag förväntat mig. 

Det som har varit bra är att vi får deras betraktelsesätt som input – inte bara Trafik-

verkets utan även Bolidens och samebyarnas. (…)  

I andra sammanhang har vi sett på Trafikverket mer som ett särintresse med en 

tydlig konflikt mellan E45 och vårt samhällsomvandlingsprojekt. Det här har varit 

annorlunda. Bra att vi har fått umgås och känna på varandra och se varandras 

verkligheter.” 

Politiker 1 Gällivare kommun 

 

Från kommunens håll finns det, som följd av detta, också en förväntan på att det fortsatta 

arbetet ska bli enklare och gå smidigare eftersom förtroendet för Trafikverket som sam-

verkanspart har stärkts:  

”Jag förväntar mig också att de inte är negativa till våra idéer – att de förstår vad vi 

vill göra. Att det kommer gå lättare att få igenom våra detaljplaner hos Trafikverket. 

Att de förstår komplexiteten på ett annat sätt. I och med att vi har träffats på det här 

sättet blir det förhoppningsvis också lättare på vägen. Smidigare att pratas vid un-

der hand.”  

Politiker 1 Gällivare kommun 

 

”Vi har kommit varandra närmare, vi och Trafikverket. Mer riktig kontakt och inte 

bara en myndighet ’där uppe’. Lättare att ha kontakt framöver. Man pratar om 

samma sak och man har varit med och tagit fram det tillsammans. Man har större 

förståelse för varandra.”  

Politiker 2 Gällivare kommun 
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Även en av Gällivares andra huvudaktörer, LKAB, ger uttryck för samma inställning. Lik-

som den citerade kommunpolitikern ovan ger även LKAB uttryck för iakttagelsen att det 

inte bara är med Trafikverket som processen bidragit till att stärka relationen utan även 

andra, t ex till kommunen.  

”Vi kommer vara beroende av Trafikverket framöver när vi utvecklar nya områden. 

ÅVS:en har gjort det lättare att samarbeta med Trafikverket. Man har fått ett an-

sikte på Trafikverket – lättare att hitta in i Trafikverket efter det här. Inte bara per-

soner utan även Trafikverket som organisation (deras mål osv) men även person-

ligt. (…) 

Relationsbyggandet gäller även med kommunen. Vi har ju hela tiden en dialog 

med kommunen och den har inte blivit sämre av att vi gemensamt har tittat på det 

här.” 

Tjänsteman LKAB  

 

Även företrädare för Trafikverket har vittnat om värdet i att få allas perspektiv på denna 

fråga. Empirin ger således en tydlig bild av ÅVS:en som ett medel för samsyn och ökad 

förståelse för varandras perspektiv.  

 

Förväntningar och intentioner i ÅVS:en  

Även om samsyn växer fram och relationen mellan parterna stärks så finns det samtidigt 

gränser för hur mycket parterna är beredda att åta sig i konkret handling. Det finns t ex en 

försiktighet i hur mycket kommunen vågar committa sig till, därför att det finns en risk för 

en svarte petter-situation när situationen är så pass komplex och risken för oavsedda 

konsekvenser är stor. Kommunens samarbete med LKAB om flytten av Malmberget är 

omfattande och en överenskommelse med Trafikverket får inte låsa upp kommunen på 

ett sätt som gör det svårt att fullfölja de överenskommelser man har med LKAB. Att för-

troendet mellan parterna har stärkts betyder alltså inte att man sänker garden helt och 

hållet. Det är för mycket som står på spel för det. Under workshopen var en av kommu-

nens politiker noga med att klargöra begränsningar i kommunens möjligheter att binda sig 

vid långsiktiga åtaganden mot bakgrund av att mycket beror på omständigheter som lig-

ger utanför kommunens kontroll:  

”Den här processen har lett till en grundförståelse från Trafikverket om oss och 

bättre inblick för oss i hur de resonerar. Men vi vill vara tydliga med att kommunen 

kan ha svårt att binda sig vid en avsiktsförklaring eftersom förutsättningarna kan 

ändras på ganska kort sikt. Det är svårt för kommunen att garantera saker som vi 

inte råder över själva, men som t ex LKAB råder över istället.” 

Politiker 1 Gällivare kommun 
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Vid tillfället då detta framhölls under workshopen svarade Trafikverket på denna försiktig-

het genom att framhålla att just den typen av aspekter är sådant som behöver diskuteras 

under det fortsatta arbetet.  

Även i intervjuer har denna försiktighet förts fram med hänvisning till känslan av att Tra-

fikverket vill lyfta över ansvaret på kommunen för vägar som idag är statliga men som 

Trafikverket anser borde vara kommunala. Ett sådant scenario kan aktualiseras av flera 

utvecklingsalternativ och därför behöver kommunen vara vaksam på vad den skriver un-

der på, enligt den intervjuade. Risken att ett större grepp om förändringar av transportsy-

stemet i Gällivare i förlängningen leder till att kostnader flyttas från staten till andra parter 

– inte bara kommunen – lyfts fram som ett tema i flera av de samtal som förts i intervjuer 

och vid workshops inom ramen för denna studie.  

Trafikverket var redan vid första workshopen tydlig med att just frågan om storleken på 

det statliga vägnätet måste kunna diskuteras under ÅVS:en och en osäkerhet kring vad 

det i praktiken kan komma att betyda tycks skapa viss försiktig återhållsamhet i inställ-

ningen till ÅVS:en som helhet bland de olika parterna. Samtidigt som det, som ovanstå-

ende avsnitt ger uttryck för, finns en utbredd uppskattning för ÅVS-processen och det sätt 

denna har bedrivits på finns det alltså också en upplevelse av att en reducering av om-

fattningen på det statliga ansvaret i Gällivare var ett av Trafikverkets syften med att init i-

era ÅVS:en från början. Att ÅVS:ens titel handlar om de statliga vägarna men ÅVS:ens 

innehåll lika mycket handlar om det kommunala vägnätet är en källa till diskrepansen 

mellan syfte och förväntningar, något som bidragit till att framväxten av tillit mellan par-

terna hålls tillbaka och därmed också en avvaktande inställning till ÅVS:en bland parter-

na.  

 

Det gemensamma ägandet av processen 

En annan aspekt av processen som påverkar förutsättningarna för ÅVS-resultatet att 

materialiseras i konkreta åtgärder där flera parter åtar sig ansvaret för genomförandet av 

åtgärder gäller ömsesidigheten i relationen mellan parterna. Trafikverket hade som ambit-

ion att ÅVS:en skulle samköras med framtagandet av kommunens trafikstrategi och att 

det därför skulle vara en gemensam process. Diskussioner om detta fördes mellan kom-

munen och Trafikverket men när ÅVS:en väl inleddes hade trafikstrategiarbetet redan 

bedrivits under en tid och det blev aldrig en gemensam process, även om de har över-

lappat i tid och gett inspel till varandra (kommunens ansvarige för trafikstrategin har ex-

empelvis deltagit i ÅVS:en). Genomförandet av ÅVS:en har därför skett i Trafikverkets 

regi och även om engagemanget har varit brett och stort på de workshops som har an-

ordnats så har det i praktiken varit Trafikverkets process. En av de intervjuade kommun-

politikerna framhåller att detta kan vara problematiskt för det arbete som fortsätter efter 

ÅVS:en och säger att  

”man måste känna att man är en del i den här ÅVS:en och att vi äger en del av frå-

gan när vi går in i det här för att man ska vara bärare av det sen. Nu känns det lite 
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som att det är Trafikverkets. (…) Man kanske skulle ha haft mer träffar och planerat 

tillsammans innan så att man känner att man är en del av det.”  

Politiker 2 Gällivare kommun 

 

Under workshopparna har många parter varit aktivt involverade och drivande, men arbe-

tet mellan och efter workshopparna har bedrivits av Trafikverket och dennes konsult me-

dan övriga parter då fungerat mer som en form av initierade remissinstanser. Reaktioner 

på workshopparna indikerar att komplexiteten på de frågor som ÅVS:en handlar om har 

krävt en mer omfattande intern samordning inom kommunen än vad många förväntat sig 

och det har krävts interna diskussioner som det inte varit helt lätt att skapa förutsättningar 

för, bland annat för att det endast har funnits en begränsad tid att gemensamt och på till-

räckligt hög nivå inom kommunen diskutera minnesanteckningarna från tidigare möten. 

Detta påtalades under både andra och tredje workshopen. Under workshop 3 gav en av 

deltagarna från kommunen uttryck för svårigheterna att processa innehållet i ÅVS:en i 

den ordinarie verksamheten när materialet är så pass omfattande och komplext som i 

denna ÅVS och sa att även om alla har satt sig in i det utskickade underlaget är det 

övermäktigt att gå igenom alla åtgärder en och en, och att det snarare har kommit att bli 

fråga om att diskutera den generella inriktningen på ÅVS:ens innehåll.  

Vi ser således uttryck för en ”vi-och-dom-känsla” mellan Trafikverket som ”processägare” 

och kommunen som ÅVS:en egentligen är tänkt att överbrygga. Som framgår tidigare i 

kapitlet har ÅVS:en bidragit till att stärka relationen mellan kommunen och Trafikverket, 

men här antyds alltså samtidigt en potentiellt avvaktande inställning till resultatet av 

ÅVS:en eftersom den uppfattas Trafikverkets projekt. Även om kommunen ställer sig 

bakom ÅVS:ens inriktning och helhet indikerar denna inställning att kommunen kanske 

inte känner sig fullt så förpliktigad av resultatet som en starkare känsla av ägandeskap 

hade gett.  

När det gäller frågan om gemensamt ägandeskap framträder en mångfacetterad bild av 

förutsättningarna för detta i intervjuerna. Den bild som företrädare för Trafikverket ger är 

att Trafikverket var angelägen om att samordna ÅVS:en så mycket som möjligt med det 

kommunala trafikstrategiarbetet och att de tidiga kontakterna med kommunen därför 

handlade mycket om det. Bland faktorer som ligger bakom svårigheterna att få till ett ge-

mensamt ägandeskap ligger dels behovet hos var och en att säkerställa beaktandet av 

egna intressen, dels mer praktiska förutsättningar som personalomsättning, och en ovana 

att internt samordna sig i en process av detta slag.  

Och olika företrädare för kommunen har lyft fram denna ÅVS som en intressant och nyttig 

process som det finns anledning att dra lärdom av i kommande arbete och andra ÅVS:er.  
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Iakttagelser i korthet 

 ÅVS:en har inte lett fram till så pass konkreta åtgärder att åtaganden kan formali-

seras. 

 ÅVS:en har bidragit till ökad kunskap om, insikt i och förståelse för vad som är 

möjligt. 

 ÅVS:en har bidragit till en större förståelse och ”ödmjukhet” för komplexiteten när 

man ser till helheten. 

 ÅVS-processen har bidragit till en djupare förståelse för varandras perspektiv – 

inte bara mellan Trafikverket och andra utan även mellan andra parter som, ge-

nom medverkan i ÅVS:en, har kommit varandra närmare. 

 ÅVS:en har bidragit till ett stärkt relationsbygge mellan aktörerna, men det finns 

också aspekter av processen som håller tillbaka förtroendet och tilliten mellan ak-

törerna. 

 Om förväntningarna på ÅVS:en skiljer sig från syftet med den uppstår risken att 

förtroendet för Trafikverket och ÅVS-arbetet skadas. 

 Ett gemensamt ägandeskap över processen är viktig om man ska kunna få ett 

gemensamt ägande av resultat. 

 En ÅVS-process är mer än workshops men förknippas lätt med dessa. Behovet 

av arbete mellan workshops underskattas lätt. 

 

3.5 Commitment att genomföra steg 1-2-åtgärder – 
Summering av de fyra fallen  

I termer av upplägg och metodik finns det många likheter mellan de ÅVS:er som här stu-

derats. ÅVS-handbokens modell för hur en ÅVS ska genomföras avspeglas i alla fyra 

fallen. Samtliga fall har kännetecknats av engagerade och kompetenta process- och pro-

jektledare. Fallen har också det gemensamt att de alla har dragit ut på tiden mer än in-

ledningsvis planerat. Vi kan samtidigt konstatera att de ÅVS:er som studerats här har 

karaktäriserats av och bedrivits på väldigt olika sätt. Exempelvis går det att notera föl-

jande skillnader: 

 Graden av förberedande problembeskrivning har varierat mellan de olika fallen.  

 Olika grader av politikens närvaro och former för förankring (jämför t.ex. Gällivare 

där politikerna var närvarande och Viskadalsstråket där politikerna hade en 

mycket begränsad roll) 

 Processledarrollens bemanning har sett olika ut. ÅVS:en i Båstad bedrevs t ex av 

Trafikverket i egen regi utan konsult, medan övriga har genomförts med konsult-

stöd. I Viskadalsstråket har olika konsulter varit involverade i olika faser.  

 Konkretiseringsnivån och den geografiska fokuseringen skiljer sig mellan de fyra 

fallen, med olika kombinationer av fokus på stråk genom respektive mellan orter 

och där några fall har kommit ner på konkreta utformningsfrågor och andra fall 

huvudsakligen handlat om övergripande principfrågor om den nationella infra-

strukturen.  
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Det är tydligt att varje ÅVS utformas med hänsyn till vad som bedöms lämpligt av pro-

cess-/projektledningen i respektive fall utifrån de omständigheter som råder just där och 

då. Detta kontextberoende är också viktigt att ha i åtanke när slutsatser dras och genera-

liseringar görs av iakttagelser från fallstudier. Handledningen för ÅVS (2015g) trycker på 

vikten att anpassa varje enskild ÅVS till situationen. 

En bredare diskussion kring förutsättningarna för steg 1-2-åtgärder att genomföras efter 

avslutad ÅVS följer i kapitel 5. Dessförinnan görs här en analys och summering av förut-

sättningarna för steg 1-2-åtgärder att genomföras i de fyra studerade fallen utifrån ett 

commitmentperspektiv med hjälp av de tre komponenter av commitment som diskuterats 

i kapitel 2; affective, continuance och normative commitment.  

 

Båstad 

I ÅVS:en finns det förutsättningar som både stärker och motverkar sannolikheten att Tra-

fikverket och Båstad kommun åtar sig att genomföra steg 1-2-åtgärder. Av de fyra fall 

som studerats här är Båstad den ÅVS som har kommit längst i utpekandet av ansvar i 

diskussioner kring finansiering. Eftersom dessa diskussioner pågår vid den här rappor-

tens färdigställande finns det fortfarande inget formellt avtal mellan kommunen och Tra-

fikverket.  

I ÅVS:en finns det en rad rekommenderade steg 1 till 3 åtgärder med utpekade ansvariga 

aktörer (Båstads kommun och/eller Trafikverket). Den underskrivna ÅVS:en (avsiktsför-

klaringen) uttrycker att kommunen och Trafikverket har en gemensam vilja att arbeta vi-

dare med de rekommenderade åtgärderna. Avsiktsförklaringen är således ett uttryck för 

aktörernas gemensamma inställning att det man kommit överens om är en inriktning som 

bör följas, även om det framkommer i intervjuerna att vissa aktörer efterfrågar mer kun-

skap om effekterna av steg 1-2-åtgärder. Avsiktsförklaringen speglar därmed Trafikver-

kets och kommunens affective och normative commitment att arbeta i en viss riktning, 

dvs inte som bindande åtagande men som uttryck för en vilja och förpliktelse att arbeta i 

en viss riktning. Om en part avviker från den överenskomna inriktningen i det här skedet 

skulle det lätt kunna uppfattas som ett svek gentemot den andre parten.  

Däremot är det inte ett juridiskt bindande avtal och det är inte säkert att de rekommende-

rade åtgärderna kommer att genomföras – än så länge saknas ett tillräckligt skarpt åta-

gande från någon part för att en avvikelse från det ska bli ekonomiskt kännbart. I detta 

skede saknas således continuance commitment och av det skälet förs diskussioner om 

ett avtal där Trafikverket åtar sig vissa åtgärder under förutsättning att Båstad kommun 

åtar sig andra (bl.a. steg 1-2). Förutsättningarna för ett sådant att tas fram bedöms i våra 

intervjuer som goda, men av intervjuerna framgår också att det inte är säkert att alla re-

kommenderade åtgärder kommer att genomföras. Ett antal aspekter har betydelse för 

detta.  

Trafikverket har begränsade möjligheter att finansiera steg 1-2-åtgärder (se kapitel 4). 

Framför allt är det svårt för Trafikverket att finansiera icke-fysiska åtgärder som inte är 
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direkt är kopplade till den statliga infrastrukturen, även om de bidrar till de transportpoli-

tiska målen. Därtill är Trafikverkets interna rutiner för att beställa åtgärder uppbyggda för 

att beställa konkreta fysiska åtgärder, vilket rent formellt gör det svårare för Trafikverket 

att beställa vissa typer av steg 1-2-åtgärder (såsom samverkansåtgärder etc.). En intern 

beställning av åtgärder till Trafikverkets VO Investering har skickats men inga steg 1-2-

åtgärder ingick i den. I praktiken hamnar därmed steg 1-2-åtgärder under kommunens 

ansvar. I den mån Trafikverket inte kan medfinansiera dessa blir genomförandet av dem 

helt beroende av kommunens möjligheter att avsätta ekonomiska resurser för dem. Ett 

antal aspekter påverkar således förutsättningarna för ett säkerställande av genomföran-

det genom continuance commitment hos parterna.  

Det som däremot talar för att förutsättningarna för genomförande av steg 1-2-åtgärder är 

goda är det faktum att kommunen och Trafikverket är så pass överens om målbild och 

rekommenderade åtgärder. Fallstudien visar att ÅVS-processen har bidragit till att öppna 

upp låsningar mellan Trafikverket och kommunen samt har bidragit till att skapa samsyn 

kring problemen som ska lösas. ÅVS:en innebar en nystart på diskussionerna mellan 

Trafikverket och kommunen om Lv 115 Köpmansgatan. Detta har bland annat skett ge-

nom att Trafikverket övergav sitt krav på förbättrad tillgänglighet på Lv 115 genom Bå-

stad, men, att döma av de intervjuer vi har gjort, även genom själva ÅVS-processen. En 

process som präglas av samsyn kan i sin tur bidra till djupare förankring och starkare 

känsla av förpliktelse att genomföra det som är överenskommet. Därigenom skapas nor-

mative commitment som i sig utgör en god förutsättning för ett avtal att komma till stånd. 

 

Malmö – Lund  

I skrivande stund är Åtgärsvalsstudien inte färdig, och det är ännu för tidigt för att skriva 

under en avsiktsförklaring. Ännu längre är ÅVS:en från ett avtal, och det är inte säkert att 

det kommer finnas förutsättningar för ett avtal när ÅVS:en är klar. ÅVS:en är gjord på en 

övergripande nivå och är mycket komplex. Resultaten av studien kommer i många fall att 

vara vidare utredning. Det är inte säkert att resultaten kommer att vara tillräckligt konkreta 

för ett avtal. Det är dock möjligt att ett avtal kan tecknas kring vissa delar, men detta lig-

ger, enligt Trafikverket, ännu relativt långt fram i tiden. Det går alltså inte att säga att det 

finns ett continuance commitment hos någon av aktörerna. 

Trafikverket bedömer dock att förutsättningarna för en avsiktsförklaring att undertecknas 

när ÅVS:en är färdig är goda då förankringen hos kommunerna bedöms vara god. Trafik-

verkets processledare berättar att de har valt att prioritera en god förankring framför en 

snabbt genomförd studie (ursprungligen skulle den vara klar under 2015).  

ÅVS:en initierades i ett sammanhang då det fanns ett intresse bland kommunerna för ett 

större grepp om åtgärder som var igång kring stråket och fokus låg redan då på steg 1-3 

åtgärder som komplement till utbyggnaden av fyrspår. Det initiala intresset från kommu-

nerna speglar att det redan från början finns en vilja hos kommunerna att åstadkomma 

kompletterande åtgärder till de stora planerade infrastrukturåtgärderna i stråket och att 

det därmed finns ett affective commitment hos både kommunerna och Trafikverket att 
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åstadkomma lösningar med steg 1-2-åtgärder. Kommunernas förståelse för nyttan av 

steg 1-2-åtgärder och åtgärdsvalet underlättar samtidigt åtgärdernas förankring i kommu-

nerna.  

Vidare tyder intervjuer med tjänstemän på Trafikverket på att det finns en stor samsyn 

kring problem- och målbild bland aktörerna i stråket, särskilt bland Lund, Malmö, Region 

Skåne och Trafikverket. Alla dessa aktörer ser att den stora utmaningen i stråket är den 

ökade biltrafiken och de ställer sig bakom målet att bromsa biltrafiktillväxten. En väl för-

ankrad gemensam målbild, samt kommunernas initiativ till ÅVS:en, bidrar sannolikt till 

affective commitment hos de deltagande kommunerna. Det faktum att de är initiativtagare 

till studien samt står bakom målbilden kan också förväntas öka känsla av förpliktelse att 

fullfölja det överenskomna, även om det än så länge inte är konkreta åtgärder.  

Trots att det finns konsensus kring problem och mål i stråket, är inte alla aktörer nöjda 

med processen och åtgärderna. Staffanstorp, som ligger mellan Lund och Malmö, känner 

sig missnöjda med ÅVS-processen och resultaten som kom ut från den. De ville ha en 

trafikplats (som enligt Trafikverket går emot de uppsatta målen) och de kritiserade där-

med studien. En orsak till att de känner sig missnöjda med processen kan vara att de 

bara sitter med i arbetsgruppen för ÅVS:en och inte i styrgruppen. Trafikverket hävdar att 

det kanske har varit för mycket fokus på Malmö och Lund, och att de mellanliggande 

kommunerna har hamnat lite i skymundan. Detta exempel belyser vikten av en god för-

ankring och delaktighet för att aktörerna i ÅVS:en ska ställa sig bakom studien och upp-

fatta sig som bundna vid resultatet av den.  

I ÅVS:en har det kommit fram några exempel på hur Trafikverkets mandat försvårar ge-

nomförandet av åtgärder (se kapitel 4 för en djupare analys av detta). Det handlar framför 

allt om möjligheterna att finansiera åtgärder på annan parts infrastruktur som bidrar till 

den eftersträvade funktionen på den statliga infrastrukturen, men parterna i stråket, inklu-

sive Trafikverket, utreder möjligheterna vidare.  

Vissa åtgärder, där nyttan inte är direkt knyten till en viss kommun utan tillfaller stråket i 

allmänhet, finns det en risk att åtgärderna faller mellan stolarna, särskilt om kostnaden 

blir hög. Detta kan särskilt vara fallet när kommunerna har dålig ekonomi och måste prio-

ritera sina resurser på andra ändamål, och om Trafikverket samtidigt inte kan bidra till 

finansieringen. Trafikverkets begränsade möjligheter att finansiera vissa steg 1-2-

åtgärder, särskilt åtgärder på en mer övergripande nivå där det inte finns någon tydlig 

huvudman, kan bidra till att dessa åtgärder inte genomförs. 

Viskadalsstråket 

Processen är ännu inte i närheten av ett läge där parterna skulle kunna förbinda sig att 

genomföra steg 1-2-åtgärder som följd av ÅVS:en. ÅVS:en är fortfarande ute på remiss 

och har än så länge bara målat upp sex olika inriktningsalternativ, även om vissa delar av 

dessa förespråkas på kortare sikt. Förväntningarna på att underhållsbehoven på Viska-

dalsbanan tas om hand är dock för stora för att uppmärksamheten ska kunna fokuseras 
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på mindre steg 1-2-åtgärder i nuläget. Det finns alltså inte förutsättningar för continuance 

commitment i dagsläget.  

Detta kan i hög grad förstås ur ett affective commitment perspektiv. Å ena sidan beskriver 

flera av de intervjuade hur de, som följd av ÅVS-processen, har fått ny, fördjupad och 

nyanserad kunskap om situationen och tänkbara åtgärder på ett sätt som gett upphov till 

insikter om vad som är möjligt och vad steg 1-2-åtgärder har för potential att lösa vissa av 

stråkets brister och problem. Å andra sidan ser inte aktörerna riktigt poängen med steg 1-

2-åtgärder därför att de har en uppfattning om problemet som primärt handlar om steg 3-

4. Så länge inte de tyngre steg 3-4-åtgärderna hanteras är motivationen att prioritera steg 

1-2-åtgärder begränsad. ÅVS:en har alltså än så länge inte lyckats skapa en vilja att 

jobba med steg 1-2-åtgärder i en omfattning som ger dem goda förutsättningar att ge-

nomföras. 

Det är också ett problem med normative commitment på ett sätt som hänger samman 

med ovanstående diskussion om affective commitment. ÅVS:en har skapat förväntningar 

på att de stora frågorna om järnvägens framtid ska lösas vilket medför att även om par-

terna tycker att det är en bra idé att vidta steg 1-2-åtgärder så skulle beslut om det fattas i 

motvind därför att det finns en opinion som tycker att det blir ”fjuttigt” med steg 1-2 om 

man nöjer sig med det. I den mån ÅVS:en inte har lyckats möta de förväntningar som 

skapats riskerar det att resultera i en känsla av svek hos flera parter om inte större åtgär-

der vidtas. Har man väl skapat förväntningar på steg 3 och 4 blir det svårt att få parterna 

att gå med på steg 1-2.  

Samtidigt vittnar de intervjuade överlag om att processen i sig har bidragit till en stärkt 

relation mellan Trafikverket och andra parter. Viljan att teckna en avsiktsförklaring om 

inriktningen på det fortsatta arbetet tyder på att det finns underlag för en gemensam 

grundinställning till det fortsatta arbetet. Fler av de intervjuade instämmer i att en avsikts-

förklaring skulle kunna blir en form av manifestation av denna grundinställning – ett ut-

tryck för en moralisk förpliktelse att fortsätta arbeta i enlighet med den inriktning man har 

arbetat fram.  

Gällivare 

Processen är ännu inte i närheten av ett läge där parterna skulle kunna förbinda sig att 

genomföra steg 1-2-åtgärder som följd av ÅVS:en. ÅVS:en har gått från att sträva efter 

åtgärdsförslag till att beskriva en nyanserad problembild. Därför finns det inte förutsätt-

ningar att binda upp någon aktör vid konkreta åtaganden om genomförande av steg 1-2-

åtgärder i det här läget. Det finns alltså inte förutsättningar för continuance commitment i 

dagsläget.  

Ur ett affective commitment-perspektiv kan man säga att det å ena sidan saknas förut-

sättningar för genomförande av steg 1-2-åtgärder därför att det inte finns tillräckliga insik-

ter och kunskap om vilka åtgärder som ger bäst resultat och högst måluppfyllelse. Ur det 

perspektivet är det rimligt att ingen aktör vill sätta igång och genomföra åtgärder som de 

ännu inte vet om de behövs. Å andra sidan har ÅVS:en skapat en stor och gemensam 

förståelse hos flera aktörer för själva problematiken vilket bör kunna ha lagt grunden för 
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en bred uppsättning åtgärder på sikt, omfattande fyrstegsprincipens alla fyra steg. Det 

finns alltså inte tillräcklig vilja att genomföra steg 1-2-åtgärder i nuläget, men man har 

utvecklat sådan kunskap och insikter som kan förväntas stärka förutsättningarna för ge-

nomförande av steg 1-2-åtgärder längre fram i kommande processer, antingen i Trafik-

verkets regi eller i det kommunala arbetet med exempelvis trafikstrategin. Ett exempel på 

hur kombinerandet av olika perspektiv kan ha påverkat vad som fokuserats är samebyar-

nas deltagande på workshopparna. Rennäringen begränsas kraftigt av nya E45-

sträckningar, något som kan ses som en av flera krafter som bidragit till att flytta fokus 

från nya E45-dragningar till bättre utnyttjande av befintligt vägnät. Ett annat exempel är 

den förändrade inriktning diskussionen fick på workshop tre när siffror över trafikflöden 

och farligt gods presenterades – något som tonade ner behovet av åtgärder på E45 och 

istället framhävde behovet av att uppmärksamma Lasarettsgatans betydelse för genom-

fartstrafiken.  

På motsvarande sätt kan problemet ur ett normative commitment-perspektiv ses från två 

håll. Å ena sidan finns det mycket som tyder på att relationen mellan parterna har stärkts 

av ÅVS-processen – inte minst mellan kommunen och Trafikverket. Om denna stärkta 

relation består bör det enligt teorin ha lagt grunden för en avsiktsförklaring och enighet 

om ett fortsatt samarbete kring mer konkreta faser framöver. Å andra sidan visar delar av 

intervjumaterialet att det fortfarande finns viss skepsis till Trafikverkets genuina vilja att 

hitta en bra helhetslösning och att Trafikverket, enligt denna uppfattning, i första hand har 

arbetat med detta för att främja de egna intressena snarare än den uttalade ambitionen 

att hitta bra helhetslösningar. Så länge en sådan uppfattning förkommer finns det anled-

ning att tro att kommunen kommer vara försiktig med att åta sig åtgärder innan Trafikver-

ket lyckas signalera en mer uppriktig vilja att också hitta lösningar som är bra ur kommu-

nens perspektiv. Detta resonemang skulle å andra sidan kunna tolkas som relativt sett 

goda förutsättningar för just steg 1-2-åtgärder eftersom det rimligen bör vara relativt lät-

tare att ta sig an (åtminstone vissa billigare) steg 2-åtgärder och skjuta dyrare investe-

ringar på framtiden. 
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4 Trafikverkets möjligheter att arbeta med 
steg 1-2-åtgärder  

Något som har identifierats i samtliga fallen, såväl som i förstudien till det här projektet 

(Fernström et al. 2015), är att Trafikverkets mandat att arbeta med olika åtgärder är en 

viktig förutsättning för förutsättningarna att genomföra steg 1-2-åtgärder. En processle-

dare för en av ÅVS:erna sade exempelvis följande:  

”Finansieringsfrågan [är en av de viktigaste hindren för genomförande av steg 

1-2-åtgärder]! Vi har en jätteresa hos framför allt de små och medelstora kom-

munerna att få dem att inse och vilja finansiera delar av det här. Vår ekono-

miska struktur och styrning måste förändras på något sätt. Vi har ju pengar men 

vi får inte använda dem till det här. Den regionala planen är ännu mer proble-

matisk eftersom vi inte har den själv. Mycket av pengarna till sådana här pro-

cesser finansieras ju genom regionala planen.”  

Tjänsteman 1, Trafikverket regionalt 

 

Eftersom Trafikverkets mandat verkar vara en så pass viktig förutsättning för genomfö-

randet av steg 1-2-åtgärder görs en djupare studie av vilket mandat Trafikverket egentlig-

en har att arbeta med och finansiera olika typer av åtgärder. Denna har dels gjort via en 

genomgång av ett antal relevanta styrdokument samt genom intervjuer med tjänstemän 

på Trafikverket på nationell och regional nivå.  

Vilket mandat som Trafikverket har att arbeta med och finansiera olika åtgärder är en 

central förutsättning som, beroende på hur mandatet är utformat, kan underlätta eller för-

svåra genomförandet av steg 1-2-åtgärder. Trafikverkets mandat att arbeta med och fi-

nansiera steg 1-2-åtgärder kan i grova drag delas in i två grupper; åtgärder inom Trafik-

verkets ansvarsområde, och möjlighet att finansiera åtgärder inom en annan aktörs an-

svarsområde. 

Det formella regelverk som styr Trafikverkets arbete avseende steg 1-2-åtgärder består 

bl.a. av följande:
11

 

 Förordningar, inklusive Trafikverkets instruktion  

 Regleringsbrev 

 Propositioner (budgetproposition, infrastrukturpropositionen) 

 Specifika direktiv till Trafikverket och länsplaneupprättare 

                                                   

11
 Listan på styrdokument är ett urval och är inte heltäckande. 
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De olika styrdokumenten har valts ut baserat på vad olika intervjupersoner har hänvisat 

till i våra samtal. Se bilaga 1 för utdrag ur förordningarna. I texten nedan kommer vi att 

redogöra för Trafikverkets mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder i ovannämnda doku-

ment.  

I det här kapitlet beskrivs vilken roll sektorsansvaret hade för steg 1-2-åtgärder innan den 

togs bort. Här beskrivs även vilken roll fyrstegsprincipen har i de formella regelverken. 

Därefter redovisas hur förordningarna för nationell plan, länsplan och medfinansiering 

påverkar steg 1-2-åtgärder. Avsnittet visar även hur Trafikverkets tjänstemän tolkar de 

styrdokument som finns. Intervjuerna har genomförts både med tjänstemän på Trafikver-

ket på nationell och regional nivå. Kapitlet tar även upp praktiska saker internt på Trafik-

verket som sätter försvårar genomförandet av steg 1-2-åtgärder.  

4.1 Trafikverket ska jobba utifrån fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen har förekommit i den nationella transportplaneringen under många år. I 

infrastrukturpropositionen 2001 (Prop. 2001/02:20) fanns förslag på att utveckla Vägver-

kets ”fyrstegsmodell”. Fyrstegsprincipen hade svårt att få något större genomslag bl.a. 

eftersom många av steg 1-2-åtgärderna låg på regeringen. Samtidigt fanns det relativt 

nya sektorsansvaret som gjorde det möjligt för Trafikverket att påverka transportsyste-

mets miljöproblem, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet utanför sin 

egen infrastruktur. Genom sektorsansvaret kunde Trafikverket t.ex. samordna åkerier och 

bussföretag och genomföra informationsinsatser till barn och ungdomar. När sektorsan-

svaret avskaffades och den nya myndigheten Trafikverket bildades 2010 kom i samband 

med det en rad propositioner och uppdrag till Trafikverket med tydliga direktiv att arbeta 

med fyrstegsprincipen. 

Sektorsansvaret  

Sektorsansvaret hos ett antal utpekade myndigheter fastslogs i propositionen 

1997/98:145 Svenska miljömål, miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Vägverket och Ban-

verket var några av de ansvariga myndigheterna och år 2001 förtydligades deras upp-

drag. 2001 klarlades de som statens företrädare på central nivå att ta ett samlat ansvar, 

s.k. sektorsansvar, för hela transportsystemets miljöproblem, trafiksäkerhet, tillgänglighet, 

framkomlighet och effektivitet. 

Uppgiften var bl.a. att vara samlande, stödjande, pådrivande, något som även skulle 

kunna liknas vid ”skapa opinion, påverka beteenden och ibland ren lobbyverksamhet” 

(SOU 2008:128, s 10). 

Sektorsansvaret har genom åren utgjorts av olika moment. Några exempel: 

 Kampanjer inom trafiksäkerhets- och miljöområdet  

 Större projekt som bl.a. syftade till att ta fram och implementera kunskap om 

sparsam körning, nykterhet i trafiken med mera 

 Samordna och sluta överenskommelser med de viktigaste aktörerna – större åke-

rier, bussföretag, kommuner etcetera 
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 Informationsinsatser kopplade till järnvägssäkerhet och plankorsningar 

 Information riktad till barn och unga förmedlade i skolorna 

 Kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen  

Det har konstaterats att informationskampanjer som inte genomförs samordnat eller i 

kombination med andra åtgärder, exempelvis förändrade regelverk eller andra styrmedel, 

får begränsad effekt. (Trafikverket 2013, s 22). Det fanns en motvilja mot att Trafikverket 

tog på sig uppgifter som staten inte borde ta på sig. Trafikverket skulle inte ha större an-

svar än nödvändigt.  

Sektorsansvaret möjliggjorde för Trafikverket att finansiera andra aktörers insatser. Hu-

vudsakligen gavs stöd till steg 1-2-åtgärder. Trafikverket motiverade delvis detta med att 

behovet av att genomföra åtgärder på den statliga infrastrukturen påverkades. Med andra 

ord såg Trafikverket att funktionen på den statliga infrastrukturen kunde påverkas. Denna 

typ av stöd har upphört med sektorsansvarets borttagande och Trafikverket finansierar 

bara åtgärder som ligger inom Trafikverkets ansarsområde. (Trafikverket 2013, s16) 

När sektorsansvaret togs bort skedde det i ett resonemang om att en myndighet (oavsett 

vilken myndighet) inte bör syssla med opinionsbildning. Sektorsansvaret togs bort i bud-

getpropositionen för 2010 och skulle ersättas av tydligare uppdrag i särskilda regerings-

beslut. I propositionen lyftes särskilt information som påverkar fram: ”informationsverk-

samhet som syftar till att påverka människors beteenden bör grunden för det klargöras i 

särskilda regeringsbeslut.” (Prop. 2011/12:1, s48-49). Några förtydligande uppdrag kring 

just detta har inte kommit. Sedan sektorsansvaret avskaffades har personer inom Trafik-

verket upplevt en osäkerhet kring vilka informationsåtgärder som tillåts. Resonemang 

kring opinionsbildning och sektorsansvaret skedde i SOU 2008:128 Tydligare uppdrag – 

istället för sektorsansvar.  

Några förtydligande regeringsuppdrag kring informationsinsatser har inte kommit. Däre-

mot har Trafikverket fått några uppdrag som tydligt har med avgränsningen av steg 1-2-

åtgärder att göra. Det största är Stadsmiljöavtalet (Förordning 2015:579). Ett annat ex-

empel är alkobommar.  

Efter att sektorsansvaret togs bort 

Sedan sektorsansvarets avskaffande har det uppstått ett mått av osäkerhet kring vilka 

informationsåtgärder som tillåts. Några informanter hävdar att det saknas en aktör som 

tar ett helhetsgrepp kring sektorn efter sektorsansvarets avskaffande, men att det också 

gavs ut för mycket pengar för lättvindigt under tiden med sektorsansvaret.  

”Det fanns problem med hur Trafikverket bedrev sektorsansvaret. I början lades 

det mycket pengar på sektorsarbete, mycket pengar på informationskampanjer, för 

vilka man inte kunde visa så mycket resultat för. Det lovades bort pengar ganska 

lätt. Men jag förstår inte vitsen med att ta bort sektorsansvaret. Nu när sektorsan-

svaret är borta tar ingen ansvar.” 

Tjänsteman 4, Trafikverket nationellt  
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Sektorsansvarets borttagande har enligt intervjuer gjort att kommuner eller andra aktörer i 

större utsträckning efterfrågar lösningar som Trafikverket betalar.  

 

”Det [samhällsutvecklare] är vårt förhållningssätt. Många tycker att ’vi vill ha en ny 

infrastrukturanläggning, kan ni fixa det.’ Man behöver ta det i det perspektivet men 

för den skull tar vi inte kostnadsansvaret för deras åtgärder.”  

Tjänsteman 1, Trafikverket nationellt  

 

”En kommun som antingen kan få t.ex. Mobility management-åtgärder eller en ny 

väg, väljer en ny väg eftersom de inte måste betala för väginvesteringen. Detta 

blev värre i och med att sektorsansvaret togs bort.” 

Tjänsteman 4, Trafikverket nationellt  

 

I samband med att sektorsansvaret togs bort, skulle även Trafikverket sluta att arbeta 

med opinionspåverkan. Myndigheten ska dock fortsätta att arbeta med informationssprid-

ning. Trafikverket understryker i en rapport från 2013 att information är ett nödvändigt 

verktyg men behöver oftast ingå ett paket av åtgärder. (Trafikverket, 2013, s22) Samma 

rapport skiljer på att informera fakta ”tillgängliggör fakta utifrån den kunskapsbas vi har” 

och annat. Trafikverket genomför inte ”riktade informationsinsatser i syfte att påverka be-

hov eller användning av transportsystemet.” (Trafikverket, 2013, s22-23). Efter sektors-

ansvarets avskaffande uppstod en osäkerhet kring vilka informationsåtgärder som tillåts. 

Se separat avsnitt om informationsåtgärder.  

 

Betoning på fyrstegsprincipen och precisering av steg 1-2-åtgärder 

Regeringen har i flera fall betonat att fyrstegsprincipen ska vara vägledande. Både i pro-

positioner (prop. 2011/12:1, prop. 2012/13:25) och i regeringsuppdrag (Regeringsupp-

drag 2012/13:119a,b) betonas fyrstegsprincipen. Regleringsbrev ger medel till fyrstegs-

principens alla steg och Trafikverkets instruktion (Förordning 2010:185) skriver att Trafik-

verket ska ha ett trafikslagsövergripande perspektiv.  

Fyrstegsprincipen började framhävas på dessa sätt efter att sektorsansvaret togs bort 

och när Trafikverket var nybildat. Införandet av ÅVS kan ses som ett svar på utmaningen 

att få fyrstegsprincipen att få större genomslag i den faktiska planeringen.  

Å ena sidan anger dessa regelverk att alla fyrstegsprincipens steg får ingå medan andra 

delar av samma regelverk å andra sidan är mycket precisa i vad som får ingå. Precise-

ringen innebär i praktiken att möjliga steg 1-2-åtgärder avgränsas bort. 

Här följer några utdrag ur nämnda regelverk.  
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 Regleringsbrevet för kommunikationer budgetåret 2016 har ett ramanslag satts 

för trimning, effektivisering och miljöinvesteringar (ap. 11.1). Medel får disponeras 

bl.a. för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg, för gång- och cykelvägar i det 

nationella stamvägnätet, miljöåtgärder inom transportområdet och för medfinan-

siering av kollektivtrafikanläggningar (enligt förordningen 2009:237).  

Samma formuleringar finns i motsvarande regleringsbrev för 2015. Men innan 

dess har inte fyrstegsprincipen funnits med i regleringsbreven. I regleringsbreven 

för budgetåren 2012-2014 fanns inga ramanslag till åtgärder inom fyrstegsprinci-

pens alla steg. De saknar formuleringar om fyrstegsprincipen eller steg 1-2-

åtgärder t.ex. beteendepåverkande åtgärder.  

 Infrastrukturpropositionen ger exempel på informativa styrmedel (ITS-åtgärder, 

variabla hastigheter, reversibla körfält, tidsbegränsade omkörningsförbud och 

Mobility management-åtgärder). Den anger även de ekonomiska ramarna för 

statlig infrastruktur, trimningsåtgärder och medfinansiering till kollektivtrafik (och 

hamnar, slussar m.m.).  

Kommentar: Här framgår en viktig utgångspunkt i regelverket kring steg 1-2-

åtgärder. Infrastrukturpropositionen lyfter fram fyrstegsprincipen som vägledande, 

men när finansieringen beskrivs så tillåter den i normalfall bara statlig infrastruk-

tur (dvs. steg 1-4) och medfinansiering av kollektivtrafikanläggning m.m.  

Exemplen på informativa styrmedel är åtgärder som Trafikverket och ”sam-

arbetsmyndigheter” är vana att hantera.  

 

 Regeringsuppdraget för nationell planering ger många exempel på steg 1-2-

åtgärder: samordning, styrmedel (banavgifter, administrativa styrmedel etc.), city-

logistik, samordnad järnvägstrafik, körfältsvariabla hastighetsgränser, elektrifie-

ring av väg, åtgärdspaket för cykel (bl.a. kunskapsspridning, vägvisning, cykel-

parkering).  

Kommentar: Exemplen visar en relativt bred palett av åtgärder på statlig infra-

struktur. På statlig infrastruktur ges exempel som kan tillhöra fyrstegsprincipens 

alla steg. Att informera om cykel (kunskapsspridning) nämns.  

  

 Länsplaneuppdraget gör det möjligt att satsa på specifika cykelåtgärder:  

”I länsplanerna för regional transportinfrastruktur finns möjlighet till satsningar på 

cykelåtgärder avseende nya cykelvägar längs statliga vägar, statsbidrag till kom-

munala cykelvägar, skyltningsåtgärder och cykelparkeringar. Det är angeläget att 

det i länsplanerna finns en redovisning av hur mycket medel som satsas på cykel-

åtgärder.” (s 5-6) 

Kommentar: Cykelåtgärderna som nämns är huvudsakligen fysiska åtgärder. ”Stadsbidrag 

till kommunala cykelvägar” preciserar inte vilken typ av åtgärd som avses. I en välvillig 

tolkning skulle formuleringen kunna tillåta alla steg i fyrstegsprincipen. Skyltningsåtgärd för 

cykel är t.ex. en fysisk steg 2-åtgärd.  
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 Trafikverkets instruktion nämner informationsspridning (steg 1), rådgivning (steg 

1) och samverkan (steg 1).  

”2 § Trafikverket ska […] 

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, 

miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde, (…)  

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de trafikför-

sörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik (…) 

3 § Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte 

att nå de transportpolitiska målen.”  

(Markerade ord är inte markerade i originaltexten) 

Kommentar: Hantering av informationsinsatser beskrivs i punkt 3. Det visar att in-

formationsinsatser är tillåtet även om opinionsbildning inte tillåts sedan sektors-

ansvaret togs bort. Samtidigt är formuleringen om informationsverksamheter så 

bred att en välvillig tolkning kan rymma många typer av åtgärder. Vilken typ av in-

formation får spridas och på vilket sätt?  

Angående råd och samverkan så är det ok för Trafikverket att ge råd till kollektiv-

trafikmyndigheter och samverka med andra aktörer. Instruktionen nämner inget 

om att andra aktörer får samverka med eller rådge finansiering av Trafikverket.  

4.2 Förordningar avgränsar Trafikverkets mandat  

Sektorsansvaret avskaffades och den nya myndigheten Trafikverket bildades 2010. Efter 

det kom bl.a. propositioner och uppdrag till Trafikverket med tydliga direktiv att arbeta 

med fyrstegsprincipen. ÅVS sjösattes och pilotprojekt genomfördes och utvärderades 

2011. När Trafikverket initierar ÅVS-processer ska ÅVS:en jobba utifrån fyrstegsprinci-

pen. Men regelverket hindrar Trafikverkets processledare att jobba med steg 1-2-åtgärder 

på annan aktörs ansvarsområde, vilket ger processledare en obekväm sits och risk för att 

andra aktörer blir besvikna. Det regelverk som sätter gränserna för arbetet med steg 1-2-

åtgärder är framför allt förordningarna om nationell plan (2009:236), länsplan (1997:263) 

och medfinansiering (2009:237).  

De tre förordningarna reglerar att Trafikverket kan medfinansiera fysiska åtgärder och att 

Trafikverket kan själva arbeta med alla fyra stegen i fyrstegsprincipen på den statliga in-

frastrukturen. Med andra ord tillåts inte åtgärder som inte är fysiska på annan aktörs in-

frastruktur.  

I tidigare avsnitt redovisas ett par förordningar som lyfter fram specifika steg 1-2-åtgärder. 

De precisa åtgärderna ska läsas i ljuset av de tre förordningarna för nationell plan, läns-

plan och medfinansiering. Tillsammans avgränsar de handlingsutrymmet ytterligare och 

gäller bara vissa utpekade åtgärder som är fysiska eller steg 1-4-åtgärder på statlig infra-

struktur.  
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Tre förordningar i korthet  

Nedan beskrivs kort de tre förordningarnas betydelse för steg 1-2-åtgärder.  

I förordningen om nationell transportplan (Förordning 2009:236) framgår att planen ska 

vara trafikslagsövergripande och att ”åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och 

val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruk-

tur” (2§ pkt6) tillåts. Det är en tydlig reglering av alla fyra stegen i fyrstegsprincipen. In-

riktning av investeringar av delar av medfinansieringsförordningen regleras i samma för-

ordning.  

Förordningen om statlig medfinansiering (Förordning 2009:236) innebär att staten medfi-

nansierar upp till 50% av kostnaden av bl.a. kollektivtrafikanläggningar på annan parts 

anläggning. Medfinansieringen beviljas bara för fysiska åtgärder. Medfinansiering kan 

beviljas för regionala kollektivtrafikanläggningar inom vägtrafik, spårtrafik, sjöfart och luft-

fart, förutsatt att staten inte har kostnadsansvar för anläggningen. Medfinansiering kan 

beviljas för fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala väg- 

och gatunätet. Trafikverket fördelar anslagna medel på grundval av nationell plan och 

länstransportplan.  

I förordningen om länsplaner (1997:263) så framgår det att länsplaner kan omfatta åtgär-

der som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt (dvs. steg 1-2-

åtgärder), och även åtgärder för effektivare användning av befintlig infrastruktur (vilket är 

steg 2-3-åtgärder). Anläggningar som kan få medfinansiering enligt medfinansieringsför-

ordningen kan ingå i länsplanen.  

” 3 § Länsplanen ska avse tolv år och omfatta (…) 

2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 

§ förordningen (2009:237)” 

Det är en nyckelformulering för steg 1-2-åtgärder. Eftersom medfinansiering bara ges till 

fysiska åtgärder så innebär skrivelsen i länsplaneförordningen i praktiken att icke-fysiska 

åtgärder inte får ingå i länsplanen. Så för statlig infrastruktur så tillåter nationella planen 

alla fyra steg, medan länsplaneförordningen i kombination med medfinansieringsförord-

ningen inte tillåter steg 1-2-åtgärder på annans anläggning.  

De tre förordningarna är äldre än de styrdokument som nämnts tidigare (regeringsupp-

dragen, propositionerna, instruktionen och regleringsbrevet) vilka betonar fyrstegsprinci-

pen.   

4.3 Trafikverkets tolkning av sitt mandat avseende steg 1-
2-åtgärder 

Från intervjuerna med tjänstemän på Trafikverket, både på nationell och på en regional 

nivå, framgår det att Trafikverkets mandat att arbeta steg 1-2-åtgärder upplevs på de 

flesta punkter som tydligt. Men i en del konkreta fall uppfattas regelverken som svår-

tydda. En del anställda kan känna frustration när regelverket hindar dem från att jobba 

med vissa steg 1-2-åtgärder. Om inte processledaren för en ÅVS förstår orsaken till, eller 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.htm#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.htm#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.htm
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ser nyttan med, att Trafikverket inte kan finansiera vissa åtgärder så kan det också bli 

svårare att förmedla orsaken till andra aktörer.  

Det som uppfattas som tydligt, av intervjuade tjänstemän på Trafikverket, är fysiska åt-

gärder på statlig infrastruktur. Enligt intervjuer har Trafikverket även ett tydligt mandat att 

planera och genomföra alla fyrstegsprincipens steg på sin egen statliga infrastruktur. 

Även om Trafikverkets mandat är tydligt på en övergripande nivå finns det praktiska fall 

som hamnar i gråzonen.  

De steg 1-2-åtgärder på statlig infrastruktur som upplevs tydliga kan exempelvis vara ITS, 

enkla trimningsåtgärder, belysning och reglering av trafikering, ny hastighetsgräns, sig-

nalprioritering, busskörfält och pendlarparkering, ändring av väghållaransvar och Mobility 

management-åtgärder (MM-åtgärder) i byggskedet. De steg 1-2-åtgärder på statlig infra-

struktur som, enligt våra intervjupersoner, inte är lika tydliga är t.ex. informationsåtgärder, 

beteendepåverkan, stadsmiljöavtal och nationell nivå på åtgärder (t.ex. skatter). Det finns 

även oklarheter om Trafikverket har mandat att arbeta med åtgärder på annan aktörs in-

frastruktur som påverkar funktionen på den statliga.  

 

Oklart mandat ger otydliga signaler utåt 

Uppfattningen om vad som är tydligt och inte varierar inom Trafikverket. En del tjänste-

män tycker regelverket för information och samverkan är tydligt. Andra uppfattar det inte 

lika tydligt, som t.ex. en intervjuad processledare:  

”[Trafikverket nationellt] har tittat på förordningen och kommit fram till att det inte 

finns någon möjlighet att använda pengarna till steg 1-2 åtgärder om åtgärderna 

inte är kopplade till fysisk infrastruktur. Förordningen tolkas ganska stramt. Sedan 

borde dessa förordningar skrivas om så att de blir mer tillåtande.”  

Tjänsteman 8, Trafikverket regionalt 

 

En annan tjänsteman med håller med om den snäva tolkningen.  

 

”Men vi har ’fått på moppo’ av departementet för att vi har gjort steg 1-2 åtgärder. I 

budgetproppen för ett antal år sedan fanns det skrivningar om att ej bedriva steg 1-

2 om det ej finns tydliga uppdrag. Trafikverket hade massor av utredningar om 

detta som presenterades för departementet. Det slutade med att vi är rejält försik-

tiga. Om vi är för snäva i tolkningen kan det bero på att vi fått på fingrarna.” 

Tjänsteman 4, Trafikverket nationellt 

 

Trafikverket upplever sig ha begränsade möjligheter att finansiera steg 1-2-åtgärder, och 

därför behöver andra aktörer tar ansvar om de ska kunna genomföras. En del processle-
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dare kan känna frustration när regelverket hindar dem från att jobba med vissa steg 1-2-

åtgärder. Reaktionen är ett tecken på att många vill arbeta för genomförande av steg 1-2-

åtgärder.  

Ett exempel på frustration finns i intervjuerna. En tjänsteman på Trafikverket har uppfattat 

att myndigheten inte har möjlighet att finansiera påverkansarbete inom ramen för ÅVS:er. 

Samtidigt tillåts det i samband med MM-i-byggskedet och pengar till steg 1-2-åtgärder 

finns i en regional plan. Tjänstemannen ställer sig frågande till varför man får använda 

pengar till detta i byggskedet men inte i övrigt.  

Risken finns att den här frustationen kan bidra till att otydliga signaler skickas till andra 

aktörer i ÅVS:erna. Om inte processledaren förstår orsaken till, eller ser nyttan med, att 

Trafikverket inte kan finansiera vissa åtgärder så kan det också bli svårare att förmedla 

orsaken till andra aktörer.  

Dessutom upplever en del tjänstemän att det är konstigt att staten inte kan ta ansvar för 

steg 1-2-åtgärder. Det uppfattas som underligt att staten tar ansvaret för planeringen me-

dan andra aktörer står för genomförandet av åtgärderna. I ljuset av att Trafikverket låter 

kommuner och regionala aktörer vara medfinansiärer av statlig infrastruktur, så kan age-

randet uppfattas som motsägelsefullt, något som exempelvis illustreras av följande citat: 

”Parterna tycker det är märkligt att inte staten kan ta ett ansvar för steg 1-2-

åtgärder som handlar om t ex påverkan av trafikanter (MM).  Nu landar ju ansvaret 

på dem. Vi tar ansvaret för planeringen men sen ska de stå för åtgärderna, även 

om störst nytta tillfaller den anläggning som Trafikverket är ansvarig för. När det 

gäller våra anläggningar gör vi ju tvärtom. Då vill vi att de lokala och regionala par-

terna ska medfinansiera om det ligger i deras intresse men när det gäller andras 

anläggningar får vi inte göra motsvarande.” 

Tjänsteman 4, Trafikverket regionalt 

 

Av intervjuerna framgår samtidigt att det, under denna studies gång, har förts interna dis-

kussioner inom Trafikverket där regionerna har haft möjlighet att framföra sina synpunkter 

och klargöra för Trafikverket nationellt hur de ser på vad Trafikverket bör få göra.  

 

Att inte diskutera finansiering tidigt ger risk för besvikelsediskussion 

Trafikverket har i ÅVS:er dialog med olika aktörer för att tillsammans lösa ett problem uti-

från fyrstegsprincipen. Åtgärder behöver finansieras och ibland förs diskussion om vem 

som ska betala i samband med ÅVS-rapportens arbete, ibland inte. I ÅVS-rapporten för 

Köpmansgatan i Båstad redovisas ansvarfördelning för genomförande av åtgärderna 

mellan kommunen och Trafikverket. Båda parter har skrivit under ÅVS-rapporten (Trafik-

verket, 2016a, s20-23). Det finns exempel på motsatsen där finansiering inte diskuteras 

under ÅVS-rapportarbetet. En intervjuperson menar att kommuner i sådana lägen kan få 
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förväntningar – på t.ex. en cykelbana - som inte kan infrias. Intervjupersonen ser en stor 

risk för besvikelsediskussion.  

Trafikverket medfinansierar inte steg 1-2-åtgärder 

Åtgärder på andra aktörers infrastruktur kan finansieras med förordningen om medfinan-

siering. I sammanhanget kan det vara värt att notera att det som styrdokumenten reglerar 

är att Trafikverket får finansiera olika typer av fysiska åtgärder på annan aktörs anlägg-

ning. Av våra intervjuer framgår att Trafikverket nationellt tolkar det som att steg 1-2-

åtgärder inte stöds av medfinansieringsförordningen, dvs att steg 1-2-åtgärder inte får 

finansieras på andras ansvarsområden.  

Många åtgärdsförslag har stoppats med hänvisning till medfinansieringsförordningen, till 

exempel pottpengar till annan part, samverkansavtal, utredningar av nytt stationsläge, 

gång- och cykelväg på annan aktörs infrastruktur. I några fall har konkurrensaspekter 

varit bidragande orsak, t.ex. där utredning av virkesterminal i Ljusdals kommun och inter-

net ombord på tåg och bussar i bl.a. Sörmland inte getts stöd med anledning av risk att 

gynna privat aktör. (Trafikverket 2015a) 

I en av våra intervjuer har dock tolkningen att inte steg 1-2-åtgärder stöds av medfinan-

sieringsförordningen problematiserats med hänsyn till att vissa steg 2-åtgärder kan vara 

fysiska. Är t.ex. en utvecklad busshållplats en steg 2- eller 4-åtgärd? Ur detta perspektiv 

kan det finnas anledning att inte fokusera för mycket på att kategorisera åtgärder i termer 

av steg 1, 2, 3 eller 4 utan istället titta på vad det handlar om för konkret åtgärd.  

 

Steg 1-2-åtgärder i länsplan 

Trafikverket nationellt tolkar länsplaneförordningen som att den gäller fysiska åtgärder. 

Region Skåne tolkar annorlunda och har i sin regionala transportinfrastrukturplan med 

finansiering av bl.a. Mobility management-åtgärder 1-2 miljoner per år. (Region Skåne, 

2014b, s68)  

Informationsåtgärder efter sektorsansvarets borttagande 

Efter sektorsansvarets avskaffande uppstod en osäkerhet kring vilka informationsåtgär-

der som tillåts. I konkreta fall kan det ibland vara svårt att skilja mellan vad som är sprid-

ning av fakta och opinionsbildning. Av intervjuerna framgår det att gränsdragning för in-

formationsåtgärder upplevs otydlig. Informationsåtgärder får ibland genomföras av Trafik-

verket, ibland inte. Att informera trafikanter om t.ex. stopp i trafiken går bra medan re-

klamkampanjer inte är tillåtet.  

”Under sektorsansvaret kunde vi t.ex. ha kampanjer, t.ex. Don´t drink and drive. 

Det var en sådan typisk åtgärd som vi kunde göra då, men inte längre. (…) Kam-

panjer gör vi inte, men någon typ av information får vi sprida. Vi måste få informera 

våra trafikanter. T.ex. om stopp i trafiken.” 

Tjänsteman 2, Trafikverket nationellt 
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Mellan dessa två ytterligheter finns en gråzon och gränsdragningen upplevs som svår. 

Vad räknas som kampanj respektive informationsspridning? Don´t drink and drive-

kampanjer och säkerhetsbälteskampanjer har Trafikverket arbetat med tidigare, men se-

dan sektorsansvaret togs bort finns en osäkerhet bland flera aktörer inom Trafikverket om 

myndigheten får arbeta med dem eller andra informationsinsatser. Flera tjänstemän på 

Trafikverket menar att det är otydligt vilka informationsinsatser som får respektive inte får 

finansieras.  

”Mobility Management kan vara med i byggskedet, det kan vara resplaner och pro-

gram. Men Trafikverket kan inte finansiera andras resplaner. (…) Det är lite svårt 

det där. (…) Jag vet inte om det bara är ok med kampanjer under byggskedet. Det 

kan också vara ok under infraplaneringen. Jag vet inte om det är så. Ofta genomför 

vi det mesta själv. Avgifter och skatter är steg 1, men det är inget vi finansierar, 

utan snarare något som man ändrar. ” 

   Tjänsteman 2, Trafikverket nationellt 

 

Andra tjänstemän tycker att gränsdragningen är tydlig.  

”Information får vi självklart arbeta under byggfasen. Vi får använda information om 

det är kopplat till den statliga infrastrukturen. Därför är MM i byggskedet ok. In-

formation kopplat till åtgärder som vi vidtagit, t.ex. öppnat en ny cykelväg, är ok 

och ska normalt göras inom ramen för projektet. Information om fakta kopplat till 

transportsystemet ska vi enligt vår instruktion tillhandahålla. Det gör vi vanligen via 

www.trafikverket.se.”  

Tjänsteman 3, Trafikverket nationellt 

 

Från intervjuerna framträder en bild av att Mobility Management åtgärder under byggske-

det uppfattas ligga inom Trafikverkets mandat, och att en av orsakerna till detta är att åt-

gärden då är direkt kopplad till den statliga infrastrukturen.  

Intervjuade personer på Trafikverket har haft svårt att ta ställning till om informationsåt-

gärder eller Mobility managementåtgärder för att påverka funktionen på en statlig väg är 

tillåtet eller inte. När respondenterna har fått ta ställning till några exempel där frågan är 

aktuell kan de genomgående svaren kan sammanfattas i att ”detta skulle man nog inte 

göra, men hypotetiskt skulle det vara möjligt”.  

Ett exempel, som presenterades för en intervjuperson, visar att det i vissa fall kan finnas 

områden där det är svårt att avgöra om Trafikverket har mandat att arbeta. Exemplet 

handlade om ifall Trafikverket kan medfinansiera gröna resplaner, där kommunen kontak-

tar företag i syfte att förändra val av transportmedel.  
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”Det är en fråga som är verkligen svår. Dels är det en länsplaneväg, lämnar utökat 

utrymme. I bästa av världar åker fler kollektivt och går och cyklar. Då är det region-

al fråga att ordna trafikeringen och då blir informationsinsatser en liten fråga i 

sammanhanget. Bra att kommunen tog det.” 

   Tjänsteman 1, Trafikverket nationellt 

 

4.4 Sammanfattning Trafikverkets mandat 

Trafikverkets mandat att arbeta med och finansiera steg 1-2-åtgärder kan i grova drag 

delas in i två grupper; åtgärder inom Trafikverkets ansvarsområde, och möjlighet att fi-

nansiera åtgärder inom en annan aktörs ansvarsområde. 

De tre förordningarna för nationell plan, länsplan och medfinansiering reglerar att Trafik-

verket kan medfinansiera fysiska åtgärder och att Trafikverket kan själva arbeta med alla 

fyra stegen i fyrstegsprincipen på den statliga infrastrukturen. Med andra ord tillåts inte 

åtgärder som inte är fysiska på annan aktörs infrastruktur.  

Regeringen har i flera fall betonat att fyrstegsprincipen ska vara vägledande. Både i pro-

positioner och i regeringsuppdrag betonas fyrstegsprincipen. Regleringsbrev ger medel 

till fyrstegsprincipens alla steg och Trafikverkets instruktion skriver att Trafikverket ska ha 

ett trafikslagsövergripande perspektiv.  

Trafikverket har begränsade möjligheter att finansiera steg 1-2-åtgärder, och de flesta 

steg 1-2-åtgärderna hamnar därför på en annan aktör. En del processledare kan känna 

frustration när regelverket hindar dem från att jobba med vissa steg 1-2-åtgärder när de 

samtidigt ska jobba utifrån fyrstegsprincipen. Risken finns att den här frustationen kan 

bidra till att otydliga signaler skickas till andra aktörer i ÅVS:erna. Intervjupersoner upple-

ver att Trafikverkets mandat att jobba med steg 1-2-åtgärder tolkas stramt. Om inte pro-

cessledaren förstår orsaken till, eller ser nyttan med, att Trafikverket inte kan finansiera 

vissa åtgärder så kan det också bli svårare att förmedla orsaken till andra aktörer.  

I samband med att sektorsansvaret togs bort skulle även Trafikverket sluta att arbeta 

med opinionspåverkan. Myndigheten ska dock fortsätta att arbeta med informationssprid-

ning. Skillnaden mellan opinionspåverkan och informationsspridning är svårtolkad och 

därför finns sedan sektorsansvarets borttagande en osäkerhet kring vilka informationsåt-

gärder som tillåts.  

Styrdokumenten, bl.a. medfinansieringsförordningen, reglerar att Trafikverket inte får fi-

nansiera icke-fysiska åtgärder på annan aktörs anläggning. Trafikverket tolkar det som att 

steg 1-2-åtgärder inte får finansieras på andras ansvarsområden. Det borde inte vara 

samma sak. Vissa steg 2-åtgärder kan till exempel vara fysiska. Är t.ex. en utvecklad 

busshållplats en steg 2- eller 4-åtgärd? En avgränsning i tolkningen borde snarare vara 

om åtgärden är fysisk än vilket steg den tillhör. 
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De steg 1-2-åtgärder på statlig infrastruktur som upplevs tydliga bland de intervjuade är 

exempelvis ITS, enkla trimningsåtgärder, belysning och reglering av trafikering, ny has-

tighetsgräns, signalprioritering, busskörfält och pendlarparkering, ändring av väghållaran-

svar och Mobility management-åtgärder (MM-åtgärder) i byggskedet. De steg 1-2-

åtgärder på statlig infrastruktur som inte är lika tydliga är bl.a. informationsåtgärder, pott-

pengar för steg 1-2-åtgärder, beteendepåverkan, stadsmiljöavtal och nationell nivå på 

åtgärder (t.ex. skatter). Det finns även oklarheter om Trafikverket har mandat att arbeta 

med åtgärder på annan aktörs infrastruktur som påverkar funktionen på den statliga.  

 

4.5 Faktorer inom Trafikverket som påverkar 
genomförandet av steg 1-2-åtgärder 

Utöver det regelverk som styr Trafikverkets mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder så 

har Trafikverkets interna struktur faktorer som bidrar till genomförandet av steg 1-2-

åtgärder. Detta avsnitt belyser de delar som framkommit i intervjuerna.  

Praktikaliteter sätter käppar i hjulet  

Vissa av informanterna på Trafikverket upplever att vissa praktikaliteter försvårar hante-

ringen av steg 1-2-åtgärder. Det gäller särskilt:  

 beslutsansvar,  

 beställningsrutiner,  

 redovisning av kostnader   

Trafikverket kan utreda och föreslå åtgärder. Men det är inte alltid Trafikverket som be-

slutar om åtgärderna även om åtgärderna rör den statliga infrastrukturen. Beslutsfattare 

kan vara andra aktörer, t.ex. länsstyrelsen, angående hastighetsreglering, eller departe-

ment när det gäller skatter och lagar.  

”Vi kan föreslå [steg 1-2-åtgärder] men andra tar beslut. Med den här typen av åt-

gärder är det ofta någon annan på en högre nivå som man fattar beslut – t.ex. 

vägavgifter, länsstyrelsen om hastigheter, skatter då måste man upp på departe-

mentsnivå. (…) Trafikverket kan utreda kring dessa åtgärder inom en ÅVS. Det kan 

krävas en fördjupad utredning som Trafikverket genomför.”  

Tjänsteman 2, Trafikverket nationellt 

 

En annan fråga är vem som beställer åtgärderna. Trafikverkets regioner gör beställning-

ar från andra delar av Trafikverket och måste se till att fysiska åtgärder (steg 2-4) kommer 

in i verksamhetsplaneringen. Enligt intervjuer verkar dock inte icke-fysiska steg 1-2-

åtgärder beställas utan behöver hanteras på annat sätt. Det är också svårt att hitta en 

fortsatt hantering av åtgärder som behöver utredas vidare.  
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”Det är beställarna ute på regioner som måste se till att det kommer ut i verksam-

hetsplaneringen. Då pratar jag om fysisk planering. Åtgärder som vi har ansvar för. 

Steg 1-2-åtgärder är inget vi beställer – de som är ansvariga måste se till att de 

kommer in i verksamhetsplanen (…)Det finns mottagare för steg 1-2, men det be-

ror på vad det är för typ av åtgärd. Det finns mottagare om det är inom vårt arbets-

område – t.ex. inom drift och underhåll.  

Tjänsteman 2, Trafikverket nationellt 

     

I de studerade fallen framgår det också att det finns en otydlighet kring hanteringen av 

vidare utredningar efter en ÅVS. En del anställda på Trafikverket uppfattar att Trafikver-

ket Investering vill ha tydliga beställningar. Eftersom alla steg i fyrstegsprincipen inte är 

tydliga så finns en osäkerhet kring vad som händer om Investering inte tar emot beställ-

ningen.  

”ÅVS är klar – då står vi med luddiga åtgärder. Vårt beställningssystem är upp-

byggt kring att åtgärdsförslagen ska vara tydligare. Särskilt när vi ska beställa nå-

got. Det kräver att det ska vara tydligare beskrivet.” 

  Tjänsteman 2, Trafikverket regionalt 

 

”Jag har fått en uppfattning att det är svårt att beställa utredningar av investering. 

Man kan bara beställa planläggningsprocessen en gång. Men den här gången tog 

de emot beställningen.” 

  Tjänsteman 9, Trafikverket regionalt 

 

Ytterligare en praktisk fråga som sätter käppar i hjulen för hantering av steg 1-2-åtgärder 

är finansiell redovisning. Det finns ingen budgetpost för samverkansåtgärder, vilket tro-

ligen innebär att färre är benägna att genomföra samverkansåtgärder.  

”Vi har ingenstans att föra dom [samverkansåtgärderna] posterna om man inte kan 

knyta dem till en infrastruktur. Vissa tycker att det är ett problem. Kontot styr vårt 

arbete med regional utveckling.” 

   Tjänsteman 1, Trafikverket nationellt 

 

”Vi har en budgetpost för att genomföra ÅVS:er men det är svårare att hitta pengar 

för kompletterande utredningar. (…) Gestaltningsprogrammet behöver utredas vi-

dare. Det kanske behövs konsulthjälp, men det finns ingen tydlig budgetpost för 

detta” 

Tjänsteman 1, Trafikverket regionalt 
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Rutiner för hantering av steg 1-2-åtgärder 

Det finns rutiner för hur åtgärder ska tas om hand efter en ÅVS, nu gällande är daterad 

april 2015. Under 2016 har en utredning genomförts och en översyn av ÅVS-rutinen ska 

göras bl.a. utifrån resultaten av den utredningen.  

Den befintliga interna rutinbeskrivning för ÅVS:er  pekar ut projektledaren som ansvarig 

för att resultatet från ÅVS-studien överlämnas till enheterna för Samhällsplanering och 

åtgärdsplanering, samt till externa parter och andra verksamhetsområden inom Trafikver-

ket. Projektledaren ansvarar även för att arbeta in åtgärder i ÅVS-portalen (en databas 

för åtgärder). Detta tillvägagångssätt är ett förtydligande jämfört med hur det fungerade 

innan. Tidigare hängde genomförande av åtgärder ofta på om projektledaren för ÅVS:en 

valde att ta tag i fortsättningen själv, vilket följande citat från förstudien visar: 

”Någon behöver ta över bollen när studien är klar. Nästa steg är inte tydligt. Mycket 

dialog behövs i det fortsatta arbetet, det är inte bara att verkställa. Det ska vara rätt 

person som kan ta det arbetet. Eller ska man lägga in mer av det arbetet i själva 

studien? Det är inte tydliggjort.”  

Processledare för ÅVS, intervjuad under förstudien (Fernström et.al. 2015, s12). 

 

Hjälpmedel  

ÅVS-portalen är en databas där alla åtgärder i alla ÅVS:er avses registreras. ÅVS-

portalen är nyuppstartad och ska vara tillgänglig för andra aktörer, tex kommuner, reg-

ioner med inloggning. ÅVS-portalen används dock relativt lite än så länge. 

Även andra hjälpmedel efterfrågas. En person fick en fråga om medfinansiering av åtgär-

der för att förbättra funktion och svarade bl.a.:  

”Det vore bra om det finns en handbok utifrån vilken man diskuterar vad man får 

göra från fall till fall. Det är ju viktigt att man gör likadant i olika regioner. Och att 

man använder statliga medel rätt. ” 

Tjänsteman 2, Trafikverket nationellt 

 

Processledare på Trafikverket har uttryckt att de saknar forum för ÅVS-relaterade frågor 

där de kan diskutera olika ÅVS-relaterade frågeställningar med andra i samma roll runt 

om i landet. Det framstår som att processledare skulle vara hjälpta av att ha ett nätverk 

med andra processledare på Trafikverket i Sverige där de skulle kunna diskutera alla ty-

per av frågor som processledare för ÅVS:er behöver hantera. Idag ser situationen olika ut 

i olika regioner och vissa regioner tar egna initiativ till ÅVS-grupp inom regionen. På Tra-

fikverket nationellt pågår kontinuerligt diskussioner med kompetensstärkande inslag och 

erfarenhetsutbyte.  

”Hur det ska göras finns det inga forum att diskutera med andra regioner. Det finns 

inga nätverk längre. Kunskapsöverföring mellan regionala utredningsledare eller 
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utredare inom myndigheten är i det närmaste obefintligt. Det finns en avsaknad av 

stimulerande diskussioner kring smarta 1-2, så väl som 3-4 åtgärder. Det känns 

väldigt märkligt att det inte finns en strukturerad samverkan mellan regionala tjäns-

temän som arbetar operativt med utredningar. Särskilt med tanke på att ÅVS:er är 

en så central del av vårt uppdrag. På Vägverket hade man nätverk, men nåt sånt 

har vi inte haft nu. Ingen skillnad efter omorganisationen av Planering. Man borde 

se det som väl investerade pengar att få till intern kunskapsöverföring.” 

Tjänsteman 4, Trafikverket regionalt  

 

Åtgärder som har upparbetade kanaler har större chans att 

genomföras 

Vissa åtgärder hanteras relativt smidigt efter avslutad ÅVS., t.ex. hastighetsändring och 

ändring av väghållaransvar då det finns etablerade tillvägagångssätt för hanteringen av 

dessa åtgärder. Intervjuer i den här studien tyder på att tydliga och upparbetade rutiner 

skulle kunna underlätta genomförandet av steg 1-2-åtgärder. Detta gäller även om hante-

ringen ligger på en annan aktör. 

”Trafikverkets mandat beror på vad det är för typ av åtgärd man avser. Ryms de 

inom vårt mandat är det ok. T.ex. är ny hastighetsgräns är ok. Steg 2 kopplat till 

underhåll är ok, t.ex. signalprioritering och busskörfält.”  

    Tjänsteman 2, Trafikverket nationellt 

 

Intervjuerna tyder även på att det inom Trafikverket ibland kan finnas otydliga eller mindre 

upparbetade kanaler, alltså avsaknad av vedertagna arbetssätt och tillvägagångssätt. Det 

kan exempelvis handla om frågor som inte hanteras på Trafikverket regionalt, där ÅVS-

arbetet görs, exempelvis på det är drift- och underhållsfrågor. Detta vara en faktor som 

försvårar genomförandet av steg 1-2-åtgärder.  

”Det finns risk att drift och underhållsfrågor inte tas om hand i ÅVS:er. Drift och un-

derhåll styrs nationellt på Trafikverket. ”  

Tjänsteman 1, Trafikverket nationellt 

Sammanfattning 

Trafikverkets interna organisationsstruktur påverkar arbetet med steg 1-2-åtgärder. De 

saker som nämns i avsnittet har framkommit i intervjuer.  

Praktiska saker sätter käppar i hjulet för genomförandet av steg 1-2-åtgärder. Av inter-

vjuer har framkommit att beslutsansvaret, beställningsrutiner och avsaknad av budget-

post försvårar genomförandet av steg 1-2-åtgärder. Det finns en rutin för hur åtgärder 

efter avslutad ÅVS tas om hand. Under 2016 har det utretts om hur åtgärder tas om hand 
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efter avslutad ÅVS och utifrån resultatet av den utredningen ska en översyn av ÅVS-

rutinen göras Om den kommer att beakta beslut, beställning och budget är inte känt.  

Trafikverket har en vana att hantera vissa åtgärder om de har upparbetade ”kanaler”, 

dvs. upparbetade arbetssätt att hantera vissa åtgärder. Sådana åtgärder har större chans 

att genomföras.  

Trafikverkets hjälpmedel avseende hantering av steg 1-2-åtgärer är något bristfälliga. De 

som nämnts i intervjuer är databasen ÅVS-portalen där alla åtgärder i alla ÅVS:er avses 

registreras. ÅVS-portalen används relativt lite än så länge. Ett forum för tjänstemän på 

Trafikverket där ÅVS-relaterade frågor kan diskuteras skulle också vara ett hjälpmedel.  
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5 Diskussion och slutsatser: 
Förutsättningarna för steg 1-2-åtgärder 
att genomföras efter avslutad ÅVS  

 

Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för förutsättningarna för steg 1-2-åtgärder 

att genomföras efter avslutad ÅVS. Med hjälp av fallstudierna och en särskild delstudie 

av styrdokument som reglerar Trafikverkets mandat att arbeta med och finansiera steg 1-

2-åtgärder har ett antal iakttagelser kring dessa förutsättningar kunnat göras. I detta kapi-

tel diskuteras dessa iakttagelser mer övergripande.  

 

5.1 Trafikverkets förutsättningar att arbeta för steg 1-2-
åtgärders genomförande 

Trafikverkets commitment att arbeta med fyrstegsprincipen 

Genomförandet av steg 1-2-åtgärder efter avslutad ÅVS förutsätter att någon aktör åtar 

sig ansvaret för att genomföra dem. Därför är commitmentbegreppet centralt i denna stu-

die. När det gäller Trafikverket som organisation är det tydligt från våra fallstudier (kapitel 

3) att det ofta finns en stark vilja och ambition hos Trafikverkets egna tjänstemän att ar-

beta för att fyrstegsprincipen ska tillämpas. Fyrstegsprincipen betonas i Trafikverkets do-

kument, på workshops och i intervjuer. Hos Trafikverket finns det således ett starkt 

affective commitment (”vilja”) att lyfta fram steg 1-2-åtgärder och arbeta för att de ska ge-

nomföras.  

Som framgår i kapitel 4 är, på motsvarande sätt, fyrstegsprincipen starkt framträdande i 

många av de styrdokument som beskriver Trafikverkets uppdrag och uppgifter. Detta 

framgår också inte minst i propositionen om ett nytt planeringssystem (Prop 2011/12:118) 

där regeringen lägger grunden för införandet av ÅVS genom att ange att en ”förutsätt-

ningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen” (s 89) 

bör föregå den formella fysiska planeringen. Dokument som dessa skickar en tydlig sig-

nal om att Trafikverket bör arbeta med åtgärder inom hela fyrstegsprincipen. Åtskilliga 

intervjuer med Trafikverksföreträdare i denna studie vittnar om att det finns en tydlig upp-

fattning att Trafikverket har en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart transportsystem och 

att fyrstegsprincipen utgör en central komponent i det. Sammantaget tyder detta på att 

det finns ett påtagligt normative commitment (”plikt”) hos Trafikverket att arbeta med steg 

1-2-åtgärder.  

Kapitel 4 visar samtidigt att Trafikverkets egna möjligheter att åta sig ansvaret för steg 1-

2-åtgärder är omgärdat av ett antal begränsningar, dels när det gäller vad Trafikverket 

har formella möjligheter att göra, dels när det gäller interna rutiner som påverkar verkets 

förmåga att arbetas utifrån dessa möjligheter. De formella hindren för Trafikverket att f i-
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nansiera steg 1-2-åtgärder, framför allt i de förordningar som reglerar vilka typer av åt-

gärder Trafikverket får finansiera med medel ur nationell och regional plan, medför att 

olika initiativ som tagits för att genomföra steg 1-2-åtgärder har stoppats. För Trafikver-

kets del finns det alltså ett svagt continuance commitment (”tvång”) att arbeta med steg 

1-2-åtgärder.  

En generell iakttagelse i denna studie är således att Trafikverket, på ett övergripande 

plan, å ena sidan har såväl en ”plikt” som ambition att arbeta med steg 1-2-åtgärder men 

å andra sidan har begränsade möjligheter att prioritera dem i sin verksamhet. Som över-

gripande slutsats innebär det att det i vissa avseenden finns goda förutsättningarna för 

steg 1-2-åtgärder att genomföras efter avslutad ÅVS, medan dessa förutsättningar är 

sämre i andra avseenden.  

 

Olika uppfattning om Trafikverkets mandat att arbeta med steg 1-2-

åtgärder  

Trafikverkets mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder är i stora delar tydligt för många 

på Trafikverket, men i konkreta fall finns det ibland en gråzon, särskilt gällande informat-

ionsåtgärder och Mobility Management åtgärder. Otydligheten och osäkerheten kring 

huruvida Trafikverket har mandat att finansiera och arbeta med vissa åtgärder riskerar att 

leda till att åtgärderna inte blir av. Detta riskerar även att bidra till otydliga signaler till 

andra aktörer, vilket kan bidra till orealistiska förväntningar och risken att Trafikverket väl-

jer att inte genomföra åtgärder i dessa gråzoner för att undvika misstag.  

Vi ser en tendens att Trafikverkets begränsningar i mandatet att arbeta med steg 1-2-

åtgärder skapar viss frustration hos verkets medarbetare, inte minst processledare, över 

den tvetydighet som det innebär att å ena sidan så tydligt lyfta fram behovet av att arbeta 

utifrån fyrstegsprincipen och att Trafikverkets roll har utvecklats från infrastrukturbyggare 

till samhällsutvecklare, och å andra sidan inte kunna hjälpa till att lösa problem med hjälp 

av steg 1-2-åtgärder mer än i förhållandevis avgränsade sammanhang direkt knuta till 

den statliga infrastrukturen. Detta kan påverka förtroendet för Trafikverket som aktör, ex-

empelvis genom känslan att Trafikverket vill lämpa över ansvaret av åtgärder på andra 

aktörer (dvs. försvaga normative commitment).  

Slutligen finns det en risk att Trafikverkets begränsade mandat att enbart arbeta med 

steg 1-2-åtgärder kopplade till den statliga infrastrukturen leder till att de mest effektiva 

åtgärderna för att lösa de identifierade problemen faller mellan stolarna och inte genom-

förs. Ett tydligt mandat att finansiera åtgärder som bidrar till en eftersträvad statlig funkt-

ion skulle kunna minska den här risken.  

Att Trafikverket har begränsade möjligheter att arbeta med steg 1-2-åtgärder innebär 

dock inte att de är obefintliga. Som framgår av kap 4.1 har Trafikverket ett tydligt mandat 

att arbeta med hela fyrstegsprincipen i ett antal sammanhang och i vissa avseenden. I ett 

mycket direkt avseende har t ex Trafikverket möjlighet att finansiera åtgärder inom fyrs-

tegsprincipens alla steg om det sker på en statlig anläggning. Mer problematiskt blir det 
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däremot när det handlar om andra aktörers ansvarsområden, oavsett om det bidrar till 

den statliga funktionen och transportpolitisk måluppfyllelse eller inte. Men i ett mer indi-

rekt avseende har Trafikverket goda möjligheter att främja genomförandet av steg 1-2-

åtgärder genom sitt sätt att arbeta på, inte minst i ÅVS:er. Även om Trafikverket har svårt 

att finansiera vissa steg 1-2-åtgärder visar fallstudierna exempel på processer där själva 

ÅVS:erna kan påverka andra aktörers commitment att genomföra steg 1-2-åtgärder.  

 

5.2 ÅVS som verktyg för steg 1-2-åtgärder  

ÅVS-metodiken kan således, rätt utformad, underlätta för genomförandet av steg 1-2-

åtgärder. En ÅVS kan, genom att involvera flera aktörer, bidra till samsyn hos deltagande 

aktörer och bättre förståelse för såväl problembild och vad som är möjligt att göra. Fall-

studierna har visat att metoden kan bidra till att deltagande aktörer får en ökad förståelse 

för varandras förutsättningar. Detta kan i sin tur leda till ökat förtroende för varandra, vil-

ket i förlängningen kan bidra till att aktörerna genomför det som de åtar sig att genomföra 

(normative commitment). Vidare kan ÅVS-metodiken bidra till ny kunskap, som i vissa fall 

kan visa att tänkta åtgärder inte är det bästa sättet att lösa det identifierade problemet. 

När det händer kan det öppna för steg 1-2-åtgärder om ÅVS:en visar att på ett kostnads-

effektivt sätt kan bidra till de uppsatta målen (affective commitment). Förutsättningarna för 

dessa positiva resultat att uppnås är dock inte givna utan beror på ett antal grundläg-

gande aspekter av ÅVS-processen som problematiseras nedan.  

 

Förankring och delaktighet som förutsättning för överenskommelser 

Samtliga av de ÅVS:er som har studerats här har dragit ut på tiden. Av olika skäl tenderar 

de ursprungliga tidplanerna att vara alltför optimistiska. Ett skäl till detta är att förank-

ringsproblematiken ofta underskattas. Ett annat skäl är sakfrågorna visar sig vara mer 

komplexa än man tänkt sig initialt. Ytterligare ett skäl är när praktiska omständigheter 

försvårar arbetet på vägen (t ex att konsulter eller personal har bytts ut).  

Hur processens genomförs har alltså stor betydelse för det resultat som kommer ut av 

den. Vi har sett, i intervjuer och vid workshops, att många aktörer förknippar ÅVS:en med 

ÅVS:ens workshops. Man deltar ofta engagerat och uppfattar dessa workshops som bra, 

men går sen hem och väntar på att Trafikverket ska återkomma. Samtidigt har betydel-

sen av känslan av delaktighet framgått i våra fallstudier. Det märks inte minst vid works-

hops som kommer att handla om andra saker än det som förväntats av deltagarna. En av 

de intervjuade politikerna i Gällivare var också tydlig med det i en av intervjuerna. Om 

man ska vara bärare av resultatet måste man känna att man är del i processen. Det kan 

kräva mer än en inbjudan för att denna känsla av delaktighet ska uppstå och är därför en 

stor utmaning i åstadkommandet av en process som främjar commitment hos parterna.  
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ÅVS-upplägget skapar stora förväntningar som kan vara svåra att 

leva upp till 

Huruvida ÅVS:en bidrar till ökad samsyn och förtroende aktörer emellan är alltså inte 

självklart. Fallen i den här rapporten har visat att en ÅVS kan skapa förväntningar hos 

deltagande aktörer, och om dessa förväntningar inte införlivas finns det en risk att aktö-

rerna upplever sig som svikna och förtroendet för Trafikverket kan då minska. Det är där-

för viktigt att inte skapa höga förväntningar som inte går att uppfylla.  

Av våra fallstudier har det framgått att det inte är ovanligt att aktörer som deltar i ÅVS inte 

vet vad en ÅVS, eller syftet med en ÅVS, är. Många aktörer som deltar i ÅVS har därför 

blandade (eller inga) förväntningar på det ÅVS:en. Detta spelar stor roll för hur syftet med 

ÅVS kan och bör förmedlas. Förmedlandet av syftet med en ÅVS är ofta mer komplicerat 

än det kan verka och behovet av det underskattas lätt. En konsekvens av ett dåligt kom-

municerat syfte är att förväntningarna på vad ÅVS:en ska leda fram till kan komma att 

variera, bli orimliga och vara felriktade, med risk för att förtroendet för processen som 

helhet, och Trafikverket som ansvarig för den, skadas och att det istället skapas miss-

tänksamhet mellan parterna.  

Vi har i våra fall sett exempel på hur de inledande förväntningarna på ÅVS:en skiljer från 

det ÅVS:en är tänkt att handla om och att det efter hand under processens gång väcks 

frågor om vad Trafikverket egentligen vill uppnå med ÅVS:en – trots att detta har beskri-

vits av Trafikverket i såväl skrift som vid presentationer. En slutsats är därför att kommu-

nicerandet av syftet med ÅVS:en är oerhört centralt för vilka förväntningar som skapas 

och för förutsättningarna för ett ömsesidigt förtroende och tillit mellan parterna att växa 

fram. Men att kommunicera syftet är inte enbart en fråga om att förmedla en formell 

skrivning. Lika mycket som kommunikation handlar om avsändarens förmåga att infor-

mera om ett budskap handlar det om mottagarens sätt att ta emot detta budskap på. Det 

finns omfattande forskning som visar hur den mening ett budskap får skapas i själva in-

teraktionen mellan parterna (t ex Healey 2007) och därför finns det anledning att i högre 

grad se kommunicerandet av syftet som en del av själva processen – just för att säker-

ställa att parterna är införstådda med vad det gemensamma arbetet syftar till. 

Strävan efter en förutsättningslös analys av ett transportrelaterat problem, med ledord 

som helhetsperspektiv, fyrstegsprincipen, transportslagsövergripande, mm innebär i prak-

tiken att enskilda aktörers ansvarsområden behöver ses ur ett aktörsövergripande per-

spektiv. Statens infrastruktur behöver analyseras som en del i transportsystemet som 

helhet, där den kommunala infrastrukturen och olika aktörers agerande är viktiga kompo-

nenter. Av fallstudierna framgår att det samtidigt finns en risk att just denna utzoomning 

tolkas som ett försök från Trafikverket att hitta möjligheter för andra aktörer att ta på sig 

ansvaret för åtgärder som egentligen ligger i statens intresse. I den mån Trafikverket inte 

får finansiera utpekade åtgärder kan denna risk förstärkas. Trafikverkets förmåga att 

skapa rätt och rimliga förväntningar hos de aktörer som berörs av en ÅVS som initieras 

av Trafikverket är därför helt central i det relationsbyggande som lägger grunden för ett 

commitment hos Trafikverkets samarbetspartners att genomföra steg 1-2-åtgärder.  
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I de ÅVS:er som följts inom ramen för denna studie har Trafikverket använt workshopar-

na till att förklara syfte med respektive ÅVS och för att styra förväntningarna. Samtidigt 

framgår det, av såväl diskussioner på workshoppar som intervjuer med ÅVS-deltagare, 

att tolkningarna av syfte och vad som är rimligt att förvänta sig lätt varierar mellan aktörer 

beroende på vad var och en har för perspektiv, utgångspunkter och intressen. Att ÅVS 

måste föregå objekt i nationell plan kan skapa förväntningar på att en ÅVS kommer leda 

till fysiska åtgärder. En generell slutsats av denna studie är därför att just skapandet av 

förväntningar bör förstås som en mycket betydelsefull aspekt som lätt underskattas i 

ÅVS-sammanhang.  

Trafikverkets förutsättningar att förmedla syfte och skapa förväntningar påverkas också 

av Trafikverkets reella möjligheter att arbeta med olika typer av åtgärder. Om Trafikverket 

inte har möjlighet finansiera något annat än fysiska åtgärder kan förväntningarna på att 

det är just steg 3-4-åtgärder som ÅVS:en ska resultera i förstärks. En otydlighet kring Tra-

fikverkets mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder är därför problematiskt som förutsätt-

ning för genomförande av steg 1-2-åtgärder, inte bara i det direkta avseendet att det har 

betydelse för vilka ekonomiska resurser som finns tillgängliga utan också mer indirekt i 

den mån det påverkar förtroendet för Trafikverket som samhällsbyggnadsaktör med upp-

draget att arbeta utifrån fyrstegsprincipen. 

Det finns därför goda skäl att se över detta mandat – dels när det gäller det formella 

mandatet, dvs formulerandet av Trafikverkets uppdrag, dels när det gäller uttolkningen av 

detta uppdrag.  

 

Skriftliga överenskommelser med olika tyngd 

Trafikverkets begränsade möjligheter att arbeta med och finansiera steg 1-2-åtgärder gör 

att många steg 1-2-åtgärder hamnar på kommunen. Som framgår av kap 4 är också Tra-

fikverkets interna rutiner för att beställa åtgärder uppbyggda för att beställa konkreta fy-

siska åtgärder, vilket rent formellt gör det svårare för Trafikverket att beställa vissa typer 

av steg 1-2-åtgärder (såsom samverkansåtgärder etc.). Ju svårare det är för Trafikverket 

att hantera steg 1-2-åtgärder desto viktigare är det att andra parter tar ansvar för dem om 

de ska kunna genomföras. För att åtgärder ska genomföras krävs det då att kommunen 

ser nyttan med att genomföra åtgärderna. Ett avtal mellan Trafikverket och kommunen 

kan vara ett effektivt verktyg för att skapa continuance commitment genom att klargöra 

ansvar och fördela kostnader mellan kommunen och Trafikverket, samt att binda upp 

varandra vid åtaganden genom att villkora de egna åtgärderna med den andre partens 

åtgärder (se t ex resultatet av ÅVS Trafiksituationen i Kivik i Fernström m fl 2015).  

Medan vissa ÅVS:er resulterar i tydliga åtaganden tenderar många ÅVS:er att landa mer i 

inriktningar och fortsatt utredning än i konkreta förslag till specifika åtgärder. Därför är det 

inte alltid realistiskt att förvänta sig bindande genomförandeavtal som resultat av ÅVS:er. 

Men om en ÅVS påverkar möjligheterna att genomföra andra strategier där steg 1-2-

åtgärder utgör en central del, t ex trafikstrategier, parkeringsstrategier, att måla cykelba-
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nor, införa p-avgifter på gatuparkering, etc, så innebär det i praktiken att ÅVS:en har 

främjat och underlättat genomförandet av steg 1-2-åtgärder, även om detta genomfö-

rande inte finns formaliserat i ett konkret avtal eller sker som en direkt följd av själva 

ÅVS:en. 

Utifrån vad som har framkommit i denna studie tycks det därför finnas fördelar med att 

formalisera överenskommelser om fortsatt inriktning i formellt icke-bindande, men mora-

liskt förpliktigande avsiktsförklaringar. Många av de intervjuade talar positivt om avsikts-

förklaringar, dels som ren dokumentation av överenskommelser att falla tillbaka på vid 

exempelvis personalförändringar och utbyte av politiker, dels som en manifestation av en 

process som har lett till att parterna är överens om en inriktning för fortsatta arbete. En 

avsiktsförklaring kan ge en signal och stärka känslan av förpliktelse hos både kommun, 

Trafikverket och andra parter som tillsammans har tagit fram rekommenderade åtgärder 

och skrivit under avsiktsförklaringen, att fullfölja den inriktning man kommit överens om 

och att de rekommenderade åtgärderna ska genomföras. Som uttryck för en förankrad 

gemensam viljeinriktning kan en avsiktsförklaring också lägga grunden för ett avtal att 

undertecknas i ett senare skede, där Trafikverket åtar sig att genomföra vissa åtgärder i 

utbyte mot att andra aktörer åtar sig andra åtgärder. Om sådana icke bindande överens-

kommelser ska få praktisk betydelse bygger det dock på att förtroendet mellan parterna 

är tillräckligt högt för att man ska sätta sin tilltro till varandras underskrifter. För det att 

hända krävs dels en vilja att jobba vidare tillsammans (affective commitment), dels en 

känsla av lojalitet till det gemensamma projektet (normative commitment).  

Hittills har avsiktsförklaringar och avtal diskuterats, därför att det är dessa två som fram-

kommit i våra fall och intervjuer oftast. Men de skriftliga dokumentens funktion som ut-

tryck för olika grad av commitment kan få olika tyngd beroende på hur de formuleras och 

hur de hanteras. En avsiktsförklaring är t ex i juridisk/formell mening precis lika lite bin-

dande om den är undertecknad av kommunalråd som av chefstjänsteman. Men ur ett 

normative commitment perspektiv kan den ha olika tyngd. Ett sätt att illustrera denna ny-

ansskillnad är med följande figur som är tänkt att visa på de olika typer och grad av 

commitment som ett skriftligt dokument kan signallera – från allmänt hållna rapporter från 

samarbeten mellan aktörer i en ÅVS via mer precisa dokument med underskrifter av cen-

trala aktörer till juridiskt bindande underskrivna avtal.  
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Principiell illustration av hur exempel på skriftliga dokument kan frambringa commitment i olika om-

fattning och styrka. 

 

Medan ett underskrivet avtal kan ses som det starkaste uttrycket för en bindande över-

enskommelse kan även en allmänt hållen ÅVS rapport som ett antal parter deltagit i 

också ses som uttryck för någon form av gemensam viljeyttring om än avsevärt svagare. 

Med en underskrift från respektive part, särskilt från högsta nivå, ökar tyngden i doku-

mentet och om den dessutom underskriven offentliggörs på ett sätt som tydligt signallerar 

den gemensamma viljan och övertygelsen att den överenskomna inriktningen är rätt väg 

att gå ökar tyngden ytterligare. På motsvarande olika typer av förstärkande moment 

kopplas på och bidra till den commitment som dokumentet är uttryck för, t ex antagande i 

politiska församlingar, korshänvisningar i andra strategiska dokument, deklarerandet av 

det aktuella dokumentet som utgångspunkt för förhandlingar mellan parter i andra sam-

manhang osv. Även om det bara är en viss typ av dokument som är juridiskt bindande 

kan alltså andra ”svagare” dokument få en tyngd och styrka som åstadkommer motsva-

rande effekt, men inte i kraft av att skapa continuance commitment men normative eller 

affective commitment istället.  

 

5.3 Summering av förutsättningar för commitment att 
genomföra steg 1-2-åtgärder 

Sammanfattningsvis kan det återigen poängteras att förutsättningarna för genomförande 

av steg 1-2-åtgärder efter avslutad ÅVS inte nödvändigtvis behöver föreligga i form av 

continuance commitment, gå genom avtal om finansiering där en avvikelse från överens-

kommelsen förknippas med bestraffning, även om det kan förväntas stärka förutsättning-

arna. En annan möjlighet är att skapa affective commitment, dvs en vilja, t ex genom mo-

rötter, incitament och ökad kunskap. Det kan också ske genom att skapa normative 
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commitment, dvs en känsla av förpliktelse, t ex i form av lojalitet gentemot överenskom-

melser och framdiskuterad inriktning. För normative commitment att växa fram krävs en 

process som bygger upp en relation mellan aktörer som aktörerna upplever så pass vär-

defull att en avvikelse uppfattas som ett svek. En underskriven avsiktsförklaring kan vara 

ett sätt att stärka denna normative commitment. I en ännu starkare form kan continuance 

commitment skapas av juridiskt styrande avtal där var och en blir tvungen att agera i en-

lighet med gemensamma inriktningar, men så länge samspelet mellan aktörer sker i nät-

verk kan ingen tvingas in i en sådan relation. Därför förutsätter möjligheten att teckna 

bindande avtal att det först föreligger en tillräckligt stark affective och normative commit-

ment som grund för continuance commitment.  

Om steg 1-2-åtgärder ska kunna genomföras behöver man därför arbeta med sådana 

faktorer som påverkar relevanta aktörers uppfattning om vad de vill göra, vad de måste 

göra och vad de känner sig förpliktigade att göra, dvs affective, continuance och norma-

tive commitment. Följande figur illustrerar denna principiella slutsats och ger exempel på 

”katalysatorer” eller drivkrafter för detta att hända, samt exempel på instrument som kan 

främja detta. 

 

 

Exempel på drivkrafter bakom olika typer av commitment samt exempel på instrument för att främja 

dessa. 

 

För att en aktör ska vilja åta sig ansvaret för en åtgärd behöver aktören vara förvissad om 

att det är en relevant och meningsfull åtgärd att vidta. En viktig iakttagelse i fallstudierna 

är att de diskussioner som förts inom ÅVS:erna har påverkats mycket av det underlag 

som funnits tillgängligt. En aspekt som framhållits som positiv i flera av fallen är utveck-

Typ av 

commitment

Följd av vad en 

aktör…

Exempel på 

katalysatorer/drivkrafter

Konkreta instrument för att 

främja resp typ av commitment

Kunskap och insikter om problem 

och möjligheter

Faktaunderlag om trafikflöden, 

olycksstatistik, mm

Aktörsnytta
Bidrag och andra ekonomiska 

incitament

Ömsesidigt förtroende och tillit
Inkluderande 

samverkansprocesser

Lojalitet gentemot en relation 

Undertecknade avsiktsförklaringar 

som anger en gemensam riktning 

för framtida agerande

Tvingande omständigheter
Avtal som binder en aktör formellt 

vid ett visst åtagande

Aktörsonytta

Hot om att vidta åtgärder som ger 

negativa konsekvenser för den 

aktuelle aktören

Affective 

Continuance 

Normative 

…vill  göra

…måste  göra

…bör  göra 
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landet av kunskap om de problem som behöver hanteras i respektive ÅVS. Uppgifter om 

trafikflöden, olycksstatistik, mm har varit betydelsefulla för vad uppmärksamheten har 

riktats mot och i flera av de fall som studerats här har ökad kunskap om inte minst effekt-

samband efterfrågats. Samtidigt är det tydligt att ekonomiska realiteter styr mycket av vad 

som är möjligt. Ur det perspektivet kan det betraktas som hindrande att inte Trafikverket 

har större befogenheter att använda statliga medel för att finansiera andra parters steg 1-

2-åtgärder. Från företrädare för såväl Trafikverket som andra organisationer har det 

framkommit en undran kring varför det inte är funktionen och måluppfyllelsen som avgör 

vad medlen i t ex regionala planer kan användas till snarare än vems infrastruktur det är.  

För att en aktör ska uppfatta sig som förpliktigad att genomföra en åtgärd är själva relat-

ionen till andra parter avgörande. En risk för att bli sviken av den man samarbetar med 

kommer minska ens benägenhet att själv fullfölja det man är överens om. I fallstudierna 

ser vi indikationer på en annan inställning till en gemensam inriktning hos aktörer som 

uppfattar sig som delaktiga i processen än hos aktörer med ett mer distanserat förhål-

lande till ÅVS:en. Intervjuerna avspeglar en nästan samstämmig inställning till avsiktsför-

klaringar som ett bra instrument för att försäkra sig om att man har varandras lojalitet med 

den gemensamma inriktningen. Även om det inte garanterar något är det ändå en bekräf-

telse på att man är överens och ett steg närmare ett mer konkret skede.  

För att en aktör ska uppfatta det som nödvändigt att vidta en viss åtgärd behöver denne 

vara bunden vid ett sådant åtagande genom tvingande omständigheter. För detta är avtal 

ett ofta eftersträvat instrument, men även avgifter, tillståndsgivning och upprättandet av 

regelverk är andra exempel på styrmedel som kan ha en sådan tvingande effekt. Däre-

mot är ofta dessa instrument inte sådana som Trafikverket förfogar över i ett ÅVS-

sammanhang.  

 

5.4 ÅVS som metod för åtgärdsval eller 
problemformulering?  

Flera av fallen ger konkreta uttryck för en komplexitet som överstiger processledarnas 

inledande förväntningar. I betydligt större utsträckning än vad många förväntat sig från 

början har ÅVS:erna landat i mer övergripande inriktningar och koncept för hur problema-

tiken i fallen ska hanteras snarare än konkreta åtgärder som står redo att genomföras.  

Det faktum att ÅVS:erna i denna studie i så liten grad har landat i konkreta åtgärder har 

gjort det svårt att binda upp aktörer vid löften om genomförande. I fall som de vi här har 

studerat är därför förutsättningarna att skapa continuance commitment genom formella 

verktyg som regel svaga i det skede som råder i samband med att ÅVS avslutas. Däre-

mot kan continuance commitment komma att aktualiseras i senare skeden efter en fort-

satt process, och kan då betraktas som ett formaliserande moment i en process som för-

utsätter affective commitment och normative commitment. Utan någon av dessa två finns 

det i praktiken inget som motiverar någon aktör att fortsätta jobba med frågan. I fall som 

dessa blir således ett framtida genomförande i högre grad beroende av aktörers affective 
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commitment och normative commitment. Våra fall visar att ÅVS-processerna har förut-

sättningar att skapa både affective commitment och normative commitment, men att det 

inte kommer av sig själv och att det finns faktorer som främjar respektive motverkar det. 

I detta sammanhang finns det anledning att diskutera vilken signal begreppet ”åtgärds-

valsstudie” i sig innebär till personer/aktörer som i sin vardag inte arbetar med transport-

planering. En utredning som landar i en inriktning för kommande åtgärder kan lätt uppfatt-

tas som något annat än det som förväntas av en studie som heter åtgärdsvalsstudie.  

En tolkning av detta är att ÅVS som metodik är som bäst lämpad för själva inramningen 

av problematiken snarare än valet av konkreta åtgärder för att hantera denna problema-

tik, åtminstone i ÅVS:er där initierandet inte har skett med anledning av en konkret och 

avgränsad brist. De konkreta åtgärderna tycks komma mer naturligt i ett senare skede för 

många ÅVS:er. Detta behöver inte betraktas som något negativt. Tvärtom kan det ses 

som ett beredande skede för valet av konkreta åtgärder. Om problembilden har formule-

rats på ett sätt som visar på behovet av en bredd av åtgärder enligt hela fyrstegsprinci-

pen och de centrala aktörerna är eniga om denna problembild kan det ses som en myck-

et god förutsättning för relevanta steg 1-2-åtgärder att genomföras.  

I samband med att ÅVS infördes som metodik fördes en diskussion i Trafikverket om be-

nämningen av metodiken och möjligheten att efterlikna det norska begreppet ”kon-

septvalgsutredning”, just för att tydliggöra dess roll som metod för att utveckla koncept 

snarare än välja specifika åtgärder. Det var således ett medvetet val att inte använda be-

greppet "koncept” i benämningen, då begreppet koncept skulle kunna uppfattas som ab-

strakt och därför innebära andra problem med tydligheten. Mot bakgrund av de förvänt-

ningar som lätt kan skapas av benämningen ”åtgärdsvalsstudie” kan det däremot finnas 

anledning att överväga en differentiering i hur ÅVS:er benämns, beroende på vad de har 

för komplexitet, t.ex. ”utzoomningsnivå", antal aktörer, transportslagsövergripande karak-

tär m.m., och i samband med det överväga en benämning som tydligare signalerar studi-

ens karaktär som konceptval snarare än åtgärdsval för vissa typer av ÅVS. 
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6 Avslutning 

I detta kapitel summeras studiens rekommendationer baserat på utredningens analys och 

diskussion. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens begränsningar och ett re-

sonemang kring relevanta aspekter som utredningen av olika skäl inte har fångat upp.  

 

6.1 Rekommendationer 

I detta avsnitt ges ett antal rekommendationer som kan bidra till att underlätta för genom-

förandet av steg 1-2-åtgärder efter en ÅVS. 

 

Förtydliga Trafikverkets formella mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder och ver-

kets uttolkning av detta mandat 

Trafikverkets mandat att arbeta med steg 1-2-åtgärder upplevs i vissa fall som otydligt, 

särskilt gällande informationsåtgärder och vid medfinansiering. Den här otydligheten ris-

kerar att leda till att effektiva åtgärder faller mellan stolarna. 

 

Det finns olika tillvägagångssätt beroende på vad man vill åstadkomma:  

 

 ”Bra som det är” 

Om de regler som finns är det som Trafikverket även fortsättningsvis ska jobba uti-

från så bör uttolkningen av regelverket förtydligas. Förklara och kommunicera varför 

(mer än vad som redan görs).  

 

 Se över regelverken så att Trafikverkets mandat att arbeta med åtgärder utgår från 

funktion istället för anläggning.  

 

Trafikverket har inte möjlighet att finansiera steg 1-2-åtgärder som inte är direkt kopp-

lade till den statliga infrastrukturen, även om de bidrar till den eftersträvade funktion-

en. Ett hypotetiskt exempel: Förändra Trafikverkets mandat och tillåt att en steg 1-2-

åtgärd som förbättrar framkomligheten på en kommunal väg om det leder till förbätt-

rad framkomlighet på statlig väg.  

 

Se särskilt över hur regelverken och Trafikverkets tolkning av regelverken kring  

o arbete med informationsåtgärder  

o möjligheter att finansiera icke-fysiska åtgärder på annan aktörs ansvar-

område  
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kan förtydligas i syfte att kunna föreslå kostnadseffektivare lösningar och att minska 

otydligheten. Kommunicera tolkningen till berörda aktörer. Se även nästa punkt om 

funktion. 

 

Underskatta inte behovet av förankring i ÅVS 

Fallstudiernas ÅVS:er har dragit ut på tiden, vilket bl.a. beror på att förankringsarbetet 

underskattas. Det är vanligt att ÅVS-deltagare inte vet vad en ÅVS är eller vad syftet med 

en ÅVS är. Fallstudierna visar exempel på att de inledande förväntningar på ÅVS:en skil-

jer sig från vad den är tänkt att handla om och att det efter hand väcks frågor om vad Tra-

fikverket egentligen vill uppnå med ÅVS:en, trots att Trafikverket både muntligt och skrift-

ligt beskrivit det. En slutsats är att förankringsarbetet och förmedlandet av syftet ofta un-

derskattas och att det kan får stora konsekvenser på förtroenderelationen mellan aktörer-

na. Förtroende och tillit påverkar i sin tur slutresultatet och möjligheten att genomföra 

steg 1-2-åtgärder.  

 

Underskatta inte förankringsprocessen och den tid planering av dialog i ÅVS tar. I de fall 

aktörer har begränsad kunskap om ÅVS:er skulle t.ex. särskilda förberedande träffar 

kunna äga rum, kanske t.o.m. på tu man hand om det behövs. Förståelse för vad en ÅVS 

är och vad projektets syfte är tar tid. Att presentera projektets syfte i en powerpoint-sida 

på en workshop räcker i de flesta fall inte utan det krävs betydligt mer arbete för att för-

ankra och skapa förtroende och tillit.  

 

Ta fram riktlinjer för olika typer av ÅVS:er 

I praktiken tas det fram ÅVS:er för en stor variation av trafikrelaterade sammanhang, t.ex. 

avseende geografisk avgränsning (stort – litet område, stad- landsbygd), detaljeringsnivå 

på slutresultatet (vidare utredningar – konkreta utbyggnadsförslag), typ av problem, olika 

trafikslag, aktörer (antal och vilka) m.m. Precis som ÅVS-handboken konstaterar behöver 

därför resursinsats och tidsåtgång i en åtgärdsvalsstudie anpassas efter frågans kom-

plexitet. Denna utgångspunkt finns det anledning att vidareutveckla. Vårt förslag är att 

Trafikverket utvecklar vägledningen för hur arbetet med ÅVS kan eller bör bedrivas i olika 

typer av sammanhang. Det påbörjade arbetet med vägledande exempel i ÅVS-portalen 

kan vara en del i ett sådant utvecklingsarbete. 

 

 

Utveckla olika former för skriftliga överenskommelser 

När ÅVS-rapporter avslutats skrivs ofta en skriftlig överenskommelse mellan berörda ak-

törer för vidare arbete. Beroende på kontext och ÅVS så ser de skriftliga överenskom-

melserna olika ut. Utveckla olika former för skriftliga överenskommelser i syfte att skapa 

hjälpmedel till att binda aktörer vid åtgärder ÅVS:en föreslagit på ett sätt som är anpassat 

efter konkretiseringsgraden och kontexten i olika typer av ÅVS:er.  
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Följ upp steg 1-2-åtgärder efter ÅVS  

Den här utredningen har av olika skäl, bl.a. p studerat förutsättningarna för genomfö-

rande av steg 1-2-åtgärder. Ett komplement till den här utredningen skulle vara att följa 

upp steg 1-2-åtgärder som har genomförts och processen från avslutad ÅVS till genom-

förd åtgärd. På samma sätt vore det önskvärt att studera steg 1-2-åtgärder som inte ge-

nomförts även om de föreslagits i ÅVS:er. Sådana utredningar förutsätter förstås att ÅVS-

fallstudierna har genomförts.  

 

Ta fram förtydligande interna riktlinjer inom Trafikverket för hur icke-fysiska steg 1-

2-åtgärder ska tas vidare efter en ÅVS. 

Det finns ett påtagligt behov att tydliggöra hur steg 1-2-åtgärder ska tas om hand efter att 

en ÅVS är avslutad. Förslagsvis kan det förbättras inom ramen för planerad vidareut-

veckling av rutinbeskrivningen för ÅVS. 

 

6.2 Studiens begränsningar  

Den här studien initierades i syfte att öka förståelsen för förutsättningarna för steg 1 och 2 

åtgärder att genomföras efter avslutad ÅVS. För att både få en ökad förståelse av pro-

cessuella faktorer som skapar förutsättningar för steg 1 och 2 åtgärder (genom commit-

ment) och administrativa möjligheter, valdes ÅVS som både var under avslut och under 

uppstart ut. Detta kompletterades men en dokument- och intervjustudie om Trafikverkets 

mandat att arbeta med steg 1 och 2 åtgärder.  

Fallstudierna av ÅVS under uppstart genomfördes som planerat, och gav stor kunskap 

och insikter i hur ÅVS-processen både kan skapa och motverka förutsättningar för ge-

nomförandet av steg 1 och 2 åtgärder. Dessa fall hade dock inte avslutats vid den här 

rapportens färdigställande vilket innebär att vi inte vet något om vilka åtgärder som i prak-

tiken kommer att genomföras. Fallstudierna av ÅVS under avslut var tänkta att komplet-

tera ÅVS under uppstart, genom att följa ÅVS:er under processen mellan avslut och ge-

nomförande. Samtliga ÅVS har dock dragit ut på tiden, och endast en ÅVS hann avslu-

tas. Detta innebär att projektet har bidragit till kunskap om processuella faktorer som un-

derlättar/försvårar genomförandet av steg 1 och 2 åtgärder, men ger ingen kunskap om 

vilka åtgärder som i praktiken kommer att genomföras. Diskussionen kring Trafikverkets 

mandat bygger däremot på en annan typ av empiri och slutsatserna kring detta är mer 

robusta.  

Dessa begränsningar innebär att studien enbart ger insikter i faktorer som påverkar förut-

sättningarna att genomföra steg 1 och 2 åtgärder, men säger egentligen ingenting om det 

reella genomförandet. Relaterat till detta kan det även framhållas att urvalet av fall gjor-

des på ett sätt som resulterat i en uppsättning ÅVS:er där merparten är förhållandevis 

omfattande och med fokus på en relativt övergripande nivå. Ett annat urval, med huvud-

sakligen mindre studier, hade kunnat innebära mer konkreta åtgärdsförslag som också 
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skulle kunna ha potential att landa i konkreta beställningar på ett annat sätt än i de fall 

som studerats här.  

Att det generella intrycket från de ÅVS:er som studerats i denna studie är positivt, samti-

digt som vi vet att det finns andra ÅVS-exempel där processen uppfattats mer negativt 

kan bero på flera saker. De ÅVS:er vi följt visar att deltagande aktörer har en relativt posi-

tiv syn på det samarbete som ÅVS:en inneburit, att bl.a. förståelsen för de andra aktörer-

nas förutsättningar ökat. Vi vet från andra sammanhang att det finns andra ÅVS:er där 

workshopdeltagare får ett helt annat intryck av processen och samarbetet vilket den här 

utredningen inte har sett i de fyra fallstudierna.  

Vi vet att det i en del ÅVS:er ibland finns en oförståelse för vad ÅVS-processen är till för. 

Aktörer som bjuds in till workshops kan uppleva att det saknas ett tydligt syfte med 

workshoparna. De kan uppfatta det som svårt att förstå vad resultatet ska leda till, vad 

som förväntas hända med de olika åtgärderna i nästa skede, om arbetet förväntas leda 

till t.ex. fördjupade utredningar eller att de arbetas in i strategidokument eller om något av 

resultatet ska arbetas in i åtgärdsplaneringen o.d.  

Ett annat känt problem bland ÅVS:er, som våra fallstudier inte fullt ut kunde spegla, är att 

många kommuner saknar tillräckligt många anställda med rätt kompetens. Det kan bero 

på storleken på kommunen och/eller att en kommun berörs av flera ÅVS:er samtidigt. 

Workshopar är ett resurskrävande arbetssätt eftersom det tar mycket tid till förberedelse, 

deltagande och förankring hos alla aktörer. Pga. resursbristen representeras ibland 

kommuner/aktörer istället av en yrkesperson utan relevant kunskap som i praktiken har 

svårt att bidra till processen eller slutresultatet. I förstudien förs ett resonemang kring vilka 

som representerar och hur det påverkar förankring. Ett positivt exempel finns t.ex. i ÅVS 

Kivik där en steg 4-åtgärd kunde avföras och istället flera steg 1-3-åtgärder genomföras 

bl.a. tack vare en god förankring med politiker på orten.  

Det finns en aspekt av motivation som inte framkommit i fallstudierna. Det är bristen på 

motivation som en del ÅVS-processer inte lyckas skapa hos workshopdeltagarna. Vissa 

workshopdeltagare kan uppfatta att de inte har någon påverkansmöjlighet men är ändå 

inbjudna att delta, t.ex. länsstyrelserepresentanter. Det finns exempel på ÅVS-processer 

som inte lyckas motivera aktörerna och pga. det får workshoparna färre och färre mötes-

deltagare ju längre tiden går. I ett sådant läge är det få aktörer som ser nyttan med de 

föreslagna åtgärderna, vilket gör sannolikheten låg att steg 1-2-åtgärder genomförs.   

Att det generella intrycket från de ÅVS:er som studerats i denna studie är positivt, samti-

digt som vi vet att det finns andra ÅVS-exempel där processen uppfattats mer negativt 

kan bero på flera saker. En viktig orsak kan vara urvalet av fall. När vi gjorde urvalet ville 

vi studera processer som hade goda förutsättningar att landa i åtgärder som omfattade 

steg 1-2. ÅVS:er med en tydlig inledande inriktning på specifika infrastrukturfrågor valdes 

bort för att vi ville ha fall som så långt som möjligt speglade ÅVS-metodikens syfte att 

utgöra en förutsättningslös prövning. Urvalet av fall kommer också delvis på förslag från 

Trafikverket och det kan förstås finnas en tendens att Trafikverket är måna om att föreslå 

ÅVS:er som verket bedömer ha goda förutsättningar att bli en bra process.  
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En annan orsak till att vi fått en övervägande positiv bild av ÅVS:erna i våra fall kan vara 

att vi koncentrerat våra intervjuer till nyckelaktörerna, oftast Trafikverket och kommuner-

na. Gemensamt för dessa aktörer är att de varit djupt involverade i ÅVS:en och därmed 

också fått mest tillgång till de positiva aspekterna av ÅVS:erna. Utvecklandet av ny kun-

skap, ökad förståelse för och inblick i andra parters perspektiv, mm är exempel på nyttor 

som kan vara lättare att tillgodogöra sig om man är ordentligt involverad. Intervjuer med 

mer perifera aktörer hade kanske gett en annan bild av ÅVS:ernas resultat.  
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7.3 Muntliga källor och mötesdeltagande  
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Tjänsteman 3, Trafikverket regionalt  

Tjänsteman 4, Trafikverket regionalt 

 

Viskadalsstråket 
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Tjänsteman Region Halland  
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Medverkan vid referensgruppsmöte 1, 150318 
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Gällivare 

Politiker 1, Gällivare kommun  
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Tjänsteman, Gällivare kommun 

Tjänsteman LKAB  
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Tjänsteman 8, Trafikverket regionalt 

 

  



 

 

117 Analys & Strategi 

 

 

Bilaga 1 

 

Utdrag ur delar av det formella regelverk som styr Trafikverkets arbete med steg 1-2-

åtgärder. Regelverket består bl.a. av följande:
12

 

 Förordningar, inklusive Trafikverkets instruktion  

 Regleringsbrev 

 Propositioner (budgetproposition, infrastrukturpropositionen) 

 Specifika direktiv till Trafikverket och länsplaneupprättare 

De olika styrdokumenten har valts ut baserat på vad olika intervjupersoner har hänvisat 

till i våra samtal.  

 

Sammanfattning formellt regelverk avseende Trafikverkets mandat att ar-

beta med steg 1-2-åtgärder 

Förordning (2009:236) om en 

nationell plan för transportin-

frastruktur 

Planen ska vara trafikslagsövergripande. 

Åtgärder för förbättrad miljö längs infrastrukturen. 

Beteendepåverkande åtgärder och åtgärder för effektivare an-

vändning av infrastruktur 

Förbättringar av busshållplatser för kollektivtrafik där personer 

med funktionsnedsättning reser 

Inriktning av investeringar av delar av medfinansieringsförord-

ningen regleras här. 

Förordningen om länsplaner 

(1997:263) 

Anläggningar som kan få medfinansiering enligt medfinansie-

ringsförordningen kan ingå i länsplanen. 

Beteendepåverkande åtgärder och åtgärder för effektivare an-

vändning av infrastrukturen får ingå i länsplanen 

Förordning om statlig medfi-

nansiering (2009:237) 

Medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar inom vägtrafik, 

spårtrafik, sjöfart och luftfart.  

Medfinansiering av fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafik-

säkerhet på det kommunala väg- och gatunätet.  

Medel på grundval av förordningen (1997:263) om länsplaner 

och förordningen (2009:236) om nationell plan 

Trafikverkets instruktion 

(2010:185) 

Trafikverket ska ha ett trafikslagsövergripande perspektiv för bl.a. 

väg-, järnvägs-, sjöfarts- och luftfartstrafik och statliga vägar.  

Informationsspridning om tillgänglighet, miljö, hälsa inom Trafik-

                                                   

12
 Listan på styrdokument är ett urval och är inte heltäckande. 
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verkets ansvarsområde 

Rådgivning för kollektivtrafikens utveckling 

Ha former för samverkan för att möjliggöra inflytande 

Samverka med andra aktörer för att uppnå transportpolitiska 

målen 

Stadsmiljöavtalen (2015:579)  Stödja investeringar i kollektivtrafikanläggningar (högst 50 % av 

kostnaden) 

Motprestation åtgärder som bl.a. bidrar till ökad andel hållbara 

transporter  

Regleringsbrevet för budgetå-

ret 2016 

Medel till fyrstegsprincipens alla steg.  

Medel till gång- och cykelvägnätet i det nationella stamvägnätet  

Budgetproposition 2011/12 Sektorsansvaret har avskaffats. Om Trafikverket bedriver inform-

ationsverksamhet som syftar till att påverka människors beteen-

den bör grunden för det klargöras i särskilda regeringsbeslut.  

Infrastrukturpropositionen 

2012: Proposition 2012/13:25 

Investeringar för ett starkt och 

hållbart transportsystem 

Fyrstegsprincipen är en viktig utgångspunkt för den fortsatta för-

valtningen och utvecklingen av transportsystemet.  

Som informativa styrmedel nämns t.ex. ITS-åtgärder, variabla 

hastigheter, reversibla körfält, tidsbegränsade omkörningsförbud 

och s.k. mobility management.  

Den ekonomiska ramen för planperioden får användas för inve-

steringar i statliga järnvägar och vägar, trimningsåtgärder och 

statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanlägg-

ningar m.m.  

Uppdrag till Trafikverket för 

åtgärdsplanering år 1–12.  

Bilaga 1 av 4. 

Fyrstegsprincipen ska vara vägledande. Trafikslagsövergripande 

lösningar där åtgärder har stor påverkan på transportval. Exem-

pel på steg 1-2-åtgärder: samordning mellan aktörer, styrmedel 

(banavgifter, administrativa styrmedel etc.) för att styra trafikflö-

den, citylogistik, samordnad järnvägstrafik och utjämnade hastig-

heter för tåg, trafikseparering med egna körfältsvariabla hastig-

hetsgränser för vägtrafik, elektrifiering av väg, åtgärdspaket för 

cykel bl.a. kunskapsspridning, vägvisning, cykelparkering.  

Uppdrag till länsplaneupprät-

tare att delta i nationell plane-

ring och upprätta länsplaner för 

perioden 2014–2025. Bilaga 4 

av 4. 

Möjligt att i länsplanerna satsa på nya cykelvägar längs statliga 

vägar (steg 4), ge statsbidrag till kommunala cykelvägar, skylt-

ningsåtgärder och cykelparkeringar (steg 1-4). Beakta bilaga 1 

(se ovan). 
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Förordningar 

Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur 

I förordningen ger Regeringen direktiv till Trafikverket för upprättandet av en nationell 

plan för transportinfrastrukturen. I förordningen står det att ”åtgärder som kan påverka 

transportefterfrågan och val av transportsätt samt som ger effektivare användning av be-

fintlig infrastruktur” får ingå i den nationella planen. Det är dessa åtgärder som vi vanligt-

vis brukar benämna steg 1-2-åtgärder. Finansieringen av delar av medfinansieringsför-

ordningen regleras i 4§.  

I förordningen står bl.a.:  

[…] 2 § Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år och får om-

fatta  

1. investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och tillhörande gång- 

och cykelvägar, 

2. drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion för hela det stat-

liga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar, 

3. drift, underhåll, rekonstruktion och investeringar i det statliga järnvägsnätet, stat-

ioner och terminaler, 

4. åtgärder för förbättrad miljö längs de befintliga statliga väg- och järnvägsnä-

ten, […] 

6. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt 

samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, […]” 

 

4 § Planen ska ange (…) 

5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och rullande materiel 

som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering 

till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar” 

(markerad text är inte markerad i originaltexten) 

 

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 

I förordningen om länsplaner så framgår det att länsplaner kan omfatta åtgärder som kan 

påverka transportefterfrågan och val av transportsätt (dvs. steg 1-2-åtgärder), och även 

åtgärder för effektivare användning av befintlig infrastruktur (vilket är steg 2-3-åtgärder). 

Anläggningar som kan få medfinansiering enligt medfinansieringsförordningen kan ingå i 

länsplanen. 

”3 § Länsplanen ska avse tolv år och omfatta  

1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 

2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan 

beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 

regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.htm#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.htm
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3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt 

samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 

4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det reg-

ionala transportsystemet som bör redovisas i planen, […].” (markerad text är inte 

markerad i originaltexten)  

Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 

kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Förordningen om statlig medfinansiering innebär att staten medfinansierar upp till 50% av 

kostnaden av bl.a. kollektivtrafikanläggningar på annan parts anläggning. Medfinansiering 

kan beviljas för regionala kollektivtrafikanläggningar inom vägtrafik, spårtrafik, sjöfart och 

luftfart, förutsatt att staten inte har kostnadsansvar för anläggningen. Medfinansiering kan 

beviljas för fysiska åtgärder (steg 2-4-åtgärder) för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på 

det kommunala väg- och gatunätet. Trafikverket fördelar anslagna medel på grundval av 

nationell plan och länstransportplan.  

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket  

Förordningen fastställer att Trafikverket ska ha ett trafikslagsövergripande perspektiv vid 

den långsiktiga infrastrukturplaneringen och att myndigheten ska ha ett samhällsbygg-

nadsperspektiv. Förordningen beskriver även att Trafikverket ska sprida kunskap och 

information om bl.a. tillgänglighet, miljö, hälsa (steg 1-åtgärder) och att Trafikverket ska 

verka för kollektivtrafikens utveckling (steg 1-åtgärder).   

”2 § Trafikverket ska […] 

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, 

miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde, (…)  

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och 

möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande, 

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de trafikför-

sörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik (…) 

3 § Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte 

att nå de transportpolitiska målen. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt 

bidra till måluppfyllelsen.” 

Förordning Stadsmiljöavtal (2015:579) 

Förordningen Stadsmiljöavtal syftar till att främja hållbara stadsmiljöer genom att öka an-

delen persontransporter i städer som sker med kollektivtrafik. 50 % av kostnaden kan ges 

som stöd till investeringar i kollektivtrafikanläggningar förutsatt att kommunen eller lands-

tinget genomför motprestationer som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat 

bostadsbyggande. 

”Syfte 1 § För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det finns medel 

för ändamålet, lämna stöd enligt denna förordning till kommuner och landsting för 



 

 

Analys & Strategi 121 

 

 

åtgärder som leder till att en större andel persontransporter i städer sker med kol-

lektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av 

växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar 

för kollektivtrafik. (…) 

2 § Stöd får lämnas till investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektiv-

trafik. Med anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik avses vägar och gator, 

spåranläggningar, kajer för lokala och regionala persontransporter, hållplatser och 

vänthallar utom anläggningar med uthyrning av lokaler, perronger, och liknande 

som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt kommunikationsbehov. (…) 

6 § Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra åtgär-

den. (…) 

7 § Som villkor för stöd ska kommunen eller landstinget genomföra motprestationer 

i form av andra åtgärder än de som stödet avser och som bidrar till en ökad andel 

hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.”  

Regleringsbrev 

 

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 

Kommunikationer 

Regleringsbrevet för kommunikationer budgetåret 2016 har ett ramanslag satts för trim-

ning, effektivisering och miljöinvesteringar (ap. 11.1). Medel får disponeras bl.a. för åt-

gärder inom fyrstegsprincipens alla steg, för gång- och cykelvägar i det nationella stam-

vägnätet, miljöåtgärder inom transportområdet. Kortfattat går det att sammanfatta att me-

del får användas till investeringar som underskrider 50 000 000 kr.  

”ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar 

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbätt-

ringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där inve-

steringen har en totalkostnad under 50 000 000 kronor. (…) 

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för miljöinvesteringar i befint-

lig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en totalkostnad under 

50 000 000 kronor. 

Från delposten 11.1 får medel användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla 

steg. 

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för kostnader för åtgärder 

förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet. 

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för statlig medfinansiering till 

lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen 
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(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 

m.m.” 

Samma formuleringar finns i motsvarande regleringsbrev för 2015. Men innan dess har 

inte fyrstegsprincipen funnits med i regleringsbreven. I regleringsbreven för budgetåren 

2012-2014 fanns inga ramanslag till åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg. De sak-

nar formuleringar om fyrstegsprincipen eller steg 1-2-åtgärder t.ex. beteendepåverkande 

åtgärder.  

Propositioner 

I det här avsnittet presenteras en skrivning ur budgetpropositionen för 2011/2012. Vi har 

valt att lyfta fram den här budgetpropositionen eftersom det var här som sektorsansvaret 

togs bort. 

Budgetproposition 2011/12, utgiftsområde 22 

I budgetproposition 2011/12, utgiftsområde 22, framgår att Trafikverkets sektorsansvar 

tagits bort. Där framgår även att fyrstegsprincipen är viktig och att informationsverksam-

het för att påverka beteenden bör ske med klargörande regeringsbeslut. Särskilt lyfts 

opinionsbildning fram som en uppgift som Trafikverket inte bör syssla med.  

”I mars 2010 beslutade regeringen om en proposition gällande inriktningen för den 

offentliga förvaltningen (prop. 2009/10:175). Där redogjorde regeringen för sin be-

dömning att det inte bör vara en uppgift för myndigheter att bedriva opinionsbild-

ning eller företräda särintressen inom sitt verksamhetsområde samt att den inform-

ationsverksamhet myndigheter bedriver bör ligga inom ramen för de uppgifter som 

regeringen har beslutat ska gälla för myndigheten. Inom transportområdet har 

myndigheterna med sektorsansvaret som grund bedrivit verksamhet som i delar 

har anknytning till detta ställningstagande. Det gäller t.ex. inom trafiksäkerhetsom-

rådet.  

I den mån det är befogat att Trafikverket eller någon av övriga myndigheter inom 

transportområdet bedriver informationsverksamhet som syftar till att påverka män-

niskors beteenden bör grunden för det klargöras i särskilda regeringsbeslut. (…) I 

sammanhanget är det viktigt att påpeka att fyrstegsprincipen alltjämt bör utgöra ett 

viktigt led i planeringen av infrastruktur.” (sid 48-49)  

Infrastrukturpropositionen 2012 

I Infrastrukturpropositionen 2012 hänvisas det till fyrstegsprincipen som en viktig ut-

gångspunkt i transportplaneringen och att åtgärder ska prövas stegvis för att hitta kost-

nadseffektiva åtgärder.  

Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas 

stegvis och avse åtgärder för att styra efterfrågan (steg 1), att underhålla och opti-

mera befintlig infrastruktur (steg 2), att trimma och på så sätt förbättra infrastruk-
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turen och dess förhållande till omgivningen (steg 3) och för att investera i ny infra-

struktur (steg 4).(prop. 2012/13:25, s. 92) 

Vidare står det avseende informativa styrmedel att: 

För vägtrafik kan informativa styrmedel ge god kapacitetsstyrande effekt som ITS-

åtgärder, t.ex. variabla hastigheter, reversibla körfält och tidsbegränsade omkör-

ningsförbud samt s.k. mobility management. (prop. 2012/13:25, s. 98) 

Angående den ekonomiska ramen för planperioden står det: 

Den ekonomiska ram som avsätts för åtgärder som utvecklar transportsystemet för 

perioden 2014–2025 får användas för investeringar i statliga järnvägar och vägar, 

trimningsåtgärder och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikan-

läggningar m.m., medfinansiering till stora och strategiska åtgärder i hamnar, farle-

der och slussar samt räntor och amorteringar för investeringar som finansieras 

med lån. (prop. 2012/13:25, s. 31) 

 

Specifika direktiv till Trafikverket och länsplaneupprättare 

 

Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling 

av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transpor-

tinfrastruktur (2012/13:119) 

Bilaga 1 av 4. Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1–12.  

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta förslag till plan för perioden 2014–2025.  

Fyrstegsprincipen ska vara vägledande (s3). Trafikverket ska utreda trafikslagsövergripande 

lösningar där åtgärder i infrastruktur kan förväntas ha stor påverkan på valet av transportlösningar.  

Exempel på steg 1-2-åtgärder som nämns är samordning mellan aktörer, styrmedel (ba-

navgifter, administrativa styrmedel etc.) för att styra trafikflöden, citylogistik, samordnad 

järnvägstrafik och utjämnade hastigheter för tåg, trafikseparering med egna körfältsvari-

abla hastighetsgränser för vägtrafik, elektrifierade vägar, åtgärdspaket för cykel bl.a. kun-

skapsspridning, vägvisning, cykelparkering. (s23-24) 

Bilaga 4 av 4. Uppdrag till länsplaneupprättare att delta i nationell planering och 

upprätta länsplaner för perioden 2014–2025.  

Länsplaner kan satsa på vissa cykelåtgärder. Om ”nya cykelvägar” innebär nybyggnation 

så är det en steg 4-åtgärd. Statsbidragen för cykel kan omfatta steg 1-4-åtgärder. Detta 

är åtgärder som går att finansiera med stöd av förordningen om statlig medfinansiering 

(förordning 2009:237). Att detta lyfts fram kan dock tydas som att särskild tonvikt ges till 

dessa åtgärder. Länsplaner ska beakta åtgärder i bilaga 1.  

”I länsplanerna för regional transportinfrastruktur finns möjlighet till satsningar på cykelåt-

gärder avseende nya cykelvägar längs statliga vägar, statsbidrag till kommunala cykelvä-
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gar, skyltningsåtgärder och cykelparkeringar. Det är angeläget att det i länsplanerna finns 

en redovisning av hur mycket medel som satsas på cykelåtgärder.” (s 5-6)  
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Bilaga 2 

 

 

Exempel på åtgärder inom fyrstegsprincipens olika steg. Notera att åtgärderna kan falla in under 

både Trafikverkets ansvar och andra aktörers ansvarsområde. Källa: Trafikverket (2015h).  
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