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INLEDNING
Frågor som rör transporter och stadsplanering får allt större betydelse i takt med
urbanisering, nya vanor och beteenden hos invånarna samt att nationella mål om
att minska transportsektorns klimatpåverkan kommer kräva färre bilkilometer i
framtidens städer.
Stadens utmaningar är gemensamma bland många av stadens aktörer. Ingen
kan ensamt ta ansvar för stadsutvecklingen. Det krävs aktiv samverkan mellan
intressenterna i staden – kommunen, fastighetsägarna, handeln, besöksnäringen,
kulturliv och övriga näringslivet. Det är en fråga som allt oftare kommer upp som
rekommendation från utredningar, forskning och planeringsprocessen i olika
skeden och nivåer. Att samverka kan vara svårt, särskilt när parterna har olika
perspektiv, preferenser och förutsättningar. I detta ligger en utmaning, men här
finns också möjligheterna.
Intresset för att lyfta dessa frågor nationellt är stort bland Svenska Stadskärnors
medlemmar. Insikten om frågans betydelse för stadsutveckling och frågorna kring
trafikstrategiplanering har samtidigt hamnat långt ner på dagordningen. Svenska
Stadskärnors erfarenhet är att det bland annat beror på en bristande kunskap och
vetskap om TRAST – Trafik för en attraktiv stad.
Trafikverket och Svenska Stadskärnor har tillsammans initierat detta projekt
rörande aktörssamverkan som resulterat i råd och stöd för samverkan för bättre
trafikstrategiarbete med fokus på stadsutvecklare och citysamverkare, som
normalt sett inte har kännedom om trafikplanering eller TRAST. Projektet har
drivits av Svenska Stadskärnor som ett samverkansprojekt med projektstäder
som bidragit med ovärderliga erfarenheter och perspektiv samt tre representanter
från Svenska Stadskärnors Forskarråd.
De deltagande städerna har varit Stockholm, Kalmar, Helsingborg, Härnösand,
Västervik, Eskilstuna, Falkenberg, Östersund och Örnsköldsvik. Arbetet med att
ta fram råden har skett i samverkan med Trafikverket och Svenska Stadskärnors
Forskarråd.
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BAKGRUND OCH MÅL
TRAST är en samling guideskrifter för trafik i en attraktiv stad som tagits fram
av Trafikverket, Boverket och SKL (dåvarande Svenska kommunförbundet).
Syftet med TRAST är att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med
stadens trafikfrågor och bland annat trafikstrategier. Detta projekt baserar sig
på TRAST. Den ursprungliga TRAST består av två delar:
1. TRAST Handbok som hjälp i kommunens processinriktade
arbete med trafikfrågorna.
2. TRAST Underlag till handbok som innehåller faktaunderlag
för arbetet med trafikstrategin, trafikplaner och åtgärdsprogram.
TRAST har sedan lanseringen 2004 utvecklats och kompletterats med en rad
ämnesspecifika skrifter som till exempel En hållbar handelspolicy, Trafiksäkra
staden och Handbok för godstransporter i den goda staden.
Målsättningen som sattes upp hösten 2015 för projektet Utveckling av aktörssamverkan kopplat till trafikstrategier, kvarstår och är fortfarande aktuell och relevant:
Målet är en strategisk insats som ska leda till att skapa en kunskapsbas för de
nya krav som ställs på städer ur ett hållbart, ekologiskt, socialt och ekonomiskt
perspektiv. Stadens utmaningar är våra gemensamma. Ingen kan ensamt ta
ansvar för stadsutvecklingen. Istället krävs samverkan mellan intressenterna
i staden – främst kommunen, fastighetsägarna, handeln, besöksnäringen
(såsom turism, hotell, café och restaurang), kulturliv och övriga näringslivet.
Att samverka kan vara svårt, särskilt när parterna har olika perspektiv, preferenser
och förutsättningar. I detta ligger en utmaning, men här ser vi också möjligheterna.
Detta innebär att samla forskning, teori och empiri, vilket kommer att generera en
ny och förbättrad verktygslåda för stadsutveckling och samverkan mot hållbara
attraktiva städer ur ett mer holistiskt perspektiv. Frågor som rör transporter och
stadsplanering får allt större betydelse i takt med en kraftig urbanisering och nya
vanor och beteenden hos invånarna. Vi ser därför ett stort behov av en fördjupad
kunskap om effekterna av ett aktivt trafikstrategiarbete i städerna. Det finns idag
allt för lite kunskap om vilken betydelse transportstrategiplanering kan ha för
städernas utveckling.
Med ökad kunskap ska även det framtida projektet bilda en bättre plattform
för samverkan och kunskapsöverföring till relevanta parter som alla har olika
perspektiv, preferenser och förutsättningar. Svenska Stadskärnor vill tillsammans
med Trafikverket utveckla och hitta en gemensam plattform för samverkan kring
dessa frågor.

UTVECKLING AV AKTÖRSSAMVERKAN KOPPLAT TILL TRAFIKSTRATEGIER • SLUTRAPPORT 2017

4

TRAFIKPLANERINGENS KONSEKVENSER
FÖR HANDEL OCH NÄRINGSLIV
Trafikplaneringen grundar sig ofta på en numerär beräkning. Den strategiska
planeringen utgår därför ofta utifrån antal fordon eller antal resenärer i
kollektivtrafiken kopplat till dagens förutsättningar. Vad konsekvensen blir för
handel och näringsliv utreds sällan.Värt att notera är att kopplingen mellan
externhandelns tillväxt och antal fordon i stadskärnor sällan utreds eller
analyseras. Handelsutredningar görs i många städer men dessa kopplas sällan
till trafikutredningar. Detta är en nutida svaghet i utredningsarbetet. En tillgänglighetsanalys för stadskärnan och kommunens olika handelsplatser är viktig och del
av en komplett handelsanalys.
Verktyget för att hitta breda lösningar i detta sammanhang är just samverkan
mellan stadens aktörer. Lösryckta trafikåtgärder resulterar ofta i att bli just
lösryckta händelser utan koppling till stadens totala funktion.

KOMMUNERNA HAR
BEGRÄNSAD STRATEGISK KAPACITET
Behovet av trafikstrategiplanering är stort. Det saknas underbyggda och
förankrade beslut som leder i den utpekade hållbara riktningen, då avses
hållbarhet i sin helhet, inte bara ur miljöperspektiv. Ofta råder en någorlunda
samlad bild kring vilka åtgärder man avser genomföra och vad man förväntar sig
för effekter, men det saknas beslut och implementering av åtgärderna. Även här
behövs samverkan och kommunikativ förmåga för att lyckas i genomförandet.
Många kommuner, framförallt mindre, saknar i dessa sammanhang strategisk
förmåga för att samverka och genomföra den omställning som krävs för en
hållbar utveckling. Denna vetskap ha vi även noterat i andra europeiska städer.
Huvudingredienserna i det fortsatta arbetet är interdisciplinära kompetenser,
bättre diagnosförståelse samt behovet av samverkan mellan de mindre
kommunerna.
Handeln går igenom en omstrukturering, vilket inte helt har slagit igenom i
den kommunala planeringen. Den strategiska planeringen måste inbegripa den
urbana distributionen, det vill säga hela bilden av stadens transportbehov och
förutsättningar.
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STADSLEVERANSER INTE TILLRÄCKLIGT
BEAKTAT I TRAFIKSTRATEGIPLANERING
Stadens livsnerv bygger på handeln av varor, tjänster och upplevelser.
Detta fordrar en fungerande godstrafikplanering samt att stadsleveranser och
leveranskedjor fungerar. Handeln idag omstrukturerar och e-handeln förändrar
villkoren, inte bara för handeln, utan också för stadens godsförsörjning.
När den moderna staden byggdes efter andra världskriget, var varubuden en
del av den urbana varuförsörjningen. Det skapade strukturen i staden och var
dåtidens motsvarighet till dagens e-handel, det vill säga en kedja av småskalig
varudistribution. Denna struktur bröts ner under sent 60-tal för att nu åter
diskuteras i ny och effektivare tappning.
Omstruktureringen som följd av en ökad e-handel, har bara börjat.Vi kommer
att se nya strukturer, mönster och tjänster för att möta en effektiviserad
e-handelsdistribution och förändrade kundbeteenden.
Förändrade urbana beteenden gör att trafikplaneringen också måste förändras.
Ofta står dock trafikplaneringen i motsats till godstransportbehovet.
Varuleveranser i city är ett reellt problem som ofta saknar helhetslösningar.
Hur vi än planerar kommer vi sannolikt inte bli av med de hjulbundna
leveranserna i staden. De åtgärder som görs riskerar därför att få begränsade
effekter utan egentlig påverka på helheten.
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TRAFIKPLANERINGEN FÅR INTE ENSIDIGT
HANDLA OM BILAR
Frågor kring bilen i staden är laddade och skapar ofta motsättningar.
De senaste decennierna har diskussionen kring tillgänglighet i staden ofta
reducerats att enbart inriktat sig på bilen och dess användning. Diskussionen
har också ofta handlat om att planera mot bilen och inte heller för andra
alternativa trafikslag.Vi ser även här att förändrade urbana beteenden ger
förändrade resvanor både lokalt och regionalt. Kollektivtrafiken tenderar att öka,
att cykla har blivit en trend och bilåkandet, per person räknat, minskar framför allt
i de större städerna. Godstransporterna har vi redan nämnt ovan. Det finns flera
goda internationella referensobjekt (städer) att studera.
I takt med att diskussionerna kring den bilfria staden intensifieras, behöver vi
därför balansera argumentationen. I dag finns ingen tydlig presenterad nationell
stadsutvecklingspolitik. Nationellt politiskt stöd och verktyg kring bilens vara eller inte
i staden, saknas därför. Kunskapsnivån är även här låg, varför enskilda tjänstemän mer
styrs av politikernas ideologi än av forskning och den samlade erfarenheten.
I sammanhanget kan man också fundera kring vem som äger de olika styrmedlen
beträffande biltrafiken i staden. Flera styrmedel ägs nationellt såsom trängselskatt,
drivmedelsskatter, med mera. Just priset på drivmedel styrs dessutom till stor del
av marknaden, varför detta styrmedel är svårhanterat och känsligt politiskt.
Det enda styrmedlet som kommunen äger själva är parkeringsavgifter.
Även om privata aktörer själva styr till viss del genom privata parkeringshus
och parkeringsplatser.

Samkommunikation är nyckeln.
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LÄRDOMAR & INSIKTER

”

Gemensam planering av långsiktiga lösningar.
Ökad förståelse och respekt för varandras arbetssituationer.
Vision är viktigt att ha med – kopplat till varumärkesbyggandet!
Samsyn och samfinasiering skapar synergieffekter.
Delaktighet tidigare i beslutsprocessen ger bättre resultat.
Mer utbildning om TRAST behövs.

Citat från deltagande städers case.

TRAFIK ÄR EN KONFLIKTFYLLD FRÅGA. Det skapar känslor och irritation
och det handlar ofta om problematiska och negativa frågor. Den bild som
förmedlas från Trafikverket, kommunen, forskare, med flera, kan vara avgörande
för om dialogen blir lyckad eller inte. Betydelsen av attityder, föreställningar och
symbolvärde kan inte underskattas. Detta för att diskussionen inte ska fastna i
myter och normer.
GÅR DET ATT ENAS KRING EN BILD? Ofta landar diskussioner om trafik i
problem och meningsskiljaktigheter. Det måste finnas utrymme att diskutera
problem, men det får inte stanna vid detta.Viktigt att trafikfrågan, och i synnerhet
trafikfrågan i centrum, inte blir en isolerad fråga. De flesta problemställningar som
förts fram i de inledande diskussionerna, uttalas både av de offentliga och privata
aktörerna. Problemen verkar därför vara tydliga för alla även om man resonerar
utifrån olika perspektiv.
KORT- OCH LÅNGSIKTIG TRAFIKHANTERING. Det finns en konflikt mellan
långsiktigheten och kortsiktig hantering av trafiksituationen i kommunen.
Det skiljer mellan olika uppfattningar vad avser tidsperspektivet, men också vad
gäller budgetfrågorna mellan olika delar av kommunen. En del av diskussionerna
handlade om ”målet och vägen”, det vill säga att bilden av den långsiktiga visionen
inte stämmer överens med dagens situation eller det som TRAST upplevs att lösa.
För att en TRAST skall kunna utföras så förefaller visionen viktig som en accepterad bild för stadens utveckling. Det måste tydliggöras kopplingar mellan visionens
målbild och vägen i form av strategier. Staden måste betraktas som en helhet.
RELEVANTA MÅL BEHÖVS. Idag upplever många av stadens aktörer att den målbild som kommunen sätter för trafikplanering och tillgänglighet, varken är relevant
eller möjlig att nå. De mål kommunen sätter upp är inte relevanta för kommersiella aktörer, såsom handel, på kort sikt. De kommersiella värdena syns ofta inte.
I och med det förlorar mål och vision sin betydelse och blir enbart en pappersprodukt. Olika aktörer måste finnas med när mål formuleras.
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BÄTTRE DIALOG ÖNSKAS. Från kommunernas sida upplever man en annan
problematik. Antal aktörer i staden gör att man upplever dialogen komplicerad.
Man vet inte riktigt hur man ska hantera näringsidkare och fastighetsägare och hur
man därigenom gör dem delaktiga. Ibland kanske man också underskattar behovet
av dialog, vilket kan bero på väl invanda strukturer där inte samverkan har funnits
med som ett verktyg.
MED DIALOG KOMMER DELAKTIGHET. En följd av de komplicerade strukturerna
blir att man ersätter dialog med information. Kommunikationen sköts av kommunikatörer som informerar invånare och stadens aktörer om vilka åtgärder som
planeras. Detta förhållningssätt är en förklaring till att aktörerna inte känner sig
delaktiga. Man ges bara möjlighet att kommentera redan fattade beslut, vilket
självklart passiviserar aktörerna. Resurser blir därmed outnyttjade och genomförandeprocessen blir lång och kantad av överklaganden och andra motsättningar.
SAMVERKAN FÖRST SEN BESLUT! Det är tydligt att planeringskedjan från initiativ
till genomförande inte fungerar smidigt. Beslut och samverkan kommer i fel
ordning i processen. När väl aktörerna kommer in i processen är möjligheten till
påverkan låg, vilket gör att dialogen ersätts av motsättningar. Att processen ser ut
som den gör kan också förklaras av en väl invand kommunal ägarstruktur. Det är
traditionellt kommunen som har planmonopol och därmed anser sig kommunen
äga frågorna. Det finns dock många goda exempel på samarbeten och samfinansiering av projekt mellan det offentliga och det privata. Från fastighetsägarnas sida ser
man idag en allt större nytta i att investera i stadsmiljön för att främja fastighetsmarknaden och staden som helhet. Men inflytande måste också medföra ansvar.
Så ansvaret kring samverkan och genomförande ligger egentligen hos alla parter.
VEMS ÄR ANSVARET? Den komplicerade ansvarsstrukturen försvåras
ytterligare av att den finns en otydlighet och okunskap kring vem som har det
formella och det praktiska ansvaret, och vem som i förlängningen tar beslut.
Det har även nämnts att denna problematik finns internt inom och mellan
kommunernas olika enheter.
ÖPPENHET OCH FÖRÄNDRINGSVILJA GÖR SKILLNAD. Ett tydligt hinder
för utvecklingen, som lyfts inom gruppdiskussionerna är att utvecklingen av
stadskärnan ibland kan bli för mycket av en politisk experimentverkstad.
Tyckande ersätter fakta och det finns en tröghet att följa upp processen och
förändra arbetet i skenet av ny information. När det politiska experimenterandet
följs av öppenhet, prestigelöshet och vilja att förändra synsätt och arbetssätt, blir
utvecklingsprocessen mer följsam med verkligheten. Här finns en tydlig förbättringsmöjlighet för en bättre dialog och för att fler idéer ska kunna gro och växa.
VÄRDEORD. Några värdeord formulerades tidigt i arbetet och följde med i det
fortsatta arbetet med en samverkansmodell: kunskap, kompetens och kommunikation. Dessa värdeord utvecklades och diskuteras vidare under punkten 7.2.
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DET KRÄVS SAMVERKAN
Samverkan kan vara svårt. Därför har en utvecklad samverkansmodell, som
kopplar till och är en utveckling av TRAST-processen, för samverkan mellan
offentlig (kommun) och privat sektor (näringsliv, organisationer, fastighetsägare,
markägare, boende) för hållbara trafiklösningar som är både genomförbara
och attraktiva tagits fram. Samverkansmodellen som presenteras är inriktad på
städernas organisationer för citysamverkan men förutsätter stark drivkraft från
kommunerna som äger planmonopol och ansvar för stadens trafik. Behoven av
samverkan är generell och principerna kan användas även i andra sammanhang.
För att få trafiklösningar som fungerar för alla aktörer och behov krävs
stärkt samverkan mellan offentliga och privata intressenter. Samverkan och
samförståelse är också en förutsättning för implementering.
Med stöd av de råd och rekommendationer som samverkansmodellen
presenterar kan kunskapsnivån öka och efterfrågade forum för samverkan
och kunskapsöverföring bildas. Till värdeorden kunskap, kompetens och
kommunikation vill vi tillföra ordet respekt. Med större respekt för olika
aktörers kunskaper och en kompetensutveckling kring trafikstrategier och
situationer kommer en snabbare och en mer hållbar förändring att kunna ske.

STÄDERNAS ÖNSKEMÅL
Under diskussionerna har städerna framställt flera önskemål om vad som
är viktigt i processen när man arbetar med trafikstrategier.
Här följer en sammanfattande lista

• Visionen behöver göras tydlig
• Agil och flexibel process
• Stabila förutsättningar
• Tillit mellan berörda aktörer
• Tillsammans når man bättre resultat
• Ökad förståelse av stadens alla användare
• Kommunikation och retorik avgörande för att nå ut – också i koppling till mål
• Mål och nyckeltal
• Tillförlitlig och relevant fakta kring konsekvenser av olika åtgärder
• Att föra dialog är en svår konst som behöver stöd
• Ett tydligt mandat och vem som äger processen och processens delmoment
• Önskar en tydlig bild över arbetsprocess.
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SAMVERKAN MED TRAST
Projektet har visat på ett tydligt behov av en generaliserad modell och en
utveckling av TRAST-processen, för bättre samverkan mellan offentlig och privat
sektor och för hållbara trafiklösningar som är både genomförbara och attraktiva.
Vi ser att denna modell kan delas upp i två delar:
1. Hjälp med TRAST-processen
2. Råd för att bygga och driva en samverkansplattform
TRAST-processen fungerar bäst förankrad i samverkan och försedd
med rätt ingredienser. Vi måste därför:
FÖRSE dialogen med tillförlitlig och relevant information t ex om:
• Statistik kring resande
• Resurser (olika aktörer)
• Mål och koppling till utförande/planer (t ex kommun, näringslivet/idkare,
nationella, EU)
• Tillgänglighet (kopplingar och förutsättningar för
olika färdsätt)
SAMARBETA för att vid behov:
• Bearbeta alternativ för måluppfyllnad
• Samskapa trafiklösningar
KOMMUNICERA (använd ämnes- och kommunikationskompetens) om:
• TRAST och dess mål
• Övergripande visioner och mål
• Val av åtgärder/innehåll i TRAST med koppling till måluppfyllnad
SKAPA plattform/nätverk för kontinuerlig dialog och genomförande.
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RÅD FÖR SAMVERKAN
FÖR TRAFIKSTRATEGIER

TRAST förutsätter dialog och samverkan med många aktörer utifrån kommunens
ambitioner om att skapa trafik för en attraktiv stad. För detta skapas samverkansplattformen. Det krävs också att TRAST-processens olika skeden fylls med
tillförlitlig och relevant information, att man arbetar ihop och lyssnar på varandra
och att kommunikation sker tydligt kopplat till mål.
Samverkansprojektet med Svenska Stadskärnor har visat att TRAST är svårtillgänglig för framförallt stadens privata aktörer – både dess process, innehåll
och intentioner. Detta samverkansprojekt gör TRAST mer tillgänglig för fler, även
de som inte primärt arbetar med trafikfrågor, såsom centrumorganisationer,
handel med flera.
Sättet vi illustrerar samverkansmodellen visar vilket innehåll som krävs
i TRAST-processens olika skeden och hur viktigt det är att dessa förankras
i samverkansplattformen genom dialog.
Samverkansprojektet med Svenska Stadskärnor har också visat vikten av en
väl fungerande samverkan med specifik fokus på hållbara trafiklösningar för att
TRAST-processen ska fungera på avsett sätt. Modellen beskriver och ger också
råd för hur en sådan samverkansplattform mellan offentlig och privat sektor
kan initieras och drivas.
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PROCESS FÖR GENOMFÖRANDET
Projektet har som mål att förtydliga TRAST:s arbetsgång med visualiseringar,
vokabulär och råd som knyter an till dessa aktörers vardag och situation.
Samverkan med TRAST tillför därför inga nya processer till TRAST. Modellen
förtydligar istället den principiella process som finns i TRAST genom att
• visa att de olika skedena måste koppla till samverkansplattformen
• beskriva vad de olika skedena behöver av tillförlitlig och relevant
information, samverkan samt kommunikation och dialog.
Oavsett i vilket skede, som TRAST-processen befinner sig i, fyller samverkansplattformen en funktion. Det som skiljer är innehållet och delmålen.
Illustrationen nedan, bygger helt på TRAST-processen med ett undantag:
rutan med rutan ”KONKRETISERA MÅL” som flikats in efter nulägesbeskrivningen.
Samverkansstäderna har varit mycket tydliga genom projektets gång med att
de privata aktörerna har ett stort behov av tydlighet och konkretiseringar
som de upplever ofta saknas i dialogen med de offentliga aktörerna.

7. UPPFÖLJNING
•

Basera uppföljningen på tillförlitlig
och relevant information om vad som
hänt/förändrats.

•

Reflektera och dra lärdomar ihop

• Kommunicera resultat kopplat till mål
och konsekvenser.

1. VISION
• Utgå ifrån tillförlitlig och relevant
information och gränser, lagar etc.
• Kommunicera till berörda aktörer tydligt
om mål och förutsättningar.

2. NULÄGESBESKRIVNING

6. ÅTGÄRDSPLANERING
•

Arbeta ihop och fördela
genomförandeansvar.

•

Kommunicera inför förestående
genomförande – var tydlig med
koppling till mål och effekter
samt genomförandet.

• Kartlägg baserat på tillförlitlig och
relevant information.

SAMVERKANSPLATTFORM

5. VAL AV ALTERNATIV
•

Arbeta ihop och enas
gemensamt om
genomförandealternativ som
bedöms bidra till mål.

•

Kommunicera till relevanta
aktörer val av alternativ kopplade
till analys relaterade till mål.

• Arbeta ihop så att olika perspektiv
inkluderas och förstås av alla.
•

Relatera kartläggningen till mål
och förutsättningar.

3. KONKRETISERA MÅL

• Specificera den övergripande
visionen till konkreta projektmål

4. ALTERNATIV & ANALYS
• Analysera med stöd i tillförlitlig
och relevant information t ex om
effekt/samband
åtgärder/alternativ.
• Arbeta ihop med att relatera
alternativ och analys till
tillförlitliga effektsamband.

Illustration: TRAST-processen utvecklad modell.
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PROCESS FÖR GENOMFÖRANDET

VISION
• Utgå från tillförlitlig och relevant information, gränser, lagar, etc.
• Kommunicera till berörda aktörer tydligt om mål och förutsättningar.
NULÄGESBESKRIVNING
• Kartlägg nuläget baserat på tillförlitlig och relevant information.
• Arbeta tillsammans så att olika perspektiv inkluderas och förstås av alla.
• Relatera kartläggningen till mål och förutsättningar.
KONKRETISERA MÅL
• Specificera den övergripande visionen till konkreta projektmål,
kvalitativa som kvantitiva.
ALTERNATIV OCH ANALYS
• Analysera med stöd i tillförlitlig och relevant information, t ex om
effektsamband mellan åtgärder och alternativ.
• Samarbeta för att relatera alternativ och analys till tillförlitliga
effektsamband.
VAL AV ALTERNATIV
• Arbeta tillsammans och enas kring genomförandealternativ som
bedöms bidra till mål.
• Kommunicera till relevanta aktörer val av alternativ kopplade till analys
relaterade till mål.
ÅTGÄRDSPLANERING
• Samarbeta och fördela genomförandeansvar mellan aktörerna.
• Kommunicera inför förestående genomförandet – var tydlig med
koppling till mål och effekter samt genomförandet.
UPPFÖLJNING
• Basera uppföljningen på tillförlitlig och relevant information om
vad som har hänt/har förändrats.
• Reflektera och dra lärdomar ihop.
• Kommunicera resultat kopplat till mål och konsekvenser.
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För inledande kommunikationssyfte, med privata aktörer eller andra som inte
är familjära med TRAST-terminologi, har en avskalad illustration tagits fram,
utan beskrivningar av de olika skedenas behov av information, samverkan,
kommunikation och dialog. Det är en förenklad processmodell, tillgänglig för
alla målgrupper. Den är avsedd att användas i kommunikation och det lokala
trafikstrategiarbetet tillsammans med alla aktörer. Den ser ut som följer:

7. UPPFÖLJNING OCH
ERFARENHETSÅTERFÖRING

1. VISION OCH GEMENSAM BILD

2. NULÄGESBESKRIVNING,
AKTÖRERNAS SAMLADE BILD
AV TRAFIKSITUATIONEN

6. ÅTGÄRDSPLANERING
OCH GENOMFÖRANDE

5. VAL AV ALTERNATIV
UTIFRÅN VISION OCH
HELHETSBILD

SAMVERKANSPLATTFORM

3. KONKRETA MÅL,
VISIONEN NEDBRUTEN
I DELMÅL

4. ANALYS, HELHETSBILD
OCH EFFEKTSAMBAND

Illustration: TRAST-processen förenklad modell.
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MODELL FÖR AKTÖRSSAMVERKAN
INOM EN SAMVERKANSPLATTFORM
En samverkansplattform uppstår inte av sig själv. Samtidigt finns samverkan kring
andra frågor än trafik att förankra aktörssamverkan för trafikstrategier (TRAST)
till. För att fungera och bibehålla engagemanget krävs
• att plattformen skapas med förankring i aktörernas vardag
• att man knyter till sig rätt aktörer
• att en gemensam överenskommelse om framdrift och genomförande finns.
Vi måste också koppla samverkansplattformen för hållbara, genomförbara
och attraktiva trafiklösningar till stadens befintliga samverkansorganisationer,
exempelvis citysamverkan, citybolag, destinationsbolag eller centrumföreningar.
En dylik matris kan se ut som följer.

AKTÖRSSAMVERKANSMODELL TRAST
Aktörer som investerar/samfinansierar i gaturummet

Kommun

Fastighetsägare

AKTÖRSSAMVERKAN
KRING
TRAFIKSTRATEGIER

Projektgrupp

Verksamheter, handel,
restauranger, kultur och nöjen

Centrumförening
Citybolag
Citysamverkan
alt BID-samverkan

Projektgrupp
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT – STEG FÖR STEG
1. Bilda en samarbetsgrupp med mandat.
Att bilda en formell förening är inte nödvändigt, att arbeta i ett nätverk är
förmodligen i de flesta fall mest resurseffektivt. Det är viktigt att skapa eller
använda rätt verktyg och veta vad man vill, men också att hitta rätt människor.
De som ska ingå ska vilja samverka och dessutom ha mandat att ta beslut.
Starta tillsammans med beslutsför kommunrepresentant, finns inte den
kommunala viljan fungerar inte samverkan. Kommunens ledartröja är en
förutsättning för att övriga aktörer ska kunna följa efter. Hitta och en inkludera
större fastighetsägare, de har incitament för medverkan. Tillgängligheten till
fastigheten är ju en förutsättning för fastighetens utveckling.
2. Formulera arbetet med en kravprofil och en överenskommelse.
Bygg gruppen, skapa ett sammanhållet team som gillar att jobba tillsammans.
Skapa också en gemensam överenskommelse om delat ansvar – en stabil
grund att stå på.

3. Samverkan genom kontinuerliga möten och handlingsplan.
För att samverkan ska fungera i längden behövs återkommande, gärna regelbundna,
möten med tydlig agenda. Samverkan måste omsättas i konkret genomförande.
Utan konkreta resultat är risken att engagemanget, intresset och därmed samverkan uteblir. Kärnvärden för en fungerande samverkan kan sammanfattas i några
värdeord, sprungna ur våra diskussioner:
FÖRTROENDE
Samlande, omfamnande, gemensam, inkluderande, värdskap, inbjudande
RESPEKT
Lyssnande, utbildande, inspirerande, stödjande, sporrande, utvecklande,
motiverande, kunskapshöjande
INTERAKTION MELLAN PARTER
Drivande, engagerade, genomförande, uthålliga, utförande, verkställande,
realiserande
En av de viktigaste frågorna för att genomföra en strategi eller plan är att berörda
aktörer vill – och är överens. Avgörande är därför att det i processens olika delar
finns följande:
• en övergripande trafikstrategi eller ett enskilt åtgärdsprogram
• en gemensam beskrivning av visionen
• en handlingsplan för att kunna nå uppsatta mål.
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KORT SAMMANSTÄLLNING
AV PROJEKTSTÄDERNAS CASE
Diskussionerna med projektstäderna som ligger till grund för den tidigare
redovisade aktörsamverkansmodellen redovisas i huvudrapporten, här följer
exempel kring hur man implementerat projektets tankar i den dagliga
verksamheten. Redovisningarna är från Helsingborg, Kalmar, Örnsköldsvik,
Stockholm city, Falkenberg och Eskilstuna är skrivna med deras egna ord.
Vi har valt att lyfta deras case då dessa projektstäder fullföljt alla
delmomenten i projektet.
Övriga städer Västervik, Härnösand och Östersund, har deltagit
i gruppdiskussioner och workshops.

1. OMBYGGNAD
DROTTNINGGATAN/JÄRNVÄGSGATAN I HELSINGBORG
I Helsingborg har erfarenheterna från projektet vävts in i projektarbetet kring
ombyggnad av gator i staden. Att öka samverkan och delaktigheterna är en
framgångsfaktor som måste prövas och utvecklas i det dagliga arbetet. Här följer
en beskrivning av ett projekt där samverkan kring trafikfrågorna har prövats.
BÖRJADE SOM ETT LUFTKVALITETSPROJEKT
Projektet Drottninggatan/Järnvägsgatan initierades som ett luftkvalitetsprojekt,
som en del i det luftkvalitetsprogram som Helsingborg varit ålagda att genomföra
i syfte att nå god luftkvalitet inom staden. För att säkerställa en god luftkvalitet
ville man få ner antalet fordon som körde på gatan. Ursprungstanken var att införa
mittplacerade busskörfält och därigenom minska antalet körfält för bilar samtidigt som bussarna fick en mer framträdande placering i gaturummet. Projektet
har varit en viktig del i den Trafikplan som antogs 2007 som i sin tur bygger på
en tidigare antagen Trafikstrategi enligt TRAST-modellen. Beslut om genomförande
av projektet gjordes i samband med Kommunfullmäktiges beslut om Investeringsbudget 2013.
TRAFIKFRÅGOR OCH HANDEL
Då ombyggnaden berör stadens mest centrala delar har frågor kring påverkan på
handel och andra verksamheter varit en viktig fråga i arbetet. I ett tungt trafikerat
stråk med över 20 000 fordon per dygn blir utformningsdetaljer väldigt viktiga om
man inte vill skapa totala låsningar i trafiken under högtrafiktid. I ett arbete med
parallella uppdrag studerades därför särskilt utformning och trafikfrågor,
som sedan har legat till grund för genomförandet.
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ARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING
Projektet har i de inledande faserna haft både en styrgrupp och en referensgrupp
där representanter från Citysamverkan (samverkansorgan mellan Staden, Fastighetsägarna och Cityföreningen), Cityföreningen, Fastighetsägarna, Skånetrafiken
och staden har suttit med. Det har under hela tiden varit viktigt att alla parter har
varit informerade och kunnat ge input i projektet.
INFORMATIONSSPRIDNING OCH KOMPROMISSER
Ombyggnadsprojekt av det här slaget innebär kompromisser mellan olika intressen. Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare har utifrån olika intresseområdena
arbetat för att skapa en så attraktiv lösning som möjligt och i detta arbeta har det
funnits en stor del av ”ge och ta” arbete. Vi har på olika sätt förmedlat resultatet
till allmänhet och enskilda handlare. Bland annat genom fotomontage, frukostmöten, pressutskick
och hemsida. En svårighet i detta skede är att inbjuda till dialog samtidigt som merparten av utformningen redan är låst utifrån övergripande utformningskrav.
DIREKTKONTAKT VIKTIGT
Inför själva bygget har vår projektledare träffat samtliga handlare och andra
verksamma längs sträckan. Detta för att skapa en direkt kontakt mellan verksamheterna och projektet. Erfarenhetsmässigt är detta en mycket viktig kontakt. I de
projekt där man endast kontaktat fastighetsägaren ser vi att det ofta blir mycket
bristfällig eller obefintlig vidarekoppling till hyresgästerna. Genom direktkontakten
kan verksamheterna få snabb kontakt med entreprenören om det uppstår något
problem, som t ex att varubud eller liknande inte kommer fram.
Projektet kan följas på hemsidan:
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/trafik-och-byggprojekt/trafik-och-stadsmiljo/drottninggatan-jarnvagsgatan/
Oscar Grönvall
trafikchef, Helsingborgs kommun
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2. AKTÖRSSAMVERKAN I KALMAR
Kalmar växer som så många andra städer.Vi förtätar, skapar mötesplatser och bygger boende med centrala lägen. Utöver detta byggs det just nu ett helt nytt universitet i Stadskärnan om ca 50 000 kvm. Med byggen kommer om- och nydragningar
av vattenledningar, elledningar, fiberledningar och gatuunderhåll – allt i ett naturligt
mönster. Vårt case har gått ut på att synkronisera alla dessa projekt i en analys
som vi har benämnt konsekvensanalys
Vad har dessa insikter gett oss?
Vad är resultatet av att någon vet allt som ska landa på en fysiskt avgränsad yta? Vilka
åtgärder har vi tagit och vad har vi gjort?
1. ETT GEMENSAMT NULÄGE. Det var det viktigaste med konsekvensanalysen.
Vad händer, vem gör vad och vad av allt kan man synkronisera tillsammans?
Hur mycket tid och pengar sparar detta?
2. SAMKOMMUNIKATION ÄR NYCKEL. Detta så att vi mot media kan vara
enade om vad som skall kommuniceras. Media styr ”sanningen” för medborgarna och därmed näringslivet på platsen. Att tillsammans vara ärlig och våga
kommunicera så att alla får en vinst i projekten är centralt.
3. GEMENSAM PLANERING AV DE LÅNGSIKTIGA LÖSNINGARNA.
Det offentliga äger rätten till att bestämma, men om man bjuder in näringen så
kommer besluten att uppfattas och hanteras med mer respekt. Det offentliga
kommer dessutom att få lärdomar om följderna av sina beslut, vilket kan
minimera de eventuella negationer som annars kommer.
4. SNYGGA ARBETSPLATSER. Att på arbetsplatser skicka signaler om att
utseendet är viktigt är en stor faktor i hur näring och invånare ser på de
avspärrningar och byggen som sker. Kan man dessutom kommunicera om sitt
bygge samt andra byggen i staden för att sprida maximalt med information
så är vinsten för alla än större.
5. FÖRSTÅELSE FÖR OLIKA TEMPON. Tempot på antalet projekt som faktiskt
landar på en begränsad yta kan anpassas genom en växande förståelse mellan
det offentliga och det privata och deras två tidsperspektiv.
6. FÖRSTÅELSE FÖR SAMORDNING. En ökad förståelse för ökad samordning
från kommunens sida med t ex projektörer och planerare från olika delar av
kommunal verksamhet.
Björn Mortensen, vd Kalmar City
Björn Strimfors, stadsarkitekt, Kalmar kommun
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3. SAMVERKAN KRING ÖVERSIKTSPLANEN I ÖRNSKÖLDSVIK
I Ö-vik har vi valt ett case som kopplar an till den fördjupade översiktsplan som
pågår nu för centralorten. I caset har vi tänkt oss diskussion om trafikstrategier
kopplat mot parkering men även kollektivtrafik.Vi har under vintern gjort en
större parkeringsutredning för att ta fram de fakta som behövs för att göra vägval
för framtiden.Visionen finns inte för staden, men regleras i t ex översiktsplan och
parkeringsstrategier.
Frågorna är komplicerade och det är en ganska lång väg för att skapa ökad kunskap och förståelse för framförallt parkering.Vi har träffats internt ett antal gånger
samt även träffat våra samverkansparter (centrumbolag, fastighetsägare, näringsliv)
för att diskutera projektet och hur vi kan arbeta med frågan. I och med att det pågår stora dialogmöten inom den fördjupade översiktsplanen har det varit svårt att
få ett engagemang och tid för att även utföra stora dialoger i detta. Tanken var att
vi skulle plocka ut parkeringarna för att köra ett eget spår med dem, men koppla
an mot FÖP.
TRAFIKFRÅGAN SKA KOPPLAS TILL BID
Ö-vik har en väl uppbyggd organisation för samverkan och kanalerna finns och
används, så där ligger inga problem för att använda modellen.Vi fortsätter att
diskutera frågan på våra stadmiljömöten och det är tänkt att vi ska ta in trafikfrågan i de BID:s, som ska genomföras i år för att skapa en större kunskap och
samtidigt fånga upp brister och behov.
ÖKAD KUNSKAP
Resultat, som vi ser än så länge, är att vi har tittat och resonerat i modellen
däremot har vi inte kommit längre fram i caset. Kunskapen för TRAST har ökat
vilket har varit positivt. Man ser möjligheterna att använda modellen inom många
ämnesområden. Det som det även landat i är att vi insett, att vi måste ha en vision
för trafiken i staden på ett tydligare sätt och då även t ex i varumärkesarbetet och
dylikt.Vi inser även att det finns ett behov av utbildning i TRAST.
Elisabeth Strand Hübinette
trafik- och parkstrateg, Örnsköldsviks kommun
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4. SAMVERKAN KRING TRAFIKFRÅGORNA
I STOCKHOLM CITY
FORMULERING AV CASE
City i Samverkan Stockholm deltar i många case exempelvis som remissinstans,
som förslagsställare till stadens politiker och tjänstemän, som förslagsställare till
grupper av fastighetsägare för vidarebefordran till staden, som samordnare av
fastighetsägare för planering och genomförande av stadens trafikprojekt.
I sistnämnda roll ingår utveckling av Vasagatan: att omforma Vasagatan till en
grön gata med lyft för busstrafiken, fotgängarna och cykeltrafiken inklusive dess
parkering. Biltrafiken ska reduceras.Träd ska planteras.
HUR DET GICK. MÖJLIGHETER OCH HINDER
Åtgärdsplanering och samfinansiering av staden och fastighetsägarna är klar.
Tidsplan för genomförandet: 2018-2020. Det fanns möjligheter för fastighetsägarna
att påverka enbart i detaljer. I kommande trafikprojekt får fastighetsägarna ingå
tidigt i processen, redan i visionsfasen och kan därigenom påverka helhetsmässigt,
vilket lockar till deltagande. Ett hinder för samverkansprocessen är att fastighetsägare inte deltar i tillräckligt stor omfattning.
HUR VI RELATERAR VÅRT CASE TILL TRAFIKSAMVERKANSMODELLEN
Intentionen att utveckla en generaliserad modell för samverkan mellan staden och
privat sektor för trafiklösningar är god. City i Samverkan Stockholm saknar dock
en genomförandefas och tror att det är svårt att hitta en modell som passar alla
kommuner. City i Samverkan Stockholm tror på en arbetsgrupp per projekt som
utgår från befintligt samverkanssystem med fokus på tidigt deltagande i processen från privat sektor i stadens trafikprojekt och på genomförandet. Trafikverkets
generella samverkansplattform känns alltför komplicerad.
RESULTAT VASAGATAN
Tack vare City i Samverkan Stockholms arbete med att skapa samfinansiering
valde staden att genomföra det större alternativet av gatuomformning.
Per Eriksson, vd, City i Samverkan Stockholm
Arne Nedstam, City i Samverkan Stockholm
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5. LÄGESRAPPORT FALKENBERG
Vi deltar i detta projekt för att vi delar Trafikverkets slutsatser kring att det finns
ett behov av att hitta nya arbetsmetoder för att utveckla dialogen mellan stadens
olika aktörer och dess olika särintressen. Tillgängligheten, tillsammans med det
totala serviceutbudet är avgörande framgångsfaktorer för en attraktiv och levande
stadskärna. I vårt arbete med platsutveckling har det tydligt framkommit att stadskärnan har en avgörande betydelse för hela kommunens attraktionskraft.
BEHOVET OCH INTRESSET FINNS FÖR SAMVERKAN
Vi kommuntjänstemän, kommunpolitiker och företagare ser ett relativt stort
behov av mer struktrerade och formaliserade löpande dialoger i bland annat
trafikplaneringsarbetet. Vi har följt projektet med stort intresse och har en vilja
och ambition att inspireras av och i olika delar använda oss av erfarenheterna från
projektet samt upparbetad processmodell.
På grund av hård arbetsbelastning i flera delar av kommunens verksamheter under
det senaste året samt att samhällsbyggnadsavdelningen under våren år 2017 har
upparbetat projektförslag har samhällsbyggnadsavdelningen ännu inte tagit ställning
kring huruvida de vill implementera processmodellen i trafikplaneringsarbete.
Under hösten år 2017 har vi dock goda förutsättningar att använda oss av och
testa processmodellen i våra trafikplaneringsprojekt:
• Projekt parkeringsstrategi och parkeringsplan
• Projekt trafikreglering
• Fokuserat arbete med ”mobility management”
Som grund i vårt fortsatta trafikplaneringarbete har kommun, fastighetsägare
och övrigt näringsliv, genom projekt ”Centrums delområden, visioner, utbud och
upplevelser” arbetat fram gemensamma visioner för valda stråk och platser,
upparbetat nulägesbeskrivningar och fått politiska inriktningsbeslut som berör
tillgänglighetsarbetet och som utgör delar av processmodellens steg.
Vi vill inspireras av processmodellen och undersöka om vi kan använda oss av
processmodellens steg, val av alternativ, åtgärdsplanering och uppföljning.
Henrik Olsson, utvecklingsledare stadskärnan, Falkenbergs Näringsliv AB
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6. TANKAR KRING SAMVERKANSMODELLEN OCH
KOPPLINGEN TILL PROGRAMMET FÖR VÄSTER, ESKILSTUNA
Eskilstuna kommun har sedan tidigare det fördjupade programmet för Väster,
den del av staden som berörs i aktörssamverkansprojektet. Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2011 och är fortfarande gällande, men sedan
godkännandet har nya förutsättningar tillkommit. Exempelvis gällande verksamheter, fastighetsägare och gatustruktur. Detta innebär att ett behov av dialog finns
och förutsättningarna bör vara goda att föra en fortsatt dilog utifrån de riktlinjer
som finns sedan tidigare.
Som tidigare redovisats är synen att kommunen är huvudansvarig för förändringar
på allmän plats, men i konstant dialog med centrumorganisationen eller motsvarande organisation i området Väster. En kostnadsfördelning och samarbete kring
utformningen är däremot lämpligt eller önskvärt. Det är sannolikt inte möjligt att
alla aktörer är inblandade i alla steg i processen, men en tydlig struktur för hur
samverkan ska gå till måste finnas. Ett sätt att komma igång med arbetet är att
kommunen har ett förslag om mål och vision, men att den slutliga formuleringen
och målsättningen sätts gemensamt.
Under den fas där olika alternativ analyseras är det lämpligt att använda olika typer
av pilotprojekt för att testa olika aktiviteter och markanvändande. Det är viktigt
att alla parter förstår och är delaktiga i diskussion om vilka alternativ som finns
och har en förståelse för den analys som genomfört och för det alternativ som
slutligen väljs. I den uppföljning som görs efter genomförandet är det viktigt att
även komma ihåg uppföljning av samverkan och kommunikation.
KONKLUSION 						
Inledningsvis har Eskilstuna en väl fungerande organisation med tydligt framtagna
planer i form av trafik-, cykel- och hastighets-, kollektivtrafik- och klimatplan liksom
riktlinjer för parkering, en översiktsplan och stadsvision.Vi har ett fungerande
samarbete mellan privata näringslivet och kommunen och arbetar strategisk för
att utveckla både det fysiska rummet liksom identiteten av staden tillsammans
med kommunens näringsliv och invånare. Ändock får vi ställa oss i ledet och inse
att kommunikationen, dialogen och informationen inte är tillräcklig.Vi behöver involvera
i betydligt tidigare skeden och skapa större förståelse för varandras förutsättningar
liksom dela på ansvar för att uppnå den attraktiva, trygga och lönsamma kommun
vi alla eftersträvar.
Under processen har flertalet frågor om hur detta ska genomföras ställts ur olika
perspektiv och vi har provat olika sätt/teorier och kommer att fortsätta testa och
utveckla olika lösningar. Vi har strategier samt alternativa strategier framtagna.
Dialog och gemensam samsyn om det övergripande målet för att så småningom
diskutera hur allas olika vägar och intressen kan korsas och bli en välfungerande
rondell i slutändan.
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I de olika projektmötena under piloten har bl a behovet av att tydliggöra och
definiera olika begrepp diskuterats. I dialogen mellan kommun och
fastighetsägare/verksamhetsutövare blir t ex formuleringarna kring ”den bilfria
staden” och vad det betyder viktig liksom vad innefattar egentligen begreppet
”tillgänglighet”. Där är vi inte i hamn.
Vi behöver också arbeta än mer med involveringen i tidiga skeden. Här kan vi
enkelt se i våra genomförda intervjuer t ex att vi har för lite kunskap och förståelse om varann och att vi måste bli bättre på att släppa in och modigare i att testa
oss fram, använda tillfälliga lösningar med kortsiktiga pilotsatsningar.
Även om vi har mycket kvar att göra, så anser vi att vi är på god och rätt väg
framåt.Vi är öppna att ta in lärdomar och andra erfarenheter. Arbetet kommer
att fortsätta under hösten och därefter kommer uppföljning att ske utifrån flera
infallsvinklar, där vi kopplar samman trafik- och aktörsamverkan med urbana
verksamheter för att utveckla Väster till en attraktiv och fungerande stadsdel.
Isabel Gölles, vd, Eskilstuna Innerstad AB
Pernilla Lindström, översiktsplanerare, Eskilstuna kommun
Johan Örn, trafikplanerare, Eskilstuna kommun
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SLUTORD
Frågan kring urbana utvecklingsfrågor och hur vi driver
utvecklingsprocesser är en av Svenska Stadskärnors mest
prioriterade frågor.Vi vill inte bara förmedla erfarenheter
och kunskaper, vi vill också skapa möjligheter och verktyg för
stadens aktörer att nyttja kraften i att göra saker tillsammans.
För oss och de medverkande städerna har därför detta projekt
varit viktigt, lärorikt och utvecklande.Vi har stärkt vissheten om
att arbeta gränsöverskridande mellan myndigheter och näringsliv
är en framgångsfaktor och möjlighet för att lösa framtidens
miljökrav och hållbarhetsmål.

TACK
TILL DE MEDVERKANDE STÄDERNA Eskilstuna, Falkenberg, Helsinborg,
Kalmar, Stockholm och Örnsköldsvik som bidragit med sina case.
TACK ÄVEN TILL Härnösand,Västervik och Östersund som har deltagit
i gruppdiskussioner och workshops.

MALMÖ I SEPTEMBER 2017
SLUTRAPPORTEN ÄR SAMMANSTÄLLD AV
Tomas Kruth 			
Projektledare Svenska Stadskärnor
och expert stadsutveckling/Fastighetsägarna
OCH
Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector
Martin Öberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Karin Book, Malmö Högskola
Inger Alfredsson, Svenska Stadskärnor

www.svenskastadskarnor.se

