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Hur kan jag få mer information?
Den här handboken stöds av två andra handböcker:
En tar upp metodfrågor mer i detalj (Metodological
Guidebook). Den andra (Policy Guidebook) beskriver
olika åtgärders egenskaper utifrån tidigare
erfareheter. Den här handboken bygger på en studie
av beslutsfattande i europeiska städer,
PROSPECTS, utförd under EU-kommissionens
program City of Tomorrow and Cultural Heritage.
Studien inkluderade en undersökning av ett sextiotal
europeiska städer.
Resultat från denna studie
presenteras i olika kapitel i denna bok. Detaljer kring
projektet och andra användbara källor till information
återfinns i referenserna. En ruta i slutet av varje
kapitel pekar ut några av de viktigaste av dessa.
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Kapitel 7 till 15 följer den logiska strukturen från kapitel 6. Kapitel
7 ger en överblick över de olika mål städer kan ställa upp för sina
markanvändnings- och transportstrategier, möjliga indikatorer på
måluppfyllnad samt möjligheten att ställa upp kvantifierade delmål
(eller etappmål). Kapitel 8 tar upp ett alternativ till målstyrning,
nämligen att istället formulera vilka problem som behöver lösas.
Kapitel 9 tar upp de åtgärder vi kan använda oss av för att bygga
upp en transport- och markanvändningsstrategi, medan kapitel 10
behandlar de hinder som kan finnas för genomförande. Kapitel 11
skissar hur det kan vara möjligt att övervinna hinder genom att
paketera olika åtgärder. Kapitel 12, 13 och 14 ger en översikt
över de analytiska verktyg vi har till vårt förfogande för att
förutsäga hur strategier presterar, hur väl de uppfyller målen och
hur man kan hitta en optimal strategi. Kapitel 15 tar upp praxis
när det gäller genomförande och uppföljning av strategier.
Kapitel 16 ger fyra exempel på städer där detta angreppssätt
använts helt eller delvis. Kapitel 17 är en kortfattad lista över
använda uttryck och termer, och kapitel 18 innehåller
bibliografiska referenser.

2. UTMANINGEN: HÅLLBAR RÖRLIGHET
Komplicerade beslutsförhållanden
Traditionellt sett har beslut i transport- och markanvändningsfrågor ofta tagits av folkvalda politiker med beslutsstöd från
experter. Idag ser verkligheten ofta annorlunda ut. Mycket få
städer är isolerade, i meningen att de är opåverkade av
omgivande städer eller regional, nationell eller europeisk policy.
Allt färre beslut kan tas enbart av myndigheter eller folkvalda.
Den privata sektorn är i ökande grad ansvarig för kollektivtrafik,
vägbyggen och markanvändningsbeslut. Även privatpersoner
eller intresseorganisationer förväntar sig att i högre grad ha
möjlighet att säga sitt.

Komplexa interaktioner och målkonflikter
Beslut om specifika åtgärder kan ofta framstå som bedrägligt
enkla. En ny spårlinje, till exempel, verkar vara en god idé,
eftersom den medför snabbare kollektivtrafik och lockar till sig
resenärer från biltrafiken och på det sättet är bra för miljön. Men
kommer andra biltrafikanter utnyttja den uppkomna kapaciteten?
Kommer förbättringen att leda till längre pendling? Är det den
bästa lösningen för dem med lägst inkomster, och är det den
mest kostnadseffektiva lösningen för att uppnå målet? Urbana
transport- och markanvändningssystem är komplexa, och
dominoeffekter av ett beslut kan vara svåra att förutspå. Vad som
är bäst kommer att vara mycket beroende av vilken vikt en stad
lägger vid olika mål som att minska trängsel, förbättra miljön,
förstärka ekonomin och skydda utsatta grupper.

Många möjligheter
Lyckligtvis har vi idag en mycket större mängd åtgärder till vårt
förfogande, såsom markanvändningsstrategier, informationsteknologi, resursstyrning eller prissättning. Men det innebär
förstås också en utmaning. Vi vet mindre om de nya åtgärdernas
egenskaper. Ofta är de också bäst i kombination med andra
åtgärder, så vi behöver veta hur vi ska sätta ihop sådana paket
av åtgärder.

Hinder på vägen
En annan utmaning är de hinder som begränsar en stads
handlingsfrihet att implementera olika åtgärder. Hindren kan vara
såväl de komplicerade beslutsförhållandena vi nämnde ovan,
som andra lagliga begränsningar eller finansiella hinder. De
sistnämnda kan vara i form av för höga totalkostnader eller
begränsningar på hur pengar kan användas. Även folkopinionen
kan sätta gränser för vad som är genomförbart. Tekniska
landvinningar spelar också en roll.
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3. BESLUTSFATTANDE I ETT SAMMANHANG
Vad begränsar städers handlingsfrihet?
Städer är sällan helt fria att fatta sina egna beslut, även om vilka
begränsningar som finns varierar från stad till stad. Vi har
identifierat tre typer av begränsningar och har funnit att det är
främst medelstora städer som är mest drabbade av dem. Små
städer är ofta mer fria och stora har mer kraft bakom sina
önskemål.

Städers ansvar för olika åtgärder (%)
20 40 60 80 100
0% % % % % %
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Vägbyggen
Kollektivtrafikinfrastruktur
Traffic management
Kollektivtrafikdrift
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Prissättning*

Eget ansvar

Delat ansvar

Annans ansvar

De flesta städer har någon form av uppdelning av
ansvarsområden för olika åtgärder. Medan många städer har
ensam beslutsrätt när det gäller markanvändnings- och
trafikfrågor, så har de oftast delat ansvar för vägbyggen,
kollektivtrafikinfrastruktur och information. Ett betydande antal
städer har inte direkt kontroll över kollektivtrafikdrift och
prissättning. I vissa fall ligger ansvaret på andra offentliga
instanser, men allt oftare är det den privata sektorn som råder
över kollektivtrafik och prissättning. Inom städer är det ofta ett
problem att ansvaret för transport och markanvändning är delat
mellan olika instanser.

Inblandning från andra beslutsnivåer
Även när städer har direkt ansvar kan de påverkas starkt av
beslut på andra nivåer, till exempel regionala beslutsförsamlingar
eller beslut på nationell nivå eller europanivå. Alla städers beslut
påverkas utifrån, mest från angränsande städer och minst från
EU-nivå.

Städers beroende av andra instanser (%)
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Näringslivet, miljöorganisationer, transportanvändare,
allmänheten och media kan alla ha ett stort inflytande över
beslutsfattandet. I de städer vi undersökt uppfattades näringslivet
och allmänheten som de med störst inflytande.
Transportanvändarna sågs som minst betydelsefulla.

Hur ska städer förhålla sig till dessa influenser?
Det finns inget entydigt svar på den frågan. Varje stad upplever
olika begränsningar och måste själva besluta hur de bäst kan
hanteras. Det är en anledning till att den här handboken försöker
vara rådgivande istället för normativ, men några generella råd kan
vi ge. För det första måste varje stad förstå vilka som kan påverka
besluten. För det andra är det nödvändigt att involvera dem i så
många steg som möjligt i beslutsprocessen.
När andra instanser är direkt ansvariga för specifika åtgärder, så
måste någon form av partnerskap etableras, helst i någon lagligt
bindande form. I de fall när andra myndigheter eller politiska
nivåer har inflytande är det bra att skapa gemensamma
arbetsformer. Vårt exempel visar två politiska nivåer som
samarbetar (stad och län) med angränsande distrikt som

rådgivande. I den norska regionen Jaeren har tio kommuner och
länet gemensamt via konsensus tagit fram en hållbar transportoch markanvändningsstrategi med aktivt stöd från staten.
Andra intressenter bör uppmuntras att delta i samråd när
strategier utformas (kapitel 5). På det sättet är det möjligt att nå
en gemensam förståelse för mål, problem som måste tacklas och
i vilken ordning åtgärder bör vidtas. Varje grupp har sina egna
mål och prioriteringar, varför kompromisser kommer att vara
nödvändiga. I det läget är det viktigt att inte tappa det
övergripande målet ur sikte och försöka fatta beslut som bäst
uppfyller målet. I vissa fall kan det vara möjligt att påverka de
andra intressenternas beslut. I andra fall kan de vara fria att fatta
sina egna beslut, måhända helt i strid med den övergripande
strategin. Då kan det vara till hjälp att inrätta något gemensamt
organ för uppföljning av strategin för att förbättra samarbetet. I
extremfallet, när någon intressent helt stoppar genomförandet av
en i övrigt överenskommen strategi, kan det vara nödvändigt att
försöka få till stånd en ändring i lagstiftningen för att effektivisera
formandet av strategier.

Hjälpmedel vid beslutsfattande
Identifiera vilka som kan påverka processen
Involvera dem fullt ut
Skapa partnerkskap så långt det är möjligt
Uppmuntra aktivt deltagande från andra
Kmpromissa utan att tappa det övergripande
målet ur sikte
Sök få till stånd ändring i lagstiftning om det
är nödvändigt

Hur långt in i framtiden bör städer planera?

Det finns olika sätt att tackla detta. Ett är att formulera strategier
för olika scenarier. Det tas upp vidare i kapitel 11. Ett annat är
bedömningar under osäkerhet vilket vi tar upp i kapitel 13. Givet
att en eller båda dessa används är det förnuftigt att ta fram
kombinerade markanvändnings- och tranportplaner med 15 till 20
års framförhållning och utveckla kortsiktigare planer inom ramen
för de långsiktiga.

Lång sikt

Ar 10

Medellång
sikt

Ökande osäkerhet

De flesta länder kräver att städer tar fram planer med en
specificerad tidshorisont. Till exempel måste den franska Plans
de Deplacements Urbains sträcka sig tio år in i framtiden; den
brittiska Local Transport Plan tas fram för en femårsperiod inom
ramen för en övergripande strategi över 15 eller 20 år. De flesta
europeiska städer tar fram kortsiktiga planer. Däremot finns det
varierande uppfattningar när det gäller behovet av planer på
medellång och lång sikt. Den mesta planeringen på medellång
sikt sträcker sig över en fem eller tioårsperiod, medan långsiktig
planering sträcker sig 10 till 20 år in i framtiden. Råden i den här
handboken är ämnade för planeringshorisonter på mellan 5 och
20 år. Planering på längre sikt än så är lämplig när man vill ta
hänsyn till markanvändningsförändringar, eftersom de dels kan ta
lång tid att implementera, dels kommer att påverka regionens
utveckling under mycket lång tid. Men det är ju emellertid så, att
ju längre in i framtiden vi försöker göra förutsägelser, desto
osäkrare blir våra antaganden om omständigheterna i vilka
planen ska verka. Det blir därför en avvägning mellan behovet att
ta hänsyn till långsiktiga effekter och osäkerheten som följer med
att göra detta.

Ar 5

Kort sikt

Var kan jag få mer information
DETR (2000)
ECMT (2002)
PROSPECTS D1
Referenser... Kapitel 18

Page 5

4. BESLUTSFATTANDE, OLIKA ANGREPPSSÄTT
Rationell analys eller “hanka sig fram”?
‘Hanka sig fram’-modellen:

•
•
•
•
•
•

Implicita, ej explicita mål
Gradvisa åtgärder
Frekventa policybeslut
Många maktcentra
Försök att nå konsensus
Lösningar som duger istället för att hitta den bästa
lösningen

Föreslagna mål

•
•
•
•
•
•
•

Ekonomisk effektivitet
Miljö
Trivsamma gator och områden
Säkerhet
Rättvisa och social integration
Ekonomisk tillväxt
Rättvisa mellan generationer

Tidiga studier av policyutveckling visade på två extrema sätt att
förhålla sig till beslut: Den ena en rationell, analytisk metod som
ofrånkomligt leder till en ”korrekt” lösning. Den andra en mindre
organiserad, som vi skulle kunna kalla att hanka sig fram, där
man inte ställer upp några övergripande mål, utan tar beslut om
åtgärder när det blir nödvändigt. Viktiga beslut blir då ofta en
kamp mellan intressegrupper. Den senare modellen används i
många städer idag, men det är inte troligt att den är ett bra sätt att
tackla problemen med hållbarhet vi står inför. Samtidigt är det inte
lämpligt att lita för mycket på analys i en situation då prioriteringar
och preferenser är olika och följderna är osäkra. Vi har därför
försökt hitta praktiska angreppssätt mellan dessa extremer.

Vilka angreppssätt har använts?
Städer är olika i sina beslutsmetoder. Deras angreppssätt har ofta
utvecklats med tiden, snarare än föreskrivits formellt. I våra
studier har vi föreslagit en indelning i visionärt, planeringsstyrt
eller konsensusstyrt angreppssätt, och vi har bett våra städer att
indikera vilket eller vilka två som bäst karaktäriserar deras sätt att
arbeta.
Det visionära angreppssättet inbegriper ofta en person i ledande
position (typiskt en borgmästare eller styrelseordförande) med en
klar bild av hur staden bör formas i framtiden och vilka åtgärder
som bör vidtas för att nå dit. Fokus hamnar då på att genomföra
åtgärderna så effektivt som möjligt. Relativt få städer har den här
typen av visionär ledare, men det har visat sig att i de fall där det
funnits har man varit framgångsrika.
I ett planeringsstyrt angreppssätt specificeras mål och problem
som ska lösas, ibland som en del i att formulera en vision. Sedan
används en ordnad procedur för att identifiera möjliga lösningar
och välja ut de som fungerar bäst. I ett renodlat målstyrt
angreppssätt börjar staden med att formulera sina övergripande
mål (kapitel 7). Problem pekas ut som de ställen där dagens
system inte uppfyller målen eller där man förutspår att en framtida
situation inte gör det. En sådan lista på problem kan sedan
diskuteras med olika intressegrupper för att se om deras
uppfattning av problemen är en annan. I så fall får målen
omarbetas. Den huvudsakliga nackdelen med detta sätt att arbeta
är att politiker och allmänhet är mindre bekanta med de abstrakta
målen (som exempelvis att förbättra tillgängligheten) än med
konkreta problem (som att det är 50 minuters resa till närmsta
arbetsförmedling). Två varianter är att använda kvantifierade
etappmål (kap. 8) och ett problemorienterat angreppssätt (kap. 8).
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Ett konsensusorienterat angreppssätt innebär att diskussioner
förs mellan intressegrupper. Avsikten är att nå fram till
samförstånd, helst i varje steg i planeringen som vi skisserar i
kapitel 6. Det är önskvärt att man är överens om mål man vill nå
och vilken relativ vikt man ska lägga vid dessa; om vilka problem
som måste angripas och hur allvarliga de är; om vilka åtgärder
man bör beakta och var de är lämpliga; om hur man ska välja de
åtgärder som bäst uppfyller målen; och om hur de bäst kan
kombineras till en övergripande strategi och därefter
implementeras. I praktiken fokuseras mycket av
konsensusbyggandet på att välja åtgärder, men det kan förstärkas
avsevärt om man även tar hänsyn till mål- och
problemformuleringen. Kapitel 5 diskuterar vi samråd och
samförståndsskapande mer i detalj.
Städers angreppssätt

Vilka angreppssätt används?
Få städer i vår studie ansåg att de använde endast ett av
angreppssätten. Vanligast förekommande var en blandning av
planerings- och konsensusstyrda metoder. Minst vanligt var de
som fokuserade på visioner..

Visionär
Visionär och Planering
Planering
Planering och Konsensus
Konsensus

Vilken metod är bäst?
Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det finns användbara
referenser i litteraturen kring beslutsteori som diskuterar
alternativen, men det finns ingen gemensam slutsats att dra. Det
finns emellertid några uppenbara fallgropar. Den visionära
metoden hänger helt på personen med visionen. Om han eller
hon slutar kan man bli tvingade att ge upp strategin. Ett
planeringsstyrt angreppssätt kan bli överdrivet beroende av
planeringsexperter. De kan tappa kontakten med vilka behov
politiker och andra intressenter har. En konsensusstyrd process
kan leda till förseningar och overksamhet om inte samförstånd
nås snabbt. Det är inte överraskande att städer ofta använder sig
av en blandning av strategier. I diagrammet visas ett exempel på
hur vision, mål och problem identifieras med hjälp av samråd, och
hur de används för att skapa en strategi, och hur den slutligen
utvärderas, på ett cykliskt sätt.
Det är därför bäst att varje enskild stad väljer den kombination
som utifrån deras förutsättningar passar dem bäst. Har man gjort
det bör man hålla fast vid den - om man vill försäkra sig om den
framtida utvecklingen av en vald strategi.

Visionär och Konsensus

Vision
Samråd

Mål

Prestation

Prestation

Problem och
möjligheter

Prestationsmål

Uppföljning

Strategi

Implementering
Strategier

Var kan jag få mer information
DETR (2000)
Mackie & Nellthorp (2003)
PROSPECTS D1
Referenser... Kapitel 18
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5. SAMRÅD
Vad är samråd?
Samråd är när man engagerar olika intressenter i utvecklingen av
en transportstrategi. Samrådet kan ske med olika grader av
involvering:
Information: En envägsprocess när man håller alla med ett
intresse i strategin informerade.
Remiss: När man frågar efter intressenternas eller allmänhetens
åsikt vid specifika stadier i planeringen för att arbeta in dem i
strategiformuleringen.
Gemensamma beslut: När intressenterna arbetar tillsammans
med beslutsfattare och experter för att formulera strategin.
Medborgarforum eller Planning for Real är exempel på detta.

Samråd kan bidra till att:

•
•
•
•
•
•

sätta upp målen
bedöma problemen
identifiera möjliga lösningar
bedöma alternativen
välja en strategi
genomförandet av strategin

Gemensam handling: När intressenter också tar ansvar för
genomförandet av en strategi i form av till exempel PPP (Publicprivate partnerships).
Stödja oberoende intressegrupper: När staden gör det möjligt
för intressegrupper att själva utveckla strategier.
Ingen nivå är i sig själv bättre än de andra, utan de olika nivåerna
är olika lämpliga beroende på vilket stadium man befinner sig i
planeringsprocessen eller hur små- eller storskalig strategin är.

Varför är det viktigt med samråd?
Man lägger ökad tonvikt vid samråd i transport- och
markanvändningsplanering. I många fall specificeras det som en
del i planeringsprocessen, och i vissa länder fordrar lagen att det
ingår. Samråd är en central del i det konsensusstyrda
angreppssättet, men det kan också hjälpa till att göra de andra
två sätten mer framgångsrika. Ett brett samråd kan säkerställa att
man tar hänsyn till hela vidden av olika mål. Det kan också ge
upphov till bättre förståelse för transportproblem, generera
innovativa lösningar och vara en avgörande faktor för att
allmänheten ska acceptera den blandning av åtgärder som en
strategi består av. Samråd kan spara tid och pengar senare i
processen, speciellt i genomförandesteget, eftersom eventuella
invändningar bör ha minimerats genom att man redan tagit
hänsyn till intressegruppers åsikter.
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När bör samråd ske?

Deltagande kan bidra till

Beslutet om och när samråd ska hållas bör fattas redan när man
utformar processen som syftar till att formulera strategier. För de
mer omfattande typerna av samråd måste intressenterna komma
överens om på vilka sätt de ska vara med. För de viktiga
stadierna i processen vi skissar på i kapitel 6 kan man med fördel
ha någon form av samråd.

•
•
•
•
•
•

Samråd kan också sträcka sig längre än genomförandet, genom
att bidra till uppföljning och strategins fortsatta framgång.

Typiska grupper att involvera i samråd:

Vilka bör uppmuntras att vara med i ett samråd?
Intressenter i samrådet bör inkludera de organisationer som är
direkt inblandade i genomförandet av en strategi och de som
troligtvis kommer att påverka strategin. Grupperna är i grova drag
beskrivna i kapitel tre. Inblandade är de som drabbas av en
strategi, kan förenkla eller hindra samrådsprocessen eller har
kunskaper eller andra resurser de kan tillföra strategin eller
samrådet. Vidstående ruta ger ett exempel på hur det kan se ut

•
•
•
•
•
•
•

Bestämma mål
Värdera problemen
Identifiera möjliga lösningar
Väga alternativ mot varandra
Välja en strategi
Genomförande

Regionala aktörer
Lokala myndigheter
Transportoperatörer
Näringsliv
Transportanvändare
Lagstiftande organ
Boende

Begränsningar för samråd
Det är viktigt att noggrant tänka igenom vilken nivå av samråd
som är den bästa och varför man önskar genomföra det. Det är
direkt kontraproduktivt att involvera allmänheten i beslut som inte
är förhandlingsbara, eller beslut som redan är fattade. Det är
vettigt att redan i inledningen av samrådsprocessen göra klart i
vilken utsträckning besluten kan påverkas av givna synpunkter.
Det är viktigt att komma ihåg att konsultationer inte är rätt i alla
lägen. Det är ju fullständigt rimligt att folkvalda representanter
fattar vissa beslut utan samråd.
Det kan vara frestande att sätta samman material med hög
kvalitet och forma en sofistikerad samrådsprocess, men det kan
också lägga hinder i vägen för ett lyckat samråd. Sådant kan få
frågan att se mer komplex ut än den är, eller få det att verka som
att saken redan är avgjord. De inblandade måste vara försäkrade
om att de har en avgörande betydelse. I vissa städer i USA ger
man finansiellt stöd till intressegrupper av just denna anledning.
Det kan vara speciellt svårt att få med sig mindre vältaliga, eller
mindre engagerade grupper, och det finns en risk att strategier
inte tar tillräcklig hänsyn till deras behov på ett tillfredsställande
sätt, utan istället ökar segregationen. I förlängningen kan det bli
mer rättvist att begränsa samrådet, istället för att genomföra ett
som utesluter viktiga grupper i samhället.

Var kan jag få mer information
IHT (1996)
Willcox (1994)
PROSPECTS D2
Referenser... Kapitel 18
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6. EN LOGISK STRUKTUR
Behövs en logisk struktur?
I kapitel fyra argumenterade vi för att det behövs en pragmatisk
inställning till beslutsfattande, mitt emellan de två extremfallen
rationell analys och att ”hanka sig fram”. Vi föreslog tre typer av
angreppssätt: visionärt, planeringsstyrt och konsensusorienterat. Vi
pekade också på att de flesta städer blandar dessa angreppssätt. I
sin mest renodlade form behöver inte ett visionärt angreppssätt
någon logisk struktur för att utvecklas. Visionen är klar, och allt som
återstår är att genomföra den. Få städer kan emellertid förlita sig
enbart på en sådan ansats. Varhelst det finns ett moment av
planeringsstyrning är det viktigt att ha ett överenskommet
processförlopp. Där en konsensusstyrd ansats tillämpas möjliggör
den logiska strukturen att konsensus uppnås på alla områden som
nämndes i kapitel 5. Vi finner det därför motiverat att föreslå en
logisk struktur som kan hjälpa alla städer att utveckla sina strategier
på ett övertygande och försvarbart sätt. Denna del av handboken är
därför normativ, men den struktur som rekommenderas tillåter fortfarande en betydande flexibilitet i beslut tagna i varje steg.

Vilken är den logiska strukturen?
Diagrammet på motstående sida visar den logiska strukturen. I den:

• är utgångspunkten en klar definition av målen (kap. 7);
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 11
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 9
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 15
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• används dessa för att definiera problem, nu och i framtiden (kap.
8);

• är ett alternativ att börja med att identifiera problem medan man
kontrollerar att alla mål har blivit behandlade (kap. 8);

• blir möjliga policyverktyg föreslagna för att komma till rätta med
de identifierade problemen (kap.9);

• kommer hinder att finnas mot att införa vissa policyverktyg (kap.
10);

• utvecklas strategier som kombinationer av verktyg, vilka
paketeras för att minska konsekvenserna av hindren (kap. 11);

• blir konsekvenserna av de individuella verktygen eller de
övergripande strategierna prognostiserade med hjälp av en
modell (kap. 12);

• jämförs sedan resultaten av dessa handlingsalternativ med hjälp
av en bedömningsmetod baserad på målen (kap. 13);

• kan denna process troligen uppenbara sätt på vilka verktygen
eller strategierna kan förbättras (kap. 9, 11);

• är det möjligt att på detta stadium använda optimeringstekniker
för att hjälpa till att identifiera bättre strategier (kap. 14);

• blir det bästa verktyget eller strategin tillämpad och dess

prestanda utvärderat i förhållande till målen; dessa resultat kan
hjälpa till att förbättra framtida prognoser (kap. 15);

• utvärderas med jämna mellanrum ändringar i problemen
baserade på målen (kap. 15).

Varför är alla dessa steg nödvändiga?
Denna process kan verka något idealiserad, men den har flera
fördelar. Den förser oss med en struktur inom vilken deltagande kan
uppmuntras på alla viktiga steg i beslutsfattandet. Den erbjuder en
logisk grund för att föreslå lösningar, och även för att utvärdera
andra förslag. Om svaret på frågan ”vilka problem skulle denna
strategi lösa?” inte är övertygande, är lösningen sannolikt inte värd
att beaktas. Den säkerställer att bedömningen av alternativa
lösningar företas på ett logiskt, konsekvent och begripligt sätt i
förhållande till samtliga mål. Den förser oss med medel att värdera
huruvida de tillämpade verktygen har gett de resultat som förutsagts
och tillåter därför att de prognosmodeller som använts kan förbättras. Den utgör också det huvudsakliga råmaterialet till vår
Policyhandbok. Slutligen utgör regelbunden uppföljning ett medel för
att kontrollera inte bara storleken på de aktuella problemen, utan
också allmänhetens uppfattning av dessa problem genom
attitydundersökningar.

Hur noggrant används denna struktur i praktiken?
Det är viktigt att poängtera att få städer följer denna logiska ansats i
sin helhet. Detta står klart i de fyra fallstudier som presenteras i
kapitel 16. Men i de fall där de inte har gjort det, har det ofta lett till
svagheter i deras övergripande strategi:

• policyverktyg har föreslagits utan att det har varit klart vilka pro-

En logisk struktur
MÅL (7)

PROBLEM
(8)

HINDER (10)

MÖJLIGA
ÅTGÄRDER (9)

MÖJLIGA
STRATEGIER (11)

FÖRUTSÄGA
EFFEKTER (12)

OPTIMERING (14)

BEDÖMNING
(13)

JÄMFÖRA
LÖSNINGAR (13)
IMPLEMENTERA (15)
UTVÄRDERA
PRESTANDA (15)

blem de skulle lösa, eller om de var den bästa lösningen;

• strategier har utvecklats utan hänsyn tagen till vilka hinder deras

UPPFÖLJNING (15)

införande sannolikt skulle möta;

• värdering mot endast utvalda mål och därigenom förbise vissa
negativa konsekvenser;

• införande utan att kontrollera i efterhand huruvida strategin fungerar som planerat.
Det är för att undvika sådana fallgropar som vi rekommenderar att
hela arbetsförloppet följs där så är möjligt.
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7. MÅL, INDIKATORER OCH PRESTATIONSMÅL
Varför behöver vi specificera mål?
Tydliga mål kan:

•
•
•
•
•

bidra till att identifiera vilka problem som måste
lösas
ge antydan om vilka lösningar som kan vara
aktuella
fungera som restriktioner, genom att tydliggöra vad
som bör undvikas
bilda basen för bedömningen av olika alternativ
göra det möjligt att följa upp framsteg i
implementationen

När markanvändnings- och transportstrategier utvecklas är det av
största vikt att ha klart för sig vad strategin är utformad för att
uppnå. Målen är därför startpunkten för den logiska strukturen
(kapitel sex). De tjänar flera olika syften (se rutan t.v.).
När målen fastställs är det viktigt att undvika att inkludera
preferenser för vissa lösningar (t ex ’att förbättra miljön genom
bättre kollektivtrafik’). Det kan medföra att andra och bättre
alternativ förbises.

Hur bestämmer man mål?
Det är viktigt att beslutsfattare bestämmer målen de vill uppnå.
Det bästa är emellertid att nå överenskommelser om dem med
andra intressegrupper – detta är ofta det viktiga första steget i
samråd (kapitel fem). Även om de statliga myndigheterna
specificerar lokala mål i några länder, bör städerna kontrollera om
dessa mål representerar deras syften i sin fulla vidd. I praktiken
antar många städer ganska likartade mål, och vi listar nedan dem
vi har identifierat. För många städer bidrar dessa mål till en högre
målsättning på ökad hållbarhet.

Vad menas med hållbarhet?
Ett hållbart transport och markanvändningssystem i städer skall

•
•
•

erbjuda effektiv tillgång till varor och tjänster för alla
invånare inom stadsbebyggelsen
skydda miljön, det kulturella arvet och ekosystem
för den innevarande generationen, samt
inte riskera möjligheterna för framtida generationer
att nå åtminstone samma välfärdsnivå som den nu
levande, inklusive den välfärd de åtnjuter från sin
naturliga omgivning och sitt kulturella arv
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Det finns gott om bevis för att de europeiska städernas
transportsystem inte är hållbara när det gäller ökande trängsel,
föroreningar, bränsleförbrukning och olyckor, negativa
konsekvenser för ekonomin och den ökande polariseringen inom
olika gruppers resmöjligheter. Hållbar utveckling har definierats
som visas nedan. De flesta städers transportsystem skulle inte
klara av det testet.
Vi har antagit den definition av hållbara transporter och hållbar
markanvändning i städer som visas i rutan t.v.

Vilka mål är relevanta i strävan efter hållbarhet?
Ovanstående definition utgör grunden för att identifiera sju mer
specifika mål för transport- och markanvändningsstrategier, som
alla bör bidra till hållbarhet.
Ekonomisk effektivitet: Ekonomisk effektivitet innefattar att
maximera de fördelar som användarna kan utvinna ur
transportsystemet, efter att ha gjort avräkning för de
resurskostnader som transportsystemets anskaffande och drift
medför.
Miljöskydd: Detta mål innefattar att minska alla negativa
konsekvenser från transport- och markanvändningssystemet:
globala föroreningar såsom CO2, regionala föroreningar som NOx
och SO2; lokala föroreningar som partiklar, och deras inverkan på
hälsan; buller och vibrationer; fragmentering och avskiljande av
bebyggelse och biodiversitet; okontrollerad utbredning av
städerna, samt förlust av kulturarv och naturliga miljöer.
Trivsamma gator och bostadsområden: Detta mål fokuserar på
gator och utomhusförhållandena i bostadsområden. Det omfattar
de positiva externa effekterna av social, kulturell och övrig
fritidsaktivitet, utökad rörelsefrihet för fotgängare och cyklister och
minskad upplevd trafikfara för dessa färdmedel. Målet har
beröringspunkter med miljö- och säkerhetsmålen, men är skilt
från dem.
Säkerhet: Detta mål innebär helt enkelt att minska antalet olyckor
för alla färdmedel, samt minska skadan i dem som inträffar. Men
eftersom vissa platser, åldersgrupper och färdmedel har högre
olycksfrekvens än andra har säkerhetsmålen även implikationer
för rättvisan.
Rättvisa och social integration: Under ”rättvisa” är det
huvudsakliga intresset riktat mot behovet av rimligt jämlika
resmöjligheter, reskostnad samt de miljö- och säkerhetskonsekvenser som följer av resande. Inom ”social integration”
inkluderas tillgänglighet för dem som saknar bil och för dem med
begränsad rörlighet. Sant rättvisa möjligheter kommer aldrig att
vara möjliga att uppnå, men man måste överväga hur de med
minst möjligheter eller störst kostnader skall kunna kompenseras.
Bidrag till ekonomisk tillväxt: Ett viktigt mål för de flesta städer
är att transport- och markanvändningsprinciperna skall
understödja ekonomisk tillväxt. Transportförbättringar som
förbättrar tillgängligheten eller miljön kan leda till ökad ekonomisk
aktivitet och möjligen till en ihållande ekonomisk tillväxt.
Rättvisa mellan generationer: Medan alla ovanstående mål är
viktiga för dagens städer, kommer många av dem att ha
betydelse för framtida generationer också. Men framför allt tre
konsekvenser av dagens aktiviteter kommer att påverka framtida
generationer: utsläpp av växthusgaser, i synnerhet CO2, som
kommer att medverka till långsiktiga klimatförändringar;
förbrukning av mark; och uttömning av icke-förnybara resurser,
varav olja förmodligen är den viktigaste.
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Varför är det viktigt att bestämma vilka mål som
är viktigast?
Vanligen är det inte möjligt att tillgodose alla de mål som är önskvärda, eftersom några av dem kommer att vara motstridiga. Det
är till exempel ofta svårt att öka tillgängligheten utan att det
inkräktar på miljön. Därför är det nyttigt att kunna göra en
avvägning mellan prestanda och olika mål, så att dessa konflikter
lättare kan lösas. Prioriteringar mellan mål är föremål för politiskt
omdöme som utövas av beslutsfattaren, men andra
intressegruppers syn kan bedömas som en del av ett effektivt
samrådsförfarande (kapitel fem).

Varför är det bra att ange indikatorer?
MÖJLIGA INDIKATORER
Mål

Nivå 1

Nivå 2

Ek. effektivitet

Nettonuvärde

Tid, pengar

Miljöskydd

Miljökostnader

Utsläpp buller

Trivsamma gator

Olyckor m.
oskyddade
trafikanter

Säkerhet

Olyckskostnader

Olyckstal

Rättvisa

Tillgänlighet utan
bil

Vinnare och
förorare

Ek. tillväxt

Förändring i BNP

Rättvisa mellan
generationer

CO2-kostnad

Använt bränsle

Mål är abstrakta storheter, och det är därför svårt att mäta
prestationer i förhållande till dem. Att införa indikatorer är ett sätt
att kvantifiera mål eller delmål. Till exempel kan ”antal olyckor”
vara ett mått på det övergripande säkerhetsmålet; antal platser
som överskrider ett tröskelvärde för en förorening är del av
miljömålet. Denna typ av indikatorer kallas ofta resultatindikatorer
(outcome indicators), eftersom de mäter en del av resultatet av
en strategi. Det är också möjligt att definiera ingångsindikatorer
(input indicators), som mäter vad som gjorts (t ex längd anlagda
bussfiler), och processindikatorer, som beskriver hur
transportsystemet svarar med t ex antal busspassagerare. Medan
dessa kan vara användbara för att förstå vad som har hänt är de
mindre användbara för att värdera prestation, eftersom de inte
säger någonting om konsekvenserna för de viktigaste målen.
För att vara effektiva måste resultatindikatorer vara uttömmande,
så att de täcker hela raden av mål, tillför tillräckligt med
information till beslutsfattarna, samt vara flexibla för förändringar i
de strategier som testas. Vi har funnit det användbart att
specificera indikatorer på tre nivåer:

•

indikatorer på första nivån är ett sammanfattande mått på alla
aspekter av ett mål.

•

indikatorer på andra nivån är kvantifierbara mått på aspekter
rörande graden av uppfyllelse av ett mål.

•

indikatorer på tredje nivån är kvalitativa värderingar av
graden av uppnående av ett mål.

Exempel på nivå ett och två visas i rutan.
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Varför är det bra att specificera prestationsmål?
Mål och indikatorer visar i allmänhet på den önskade generella
riktningen på förändringen; t ex att reducera de miljömässiga
störningarna orsakade av trafik. De kan också vara uttryckta i mer
specifika termer som inkluderar begreppet kvantifierbart etappmål
(target), t ex:

• att minska trafikbuller till under 68dB(A) på gator i bostadsområden; eller

• att minska kvävedioxidhalterna till under 60 µg/m3
Det finns fördelar med denna typ av mer specifika etappmål. Det
blir klart när något mål, vilket som helst, har uppnåtts, och graden
av uppfyllelse kan mätas såsom avståndet mellan faktiska
förhållanden och etappmålet. Det är också möjligt att ange
etappmål för både ingångs- och processindikatorer, t ex ett
etappmål för antalet/längden bussfiler eller antalet
busspassagerare. Dessa kan också användas för att mäta
framsteg men är ett mindre direkt mått på prestation i förhållande
till målen.

Vilka är de potentiella riskerna med
prestationsmål?
Om etappmål bara anges för några mål kan detta leda till mindre
uppmärksamhet på andra mål. Omvänt, att ange prestationsmål
för alla mål kan ge missvisande tecken på deras relativa
betydelse. Med exemplet i föregående stycke medför de två
målen att en bullernivå på 68dB(A) och en kvävedioxidhalt på 60
µg/m3 är lika betydelsefulla.
Etappmål för process- och ingångsindikatorer ställer oss inför
ytterligare problem. Investeringen som krävs för att uppfylla ett
etappmål för ett ingångsvärde kanske inte är nödvändig för att
möta de underliggande målen, och ett givet etappmål för
minskningen av bilanvändningen kan vara överdrivet. Det är
därför bättre att ange slutmål för resultatindikatorer och
bestämma etappmål för ingångs- och processmålen så att de
ligger i linje med dem.

Hur kan prestationsmål bestämmas?
Det är således svårt att ange lämpliga etappmål som är i
samklang med varandra. Om några etappmål är påbjudna från
statligt håll kan det vara ännu svårare att ange etappmål för
andra mål som överensstämmer. I vilket fall som helst är
etappmål ett mycket effektivt sätt att uppmuntra handling och
övervaka prestationer. Det bästa kan därför vara att bestämma
den övergripande strategin (kapitel 11) och sedan beräkna
etappmålen för horisontåret (kapitel 3) som överensstämmer med
den strategin. Dessa kan sedan användas för att följa upp
prestationerna.

Sätta prestationsmål
Mål

Strategi

Prestationsmål
för slutresultatet

Prestationsmål
för processen

Var kan jag få mer information
DETR (2000)
IHT (1996)
PROSPECTS D2
Referenser... Kapitel 18
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8. ATT IDENTIFIERA PROBLEMEN
Varför ska man identifiera problem?
En klart specificerad lista på problem är en lämplig grund för att
hitta möjliga lösningar. Problem kan identifieras, både nu och i
framtiden, som bevis på att mål inte blir uppnådda. Mål är
emellertid ganska abstrakta, och det kan vara lättare för
allmänheten att förstå en strategi baserad på klart formulerade
problem. Denna problemorienterade ansats för formulering av
strategier är ett alternativ till att börja med målen, men behöver
ändå kontrolleras mot den fulla uppsättningen mål.

Vilka typer av problem är vi upptagna med?
Ett av de enklaste sätten att specificera problem är genom
hänvisning till en uppsättning mål (kapitel sju). Detta gör det
möjligt att enklare besvara frågan ”hur vet vi att vi har ett
problem?”. Exempelvis är effektivitetsmålet förknippat med
problem som trängsel och bristen på tillförlitlighet, medan
säkerhetsmålet är sammanlänkat med olyckor. De två begreppen
mål och problem är två sidor av samma mynt. Vi kan utgå från
antingen mål eller problem och ändå komma till samma slutsats.

Mål

Problem

Möjliga
åtgärder

Hur kan vi bestämma om ett problem inträffar och
hur allvarligt det är?
Problem kan identifieras på ett flertal sätt:
Utfrågning: Människor kan identifiera problem som de stöter på
när de reser, och som orsakas av andra resande. Producenter av
transporttjänster kan frågas om de driftsmässiga problem de
möter. Detta är en nyckelfråga i samrådsprocessen (kapitel fem).
Människor har naturligtvis en mer tillförlitlig uppfattning om
aktuella problem än om sådana som förutsagts ska inträffa i
framtiden. Problemidentifiering genom utfrågning är därför mest
användbart för aktuella problem.
Målanalys: Målanalysen förutsätter ett antagande av en lämplig
uppsättning indikatorer och etappmål (kapitel sju). När ett
förhållande har uppmätts eller förutsagts och befunnits skilja sig
från ett tröskelvärde, säger man att ett problem existerar. En rad
tröskelvärden kan anges så att allvaret kan graderas. Så kan t.ex.
bullernivåer överstigande säg 65 dB(A), 70 dB(A), och 75 dB(A)
klassificeras som ”ringa”, ”måttliga”, och ”allvarliga” bullerproblem.
När tröskelvärden har definierats kan de användas tillsammans
med aktuella data för att identifiera aktuella problem. Givet en
lämplig prognosmodell kan en likartad övning genomföras för en
tidpunkt i framtiden.

Användning av tröskelvärden för buller

70
60
50

allvarliga

40

Severe

måttliga

30

Moderate
% drabbade av
buller hemma

20

Ringa
Slight

10
0
40
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50

60

70

80 dB(A)

Uppföljning och övervakning: Regelbunden övervakning av
förhållandena med användande av liknande indikatorer som för
målanalys är ett annat värdefullt sätt att identifiera problem som
kommer att behandlas vidare i kapitel 15. Ett regelbundet
uppföljnings- och övervakningsprogram möjliggör såväl att
specificera problem och deras betydelse, som att observera
trender, så att problem som förvärras kan sållas ut för särskild
behandling.

Varför är det bra att bestämma allvaret av
befintliga och framtida problem?
Om problem identifieras genom utfrågning kan stadens
myndigheter bestämma områden av vikt för invånarna och
utveckla lämpliga slutnivåer. Identifiering genom målanalys och
uppföljning/övervakning möjliggör att problem på olika områden
och vid olika tidpunkter kan jämföras på ett konsekvent sätt samt
att prioriteringar kan göras. En jämförelse med förutsägelser om
konsekvenserna av möjliga lösningar erbjuder en direkt indikation
på storleken av den förutsagda förbättringen och belyser även
potentiella negativa effekter.

resor

Trängsel

orsak

Symptom

Möjliga
lösningar

?

Vilka är svagheterna med denna ansats?
Det är väsentligt att utgå från en heltäckande lista på indikatorer
som täcker alla mål. Utan den kommer vissa typer av problem att
förbises.
Tröskelvärdena som ansätts kommer oundvikligen att bli något
godtyckliga, och det är viktigt att kontrollera att problem inte
uppstår vid nivåer under tröskelvärdena. Där tröskelvärden
ansätts för olika indikatorer kommer detta att medföra en likhet i
bedömningen mellan problem med samma grad av allvar. Om
således t.ex. en bullernivå över 65 dB(A) och en kolmonoxidhalt
över 8,5 ppm båda klassificerats som ”ringa” problem, skulle
detta medföra samma grad av allvar.
Möjligen visar ansatsen bara problemen som symptom. Någon
analys av de underliggande orsakerna bör alltid övervägas. Till
exempel skulle det inte vara ett säkert antagande att
trängselproblem borde lösas genom att utöka kapaciteten på
platsen ifråga. Andra lösningar, såsom trafikreducerande åtgärder
eller vägförbättringar på annan ort, kan vara lämpligare och kan
bara avslöjas genom en analys av orsakerna till problemet.

Fördelning av luftföroreningsproblem i London

Hur kan vi jämföra problem som är
stadsgemensamma med sådana som är värre i
vissa områden för vissa människor?
Problem bör klassificeras både genom grad av allvar (se ovan)
och konsekvenser för den berörda delen av befolkningen. Av
rättviseskäl är det viktigt att överväga huruvida ett allvarligt
problem som drabbar få är viktigare eller mindre viktigt än ett
mindre allvarligt som drabbar fler.

Var kan jag få mer information
DETR (2000)
IHT (1996)
Referenser... Kapitel 18
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9. POLICYVERKTYG
Vad menar vi med Policyverktyg?
Policyverktyg kan användas till att lösa problem och att uppnå
mål. I detta begrepp ingår konventionella transportåtgärder som
ny infrastruktur, trafikstyrning och prispolitik, men i ökande grad
avses också förändring av attityder och utnyttjande av
informationsteknik. Lika viktigt är att bättre markanvändning kan
bidra till en minskning av transportproblem. Policyverktyg kan
tillämpas i en stad (t.ex. biljettpriser) på en avgränsat område (t.
ex. en snabbspårväg), eller under en avgränsad tid på dagen (t.
ex. parkeringsrestriktioner). De kan ofta tillämpas vid olika nivåer
(av t.ex. biljettpriser eller servicestandarder). Det är sällan så, att
ett enda policyverktyg kan hantera alla problem i en given stad,
eller lämpa sig för alla dess mål. Det är därför viktigt att utveckla
strategier för att kunna samordna kombinationer av olika
policyverktyg. Detta diskuteras vidare i kapitel 11.

Vilken spännvidd har policyverktygen?

Typer av policyverktyg

•
•
•
•
•
•

Markanvändningsåtgärder
Infrastrukturinvesteringar
Infrastrukturförvaltning
Informationsförsörjning
Attitydpåverkan
Prissättning

Vi har identifierat fler än 60 olika typer av policyverktyg. Dessa
kan kategoriseras på många olika sätt. Vi har valt att göra detta
med utgångspunkt från typ av åtgärd: markanvändningsåtgärder,
infrastrukturinvesteringar, användning och underhåll av befintlig
infrastruktur, attityd- och beteendepåverkan samt prissättning. Vi
har sedan, på sedvanligt sätt, separat behandlat de som avser
bilåkande, kollektivtrafik, gång och cykelåkande samt
godstransporter. Erfarenheter från tillämpning av dessa
policyverktyg är mer utförligt beskrivna i en projektrapport och ett
flertal ingår redan i vår interaktiva Policyhandbok (Policy
Guidebook).

Hur ska policyverktygen väljas?
Det är ofta svårt att fastställa hur man i en stad har valt
policyverktyg. I många fall är det på samma sätt som med
vägplaner. De har ofta många år på nacken och har reviderats
varje gång en ny handlingsplan tagits fram. Det finns ofta bra
förklaringar till varför de aldrig har realiserats. Det är mycket
svårare, men betydligt mer givande, att börja om från början och
utgå ifrån hela spektrat av policyverktyg. Sedan kan de strategier
som antas vara mest lämpade väljas ut. Det finns två bra skäl för
att göra på det sättet. Traditionella lösningar har ofta svagheter
som kan undvikas genom att kombinera olika verktyg. Detta är en
viktig princip för strategiformulering och beskrivs i kapitel 11.
Vissa av de nyare policyverktygen, som upplysningskampanjer
och realtidsinformation, kan också bidra avsevärt. Av dessa båda
skäl är det mycket bättre att utgå från frågan: ”Vilka policyverktyg
är bäst lämpade för ändamålet?”, snarare än: ”Hur kan tidigare
handlingsplaner användas på bästa sätt?”.
Utgångspunkten för val av policyverktyg bör framförallt vara de
problem som ska åtgärdas, men sammanhang och förutsättningar
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är också viktiga. Vi har utformat vår Policyhandbok så att
användarna själva kan sammanställa en kort lista över de
policyverktyg som troligen är de intressantaste under angivna
förutsättningar. Erfarenheter från städer där policyverktyg
tillämpats med framgång kan också ge vägledning. I kapitel 16
beskrivs därför ett antal fallstudier. Dessutom kan medverkan från
flera olika parter vara värdefull. Användare, operatörer och
intressegrupper har ofta synpunkter som annars lätt kan förbises.

Idekällor
Problem
Intressenter
Möjliga
verktyg

När en första uppsättning verktyg har valts ut kan dessa testas
med hjälp av de ansatser som beskrivits i kapitlena 12 och 13.
Med hjälp av våra optimeringsmetoder, vilka beskrivs i kapitel 14,
kan sedan en kombination av policyverktyg snabbt väljas ut från
en denna uppsättning.

Varför är det svårt att bedöma vilka policyverktyg
som är bäst?
Tyvärr är den utvärdering av hur dessa policyverktyg fungerar
som finns tillgänglig ofta bristfällig. I många fall är anledningen att
policyverktyget är nytt och att erfarenheterna av det fortfarande är
begränsade. Detta gäller till exempel bilpooler. Generellt har vi
dock inte lyckats ta tillvara kunskap om vilka konsekvenser som
viktiga policyverktyg har fått. Detta gäller framför allt
väginvesteringar. Upptäckten av att nya vägar kan generera trafik
har lett till att beslut gällande väginvesteringar hastigt har
omprövats i många länder. Det är därför viktigt att vi alla tar
tillfället i akt att värdera och dokumentera konsekvenserna av en
förändring i tillämpningen av policyverktyg, och gör den tillgänglig
för andra. Detta gäller framför allt policyverktyg som inte har fallit
så väl ut som väntat, trots att vi kanske helst skulle vilja behålla
just dessa erfarenheter för oss själva. Det minskar trots allt risken
att andra gör om samma misstag. Detta behandlas vidare i kapitel
15.

Policyhandbok

mål

Genomföra

osäkert
resultat

Utvärdera
utfallet

Empiriskt
resultat

Även då erfarenheter finns tillgängliga behöver dessa inte ha
någon större relevans i andra sammanhang. Snabbspårvägslinjer
fungerar bättre i större städer än i mindre. Gång- och cykelbanor
är viktigare i tätbebyggda områden än i glest bebyggda.
Parkeringskontroller är ofta effektivare i centrala delar av städer
än på andra platser. I vissa samhällen har reglerande åtgärder
generellt sett mer legitimitet än i andra. Av dessa skäl så kan det
vara svårt att bedöma hur väl policyverktyg som en gång visat sig
vara effektiva kan överföras till andra platser och sammanhang.
Detta är ytterligare ett skäl till att dokumentera så mycket som
möjligt av de erfarenheter som finns.
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Vilken information finns tillgänglig?
Vi har försökt åtgärda bristen på tillgänglig information om de
olika policyverktygen som beskrivit ovan. Vi har sammanställt en
rapport som sammanfattar relevant litteratur och utvecklat en
Web-baserad Policyhandbok. Rapporten som publicerades 2001
ger en översikt av den befintliga litteratur som behandlar de 60
policyverktygen. I Policyhandboken finns för närvarande mer
heltäckande information om 40 av dem och den håller på att
utökas till att bli helt komplett. Vart och ett av policyverktygen
definieras och dess funktionssätt beskrivs kortfattat. Vidare finns
en bedömning av de viktigaste och troligaste av policyverktygens
konsekvenser med avseende på de mål och problem som belysts
i kapitlen 7 och 8. Detta är sedan följt av att antal fallstudier och
en sammanfattning av de förhållanden under vilka de olika
policyverktygen bedöms fungera bäst.
Användaren kan välja möjliga policyverktyg för vidare studier via
en lista baserad på kategorierna vi identifierade tidigare i detta
kapitel, via sökning på nyckelord, eller via en filtermekanism. Den
anger man vilken typ av organisation man tillhör, typ av stad, vilka
de viktigaste målen och problemen är och vilken typ av strategi
man är intresserad av. Den sista uppgiften utgår ifrån de
nyckelfaktorer som diskuteras i kapitel 11.
Den avslutande delen av beskrivningen av varje policyverktyg
utgörs av en uppskattning av hur andra verktyg samverkar med
det, antingen för att förstärka effekten, eller för att hinder mot
genomförandet ska kunna övervinnas. Hur hinder kan behandlas
tas upp i kapitel 10. En vidareutveckling av policyhandboken ska
ta större hänsyn till hur integrerade strategier kan konstrueras
och synergieffekter mellan verktyg.

Hur kan policyverktygens funktionalitet
bedömas?
Alla dessa policyverktyg kommer att påverka transportsystemets
funktioner på ett eller fler av dessa tre sätt:

• Genom att förändra efterfrågan på resor
Genomslag på målen

• Genom att förändra transportsystemets utbud

Instrument
Efterfrågan

Utbud
Mål
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• Genom

att förända
investeringskostnader.

Kostnad

transportsystemets

drift-

och

Snabba effekter på transportefterfrågan (t ex. byte av
transportmedel) kan orsaka sekundära effekter (t.ex. ökat
bilinnehav). Alla sådana förändringar kommer att påverka hur väl
de mål som beskrivs i kapitel 7 kan uppnås. Det är bedömningen
av ett verktygs viktigaste konsekvenser som ligger till grund för
uppskattningen av dess potentiella bidrag. Policyhandboken är
organiserad på grundval av denna.

Förändringar i efterfrågan: När ett nytt policyverktyg tas i bruk,
eller när utformningen av ett redan befintligt förändras, t.ex. en
höjning av biljettpriserna, har individerna i systemet att antal
alternativ (rutan t.h.)
Resenärernas reaktioner kommer att bero på omständigheterna.
De som direkt påverkas av förändringarna kommer att reagera
starkare än de som bara påverkas indirekt av dem. Ju färre
alternativ som en resenär har desto motvilligare kommer denna
att vara till att förändra sitt resebeteende. Långvarigare
förändringar blir ofta starkare, eftersom individerna har längre tid
att reagera, men de mest dramatiska reaktionerna, som att byta
arbete eller att flytta, kommer att bero på policyverktygets
varaktighet.
Förändringar av utbudet: Förändringar av transportsystemets
utbud kan ta sig olika uttryck. En del påverkar resenärerna
generellt, medan andra bara påverkar de resenärer som direkt
berörs.
Det är i de flesta fall uppenbart hur ett givet policyverkty påverkar
utbudet, men hur omfattande denna påverkan blir kan vara
svårare att uppskatta.

Användarreaktioner

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inte förändra sitt resebeteende alls
Förändra antalet resor
Kombinera flera resor
Byta resmål
Ändra tidpunkt för resan
Byta färdmedel (inklusive sammansatta färdmedel)
Byta färdväg
Förändra sitt fordonsinnehav
Flytta

Möjliga förändringar i utbud

•
•
•
•
•
•

Förändringar av väg- eller kollektivtrafiksystemens
kapacitet
Omfördelning av vägkapaciteten
Förändrade hastighetsbegränsningar
Förändrade kostnader eller restider för att nå
kollektivtrafiksystemet
Förändrade användarkostnader
Förändringar av tillgänglig information

Ändrade kostnader: Kostnaderna består huvudsakligen av
kapitalkostnader för ny infrastruktur, drift- oc h
administrationskostnader samt kostnader för underhåll och
reparationer. Dessa tas ut av användare och skattebetalare.
Förändringar av dessa utgifter och intäkter är avgörande för om
man har råd med givet policyverktyg eller en övergripande
strategi. Policyverktyg som är billigare att genomföra kan ofta ge
bättre avkastning på satsade pengar än större
infrastrukturinvesteringar.

Vilka policyverktyg kan sannolikt bidra mest till
att de uppsatta målen nås?
Med hänsyn till kommentarerna ovan är det inte möjligt att hitta
en uppsättning policyverktyg som fungerar i alla städer. Det är
mycket som beror på hur olika mål prioriteras, hur stora de
problem som ska åtgärdas är, vilka policyverktyg som redan
tillämpas, kombinationen av de nya policyverktygen,
omständigheterna under vilka de ska realiseras och de problem
som måste lösas. Trots detta är det möjligt att ge en generell
vägledning av vilka typer av policyverktyg som sannolikt har de
bästa förutsättningarna att bidra till att utvalda mål uppnås i fyra
olika typområden: stadscentrum, närförorter, yttre förorter och
mindre städer. Tabellen visar hur mycket vart och ett av de sex
typerna av policyverktyg sannolikt bidrar till att uppfylla de sju mål
som beskrivits i kapitel 7.

stadskärnan

yttre förorter

närförort

mindre städer
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Policyverktygs bidrag i stadskärnan
Effektivitet

Miljö

Trivsel

Säkerhet

Rättvisa

Tillväxt

Framtida
generationer

Markanvändning
Infrastruktur
Infrastrukturanv.
Information
Attityder
Prissättning
Key:

Litet bidrag

Stort bidrag

Stadskärnan
I centrala delar av städer finns det ofta begränsade möjligheter att
förbättra markanvändningen genom ombyggnationer. Utvecklingen
drivs dessutom oftast med fokus på ekonomisk tillväxt, och att tillföra ny
infrastruktur är svårt. Bättre skötsel och styrning av väg- och
kollektivtrafiksystemen kan minska trängsel, miljöförstöring och olyckor
samt skapa en bättre miljö i bostadskvarter, förbättra service och
minska klyftor mellan olika grupper av resenärer. Attityd- och
informationskampanjer har en begränsad påverkan. Prissättning,
framförallt av vägutrymmet, står för den största enskilda
effektivitetsförbättringen och kan dessutom vara ett skydd mot
miljöförstöring.
Policyverktygs bidrag i närförort
Effektivitet

Miljö

Trivsel

Säkerhet

Rättvisa

Tillväxt

Framtida
generationer

Markanvändning
Infrastruktur
Infrastrukturanv.
Information
Attityder
Prissättning
Key:

Litet bidrag

Stort bidrag

Närförorter
Det finns ofta större möjligheter för omorganisationer och ombyggnader
i närförorter, och det finns ett större behov av ekonomiskt stöd för att
genomföra detta. En bra markanvändningsstrategi kan bidra till
minskad trängsel och miljöförstöring, men framför allt till att förbättra
miljön i bostadsområdena. I ett europeiskt perspektiv är infrastruktur i
närförorter är ofta omodern, och i och med en utveckling av denna kan
satsningar på ny infrastruktur för kollektivtrafiken bättre utnyttjas. Gator
i närförorter är ofta dåligt förvaltade. Förbättrad drift och underhåll av
dessa, bättre utnyttjande av vägutrymmet samt bättre service kan
tillföra väsentligt. Attitydpåverkan och informationskampanjer kan spela
en stor roll för att uppmuntra till att använda kollektivtrafik och att
undvika resor i trängsel. Prissättning av vägutrymmet är en viktig faktor
för att undvika att trängsel sprider sig från städernas centralare delar.

Page 22

Policyverktygs bidrag i yttre förorter
Effektivitet

Miljö

Trivsel

Säkerhet

Rättvisa

Tillväxt

Framtida
generationer

Rättvisa

Tillväxt

Framtida
generationer

Markanvändning
Infrastruktur
Infrastrukturanv.
Information
Attityder
Prissättning
Key:

Litet bidrag

Stort bidrag

Yttre förorter
Yttre förorter växer snabbast, och en effektiv markanvändningsstrategi är nödvändig för att undvika onödigt resande och att främja ett
minskat bilanvändande. Glesare bebyggelse minskar nyttan av en
målmedveten infrastruktursatsning. Styrande och driftsmässiga
åtgärder kan bidra till att vägnätet används effektivare och att
säkerheten ökar samtidigt som bostadsområdena skyddas. En bra
kollektivtrafik kan bidra till att dämpa ett onödigt stort bilberoende.
Information kan främja ett effektivare resande, men attitydpåverkan är
antagligen mer effektivt när det gäller att uppmuntra till att använda
alternativ till bilen. Prissättning är av mindre betydelse, men det är
viktigt att sända konsekventa signaler till bil- och
kollektivtrafikresenärer.
Policyverktygs bidrag i mindre städer
Effektivitet

Miljö

Trivsel

Säkerhet

Markanvändning
Infrastruktur
Infrastrukturanv.
Information
Attityder
Prissättning
Key:

Litet bidrag

Stort bidrag

Mindre städer
Mindre städer är ofta små avbilder av de förhållanden som råder i
större städer. Planering av markanvändningen är viktig av samma
anledningar som för yttre förorter. Att tillföra ny infrastruktur kan vara
svårt på grund av den mindre befolkningsbasen, men styrande och
driftsmässiga åtgärder kan bidra väsentligt. Väg- och
kollektivtrafiksystemen i mindre städer är ofta dåligt skötta, vilket ger
en stor möjlighet att förbättra effektiviteten, att skapa en bättre och
säkrare miljö samt en mer jämlik fördelning. Attitydpåverkan och
informationskampanjer är viktigt av samma skäl som för yttre förorter.
Prissättning är troligen av mindre betydelse, men allteftersom
trängseln ökar växer behovet av en tillfredsställande balans mellan
bilanvändande och kollektivåkande

Var kan jag få mer information
Konsult (2003)
VTPI (2002)
PROSPECTS D4
Referenser... Kapitel 18
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10. BARRIÄRER VID GENOMFÖRANDE
Varför är barriärer viktiga?
En barriär är ett hinder som står i vägen för att något givet policyverktyg ska genomföras, eller begränsar det sätt varpå det kan
genomföras. I extremfall kan sådana barriärer leda till att vissa
policyverktyg blir förbisedda och att resulterande strategier
mycket mindre effektiva. Till exempel kommer antagligen
efterfrågestyrning att vara viktiga i större städer för att kontrollera
den ökande trängseln och förbättra miljön. Men samtidigt är de
ofta impopulära, och städer kan frestas att avvisa dem helt enkelt
därför att de är impopulära. Om det beslutet i sin tur leder till
ökande trängsel och försämrad miljö kan den strategin bli mindre
framgångsrik. Man bör därför fokusera på hur barriärerna kan
överbryggas snarare än att försöka undvika dem.

Åtgärder för vilka legala barriärer finns i de undersökta städerna (%
av städer)

Vilka är de huvudsakliga barriärerna?

Markanvändning
Vägbyggande

Vi har grupperat barriärerna i fyra kategorier.

Kollektivtrafik
Trafikreglerande
Buss och tåg
Information
Prissättning
0%

20%

Major constraint

40%

60%

Minor constraint

80%

100%

No constraint

Åtgärder för vilka financial barriärer finns i de undersökta städerna
(% av städer)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Markanvändning
Road building
Kollektivtrafikinfrastruktur
Traffic management
Buss- och
järnvägsoperatörer
Information provision
Prissättning

Major constraint

Minor constraint

No constraint

Åtgärder för vilka political barriärer finns i de undersökta städerna
(% av städer)
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Markanvändning

Vägar

Kollektivtrafikinfrastruktur

Traffic management
Buss- och
järnvägsoperatörer
Information

Prissättning

Major constraint
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Minor constraint

No constraint

Juridiska och institutionella barriärer: Dessa innefattar brist på
legitim makt att genomföra ett visst verktyg, eller ett laga ansvar
som är splittrat mellan olika instanser, vilket begränsar förmågan
hos stadens myndigheter att genomföra ett verktyg (kapitel tre).
Vår studie över europeiska städer tyder på att markanvändning,
vägbygge och prissättning är de policyområden som oftast är
föremål för juridiska och institutionella begränsningar.
Informationsåtgärder är påverkade i betydligt mindre grad än
andra åtgärder.
Finansiella barriärer: Dessa innefattar budgetrestriktioner som
begränsar den totala utgiften för strategin, finansiella
begränsningar för specifika policyverktyg, samt begränsad
flexibilitet när det gäller användningen av intäkterna för att
finansiera hela raden av verktyg. Vägbygge och infrastruktur för
kollektivtrafik är de två policyområden som oftast är föremål för
finansiella begränsningar, och 80 % av de europeiska städerna
hävdar att bristen på kapital är en avgörande barriär. Anskaffning
av information är det område som påverkas minst.
Politiska och kulturella barriärer: Dessa innefattar brist på
politisk eller allmän acceptans för ett verktyg, begränsningar som
framdrivits av lobbygrupper, samt kulturella attribut såsom
inställningen till införande, vilket påverkar verktygens effektivitet.
Våra studier visar att vägbygge och prissättning är de två
områden som oftast är föremål för inskränkningar i den politiska
acceptansen. Driften av kollektivtransporter och anskaffande av
information är de områden som i allmänhet påverkas minst av en
lägre acceptans.

Praktiska och teknologiska barriärer: Även om städer anser att
juridiska, finansiella och politiska barriärer är de mest allvarliga
som de möter när policyverktyg för markanvändning och
transporter skall införas, kan det också finnas praktiska
begränsningar. För markanvändning och infrastruktur kan dessa
mycket väl vara anskaffandet av mark. För förvaltande och
prissättning är upprätthållande och administration nyckelfrågor.
För infrastruktur och informationssystem kan också tillgången på
teknik och ingenjörsskicklighet påverka framstegen. Generellt kan
brist på färdigheter och expertkunskap vara en betydande barriär
för att nå framgång, som blir desto allvarligare av de snabba
förändringarna i den typen av policyåtgärder som övervägs.

Hur kan barriärer överbryggas på längre sikt?
Det är ofta svårt att överbrygga juridiska, institutionella och
teknologiska barriärer på kort sikt. Men idealt sett skall strategier
utvecklas för att införas på en tidsskala på 15−20 år (kapitel tre).
Många av dessa barriärer kommer inte att vara i kraft 20 år
framåt i tiden, och då kan åtgärder vidtas för att avlägsna andra.
Om t.ex. ny lagstiftning skulle medge att effektivare verktyg
såsom prissättning kunde införas, så kan det erbjudas. Om
splittrat ansvar omöjliggör konsensus kan nya strukturer inrättas.
Om kapital till investeringar i ny infrastruktur är berättigat kan de
finansiella spelreglerna justeras. Barriärer skall därför behandlas
som utmaningar att övervinna - inte enbart som hinder för
framsteg.

Var kan jag få mer information
ECMT (2002)
PROSPECTS D1
Referenser... Kapitel 18
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11. STRATEGIFORMULERING
Vad är en strategi?
Instrum ent
Barriärer
Strategier

En markanvändnings- och transportstrategi består av en
kombination av de typer av verktyg som beskrivits i kapitel nio.
Viktigare är att de innefattar en uppsättning verktyg som
förstärker varandra i strävan att nå de uppsatta målen (kapitel
sju) och i att bemöta de hinder som kan uppstå (kapitel tio).

Vad menas med en integrerad ansats?
Många policydokument försvarar en integrerad ansats, men
integreringen kan ske på fem olika nivåer:
Integration på olika nivåer

•
•
•
•
•

•

Integrering av driften av olika sorters service, oftast på
kollektivtrafikområdet

•

Strategisk integrering mellan verktyg som ger effekter på
olika färdmedel och mellan verktyg som är knutna till
infrastruktur, drift, information och prissättning

•

Integrering av transport- och markanvändningspolicy

•

Integrering av å ena sidan transport- och
markanvändningspolicy och å andra sidan policy rörande t ex
hälsa, utbildning och samhällsutveckling

•

Integrering på organisationsnivå mellan parter som har olika
ansvarsområden rörande transporter.

Operationell integration
Strategisk integration
Transporter och markanvändning
Transporter och andra sektorer
Organisatorisk integration

Trots att alla nivåer är viktiga kommer vi i den här guideboken
framför allt att behandla den andra och tredje

Hur kan man dra nytta av en integrerad ansats?
Som tidigare nämnts, har integrering på strategisk nivå
potentialen att åstadkomma en förbättring genom att både
förstärka effekten av ingående verktyg mot att nå uppsatta mål
samt att bemöta de hinder som kan uppstå vid tillämpningen av
dem. Trots detta så är det svårt att bara med hjälp av
policyverktygen överbrygga de rättsliga, institutionella och
tekniska hinder (kapitel 10) som uppstår vi realiseringen av dem.
Möjligheterna att överbrygga både finansiella och politiska hinder
kan dock förbättras genom att rätt kombination av policyverktyg
väljs. I princip kan alla mål uppnås på ett effektivare sätt genom
att använda par av verktyg som intensifierar varandras
konsekvenser för efterfrågan. Ett problem är dock att enskilda
verktyg kan få olika konsekvenser för olika användargrupper. Ett
noggrant val av kompletterande verktyg kan i dessa fall
kompensera förlorarna.
Instrument kan komplettera varandra genom

•
•
•
•

stärka fördelarna
minska finansiella barriärer
minska politiska barriärer
kompensera förlorare
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Av alla ovan nämnda skäl är en kombination av verktyg troligen
mycket effektivare än ett enskilt verktyg. På det sättet kan man
åstadkomma synergieffekter mellan olika verktyg. Detta betyder
att den totala nyttan överstiger summan av nyttorna som de
enskilda policyverktygen ger. Att hitta verktyg som har
synergieffekter är själva kärnan i en framgångsrik
transportplanering.

Kombinationen av en ny snabbspårväg och vägavgifter kan
illustreras på följande sätt. Vägavgifter gör att fler resenärer
använder snabbspårvägen, vilken genererar en större vinst som
kan bidra till finansieringen av den. Omvänt, om de intäkter som
genereras från vägavgifterna investeras i snabbspårvägen så kan
acceptansen för införandet av vägavgifter öka. Samtidigt utgör
snabbspårvägen ett alternativ för dem som inte längre har
möjlighet att åka bil.
Verktyg som förstärker nyttan av varandra: Uppenbara
exempel är anläggning av infartsparkeringar för att öka antalet
passagerare på buss och tåg; hastighetsnedsättande åtgärder för
att förstärka nyttan av en ny omfartsled; nya satsningar på
kollektivtrafiken eller sänkta biljettpriser för att förstärka effekten
av en begränsning av trafiken.
Verktyg som kan överbrygga finansiella hinder:
Parkeringsavgifter, en höjning av biljettpriser eller intäkter från
vägavgifter kan alla ses som sätt att finansiera ny infrastruktur.
Verktyg som kan överbrygga politiska hinder: Förbättrad
service eller ökade resurser kan ofta öka acceptansen för
åtgärder som är till för att styra efterfrågan. Detta kan också, fast
på ett annat sätt, också åstadkommas med attitydpåverkande
åtgärder.
Verktyg som kompenserar förlorare: Valet av dessa är
avhängigt av de bieffekter som orsakas av övriga delar av
åtgärdspaketet. Till exempel kan vägavgifter leda till ökad trafik
utanför de områden där vägavgifter tas upp, vilket kan
kontrolleras med trafikstyrande åtgärder. Vägavgifter kan också
drabba fattigare innevånare mer, vilka därför skulle kunna få
rabatter.
Diagrammet visar, i matrisform, de verktyg som sannolikt
kompletterar varandra i ett av dessa avseenden. De som anges i
raderna gynnar de i kolumnerna på det sätt som framgår.
Tabellen är endast tänkt att användas som en grov skiss.

Dessa instrument
Markanvändning
Land use

Infrastructure

Management

Information

Attitudes

Pricing

Markanvändning
Infrastruktur
Förvaltning
Information
Attityder
Prissättning
Nyckel: fördelar stärks finansiella barriärer minskas politiska barriärer minskar förlorare kompenseras
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Varför är det viktigt att hålla fast vid en strategi?
Den ordningsföljd i vilken verktygen realiseras är minst lika viktigt
som den övergripande strategin. De verktyg som ska underlätta
realiseringen av andra verktyg måste självklart realiseras först.
Det är också nödvändigt att åtminstone förbinda sig till att
realisera de verktyg som ska generera intäkter innan man
investerar i dem som kräver dessa för sin finansiering. Det kan
vara viktigt att ge löften om attraktivare verktyg innan mindre
attraktiva verktyg realiseras. Det finns dock alltid en risk att det
mindre attraktiva verktygen ändå inte realiseras, av rädsla för
offentlig kritik. Det är därför att föredra om negativa och positiva
verktyg realiseras samtidigt. I vilken ordning verktygen i en
strategi än realiseras så är det nödvändigt att alla realiseras för
att full effektivitet ska uppnås.

Vad är en nyckelfaktor in en strategi?
Det finns fyra nyckelfaktorer i alla transportstrategier, se
vidstående ruta.

Fyra nyckelfaktorer

•
•
•
•

Minska nuvarande och framtida transportbehov
Minska bilanvändande
Förbättra kollektivtrafiksystemet
Förbättra vägnätet

Andra fasen

•
•
•
•
•

Godstransport
Gång och cykling
Mindre använda färdsätt
Funktionshindrade
Policy från andra sektorer
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Viss framgång kan ofta uppnås med endast de två sistnämnda
faktorerna. Om bilanvändande inte minskar kommer dock
möjligheten att förbättra vägnätet till stor del att begränsas. Detta
medför i sin tur att möjligheten att förbättra kollektivtrafiken med
buss begränsas. Vidare, om inte det ökade behovet av det totala
resandet stävjas så kommer de förbättringar som åstadkommits
på kort sikt snabbt att gå förlorade. Strategin bör alltså innehålla
verktyg som är inriktade på alla dessa fyra faktorer. Huvudfaktorn
i en integrerad strategi styr sedan hur dessa integreras samt
fastställer balansen mellan dem.

Vilka övriga frågor måste tas hänsyn till?
När väl den övergripande strateginivån är fastställd, finns
möjlighet att ta hänsyn till andra frågor. I denna andra fas kan
strategin riktas in på:
Dessa frågor är inte mindre viktiga, men hur dessa hanteras
påverkar inte den eftersökta balansen mellan de fyra
nyckelfaktorerna som beskrivits i föregående stycke. Till exempel,
möjligheterna att förbättra varutillgången är huvudsakligen
beroende av i vilken utsträckning som bilåkandet kan begränsas
och vägsystemet funktionssätt kan förbättras. Inom ramen för
detta kan utvecklingen ledas mot en omfördelning av
vägutrymmet till fördel för yrkestrafik och en kontroll av denna i
känsliga områden. Detta kommer i sin tur att leda till en
förbättring av hela den övergripande strategins funktionssätt, utan
att påverka den totala balansen mellan strategins återhållande
verkan och förbättringar av vägnät. På samma sätt, gång och
cykel är viktiga transportsätt, men det finns få belägg för att
åtgärder som förbättrar dessa medför någon större övergång från
bilåkande och alltså skulle minska behovet av att kontrollera
denna.

Hur bidrar de enskilda typerna policyverktyg till
den övergripande strategin?
Varje typ av policyverktyg (kapitel 9) bidrar till att en eller flera av
de fyra nyckelfaktorerna påverkas, vilket framgår av diagrammet.
Markanvändningsåtgärder bidrar främst till att minska det totala
behovet av transporter, medan åtgärder baserade på prissättning
är det effektivaste sättet att minska bilåkande. Trafikstyrande
verktyg erbjuder de mest kostnadseffektiva möjligheterna att
förbättra kollektivtrafiken och vägnätets allmänna funktionssätt,
men infrastruktur, information och prispolicy spelar också stor roll.
I tabellen framförs budskapet att det inte finns någon enskild
lösning på transportproblem. En effektiv strategi innehåller
åtgärder från många olika typer av policyverktyg.
En strategis bidrag
Strategins nyckelfaktor
Instrument
Markanvändning
Infrastruktur
Förvaltning
Information
Attityder
Prissättning
Nyckel: mindre bidrag

Minska resebehovet

Minska bilanvändning

Förbättra kollektivtrafik

Förbättra vägnätets
egenskaper

större bidrag

Hur ska osäkerheter om framtiden återspeglas i
strategin?
Som påpekats i kapitel 3, är det meningsfullt att utveckla
strategier för en 15-20-årsperiod, men nackdelen med detta är att
förutsättningarna blir mer osäkra. De mest betydande
osäkerheterna har att göra med ekonomisk och demografisk
tillväxt, vilka i hög grad hör till trafiksystemets externa faktorer.
Det bästa angreppssättet är därför att konstruera ett antal
scenarier, vilka avspeglar ett spektrum av nivåer på faktorer
såsom ekonomisk tillväxt, befolkning och hushållsstorlek,
inkomster och bilinnehav. Trots att dessa kan förekomma i ett
stort antal olika kombinationer kan de ofta grupperas i tre eller
fyra kategorier som ställer större eller mindre krav på
transportsystemet. Varje strategi kan testas mot de olika
scenarierna, av vilken den bästa är den som är stabilast.
Principerna för hur detta ska göras beskrivs vidare i kapital 13,
och tas upp mer utförligt i den Metodologiska Handboken. En
begränsning med denna ansats är att scenarierna inte är helt
oberoende av trafiksystemet. Transportstrategier kan påverka
både den ekonomiska aktiviteten och bilinnehav, och åtgärder
som påverkar markanvändningen har en ännu större betydelse.
Idealt sett borde en interaktiv transport- och
markanvändningsmodell (kapitel 12) ta hänsyn till dessa effekter.

testa ett scenario

befolkning

Scenario 1

arbeten

Scenario 2

prova
strategi

bilinnehav

Scenario 3

Land Use

mest robusta
strategin

Var kan jag få mer information
DETR (2000)
DETR (2000a)
IHT (1996)
KonSULT (2003)
May & Roberts (1995)
Referenser... Kapitel 18
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12. FRAMTIDSBEDÖMNINGAR
Varför är det viktigt att förutsäga konsekvenser?
Förutsäga konsekvenser:
Möjliga
åtgärder
Möjliga
strategier

Förutsäga
konsekvenser
Jämföra
alternativ

I kapitel 9, 10 och 11 antyder vi svårigheter med att på förhand
fastställa konsekvenser till följd av en specifik åtgärd eller strategi.
En specifik åtgärd kan medföra en mängd konsekvenser på utbud
och efterfrågan. Vissa effekter visar sig omedelbart, medan andra
uppstår i och med att användarna ändrar sina vanor. Ett extremfall
kan vara åtgärder inom markanvändning, vars konsekvenser visar
sig först efter tiotals år. Samtidigt vill vi förstå sådana konsekvenser,
inte bara för utbud och efterfrågan, utan även för våra sju
underliggande mål. Sådana analyser underlättas ofta genom
användandet av en modell för markanvändning- och
transportsystem.

Vad är en modell?
En modell är en formell matematisk beskrivning av ett verkligt
system. En modell av markanvändning och transporter kan
exempelvis beskriva hur människor reagerar på förändringar inom
transportsystemet givet; hur systemets prestanda påverkas av
förändrat användarmönster; hur dessa förändringar påverkar
indikatorer som trängsel i trafiken, olyckor och utsläpp av
föroreningar; hur förändringar i markanvändningen påverkar
användarmönster; eller hur markanvändningen själv påverkas av
förändringar i kostnaden av att använda transportsystemet.

Varför behöver vi modeller?

Instrument kan komplettera varandra genom
att

•
•
•
•

stärka ömsesidiga fördelar
minska finansiella barriärer
minska politiska barriärer
kompensera förlorare

Svaren som vi söker är ofta komplexa. Utan analytiska verktyg kan
det därför vara svårt att bedöma hur markanvändning- och
transportsystemet förändras på medellång och lång sikt. Modellen är
ett analytiskt verktyg som hjälper till vid en sådan bedömning.
Mängden av åtgärder (kapitel 9) och på vilka vis dessa åtgärder kan
kombineras (kapitel 11) medför också att det blir särskilt svårt att
avgöra vilken strategi som är den bästa. Styrande organ behöver
information om troliga effekter av olika scenarier på
markanvändnings- och transportsystemet. Datorbaserade
matematiska modeller av markanvändning och transporter i
stadsmiljöer kan tillgodose detta behov av information.

Vilka typer av modeller finns det?
En modell av ett verkligt system skall vara en förenklad beskrivning
av det verkliga system som studeras. Modellen kan inte inbegripa
det verkliga systemet, istället bör modellen vara en välgjord karikatyr
av systemet. En modell skall fånga de huvudsakliga särdragen av
det system som skall studeras. På så vis förenklas såväl förståelsen
av det modellerade systemet som användandet av modellen.
Enkelheten i modellen är dock inget självändamål - nyckeln till en
bra modell är att bara utelämna onödig komplexitet.
I vår Metodologiska Handbok ger vi råd kring tre typer av modeller,
i ökande grad av komplexitet är dessa:
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• Åtgärdsutforskande modeller (policy explorers) ger en mycket

Komplex

förenklad bild av en tänkt stad samt hjälper användaren att
förstå konsekvenserna av en åtgärd.

Typ av modell

•
•
•
•
•

• Skissmodeller (sketch planning models), beskriver de
huvudsakliga sambanden på strategisk nivå mellan utbud,
efterfrågan och markanvändning i den stad som studeras.
Denna modelltyp ger dock inte detaljerad information om
transportnätverket eller markanvändningsmönster.

Policy explorers
Skissmodeller
Nätverksmodell
Transport planning models
LUTI modeller

De i blått återfinns i den
Metodologiska Handboken

Lättanvänd

• Markanvändning- och transportmodeller (land

use and
transport interaction models) möjliggör en representation av
markanvändningsmönster, transportnätverk samt interaktion
däremellan. Denna modelltyp är mer detaljerad och komplex
och kan ge mer detaljerad information för analys av strategiska
frågor.

Dessutom finns det konventionella transport- och nätverksmodeller
som är mindre komplexa än den sistnämnda modelltypen i
betydelsen att de ignorerar effekter på markanvändning.

Vad har modeller för begränsningar?
Det finns faror i att använda modeller – både för mycket och för
litet. Den traditionellt analytiska och rationella ansatsen till
planering (kapitel 4) kan alltför lätt leda till en övertro på modeller.
Konsekvenserna av en sådan övertro kan bli att man förbiser
aspekter som modellen inte behandlar samt en misstro mot
modellens resultat. Vid utformandet av strategier bör därför
modellbaserad analys användas som ett komplement för beslut
kring utformandet – inte som den allena rådande faktorn.
Modellens resultat och de antaganden modellen bygger på bör
kunna redovisas på ett enkelt sätt för beslutsfattare och
intressenter som en del i samrådsprocessen (kapitel 5). I den bästa
av världar skulle modellerna vara så användarvänliga att man inte
behöver vara specialist för att kunna använda dem. Modellerna
skulle då bättre kunna användas som ett verktyg i en gemensam
beslutsprocess. Dagens modeller är dock sällan anpassade för
detta ändamål.
De styrande i många städer använder inte modeller själva, vilket
kan bero på bristande resurser eller kompetens. Kostnaden och
behovet av specialistkunskap har ofta varit ett hinder, men med
hjälp av skissmodeller behöver det inte vara så. Skissmodeller är
nu billigare och lättare att använda, även utan specialistkunskap.
Det kan också vara oroande om modeller är opålitliga. Modeller
representerar förenklingar av verkliga system, de bortser från vissa
interaktioner samt approximerar andra. Vid vår översyn av krav på
och dugligheten hos befintliga modeller har vi funnit betydande
begränsningar, se rutan t.h.
Alla dessa punkter ligger inom områden för framtida forskning och
utveckling. Med vetskap om de dessa begränsningar modeller
användbara vid utformandet av strategier för markanvändning och
transporter i städer. Det finns också behov av att utveckla riktlinjer
för prognostisering av konsekvenser även vid avsaknad av
modeller.

Begränsningar och svagheter

•
•
•
•
•
•

Representation av godstrafik
Mått på tillförlitlighet, kvalitet och information kring
resor
Hälsoeffekter av luftföroreningar
Fördelningseffekter
Effekter av tele- och informationsteknologi
Utbud av transporttjänster

Var kan jag få mer information
DETR (2000a)
Mackie & Nellthorp (2003)
Minken et a; (2003)
PROSPECTS D2
PROSPECTS D3
Referenser... Kapitel 18
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13. BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING
Vad menar vi med bedömning och utvärdering?
Bedömning: hur bra kommer en strategi att bli?

Uttrycken bedömning och utvärdering används ofta utan distinktion. I
den här handboken används de dock i två olika betydelser.
Bedömning ses som den generella process genom vilken man
förutsäger hur väl en viss arbetsgång eller strategi kommer att
fungera. Utvärdering ses däremot som en bedömning av hur utfallet
av ett avslutat projekt skall värderas. Frågan är i båda fallen: ”Hur
väl uppnås våra mål med vald strategi?”

Utvärdering: hur bra har en strategi varit?

Varför behöver vi en bedömning?
Valet av transportpolicy är sällan enkelt. Ett val kan leda till minskad
trängsel i trafiken men ökad påfrestning på miljön. Ett annat val kan
vara bättre ur miljösynpunkt men minska tillgängligheten i systemet
för nyckelaktörer. En bedömning underlättar för beslutsfattare att
underbygga sina beslut vid sådana val. En bedömning kan bidra till
ett flertal steg i den logiska strukturen (kapitel 6).

Bedömningars roll

•
•
•
•
•
•
•

Värdera hur allvarligt ett problem är.s
Jämföra möjliga lösningar
Förbättra en lösning
Val mellan olika utformningar
Val av bästa policyinstrument
Bestämma bra kombinationer av åtgärder

Vad är ett ramverk för bedömning?

Utvärderingar av planer

Ett ramverk för bedömning
Möjligheter
Målens

Göra
ingenting

Val 12

Val 2

Etc.

effektivitet
Miljö
zxcLiveability
etc
1

Indikatorer kan användas istället
2
Strategier eller planer

Återspegla delmål och problem

•
•
•
•

inkludera varje delmål
Indikatorer för att representera olika delmål
rättviseaspekter genom gruppera konsekvenser
disaggregera information

Vid valet av en specifik åtgärd är det viktigt att värdera hur väl
åtgärden uppfyller alla de uppsatta målen (kapitel 7). Eftersom
dessa motsvarar olika typer av värderingar och koncept är det
lättare att värdera dem var för sig. Ett ramverk för bedömning kan
möjliggöra detta. I sin enklaste form består ett sådant ramverk av en
tabell där varje kolumn motsvarar en vald strategi och varje rad
motsvarar ett av de uppsatta målen. En av strategierna bör vara
”business as usual”, dvs att man inte gör någon förändring, vilken
fungerar som jämförelsealternativ för att kunna bestämma om det är
bättre att byta strategi. Andra möjligheter kan vara specifika åtgärder
eller kombinerade strategier.

Hur beskrivs mål och problem inom ramverket för
bedömning ?
Alla uppsatta mål skall finnas med i ramverket, och de bör beskrivas
på liknande sätt. Lättast uppnås detta genom att använda sig av de
utvalda indikatorerna för värdering av prestanda gentemot de
uppsatta målen (kapitel 7). Indikatorerna utgör även ett medel för att
beskriva vikten av olika problem på en aggregerad nivå. Problem
uppstår ofta vid en viss tidpunkt på en viss plats, vilket medför att
det kan behövas ett mer detaljerat ramverk för bedömning. Även
frågor kring fördelningseffekter kräver en högre detaljeringsgrad.
Man måste därför välja detaljeringsgrad i det ramverk man tänker
använda. Skall det vara relativt enkelt med en hög grad av
aggregering för hela staden, eller skall beskriva t ex olika tidpunkter
på dagen, olika platser, eller olika grupper av aktörer?

Hur kan beslut underbyggas med hjälp av ett
ramverk för bedömning?
Bedömningen är en teknisk process, men också en nyckelfaktor för
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deltagandet i beslutsprocessen. Beslutsfattaren kan välja att
använda sig av en enkel tabell som beskriver ramverket för
bedömning. När detaljeringsgraden i ramverket växer kompliceras
mål- och strategiformuleringar. Det finns idag två tekniker tillgängliga
för att hantera detta.
Nytto-kostnadsanalys (Cost-benefit analysis) använder pengar som
jämförelseinstrument. Förändringar i mängden resor, restider,
olyckor och miljön tillskrivs penningvärden, som baseras på
observationer av de val som människor gör. Både kostnader och
nyttor beräknas för varje framtida år. Nettonyttor diskonteras sedan
till nuvärden och summeras över alla år till ett välfärdsmått för
strategins prestanda. Vanligtvis summerar man över en lång
tidsperiod – den period för vilken man vill göra bedömningen – för att
inkludera strategiers effekter på lång sikt. En plan eller strategi som
genererar positiv nettonytta är värd att genomföra. Vid valet mellan
olika strategier är den strategi som genererar störst nettonytta också
den bästa. En av de stora nackdelarna med denna ansats är de
antaganden som behövs för att sätta penningvärden på attribut,
såsom buller och olyckor, och hur effekter för framtida generationer
skall kvantifieras i pengar. En annan svaghet är att ansatsen
entydigt pekar ut det bästa beslutet istället för att ligga till grund för
diskussion.
Multikriterieanalys (Multi-criteria appraisal) hanterar vissa av dessa
problem genom att tillåta beslutsfattaren att bestämma hur effekter
på olika indikatorer, mål samt målgrupper skall viktas. På så sätt kan
olika synsätt på den relativa vikten av exempelvis buller och olyckor
återspeglas. I sin enklaste form kan detta användas för att skapa ett
viktat mått för varje valmöjlighet, vilket ger beslutsfattaren möjlighet
att finna det bästa valet givet de vikter som har satts. Det är även
möjligt att testa hur känsligt valet är med avseende på variationer i
vikterna, sådan analys sållar ut den mest robusta strategin med
avseende på förändringar av vikterna. En vald strategi blir således
robust i den mening att den inte förkastas av en annan beslutsfattare
med andra värderingar.

Hur kan bedömningsmetoder hantera osäkerheter?
Osäkerheter kan uppstå i (i) grundscenariot vilket används vid
jämförelse av strategier (kapitel 3), (ii) utformningen, tidpunkter och
tidsföljden för genomförandet av olika element i strategin (kapitel
11), (iii) prognoser av strategins konsekvenser (kapitel 12), (iv)
vikterna som tilldelats till de olika indikatorerna (se ovan). Ett av de
enklaste sätten att hantera bedömningen är att göra tester av
robusthet samt känslighet. En strategi testas då med variationer i
scenariot, eller variationer i modellens antaganden, eller med olika
valda vikter. Om strategin presterar mycket sämre resultat under
varierande omständigheter jämfört med grundscenariot säger man
att strategin inte är robust och därmed riskfylld. Om andra strategier
presterar bättre vid varierande omständigheter, kan det vara bättre
att välja dem. Precis som inom andra delar av bedömningen finns
det mer avancerade sätt att behandla osäkerheter.

Kostnads-nyttokalkyl av en
vägåtgärd

€

Kostnader
Konstruktionskostnader
Underhållskostnader
Totalt
Nyttor
Tid och driftkostnad
Olyckor
Totalt
Nettonuvärde

2491
102
2595
4218
417
4635
2040

Multikreterieanalys av en
vägåtgärd
Byggkostnader
Underhållskostnader
Tid och driftskostnader (besparingar)
olycksbesparingar
miljövinster
miljöförluste
Hantering av osäkerhet

Scenarier?
Timing ?
Sekvens?

Känslighet
tester

Robusttester

Konsekvenser?

Vikter?

Var kan jag få mer information
DETR (2000a)
Dodgson et al (2000)
Referenser... Kapitel 18
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14. OPTIMERING
Vad menar vi med optimering?
Direkt optimering betyder att finna den bästa lösningen till givna
transportproblem, eller att finna den strategi som bäst uppfyller
uppsatta mål. I praktiken är det dock sällan möjligt att fritt
implementera de kombinationer av åtgärder som behövs för
staden. Det kan bero på att man saknar direkt kontroll över
medlen som behövs för att genomföra åtgärden (anledningar ges
i kapitel 3) eller att det föreligger finansiella eller politiska hinder
(kapitel 10). Optimering betyder därför i praktiken att finna den
bästa lösningen inom ramen för ett antal givna begränsningar,
också kallade bivillkor.
Verklighet
beslutsfattare

policyåtgärder

Policyåt
gärder

verklighet

Transport
modell

intressegrupper
etappmål

målfunktioner

Optimerings
metod

NewNytt
Policy
Package
policypaket

KonsekvensAppraisal
Bedömningar
of
Impacts
Målfunktion
Objective function
CBA, MCA
CBA,
MCA

Policy
policypaket
Package
LUTI -

LUTI-modell
Model
30 år

30 years

Scenarios

City specific objectives,
growth rates etc.

Varför skall vi använda oss av
optimeringsmetoder?
Traditionellt sett har stadsstyren tillsammans med konsulter
försökt finna den bästa strategin genom att finna en genomförbar
strategi, pröva den (kapitel 12), bedöma den (kapitel13) och
sedan vidareutveckla den. Utvecklingen kan endera innebära en
förbättrad prestanda eller överbryggande av hinder, såsom
avsaknad av finansiering eller acceptans från allmänheten. Den
beskrivna processen kan vara ineffektiv, bortkastad tid används
för att testa ineffektiva strategier och det finns ingen garanti att
man finner den bästa strategin. Nyttan av att använda optimering
ligger både i att utveckla effektivare strategier och i att finna
dessa snabbare. Ett tidigt exempel från Edinburgh; En första
modell använde sig av ett 70-tal körningar av modellen för att
finna en ”bästa” strategi, en senare studie visade att genom att
använda optimeringsmetoder minskade man antalet körningar av
modellen till 25, samtidigt som den ekonomiska effektiviteten i
systemet ökade med 20%.
Optimering är således ett mycket elegant sätt att välja den bästa
strategin. Även om vi oftast inte vill automatisera
beslutsprocessen på detta sätt, visar erfarenheten oss att det
producerar nya intressanta kombinationer av strategier, vilka man
inte annars skulle ha kommit på.

Hur fungerar optimering?
Formell optimering är ett relativt nytt begrepp inom den
integrerade markanvändning- och transportanalysen.
Optimeringen inbegriper maximering av en kvantitativ målfunktion
inom ett visst scenario, som begränsas av ett antal kvantifierade
etappmål och bivillkor, genom att använda en mängd olika
instrument för genomförandet av markanvändnings- och
transportåtgärder.
Mål: En av grundstenarna för processen av strategi-optimering är
valet av definition för målfunktionen, som är ett kvantifierat mått
av beslutsfattarens olika mål och prioriteten mellan dessa.
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Optimering baserad på mål

Målfunktionen skall vara konsistent med det tidigare diskuterade
ramverket för bedömning (kapitel 13), och kan baseras i endera
en cost-benefit analys eller en flerkriteriebedömning, i vilka de
olika delmålen har tilldelats individuella vikter. Värdet på
målfunktionen, för varje val av instrument och deras aktionsnivå,
fås genom att köra en interagerande markanvändnings- och
transportmodell (kapitel 12)

mål

Scenarier kan väljas med hjälp av de principer som diskuterats i
kapitel 11. Den optimala strategin tas ofta fram inom ramen för ett
scenario, sedan jämför man den optimala strategins prestanda,
eller utfall, inom ramen för andra scenarier för att kontrollera hur
robust strategin är. I framtiden kanske det finns metoder som
tillåter optimering av strategi över alla tänkbara scenarier, där
bedömningsmetoderna hanterar osäkerheter, för att minimera
riskerna för dålig prestanda hos strategin under mer krävande
omständigheter.

optimering

Scenarier och optimering

Scenario 1

Optimering

Scenario 2

Bivillkor kan hanteras på två sätt. Politiska barriärer kan agera
som bivillkor för vilka åtgärder som kan tas och i vilken
utsträckning; till exempel kan parkeringsavgifter över en viss nivå
anses oacceptabla. Finansiella barriärer, eller hinder, och
kvantifierade delmål kan innefattas som bivillkor i
optimeringsprocessen; exempelvis en begränsning på storleken
av kapitalinvesteringar kan sättas, för att utesluta kapitalintensiva
strategier. I båda fallen kan bivillkoren tas bort i
optimeringsprocessen för att illustrera den, positiva eller negativa,
nytta detta ger. Denna approach kan exempelvis användas för att
trycka på förändringar av lagar (kapitel 10).

känslighetsanalys
Scenario 3

Optimera kollektivtrafiktaxa och -frekvens

målfunktion

Policyverktyg kan väljas från listan i kapitel 9. En formell
optimeringsprocess är mest användbar när man skall välja en
uppsättning av strategiska verktyg, vilka förväntas ge betydande
konsekvenser för staden. Verktygen kommer att reflektera
nyckelelementen i strategin (kapitel 11). De flesta strategiska
verktyg agerar på någon form av nivå, exempelvis priser, som
kan varieras och optimeras. Andra är av diskret natur, exempelvis
väg- eller järnvägsprojekt, och kan endera inkluderas eller inte.
När väl en optimal uppsättning av strategiska instrument har valts
kan komplementerandse element (kapitel 11) läggas till strategin
för att förstärka den totala policyn.

malfunktion

bedömning

2000
1500
1000
+300%
+200%
+100%

Fares

0%
-100%

-50%
0%
+50% Frevkens
+100%

När är optimeringsmetoder lämpliga?
När man skall bedöma ett relativt begränsat antal av
policyverktyg, eller bara bedöma ett nytt förslag inom en redan
given strategi, då är det osannolikt att man behöver använda sig
av formell optimering. Däremot, när antalet valmöjligheter växer,
är det ofta både snabbare och billigare att använda sig av en
modell tillsammans med optimeringsmetoder än att bara använda
modellen. Optimeringsapproachen blir alltmer värdefull när man
skall bedöma flera olika scenarier eller om man vill bedöma
konsekvenserna av bivillkor.

Var kan jag få mer information
May et al (2000)

Referenser... Kapitel 18
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15. GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
Varför är genemförande viktigt?
Implementeringen är sällan enkel, även när en noggrann
förundersökning av de olika valen gjorts, samt att alla
intressegrupper har fått säga sin mening. Extremfallet är att
svårigheterna att bestämma om och hur en strategi skall
implementeras själva agerar som barriär för själva
implementeringen. Det finns ett antal exempel på god praktik, ofta
i samband med en visionär approach till planering (kapitel 4),
men ganska få studier kring hur sådan god praktik har uppstått.
Det vi skriver i det här kapitlet baseras därför i huvudsak på sunt
förnuft och observationer av städer som varit framgångsrika.

Vilka är barriärerna mot genomförande?
Barriärerna mot implementering av en specifik strategi är
sannolikt identiska med de som beskrevs i kapitel 10 (och återges
här igen):

• Juridiska och institutionella barriärer, där även brist på
lagstiftning för att tillåta ett policyverktyg, samt brist på direkt
ansvar för det innefattas

Typ av barriär

•
•
•
•

Juridiska och institutionella

• Finansiella barriärer, som innefattar brist på finansiella medel

Finansiella

samt begränsningar av vad medlen kan användas till

Politiska och kulturella
Praktiska och teknologiska

• Politiska och kulturella barriärer, i synnerhet motstånd från de
som påverkas negativt

• Praktiska och tekniska barriärer, som bland annat inkluderar
platsers tillgänglighet, byggtekniska detaljer och teknisk
prestanda.
Överbrygga barriärer

• Identifiera tidigt möjliga barriärer
• Minska konsekvenserna tidigt i utformandet av
•

strategier
Analysera fördelningseffekter
förlorare
Involvera intressegrupper

och

identifiera

•
• Fokusera på dem som kan påverkas negativt
• Tillhandahåll kompensation där det är nödvändigt
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Hur kan dessa barriärer överbryggas?
Nyckeln ligger I att identifiera dessa barriärer redan från start, när
man beaktar de möjliga policyverktygen (kapitel 9, 10). Det bör
vara möjligt att utforma en strategi så att konsekvenser av
barriärer begränsas (kapitel 11). Deltagandet från intressegrupper
är också viktigt (kapitel 6). När de grupper som kan komma att
påverkas negativt (eller som fruktar detta) är helt involverade vid
utformandet av strategin bör det vara möjligt att identifiera deras
bekymmer. Därefter kan man endera omformulera strategin eller
se till att uppnå samförstånd kring genomförandet av strategin. I
praktiken gäller dock att de som kan komma att påverkas negativt
sällan identifieras från start, eller att de inte inser vikten av att
delta förrän det är för sent. En fördelningsanalys vid
bedömningsstadiet (kapitel 13) kan vara till hjälp för att identifiera
sådana grupper. Om allt annat fallerar kan det vara nödvändigt
att erbjuda utsatta grupper finansiell eller annan kompensation.

Är ordningsföljden i genomförandet viktigt?
I kapitel 11 nämndes det att ordningsföljden för implementeringen
av en strategi som involverar användandet av många
policyverktyg är mycket viktig. Vissa instrument måste finnas på
plats för att andra skall fungera effektivt; till exempel, åtgärder
som syftar till att minska användandet av bilar kan kräva att
kollektivtrafiken förbättras först. Andra instrument kan
implementeras gradvis, exempelvis priser kan höjas mer eller
mindre kontinuerligt och trafikkontroller kan intensifieras. Denna
typ av implementering kan mycket väl agera för att minska rädsla
för det okända, eller undvika oönskade avbrott. Stora och
kapitalkrävande element i en strategi kan behöva skjutas på
framtiden, tills dess att finansiella medel uppbringats eller tills
dess att nyttan av investeringen har ökat. Vid analysen av en
strategi är det därför viktigt att beakta, dels kostnader och nyttor
av alternativa implementeringssekvenser, dels tidsskalan för
implementeringen. Samtidigt är det viktigt att försäkra sig om att
strategin implementeras i sin helhet, det finns alltid en risk i att
implementera kulturellt eller politiskt acceptabla åtgärder först,
sedan kan det vara svårt att implementera de mindre populära
åtgärderna.

Implementation: ordningsföljden

•
•
•
•
•

Tillhandahåll essentiell kapacitet först
Därefter styr efterfrågan
Introducera gradvis, om nödvändigt
Implementera det mest kostsamma senare
Men se till att implementera hela strategin!

Genomförande, utvärdering och uppföljning
värdera
problem
förutsäga
konsekvense
r
genomförande

Varför är utvärdering viktigt?
Varje ny genomförd implementeringssekvens, eller arbetsgång,
ger tillfälle att lära sig av erfarenheter, samt att öka förståelsen för
vad olika policyverktyg kan åstadkomma för resultat (kapitel 9).
Detta tillåter sig endast göras om det finns en före och efter
studie, som identifierar vilka effekter användandet av olika verktyg
har haft på nyckelindikatorer och de huvudsakliga målen (kapitel
7). Därefter kan en riktig utvärdering göras av strategin (kapitel
13). Utvärderingen skall genomföras i enlighet med ramverket för
bedömning (kapitel 13), därutöver ger utvärderingen tillfälle att
ompröva de uppsatta målen, indikatorerna, och de vikter som
använts. Vår förhoppning är att resultaten av sådana studier
senare skall kunna inkluderas i vår Policyhandbok.

utvärdera
resultat
mål
uppföljning

Varför är uppföljning viktigt?
Vanlig uppföljning av villkor och tillstånd hjälper oss att avgöra
huruvida problem kan lösas, eller om nya problem håller på att
uppstå. Uppföljningen kan ge ett sammanhang till och ligga till
grund för nästkommande granskning eller överblick av strategin.
Uppföljningen bör ske i form av bevakande av utvecklingen hos
ett antal, på förhand valda, indikatorer (kapitel 7) och det är därför
viktigt att dessa kan mätas och förstås på ett tillfredställande sätt.
I många städer avser man att genomföra årlig uppföljning av
prestanda, samt att genomföra granskningar av en strategi vart
femte år.

Var kan jag få mer information
DETR (2000a)
IHT (1996)
Referenser... Kapitel 18
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16. FALLSTUDIER
Översikt
I detta sista kapitel presenterar vi fyra fallstudier från sex städer
vilka hjälpt oss att utforma handboken. Dessa fallstudier är
självklart inte representativa för alla typer av europeiska städer.
Relativt sett är det genomgående fråga om större städer, med
invånarantal mellan 0,7 och 5,3 milj invånare. Samtliga är
dessutom huvudstäder, vilket även detta ibland motiverar större
uppmärksamhet. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera
att ingen av städerna till fullo representerar den ansats vi
förespråkar i denna handbok. Följaktligen finns det skillnader med
avseende på de problem som står att lösa och de ansatser som
tillämpats. Detta är emellertid en fördel, eftersom vi vill belysa
både styrkor och svagheter i de ansatser som tillämpats.
Mål, indikatorer, kvantifierade etappmål och problem:
Verktyg, hinder och strategier: fördelningen av strategier
varierar mellan städerna.
Samtliga strävar efter förbättrad
kollektivtrafik. Madrid och Wien har lyckats bäst i detta avseende.
Samtliga tillämpar också ett antal ansatser för att hantera
utrymmet i vägnätet, där Edingburgh och Madrid kan påstås vara
de mest innovativa. Endast Oslo och Edingburgh arbetar aktivt
med åtgärder mot bilanvändning. I bägge fallen utgör detta en del
i finansieringen av den övergripande strategin.
Det mest
anmärkningsvärda i alla strategier är avsaknaden av
markanvändningsåtgärder för att minska behovet av resor.
Edingburgh har den mest fullständiga ansatsen i detta avseende.
De övriga tre städerna uppger svårigheter med att styra
stadsutbredningen. De mest uppenbara hindren i samtliga fyra
fall är delat ansvarstagande och finansiella brister.
Modellering, värdering och optimering: Edinburgh har längst
erfarenhet av att analysera strategier, medan Wien i större
utsträckning använder modeller för att utvärdera konkreta planer.
De utvärderingsmetoder som tillämpas är till stor del sådana som
specificerats på regeringsnivå.
Fortfarande är optimering
betraktat som ett forskningsverktyg, även om resultaten väckt
intresse.
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De fyra fallstudierna
Edinburgh, Skottlands huvudstad, har en befolkning på 450 000 och
utgör en regional knutpunkt för 700 000 människor. Staden har
utvecklats utifrån det historiska Old Town and Castle. Stadsområdet
sträcker sig numera hela vägen från från kusten i norr till ytterligare
ett bergsområde söderut. Old Town och artonhundratalsstaden New
Town är numera världsunika kulturarv. Edinburgh gynnas av en aktiv
turism och kulturell industri, samtidigt som staden utgör Skottlands
finansiella nav.
Madrid, en av Spaniens 17 självstyrande regioner, med en sakta
ökande befolkning (5,4 millioner invånare år 2001, och en årlig
befolkningstillväxt på endast 0,5% sedan 1986), är utsträckt över ett
område på 8,028 km2. Befolkningen är ojämnt fördelad över
regionen, innehållande stadskärnan (2,9 milj invånare och 4727,7
invånare/km2) och stadens utkant (2.1 milj och 471 inv/km2). Resten
utgörs av i huvudsak naturområden. Den senaste tidens trend pekar
på en ökad utflyttning ur staden till intilliggande kranskommuner.
Oslo, Norges huvudstad med en befolkning på 500 000 invånare och
ytterligare 470 000 invånare i det omgivande Akershus. Två
tredjedelar av stadens yta utgörs av skogsmark, och det finns strikta
direktiv att inte tränga undan detta naturområde. Efter att tidigare ha
utgjort en renodlad industrimetropol, är Oslo numera huvudsakligen
en stad baserad på tjänstenäringar. Oslo har fram till 1980 lyckats
väl med att bereda utflyttning till nya bostadsområden, vilka redan
från början haft tillgång till goda kommunikationer och
bekvämligheter. En långsiktig trend tyder på en utbredning av
regionen även över gränsen till grönområdena i Akershus.
Wien är beläget i östra delen av Österrike, inte långt från gränsen
mot Ungern, Slovakien och Tjeckien. Österrikes huvudstad har en
befolkning på 1,6 milj med en yta på 415 km². Det är landets i
särklass största stad, utgörande 20% av Österrikes befolkning.
Wiens stadsregion utgör ett område med en radie på 40 - 50 km och
rymmer en befolkning på 2.2 milj. Befolkningsutvecklingen,
bebyggelsen och arbetsplatstillväxten har lett till tätortsutbredning
och en drastisk ökning av biltrafiken i regionen.

Edinburgh

Madrid

Oslo

Wien

Struktur av fallstudien
Följande åtta sidor sammanfattar vart och ett av de fyra fallstudierna
utifrån de övergripande riktlinjerna i denna handbok. I de två sista
savsnitten har vi kommenterat fall där städerna använt särskilt
intressanta ansatser.
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FALLSTUDIE 1: EDINBURGH
Beslutsfattande
Edinburgh har haft stora förändringar i ansvarstagande för transport
och markanvändning, och en övergripande samordningsplan har
saknats.
Kommunala och regionala instanser avskaffades i
Skottland först 1996 och har nu ersatts av ett mer överordnat organ.
Makt att genomdriva gemensamma riktlinjer för transport överläts
från London till det Skotska Parlamentet 1998. Detta har inneburit
att stadsfullmäktige i Edinburgh numera ansvarar för transportpolitik
som är fastställd av den skotska staten. Politiska riktlinjer på
statsnivå eftersträvas i hög grad - med utrymme för vissa mindre
skillnader i det praktiska genomförandet.
1996 satte skotska regeringen upp lokala transportstrategier (LTS) i
form av policydokument, vilka stadsfullmäktige har att eftersträva.
Stadsfullmäktige i Edinburgh ansvarar för hela stadens vägnät med
undantag för anslutande tillfartsleder och motorvägar.
Busstransporter avreglerades 1986. Många drivs fortfarande av
Lothian Buses plc, vilka fortfarande ägs av stadsfullmäktige och
därav kontrollerade myndigheter. Järnvägen privatiserades 1992,
och all lokal kollektivtrafik drivs av Scotrail.
Ansats för beslutsfattande och delaktighet
Vad gäller beslutsfattande återspeglar Edinburgh inslag från alla tre
ansatserna. För att utveckla strategier har man i stor utsträckning
använt sig av planeringsorienterade studier.
Man har dragit
erfarenhet från 70- och 80-talet, när lokala intressen hindrade
genomförandet av strategier. Man försöker nu istället medvetet
uppnå konsensus. Transportstrategier har präglats av långtgående
visioner att etablera Edinburgh som en av de ledande städerna i
landet.

All trips by City of Edinburgh residents by mod (%)
Cycle

Walk

Public
transport

Car
(inc.
passengers

Other

15.7

56.9

2.1

1999

1.6

23.8

2000

0.8

23.5

16.7

56.0

3.0

2001

1.8

25.3

17.8

52.8

2.2

6

26

23

45

-

2010
(target)
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Granskningen av transportsystemet 1991 omfattade workshops med
representanter från alla större intressegrupper. Avsikten var att
komma överens om problem och mål samt att identifiera tänkbara
lösningar. Den slutgiltiga strategin innefattade ett möjligt införande
av vägtullar, vilka alltid förknippas med motsättningar.
Stadsfullmäktige genomförde två överläggningar. I den första, 1999,
inhämtades synpunkter från företag och hushåll gällande valet
mellan ett lågkostnadsalternativ utan efterfrågekontroll, ett
medelkostnads-alternativ med avgifter för parkering vid arbetsplatser
för de anställda samt ett högkostnadsalternativ finansierat av
vägavgifter. Den andra överläggningen, 2002, fokuserade på
företags och boendes syn på tre transportstrategiska möjligheter,
däribland inkluderat två vägavgifts-strategier.
Mål, indikatorer, kvantifierade etappmål och problem
Edinburgh tillämpar mål-orienterade ansatser. Dessa är tänkta att
överensstämma med regeringens övergripande transportmål, vilka
omfattar miljön, säkerhet, ekonomisk effektivitet och tillväxt samt
tillgänglighet för alla. Dessa mål återspeglar de flesta mål som listas
i avsnitt 7, möjligen med undantag för vissa rättviseaspekter. Det
finns dock inte stort utrymme för planering för långsiktig uthållighet.

Policyverktyg, hinder och utformning av strategier
Huvudingrediensen i den nya transportsatsningen är att uppnå ökad
användning av kollektivtrafiken, förbättrat vägunderhåll,
omorganisation av vägnätet och eventuellt vägavgifter för att minska
bilanvändningen. En markanvändningsstrategi har utvecklats för att
komplettera dessa åtgärder.
Förbättringarna av kollektivsystemet innefattar nya guidade bussar
och snabbspårvägar, återinvigning av en oanvänd tåglinje, ett antal
nya tågtjänster samt ett trafiksysystem som ger bussar prioritet i
stadstrafiken och ökar tillgängligheten. Åtgärder för att förbättra
trafiksystemet inkluderar åtgärder som parkeringsövervakning,
gåvänliga gator i stadskärnan, omorganisation av vägar avsedda för
bussar och cyklar samt åtgärder för att dämpa trafiken intill
bostadsområden. Den slutgiltiga vägavgiftsmodellen kan bestå av
antingen ett tullsystem runt stadskärnan, eller ett tullsystem runt
stadskärnan i kombination med ett ytterligare tullsystem runt
stadens kringfartsleder. Andra innovativa åtgärder omfattar
experiment med bilpooler, bilfria områden, åtgärder riktade mot de
anställdas resvanor inom företag (Company Travel Plans) och
informationskampanjer.
Det huvudsakliga institutionella hindret utgörs av problem med
samordningen av tjänster, biljettsystem och information från olika
entreprenörer. Finansieringsmöjligheterna av transportsystemet är
starkt begränsat, och vägavgifter har utvecklats som en
dominerande inkomstkälla för att bekosta de övergripande
strategierna. Trots en ökande medvetenhet hos experter och
allmänhet, består vägavgifter som den hetaste tvistefrågan.
Prognos, värdering och optimering
Regionen Lothian beställde en nymodig form av transportmodell,
START, inför granskningen 1991. Detta gjordes för att testa ett 70tal olika åtgärdskombinationer, vilket möjliggjorde en studie av
nyckelkomponenterna i åtgärdspaketet. Den slutgiltiga strategin
baserades på dessa nyckelkomponenter.
Därefter lades en
markanvändningsmodell till, DELTA. Dessa båda komponenter har
nu blivit uppgraderade till en ny version, TRAM/DELTA, som
möjliggör test av effekter från transport/markanvändnings strategier
över en 20-års period. Utvärderingsmetoderna är utformade på
regeringsnivå, ur ”Scottish Transport Appraisal Guidance” (STAG),
och innefattar en nytto-kostnads-analys, som omfattar
olyckskostnader, belyser multifaktoriella ramverk för
miljökonsekvenser, tillgänglighet och rättvisa. Edinburgh utgjorde en
testbana för de optimeringsmetoder som redogjordes i avsnitt 14.
Fram till dagens datum har dock optimeringsmetoderna främst
nyttjats i forskningssammanhang.
Genomförande
En nyckelfråga är hur man praktiskt skall lyckas realisera en såpass
komplex strategi. En ny instans har tillkommit: ”Transport Initiatives
Edinburgh Ltd”, ägd av stadsfullmäktige, men ombesörjd av den
privata sektorn. Denna instans kommer att ansvara för utveckling,
publicitet och informationsspridning, implementering och skötsel
samt vägavgiftssystem och annan extern finansiering.
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FALLSTUDIE 2: MADRID
Beslutsfattande
Sedan 1983 har regionala myndigheter tillsammans med Madrids
kommun och “National Ministry of Transport and Public Works”
drivit en gemensam utveckling av transport och markanvändning i
regionen. De flesta kommunerna i regionen har frivilligt antagit
denna ansats och har av egen vilja godtagit den regionala
styresformen. Ett nytt institutionellt ramverk för kollektivtrafiken
har etablerats på regional nivå: Consorcio de Transportes de
Madrid, en statlig myndighet som verkar för att samordna
merparten av de transportrelaterade frågorna i regionen – något
som tidigare regionala och lokala myndigheter haft ansvaret för.
Ansvaret för vägar är emellertid delat mellan nationella, regionala
och kommunala myndigheter.
Ansats för beslutsfattande och delaktighet
Även om inslag från alla tre ansatser i beslutsfattandet
fortfarande används, så har idag en klar övergång från “planledda” till “visions-ledda” ansatser gjorts. Konsensus bland olika
berörda instanser har varit en annan nyckelparameter, men
försök att öppna upp processen även för nya intressegrupper har
saknat drivkraft, och fösöken har endast haft begränsad
framgång.
MADRID PUBLIC TRANSPORT SYSTEM
MINISTRY OF
TRANSPORTS

RENFE
(RAILWAY)

MADRID REGIONAL
GOVERNMENT

CITY
BUSES

MUNICIPALITIES

SUBURBAN
BUSES

METRO

Metro Extension Plans

Regionala och lokala markanvändningsplaner är enligt lag
tvingade att ha gehör för offentlighetens viljor och samtycke.
Detta är en ovanlig företeelse inom dagens stads- och
transportplaneringsprojekt. Försök för ökad delaktighet har
genomförts, men endast med blandade resultat. Även om
informationsutbudet är omfattande och formella och informella
överläggningar genomförs, så finns ingen möjlighet att direkt
påverka beslutsfattandet. Inte heller finns indikatorer på att
processen går åt det hållet.
Mål, indikatorer, kvantifierade etappmål och problem:
Människors utflyttning ur städerna mot mer attraktivt boende i
förorter och glesbyggd innebär stora förändringar av
transportbehoven. Regionala myndigheters försök att begränsa
utflyttningen har visat sig vara misslyckade. Regionala
myndigheter i Madrid har understött ekonomisk tillväxt, och
utvecklat transportpolitiska åtgärder som försökt förutse
ko mma n de
behov
genom
n ya
v ägb ygg en
och
kollektivtrafiklänkar. Å andra sidan har förbättringar av
kollektivtrafiken setts som ett kraftfullt verktyg för att tackla ett
ständigt ökande transportbehov. Det övergripande målet är att
behålla en balans mellan behovet av kollektivtrafik och biltrafik.
Policyverktyg, hinder och utformning av strategier
Under många år har transportpolitiska åtgärder förenat fyra
huvudprinciper. Ett samordnat kollektivtrafiksystem har utvecklats
med ett gemensamt biljettsystem, service och administration. En
av nyckelåtgärderna var införandet av ett så kallat ”PT
Travelcard”, giltigt inom hela regionen. Stora satsningar på
infrastruktur har genomdrivits innehållande pendeltågtrafik,
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utveckling av befintlig kollektivtrafik, innovativ infrastruktur som
Europas första gräddfil för bilar med flera personer (High
Occupancy Vehicle, HOV) och infartsparkeringar. Kvalitén på
kollektivtrafiken har förbättrats genom att uppmuntra och stödja
införandet av mer bekväma och mindre miljöbelastande fordon.
System för realtidsinformation erbjuds på webben. Däremot
saknas välutvecklade informationsdepåer.

HOV lane

Det ekonomiska välståndet under senare delen av 90-talet har
gynnat en mer marknadsorienterad ansats för rumslig planering:
den regionala visionen har gradvis ersatts av speciellt anpassad
planering, framförhandlad från fall till fall i ett samspel mellan
regionala myndigheter (eller Madrids stad) och större exploatörer.
Transportsystemet har trätt fram som en nyckelkomponent vid
dessa förhandlingar, där den offentliga sektorn förser
lokaltrafiksystemet med ny infrastruktur, ibland redan innan den
förväntade stadsutvecklingen skett.
De regionala myndigheterna har i stor utsträckning misslyckats
att begränsa stadsutvecklingen i förorterna. Då en tydlig regional
vision saknas för den rumsliga planeringen kan ofta nya urbana
utvecklingsförslag vinna gehör, trots att en genomtänkt analys av
kopplingen till framtida konsekvenser för trasportsystemet inte
gjorts.
Prognos, värdering och optimering
Både CTM och regionen Madrid använder transportmodeller för
att utvärdera nya väg- och lokaltrafiksatsningar inom
infrastrukturen. Planerna utvärderas med kostnads nyttokalkyl,
kompletterat med utvärderingar av sociala och miljömässiga
konsekvenser. Detta sker dock endast för att förbättra förslag
som redan är beslutade med konsensus.
Genomförande och kontroll
Kontroll är främst inriktad på effektiv implementering av ny
utrustning och samordningen med nya planerade stadsdelar.
Kontrollen sköts av respektive operatör (parkeringsplatser,
järnväg, bussar), men det saknas engagemang för att ta fram
indikatorer för att göra denna information mer användbar för
beslutsfattare och allmänheten. Var åttonde år genomförs en
kommunikationsvaneundersökning riktad mot hushållen.
Färdmedelsfördelningen är en indikator som givits stor
uppmärksamhet. Denna ses som ett mått på effektiviteten av
olika transportpolitiska åtgärder i Madrid. Detta är inte förvånande
med tanke på att stödet för kollektivtrafik stadigt vuxit sedan
lokaltrafikmyndigheten (CTM) bildades 1986. Idag är Madrid
ledande med avseende på lokaltrafikandelar. Kollektivtrafiken
utgör 54% av alla motoriserade resor (1997) i regionen, och är
klart dominerande i stadskärnan (66%) och för genomfartsresor
(52%).
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FALLSTUDIE 3: OSLO
Beslutsfattande
Strukturen för beslutsfattande är väldigt komplex i Oslo.
Nationella myndigheter och deras regionala kontor har makt over
det övergripande trafiksystemet och järnvägssystemet.
Finansieringen kommer från parlamentariska budgetbeslut. Den
statliga järnvägsoperatören ansvarar för järnväg på lokal nivå och
innerstadsnivå. Operatören får bidrag dels från nationell nivå,
dels från Akershus kommun. Det finns två kommuner i regionen:
Oslo och Akershus. Kommunernas huvudansvar är
sekundärvård, utbildning, transport (kommunala vägar och
kollektivtrafik) och strategisk planering. Det finns två stora
lokaltrafikoperatörer, en för varje kommun. En av dessa tar fram
transporter genom privata intressenter, medan den andra (Oslo)
producerar tjänsterna själv och understödjer busstransporter
tillsammans med ett större företag. Busstjänsterna är i allt högre
grad drivna genom franchise-avtal, och enligt nuvarande beslut
kommer även tunnelbanan att bli det. Reglering av
markanvändning samt ansvar för mindre gator och vägar sköts på
detaljnivå av kommunen.
Ansats för beslutsfattande och delaktighet
Ansatsen för beslutsfattande är plan-ledd. Klara riktlinjer för mål
och analys av problemställningar ligger till grund för övervägande
av de policyåtgärder som tagits fram för att nå målen. Eftersom
det är så många olika parter involverade, alla med krav på att få
igenom besluten i sina organisationer, är det viktigt att uppnå
konsensus. Fram till idag har det visat sig vara möjligt att uppnå
en tillräckligt hög grad av konsensus gällande strategiska vägoch kollektivtrafiksatsningar. För tillfället genomförs ett
åtgärdspaket där delaktighet från berörda parter försäkras genom
ett system av möten, offentliga utfrågningar, flygblad och debatter
i media. Medverkan i processen var hög i synnerhet i samband
med återskapandet av bostadsområden i innerstadsregionen.
Mål, indikatorer och kvantifierade etappmål
På övergripande nivå har målen formulerats enligt följande:
Markanvändning och transportsystemet i Oslo och Akershus skall
utvecklas för att gynna socialt effektiv resursanvändning,
miljövänliga lösningar, säkerhet i lokala kommuner och
grannskap, trafiksäkerhet och en hög tillgänglighetsnivå. Av
målen i avsnitt 7 är tillväxt det som tillordnats lägst prioritet i Oslo,
medan rättvisefrågor är viktiga trots att de inte nämnts explicit
här. För den nationella transportplaneringen har en rad
indikatorer tagits fram, trots att de inte motsvarar beslutsfattarnas
behov av information och saknar ett direkt samband till målbilden.
Inom den kommunala planeringen är flera av målen utformade
som kvantifierade etappmål.
Policyverktyg, hinder och utformning av strategier
Nuvarande planer är till stor del inriktade mot tillhandahållande
och underhåll av infrastruktur. Den viktigaste erfarenheten med
avseende på Oslo är finansieringen av en tullring. Vägtullarna var

Page 44

tänkta att inbringa pengar utan att påverka trafiken, vilket till stor
del visade sig fungera. Lagbestämmelser för att tillåta vägavgifter
och vägtullar för andra syften än att finansiera utbyggnad av
infrastruktur har antagits. På kommunal nivå har beslut om
miljöåtgärder som t.ex. avgift på dubbdäck antagits. Nyligen har
en ändamålsspecifik samordningsgrupp föreslagit en mer
långtgående strategi, som ska beakta allvarliga problem som
köbildning och luftföroreningar till följd av ny infrastruktur.
Strategin går ut på att koncentrera utvecklingen kring
lokaltrafiknoder; förbättra kvaliteten på lokaltrafiken, införa en
övergripande policystruktur för finansiering, passageraravgifter,
åtgärder för att uppmuntra gång och cykel som miljövänliga
alternativ samt ett åtgärdspaket gällande biltrafik som kombinerar
infrastruktursatsningar med restriktioner och vägavgifter på ett
balanserat sätt. Om vägavgifter införs kommer detta att göras
stegvis med utvärdering efter varje steg. Denna strategi försöker
man nu förankra inom lokala demokratiska församlingar. För att
genomföra denna strategi krävs en permanent grupp som
ansvarar för samordningen. Det största hindret är finansiering.
Nationella riktlinjer har missgynnat Oslo, och skattebasen har
urholkats. För att kringgå dessa hinder har man infört ett system
där användarna får bidra till finansieringen.
Prognos, värdering och optimering
Transportmodeller används vid större projekt för att utvärdera
specifika problemställningar i mer omfattande planeringssammanhang. Dock har strategisk planering ofta utgått från ett
antal projekt, vilka utvärderats separat. LUTI modellering har
endast tillämpats i forskningssammanhang. CBA (innehållande
olyckor, luftföroreningar och buller) med en tillhörande EIA har
sedan länge varit den välfungerande standardmetoden. Ett
gemensamt nationellt ramverk för detta finns framtaget.
Optimering har endast använts inom forskningssammanhang.
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FALLSTUDIE 4: WIEN
Beslutsfattande
Staden Wiens beslutsfattande organ ansvar för transportsystemet
och den urbana utvecklingen. Den regionala utvecklingsplanen
samordnas av PGO (Planning Group for East-Region), men
denna organisation har ingen lagstiftande rätt. Inom
komungränserna har komunerna rätt att fatta egna beslut
gällande markanvändning. Ansvaret för lokaltrafiken är uppdelat
mellan stadsförvaltningen i Wien (innerstads tjänster som
tunnelbana, spårvagn och buss) och regeringsmakten, vilken
ansvarar för järnväg och regionala buslinjer. Förenade transporter
inom öst-regionen (Verkehrsverbund Ost-Region - VOR)
etablerades 1984 med avsikt att etablera ett sammanlänkande
nätverk av transporttjänster med ett gemensamt avgiftssystem. I
juli 2002 överläts ansvaret för de flesta av de statliga vägarna till
lokala myndigheter, medan merparten av motorvägarna förblir
under statlig kontroll.
Ansats för beslutsfattande och delaktighet
Beslutsfattandet i Wien är mer eller mindre baserat på en
blandning av ansatser (avsnitt 4). Dock kan sägas att det i
huvudsak präglas av en plan-baserad ansats. Fundamentala mål,
policyalt ernat iv
och
åtgärder
är
for muler ade
i
stadsutvecklingsplanen och i trafikkonceptet (bägge publicerade
1994), vilka skall uppdateras var 10:e år. Därutöver analyseras
aktuella trender i rapporter som följer stadsutvecklingen (den
senaste publicerad år 2000). Visioner för Wiens stadsutveckling
publicerades i en strategiplan år 2000. På senare år har en
konsensus-baserad ansats fått ett allt större gehör, t.ex.
inkluderades 78 medborgarinititativ i formuleringen av
trafikkonceptet.
Informella åtgärder används för att nå hög medverkan. Stadens
förvaltning förser medborgare och intressegrupper med
information i form av publikationer, information på internet,
utställningar och ett servicecenter. Andra åtgärder för att
åstadkomma en känsla av delaktighet hos medborgarna är
diskussionsgrupper och internetdiskussioner om eventuella
stadsutvecklingsprojekt. På kommunal nivå använder man ett
verktyg för att uppnå delaktighet och medverkan hos
medborgarna som kallas "Bürgerbeteiligungsverfahren", vilken är
tänkt att tjäna som en del i planeringsprocessen. Huvudmålet är
att uppnå en genomskinlighet i planeringsprocessen samt att
uppnå en så hög offentlig acceptans för projekten som möjligt.
Mål, indikatorer, kvantifierade etappmål och problem
Målet med trafikkonceptet är att uppnå en reduktion av
trafikrelaterade miljökonsekvenser, förbättrade hälsoaspekter,
ökning av trafiksäkerheten och en omfördelning av vägutrymmet
för att utöka gång- och cykelleder. För att uppnå dessa mål krävs
en minskning av storstadsutbredningen, en minskning av den
totala trafikvolymen
samt en omfördelning av
färdmedelsalternativen till förmån för kollektivtrafik, cykel och
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gång. För att uppnå målen har ett flertal indikatorer definierats exempelvis färdmedelsfördelning, trafiksäkerhet (antal olyckor,
skador och dödsfall), bullernivå, luftföroreningar och CO2-nivå.
Policyverktyg, barriärer och utformning av strategier
Wien har en mångcentrisk strategi för att uppnå minskad
storstadsutbredning och trafikvolym. Strategin innebär att försöka
öka befolkningstätheten i de centrala områdena och begränsa
stadsutbredningen kring specifikt utvalda närområden, vilka
förbinds längs järnvägslinjer. Trafikkonceptet innefattar dessutom
en rad olika åtgärdspaket för att förbättra trafikläget. Åtgärder för
att förbättra kollektivtrafiken inkluderar utökad täckning av
tunnelbanan, prioritet för bussar och spårvagnar i stadstrafiken
samt en förbättrad marknadsföring och information kring
tjänsterna. Fotgängare och cyklister skall erbjudas bättre gångoch cykelleder. Åtgärder för att minska bilanvändandet innefattar
parkeringsvakter i innerstaden och andra trafikdämpande
åtgärder.
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Det finns hinder för en axiell stadsutbredning (vilket skulle vara
gynnsamt för en effektiv kollektivtrafik). För det första saknas en
koordinerad samordning mellan Wiens olika kommuner. Var och
en av kommunerna väljer sina egna åtgärder, vilka generellt sett
avser att öka skatteintäkterna så mycket som möjligt.
Huvudproblemet ligger i att det saknas incitament för axiella
utbredningsmönster mellan kommunerna. Planneringsgruppen
PGO har bara befogenhet att ge rekommendationer. För det
andra utnyttjar markägare och investerare finansiella resurser till
att genomdriva speciella projekt - utan att dessa nödvändigtvis är
i överensstämmelse med den övergripande planen.
Prognos, värdering och optimering
Wiens förvaltning tillämpar en multimodal model VISUM/VISEM,
som är ett formellt transportmodelleringsverktyg. VISUM är ett
informations/planeringssystem för nätverksanalys och prognoser.
VISEM tillämpas utifrån resdatamatriser baserade på en
resbehovsmodell, som i grund och botten tar hänsyn till aktiviteter
och sammanbinder dem i ett mobilitetsprogram. Stadens
planeringsenhet har använt VISUM/VISEM i fem år. Under denna
period har modellen förbättrats och nätverket förfinats. Avsikten
är att modellera hela transportsystemet samt konsekvenserna av
specifika projekt. För tillfället används modellen för att utvärdera
konsekvenserna av stadsutbredningen i Wiens nordöstra delar.
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Fallstudier – en jämförelse
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Kontext för beslutsfattande: alla fyra städerna har olika
blandningar av organ och instanser som ansvarar för
transportsystemet och markanvändning. Edinburgh har på senare
år haft många förändringar i ansvarfördelningen. Man är också
ensamt om att ha litet direkt inflytande över kollektivtrafiken. Man
har dock fördelen – unikt bland de fyra städerna – att ha direkt
ansvar både för transportsystemet och markanvändningen. Madrid
har mer direkt kontroll över kollektivtrafiken, vilket utgör kärnan i
dess strategi. Drift och underhåll av vägnätet är mer utspritt, men
tycks inte utgöra något allvarligt problem. Dess största svaghet är
oförmågan att kontrollera nybebyggelse. Oslos struktur är mest
komplex, med ansvar spritt över tre lager av offentlig styrning och
två olika län. Wien har den mest integrerade styrningen av
transportsystemet, men saknar alltså en integrerad
markanvändningsplanering.
Ansatser för beslutsfattande: Samtliga fyra städer använder en
blandning av visioner, planstyrda och konsensusstyrda ansatser.
Edinburgh kombinerar alla tre, men betonar särskilt planering följt
av utförliga konsultationer. Madrid ansatser har förändrats över
tiden genom en förskjutning från planering till visioner. Man söker
konsensus hos ansvariga organ, men har inte betonat utvidgade
konsultationer. Oslos ansats är mera planstyrt, med beslut som är
baserade på rullade 10-årsperioder. Konsensus får en större
betydelse bland ansvariga organ, och vidgade konsultatoner är en
nyckelfaktor i ansatsen. Wien har en blandad ansats, med mindre
betoning av analytisk planering och konsensus. Ett brett
deltagande har här störst betydelse.
Mål, indikatorer, etappmål och problem: Denna aspekt av
fallstudierna återspeglar de största kulturella skillnaderna i
ansatser för strategiutformning. Edinburgh använder en klart målbaserad ansats, med mål, indikatorer och etappmål för att
återspegla de offentliga organens förväntningar. De flesta mål i
denna handbok förekommer, med undantag för rättvisa mellan
generationer. Etappmålen är en blandning av utfall (säkerhet,
föroreningar) och process (färdmedelsandelar). Madrid har inte
klart definierade mål, men i huvudsak avses ekonomisk tillväxt,
rättvisa och problem orsakade av trafikökning. Inte heller här ingår
rättvisa mellan generationer. Indikatorerna bygger i huvudsak på
färdmedelsandelar. Oslo har i stort sett samtliga mål i denna
handbok, med en större vikt vid uthållighet i ett längre perspektiv
och mindre tonvikt vid ekonomisk tillväxt. Man använder en mängd
indikatorer, men dessa är inte fast kopplade till målen. Wien har
länge haft som mål att minska bilanvändningen, men har inte
förrän nyligen specificerat ett mål. I huvudsak avses miljö, hälsa
och säkerhet, men också i viss utsträckning långsiktig uthållighet.
Verktyg, hinder och strategier: Blandningen av strategier varierar
mellan städerna. Samtliga strävar efter förbättrad kollektivtrafik
och har också hittat innovativa lösningar. Edinburgh betonar
kontrollen av vägutrymmet, markanvändningen och vägavgifter.
Madrid har introducerat informationssystem, men i mindre
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utsträckning använt efterfrågestyrning eller markanvändningsplanering. Oslo har investerat i vägar, men fokuserar nu på
kollektivtrafik, gång och cykel, markanvändningsplanering och en
vidare användning av bilavgifter. Wien har en liknande ansats, men
använder i större utsträckning parkeringsreglering och
trafikminskande åtgärder. Finansiering är en barriär i alla städer,
liksom blandningen av institutionellt ansvar, vilket i synnerhet
påverkar möjligheten att utnyttja markanvändningsåtgärder.
Acceptans är mycket viktigt i Edinburgh, och i viss utsträckning också
i Oslo.
Samtliga fyra städer använder konventionella fyrstegsmodeller för att
prognosticera olika strategier, även om Madrid endast gör det för att
förbättra utformningen av redan accepterade förslag. Endast
Edinburgh använder markanvändningsmodeller, och ingen stad har
hittills använt skissmodeller eller optimering annat än i
forskningssammanhang. Metoden för konsekvensbedömningar
varierar kraftigt. Edinburgh och Oslo har en kombination av kostnadsnyttokalkyler och multikriterieanalys, definierat utifrån de inblandade
offentliga instanserna. Madrid har en liknande ansats, men endast för
förbättringar av redan valda strategier. Wien saknar formella
bedömningsmetoder.

Instrument
Edinburgh

Madrid

Oslo

Wien

Vägar
Vägtrafikåtgärder
Kollektivtrafik
Efterfrågestyrning
Markanvändning

förutsägelser och bedömningar
Edinburgh
Transportmodell
Markanvändningsmodell
Konsekvensbedömning

Madrid

Oslo

Wien

( )

De viktigaste slutsatserna
Samtliga fyra städer har varit framgångsrika och innovativa vid
utvecklandet av sina strategier. Översikten ovan visar dock på några
viktiga slutsatser för framtiden.
1.

Beslutsfattandets kontext är komplex och svår att ändra.
Processer för beslutsfattande måste utformas för att fungera i sitt
hela sammanhang

2.

Misslyckandet att inte samtidigt planera för transporter och
markanvändning utgör dock ett allvarligt hot för långsiktig
uthållighet, vilket städernas planorgan bör ta under beaktande

3.

4.

Visioner, planer och konsensus utgör samtliga viktiga element i
beslutsfattandet. Samtidigt söker allmänheten ett mer aktivt
deltagande
Några städer har inte specifikt definierat sina mål, utan fokuserar i
huvudsak på att minska bilanvändningen. Det finns därvid en risk
att viktiga konsekvenser av tranporter kan komma att förbises.

5.

Få städer beaktar långsiktig uthållighet. Detta är kanske
förståeligt, men det finns ett behov att beakta detta

6.

Indikatorer och etappmål tenderar att uttryckas i
färdmedelsandelar, snarare än konsekvenserna på transporter
och samhälle, vilket kan leda till att de senare förbises

7.

Kollektivtrafikförbättringar är en viktigt element i en strategi, men
kan inte ensamt påverka efterfrågan för resor eller bilanvändning.
Ökad vikt behöver läggas på markanvändning och
efterfrågestyrning

8.

En större vikt vid konsekvensbedömningar kan underlätta att
säkerställa att den valda strategin är den mest effektiva för att
möta stadens nuvarande och långsiktiga behov.

Sammanfattande slutsatser

• Bör återspegla komplext beslutsfattande
• Integrering av markanvändning är viktigt
• Visioner, planer, konsensus och deltagande är
nyckelfaktorer

• Mål måste vara klart formulerade
• Långsiktig uthållighet får inte förbises
• Utfallsindikatorer

är

mer

användbara

än

färdmedelsandelar

• Markanvändning och efterfrågestyrning behöver
betonas mer

• Noggranna konsekvensbedömningar är

nödvändigt för att säkerställa effektivitet
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17. Ordlista
Många av termerna i denna ordlista kan definieras på flera olika sätt. Definitionerna nedan är de som har använts inom
PROSPECTS.
Betydelsen av ord i kursivt är definierade i ordlistan.
Analytisk: En rationell, ofta numerisk, ansats för att undersöka en frågeställning.
Barriär: Ett hinder för genomförande av en åtgärd eller strategi.
Bedömning: En process för att utröna egenskaperna hos olika strategier innan de genomförs.
Delaktighet (participation): Intressegruppers delaktighet vid utformandet av transportstrategier.
Effektivitet (eller ekonomisk effektivitet): Ekonomisk effektivitet har ett flertal betydelser. I detta fall betyder det en
maximering av fördelarna av transportsystemet med beaktande av kostnaderna och driften av systemet.
Efterfrågestyrning: Åtgärder för att påverka hur människor reser.
Etappmål: Uttrycks ofta som ett mål för en indikator. Ofta ett kvantifierat värde (kvantifierat etappmål).
Horisontår: Det framtida år som planeringen syftar.
Indikator: Indikatorer är här ett sätt att kvantifiera mål. Exempelvis kallas ofta olyckstal för utfallsindikator, eftersom det
mäter utfallet av en strategi. Det är också möjligt att definiera ingångsindikatorer, som mäter vad som har gjorts, (t.ex.
längden av bussfiler), eller processindikatorer, som mäter hur transportsystemet reagerar (t.ex. antalet bussresenärer).
Instrument (eller policyinstrument): Policyinstrument åsyftar specifika åtgärder för att genomföra en viss policy.
Exempel kan vara kollektivtrafiktaxa eller bilavgifter.
Integrerade strategier (eller paket): Kombinera policyinstrument så att de förstärker varandra för att nå ett mål.
Intressegrupp (stakeholder): Alla personer, grupper och organisationer som har ett intresse av hur transportsystemet
fungerar, oavsett om det är användare eller icke-användare.
Kollektivtrafik (public transport): Transporter som står till förfogande för allmän användning, t.ex. bussar, järnvägar och
taxi.
Konsensus: Brett samförstånd bland intressegrupper.
Kostnads-nyttokalkyl: Bedömning av en strategis ekonomiska effektivitet genom att jämföra nyttorna med kostnaderna
över ett antal år i framtiden.
Känslighet (sensitivity): Hur mycket en förändring av en faktor påverkar en annan. Känslighetsanalys är en metod för att
testa hur bra en strategi är när man ändrar bakgrundsförutsättningar.
Markanvändning: Funktionen av en viss markyta. Exempelvis bostäder, industriell användning, jordbruk eller rekreation.
Miljö: De viktigaste miljökonsekvenserna av transporter inkluderar buller, atmosfärisk förorening, vibrationer, visuellt
intrång, förluster i flora och fauna, antika monument och historiska monument. Det transportpolitiska miljörelaterade målen
relaterar till att minska transportsystemets konsekvenser på miljön.
Modell: En representation av samband mellan utbud och efterfrågan inom transport- och markanvändningssystemet.
Uttrycks ofta i matematisk form. Modeller används i stor utsträckning för att förutsäga utfallet av transportstrategier.
Multikriterieanalys (multi-criteria appraisal): Bedömning med avseende på mer än ett målkriterium.
Mål (objective): Mål är breda formuleringar av vilka förbättringar som staden söker uppnå i planerandet av
markanvändning och transportsystem. Mål anger riktningen i förändringar, men inte medlen för att uppnå dem.
Målfunktion (objective function): En eller flera (etapp-)mål, uttryckt i ett matematiskt uttryck. Kan ofta användas inom
ramen för en optimeringsprocess..
Optimal: Målet uppnås bäst med den optimala strategin.
Optimering: En (matematisk) procedur för att finna den optimala transportstrategin. Optimeringsprocedurer kan erbjuda
ett snabbt sätt att välja den bästa strategikombinationen för en längre initial lista.
Park and ride: Tillhandahållandet av parkeringsmöjligheter vid kollektivtrafikterminaler för att främja bilåkare att byta
färdmedel till buss eller tåg, speciellt för resor till stadscentrum. Parkering är därvid ofta gratis eller åtminstone billigare än
i city.
Policy: En bredare ansats för att uppnå ett eller flera mål. En policy verkställs genom genomförande av en eller flera
policyinstrument. En policy kan t.ex. innebära att minska privat bilanvändning och stimulera kollektivtrafikutnyttjande;
denna policy skulle kunna uppnås genom olika åtgärder, såsom bilavgifter och sänkt kollektivtrafiktaxa.
Prestanda (performance): I den grad som en åtgärd är framgångsrik, eller kan förutses bli framgångsrik; ofta bedömd
utifrån en eller flera mål, indikatorer, tröskelnivåer eller (kvantifierade) etappmål.
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Prissättning (pricing): Hur mycket transportanvändare får betala för användandet av transportsystemet. Detta inkluderar
inte bara direkta kostnader och avgifter, utan också fiskala åtgärder såsom licensavgifter, bränsleskatter och andra
skatter. Bilavgifter är ett prissättningssystem i vilken bilister får en direkt kostnad för att utnyttja en viss vägsträcka eller
åka i ett visst område.
Problem: Ett verkligt eller upplevt misslyckande av nuvarande eller framtida förhållanden att möta fastställda eller
indirekta mål.
Robust: Framgångsrik för många olika scenarier.
Rättvisa: Likhet, ofta mellan olika grupper i samhället, med avseende på möjlighet att resa, reskostnader eller
miljömässiga och säkerhetsmässiga konsekvenser av resandet.
Scenario: En möjlig framtida situation med avseende på en mängd olika faktorer, såsom ekonomisk tillväxt,
befolkningsförändringar, hushållsstorlek, inkomst och bilinnehav.
Snabbspårjärnväg (Light rail): Järnväg med en mindre trafikvolym jämfört med normala järnvägar (heavy or standard
rail). På engelska också känt som ligth rapid transit (LRT) eller tram.
Strategi: En kombination av åtgärder (policyinstrument) som genomförs över tiden.
Synergi: När komponenterna av en strategi ger bättre utfall än summan av de enskilda komponenterna var för sig.
Säkerhet (trafiksäkerhet, safety): Uttrycks ofta i det totala antalet olyckskostnader, eller olycksrisk per fordonskilometer.
Tillgänglighet: Tillgängligheten till en aktivitet för en individ är den lätthet med vilken individen kan ta sig till den plats där
aktiviteten skall utföras.
Uppföljning (monitoring): Ett program för mäta förändringar och trender I transportsystemet. En uppföljning av
förutsättningar, med användande av indikatorer liknande dem för målanalys, är också ett sätt att identifiera problem.
Uthållighet (sustainability): Att möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att möta sina
behov. (Ofta syftar man till växthuseffekt, mark-konsumtion och icke-förnybara naturresurser).
Utvärdering: Processen att undersöka vad de verkliga konsekvenserna av en strategi har blivit, efter genomförande, och
hur de förhåller sig med de på förhand förväntade.
Tillförlitlighet (reliability): För vägsystemet avses liten variation i restider. För kollektivtrafiksystemet betyder det en liten
avvikelse från tidtabellen.
Tröskelnivå (threshold): Värdet som en indikator inte bör överstiga.
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Prospects Reports
PROSPECTS (Procedures for Recommending Sustainable Planning of European City Transport Systems) was funded
under the European Commission’s Environment and Sustainable Development Programme, with the purpose of providing
cities with guidance in generating optimal land use and transport strategies to meet the challenge of sustainability in their
particular circumstances.
Deliverable 1 reviewed cities’ decision-making requirements. The initial results from six Core Cities were used to produce
a questionnaire survey which was circulated to around 100 cities, drawn from across Europe. The report is structured
around five tasks: the broad approaches to decision-making; objectives and indicators; trends and scenarios; policy
instruments; and barriers to implementation.
Deliverable 2 built on the planning framework reported in Deliverable 1 and applied it to evaluation, presentation and
optimisation. It established a set of high-level objectives, a hierarchy of indicators of achievement and alternative methods
for appraisal against these. It identified the presentation methods for all relevant information that could best help decision
makers and promote public participation.
Deliverable 3 analysed the ability of existing forecasting tools to meet the requirements arising from a city’s decisionmaking needs. In particular, it considered, firstly, the representation and prediction of the supply effects which result from
the implementation of transport instruments and, secondly, the representation of behavioural responses by the various
actors in the transport / land use system to the implementation of transport instruments.
Deliverable 4 presented an interim summary of the performance of the 80 policy instruments identified in Deliverable 1,
under the headings of land use measures, attitudinal and behavioural measures, infrastructure provision, management of
infrastructure, information provision and pricing. This has been developed into the Policy Guidebook which is a companion
volume to the Methodological Guidebook and to this Decision Makers’ Guidebook.
The PROSPECTS deliverables can be found at:
http://www-ivv.tuwien.ac.at/projects/prospects.html
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