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Förord
Trafikverket har under ett par år arbetat med Mobility Management i
byggskedet. I bland annat Stockholm, Malmö och Göteborg blir behovet allt
tydligare beroende av de många projekt som påverkar tillgängligheten negativt
och kundernas missnöje med störningarna. Det är därför viktigt att tidigt i
planläggningsprocessen göra en bedömning om Mobility Management i
byggskedet kan minska störningen.
Mobility Management som begrepp är en åtgärd i sig, som ingår i åtgärdsstudie
och åtgärdsbank, och som följer med genom hela planläggningsprocessen.
Mobility Management i byggskedet har som mål att minska negativ påverkan på
tillgänglighet under byggskedet, men kan ha en planerad, positiv, bestående
effekt även efter detta skede. Denna handbok avser att ge ett stöd för
tillämpning av Mobility Management i byggskedet och en insikt i att detta
behöver hanteras under hela planläggningsprocessen.
Handboken har tagits fram i samarbete mellan Samhälle nationellt och Region
Stockholm. Den bygger på intervjuer och Workshops med personer i och utanför
verket med erfarenheter av Mobility Management. Syftet är att:
 Tydliggöra processen för att få med Mobility Management tidigt i
planeringen.
 Bidra till en mer samlad bild av vad Mobility Management i byggskedet är.
 Stimulera till beslut om ansvar och finansiering.
 Ge vägledning till projektledare om Mobility Management i byggskedet.
 Ge vägledning i bedömningen av när Mobility Management i byggskedet
bör beställas.
Handboken kommer att uppdateras underhand eftersom verksamheten är
under utveckling. Stora förändringar av planläggningsprocessen ligger framför
oss, liksom behov av att arbeta in begrepp som ger ett stöd för tillämpning vid
andra åtgärder än vägåtgärder. Mobility Management kan även tillämpas
kopplat till processer för planering och genomförande av drift- och underhåll.
Viktiga målgrupper är beställare, projektledare och trafikingenjörer.
Ansvar för tillämpning av Mobility Management i byggskede följer ansvar för
delarna i planläggningsprocessen:
 Samhälle genomför en Behovsanalys kopplad till steg 3-4 åtgärder, sätter
upp strategiska mål och ställer krav på tillgänglighet under byggskedet i
planbeställning. Samhälle tecknar avtal med samarbetsparter.
 Investering/Stora projekt/Underhåll visar i de olika delarna i
planläggningsprocessen hur man minskar negativa konsekvenser för
tillgänglighet under byggskedet, samt samordnar genomförande av åtgärder
under byggskedet med samarbetsparter och entreprenörer.
Kompetens behövs inom flera av verksamhetsområdena, därför är det viktigt
med samarbete och erfarenhetsutbyte i det fortsatta arbetet. Ansvar för
samordning, utveckling och förvaltning av metodik ligger hos Samhälle.

Lena Erixon, cS
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Inledning
Kursiva begrepp förklaras i bilaga 1 Begrepp.

1. Bakgrund
Bygg- och underhållsarbeten på och längs trafikinfrastruktur kan leda till
störningar som försämrar framkomligheten för trafikanter som färdas med olika
trafikslag. I takt med att befolkningen i våra städer växer och trafikströmmarna
tilltar ökar dessutom trafiknätets störningskänslighet. Utöver de lokala
problemen för kringboende och trafikanter uppstår negativa konsekvenser på
anslutande vägar och kringliggande områden. Störningarna kan komma att
spridas vidare i större geografiska områden samt i olika delar av
transportsystemet.
Därför blir det i allt större grad nödvändigt att introducera arbetssätt och rutiner
för att bedöma och planera hanteringen av förväntade störningar i samband
med byggfasen av investeringsprojekt.
För att förebygga och hantera störningarna finns en lång rad såväl nya som
beprövade åtgärder. Åtgärderna kan handla om att anpassa byggverksamheten
så att färre störningar uppstår eller att flytta trafiken förbi byggarbetsplatsen
och på så sätt hålla flödeskapaciteterna på höga nivåer. Man kan också jobba
med Mobility Management (se faktaruta) för att minska biltrafiken i sin helhet.
Detta koncept har hittills använts i Sverige i ganska liten utsträckning med syfte
att påverka trafiken i byggskeden, men utländska exempel och de projekt som
har genomförts i Sverige visar
på åtgärdernas stora potential.
Den officiella europeiska definitionen för

2. Syfte med
handboken

begreppet Mobility Management togs fram av

Denna handbok ska ge
vägledning i arbetet med att
planera för MM i byggskedet,
att etablera hållbara samarbeten
med involverade aktörer och att
genomföra och utvärdera de
överenskomna åtgärderna.

Defintionen lyder:

Ett ytterligare syfte är att
stimulera till bättre
synkronisering med
investeringsplaneringsprocesse
n så att MM på ett naturligt sätt
tas med i tidiga skeden.

3. Målgrupp

EU-projektet MAX (år 2009) där ett stort antal
aktörer från över 20 länder medverkade.

”Mobility Management är ett koncept för att
främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra
resenärers attityder och beteenden.
Grundläggande för Mobility Management är
"mjuka" åtgärder, som information och
kommunikation, organisation av tjänster och
koordination av olika partners verksamheter.
"Mjuka" åtgärder förbättrar ofta effektiviteten
hos ”hårda" åtgärder inom stadstrafiken (som
t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar eller
cykelbanor). Mobility Management-åtgärder
(jämfört med "hårda" åtgärder) kräver inte
nödvändigtvis stora finansiella investeringar
och de kännetecknas samtidigt av ett bra
kostnads-/nyttokvot (BCR – Benefit Cost
Ratio)”. (www.epomm.eu)

Handboken vänder sig i första
hand till beställare,
projektledare, vägplanerare och
informatörer inom Trafikverket samt konsulter som arbetar på uppdrag av
dessa.
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I andra hand kan handboken också öka kunskapen och förståelsen för
Trafikverkets process hos andra väghållare, RKM, kommuner och aktörer som
samarbetar med Trafikverket under byggskedet.

4. Framtagandet av handboken
Redan i rapporten om Mobility Management i byggskeden som togs fram av
Vägverket1 år 2008, föreslås en arbetsprocess för MM i byggskedet. Den här
handboken baseras till viss del på slutsatser och kunskaper från rapporten, men
innehåller också kunskap inhämtad från projekt i Nederländerna och
Storbritannien samt Mobility Management-nätverket EPOMM. Dessutom ingår
det erfarenheter från arbete med MM i byggskedet som har pågått i Sverige de
senaste åren.
Vid framtagandet av handboken har fokus främst legat på att beskriva de tidiga
stegen av den föreslagna arbetsprocessen (Behovsanalys, MM-utredning, Val av
åtgärdsalternativ/Avtal). Beskrivningen av de senare stegen (Plan för
genomförande och utvärdering, Genomförande, Utvärdering) kommer att
beskrivas utförligare i framtida versioner av denna handbok utifrån de
erfarenheter som görs inom ramen för genomförandet av MM i byggskedet de
närmaste åren.

5. Styrande och stödjande dokument
Enligt Trafikverkets senaste strategiska plan är Trafikverkets strategiska
utmaning mellan 2011 och 2021: ”Väl fungerande resor och transporter i
storstadsregionerna – Trängseln i storstadsregionerna ska minska –
Trafikverket ska bidra till att bättre nyttja infrastrukturen genom att […]
utveckla och tillämpa lösningar i samverkan med andra aktörer för god
tillgänglighet under bygg- och underhållsskeden.”

6. Avgränsningar och beröringspunkter
Handboken är i första hand framtagen som stöd för planering av MM i
byggskedet för investeringsprojekt, men kan likväl vara till hjälp för
hanteringen av förväntade störningar i samband med drift- och
underhållsarbeten.
Denna handbok beskriver ett lämpligt förfarande för vägprojekt men
resonemang och metoder är också giltiga för järnvägsinvesteringsprojekt eller
andra investeringsprojekt som har störande påverkan på trafiken i ett fysiskt
avgränsat område.
Vid framtagandet av handboken har fokus främst legat på att beskriva de tidiga
stegen av den nya processen (Behovsanalys, MM-utredning, Val av
åtgärdsalternativ/Avtal). Begränsningen var ett medvetet val för att relativt
snabbt kunna leverera en handbok som underlättar en integrering av MM i
byggskedet i de nu aktuella infrastrukturprojekten. Bedömningen är att en väl
genomförd planering och noggranna förberedelse av MM-åtgärderna lägger
grunden för ett effektivt och framgångsrikt genomförande längre fram och att
det är därför viktigt med en utförligare beskrivning av de tidiga delarna av
processen.
1

Mobility management i byggskeden: Erfarenheter, exempel och metod. Publikation 2008:124
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Fokus ligger på att beskriva MM-åtgärder, det vill säga åtgärder som minskar
trafiken i sin helhet, då deras funktion och effekt är relativt ny. Åtgärder för att
bibehålla kapaciteten under byggtiden eller leda trafiken förbi influensområdet
är viktiga beståndsdelar för att effektivt hantera störningar under byggtiden.
Denna typ av åtgärder och hur de länkar ihop med MM i byggskedet kommer att
beskrivas mer ingående i kommande versioner av handboken.
Handboken beskriver hur MM-åtgärder kan bidra till att minska de
framkomlighetsproblem som kan uppstå under produktionsskedet av
investeringsprojekt, det vill säga under byggtiden för steg 3 och steg 4-åtgärder
enligt Fyrstegsprincipen. Handboken behandlar däremot inte steg 1 och steg 2åtgärder och inte heller åtgärdsvalet enligt Fyrstegsprincipen som ligger före
den planeringsprocess som handboken beskriver. Det kan dock nämnas att
åtgärdsarsenalen för MM i byggskedet delvis innehåller samma åtgärder som
steg 1 och steg 2. Därför kan åtgärdsbeskrivningarna i denna handbok möjligtvis
bidra till att öka förståelsen för hur MM-åtgärder kan användas inom steg 1 och
steg 2 och hur dessa verkar.

7. Disposition
Handboken inleds med en förklaring av vad som avses med MM i byggskedet
och varför det är meningsfullt att använda sig av detta koncept. Därefter
beskrivs metodiken och arbetssätten för planering, genomförande och
utvärdering av MM i byggskedet. Längst bak i boken återfinns
begreppsförklaringar (bilaga 1), mallar för Behovsanalys och MM-utredning
samt för olika överenskommelser och avtal (bilaga 2) och en teoretisk bakgrund
till beteendepåverkande åtgärer (bilaga 3).
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Vad är MM i byggskedet?
1. MM som störningshantering
Åtgärder för att hantera de störningar som förväntas uppstå i trafiksystemet på
grund av byggnationen kan delas in som i Figur 1, se nedan. Åtgärder som
innebär en anpassning av byggverksamheten eller att flytta trafiken så att den
inte går genom byggprojektets influensområde har länge använts med framgång.
Ytterligare ett kraftfullt verktyg är MM i byggskedet som genom att påverka
trafikanters resbeteenden kan minska biltrafiken i sin helhet.

Störningshantering under
byggskedet
Bibehållen
kapacitet
‐ Bygga andra
tider

Flytta
trafiken

Minska
trafiken

‐ Omledning
‐ ITS

MM i byggskedet

‐ Bygglogistik
Figur 1 Ett avstämt paket av olika typer av åtgärder kan effektivt minska störningar under byggtiden

Bibehållen kapacitet: Genom att anpassa byggnationen efter vägprojektets
givna trafiksituation kan trafikstörningar förebyggas eller minskas så att den
befintliga kapaciteten kan upprätthållas. Exempel på åtgärder är att bygga på
tider som stör trafiken mindre eller att skapa en bra bygglogistik.
Flytta trafiken: Ett annat sätt att minska störningar vid byggarbetsplatsen kan
vara att flytta om trafik till alternativa vägar. Dessutom finns det ett stort utbud
av ITS-åtgärder som kan sättas in för att omleda trafiken.
Minska trafiken: En tredje kategori av åtgärder är MM i byggskedet. Genom
dessa åtgärder minskas behovet av resor och transporter överlag och en
överflyttning av ensambilister till kollektivtrafik, samåkning, cykel eller gång
främjas. Detta leder till förbättrad tillgänglighet och framkomlighet för alla
trafikanter.
I samband med varje byggnation behöver alla de ovan beskrivna åtgärdstyperna
ses över för att hitta de åtgärder som kan tänkas ge bäst effekt för det planerade
projektet. I de flesta större projekt kommer det att krävas ett helt paket
bestående av åtgärder ur varje grupp för att få önskad verkan.
Handboken beskriver endast en process för planering av MM-åtgärderna, men
behov finns att på sikt beskriva en process som omfattar alla sorters åtgärder för
störningshantering.
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2. Åtgärder inom MM i byggskedet
Byggskedet för vägprojekt leder ofta till försämrad framkomlighet för olika
trafikslag. Idag är det vanligt att då lägga huvudfokus på åtgärder som bidrar till
upprätthållande av bästa möjliga kapacitet och framkomlighet för biltrafiken.
Framkomligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik har ofta lägre prioritet,
vilket kan resultera i att till exempel cykelbanor stängs av utan att ersättas med
alternativa vägar eller att busstrafiken fastnar i bilköerna. Men för att
framgångsrikt kunna implementera MM-åtgärder krävs istället ett utbud av
färdsätt som är så attraktivt att det kan marknadsföras som konkurrenskraftig
till bilen.
Med detta som bakgrund behövs en särskild beskrivning av konceptet MM i
byggskedet som omfattar mer än bara ”mjuka åtgärder” (se faktaruta om MM i
inledningen). I MM i byggskedet föreslås därför ingå två delar (se Figur 2):
1. Åtgärder som förbättrar för hållbara transportval genom förbättrad
Utformning och Utbud
2. Beteendepåverkande åtgärder såsom Styrning och Information

Figur 2 MM i byggskedet måste bestå både av Förbättringar för hållbara transportval och
Beteendepåverkande åtgärder

Erfarenhet visar att människor är särskild förändringsbenägna när yttre
förändringar påverkar deras invanda livsmönster och resbehov. Exempel på
detta kan vara vid en flytt, byte av arbetsplats eller när ett byggprojekt skapar
störningar som försvårar att ta sig fram den vanliga vägen. Dessa förändringar
ställer krav på männsikor att se över sitt resande och att eventuellt hitta nya sätt
att resa.
Att införa MM i samband med byggskeden anses därför vara särskilt effektivt då
byggnationer som inkräktar på människors invanda vardagsresande tvingar dem
att se över sina resval. MM i byggkedet kan i ett sådant läge förstärka en positiv
överflyttning mot hållbara transporter genom att resenärerna erbjuds nya
perspektiv och ett bra beslutsunderlag. Om de hållbara transportvalen
9

dessutom fortsätter att vara attraktiva även efter byggtiden kan
förändringseffekterna hålla i sig på längre sikt, se Figur 3.

Minskad
trängsel
inför
investering

Minskad
störnings‐
konsekvens

Ökad
kollektiv‐
trafikandel
och cykling

Inför

Under

Bestående

Figur 3 MM i byggskedet kan ge effekter under en lång period

Erfarenheter visar att ju mer kortvarig en störning är, desto större är
acceptansen för stora uppoffringar hos trafikanterna och vice versa. Blir en
störning långvarig blir motivationen för en mer solid förändring än större.

Åtgärder för att förbättra för hållbara transportval
Den ena åtgärdsgruppen inom MM i byggskedet handlar om att förbättra för
hållbara transportval. Bara om det finns goda förutsättningar för att kunna
göra hållbara transportval såsom gång, cykel och kollektivtrafik är också
insatsen av Beteendepåverkande åtgärder meningsfull och effektiv. Åtgärder
som förbättrar förutsättningarna kan delas in i åtgärder för bättre Utformning
och förbättrat Utbud.

Utformning
För att kunna passera byggområdet effektivt och
Utformning
med många olika trafikslag är det viktigt att
gång, cykel, kollektivtrafik och även samåkande i
bil har god framkomlighet och tillgänglighet
under byggtiden. Kollektivtrafiken blir attraktivare och konkurrenskraftig om
den prioriteras före biltrafiken. Bussarna behöver helt enkelt komma fram
lättare och snabbare än bilen och helst inte fastna i några köer. Lämpliga
åtgärder är kollektivtrafikkörfält (där eventuellt även samåkande i bil får köra)
och tillfälliga hållplatser i lättillgängliga lägen. Tillfälliga eller permanenta
infartsparkeringar för bil och cykel ökar kollektivtrafikens tillgänglighet. System
för styrning och ledning av trafik, exempelvis variabla meddelandeskyltar (VMS)
och vägvisningar, underlättar ytterligare.
Lika som för kollektivtrafiken behöver också planeringen för gång- och
cykeltrafiken ske med stor omsorg. För ökad attraktivitet behöver både befintlig
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kapacitet upprätthållas och ny kapacitet skapas genom att cykel- och gångbanor
hålls öppna respektive nya (tillfälliga) byggs.
Många bilresor, både korta och längre, kan bytas ut mot en promenad eller
cykelresa. Idag är det dessutom inte ovanligt med cykelpendling över relativt
långa distanser. Därför är det viktigt att öka kapaciteten och framkomligheten
på både lokala och regionala cykelstråk. Av samma anledning är samplanering
av cykelframkomligheten vid olika byggnationer längs ett och samma
pendlingsstråk nödvändig.
För att förbättra framkomligheten av godstransporter kan godstrafik tillåtas
köra i kollektivtrafikkörfältet, givet att detta inte stör kollektivtrafikens
framkomlighet.
Utbud
Utbudsförbättringar för kollektivtrafik kan vara
Utbud
anpassade linjesträckningar, direktbussar genom
eller förbi byggområdet, utökad turtäthet för
bussar och spårbunden trafik, utökade
förbindelser till/med spårbunden kollektivtrafik och bussar i form av exempelvis
matarbussar eller tillfälliga uppehåll.
Samarbeten med arbetsplatser i byggprojektets influensområde kan mynna ut i
till exempel förbättrade villkor för distansarbete och resfria möten, samåkning,
minskad tillgång till bilparkeringsplatser, tillgång till bilpool/cykelpool eller
bättre förutsättningar för cykelpendling (cykelgarage, ombytesrum, dusch,
skyltning etc). Dessa och liknande åtgärder kan leda till att de anställda minskar
sitt bilpendlande märkbart.

Beteendepåverkande åtgärder
Den andra åtgärdsgruppen inom MM i byggskedet handlar om att ändra
beteenden hos användarna av transportsystemet. Åtgärderna kan delas in i
Styrning och Information.

Styrning
Medlen för styrning betecknas ibland som
”piskor och morötter”. Bland ”piskorna”
återfinns exempelvis vägavgifter eller höjda
parkeringsavgifter. Det är särskilt genom
ekonomiska styrmedel som trafikanters val och
beteenden kan påverkas i relativt stor utsträckning2.

Styrning

En typisk ”morot” är till exempel att subventionera andra färdsätt än bilen. Det
kan handla om gratis eller billigare kollektivtrafik, möjlighet att ta med cykel på
tåget, gratis lånecyklar, subventioner av cyklar och kringutrustning, gratis
2

Överflyttningspotential för person‐ och godstransporter för att minska transportsektorns
koldioxidutsläpp, SIKA, 2008
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matartrafik till buss- eller järnvägsstation och gratis infartsparkering. Resandet
till och från ett arbetsplatsområde kan styras och regleras genom
företagsspecifika eller områdesövergripande resplaner. På motsvarande sätt kan
man arbeta med logistik av godstransporter.
Information
En av de viktigaste åtgärderna under byggskedet
är att informera trafikanterna om de förväntade
störningarna, när de äger rum, vilken
omfattning de förväntas att ha och vilka
alternativ det finns för att ändå ta sig förbi
byggområdet.

Information

Informationsåtgärder avser både olika kanaler för information,
tillgängliggörande av bättre beslutsunderlag samt individanpassingsgrad.
När lämpliga MM-åtgärder för byggskedet diskuteras är det viktigt att komma
ihåg den prioritering som trafikanter gör vid störningar i trafiksystemet: Val av
annan väg, annan tidpunkt för resan, ett annat färdmedel, annan målpunkt eller
inställd resa.
Detta innebär att inte alla resenärer väljer det färdsätt som skulle vara det mest
effektiva ur infrastrukturhållarens och/eller byggherrens perspektiv.
Informationen måste således anpassas efter mottagaren. Det är dock viktigt att
information om eventuella tillfälliga förbättringar på andra vägar eller andra
färdmedel når ut till trafikanterna så att så många som möjligt känner till vilka
val de kan göra för att nå sin slutdestination så smidigt som möjligt.
Olika typer av resenärer kräver olika information. En van bilpendlare vill och
behöver till exempel ha annan information än någon som oftast åker buss eller
cyklar. Om tillfälliga lösningar tas fram som exempelvis en direktbusslinje eller
tillfälliga cykelbanor är det viktigt att nå ut till rätt målgrupp och i god tid före
förändringen. Att rikta speciellt anpassad information vid medvetet valda
tidpunkter och mot identifierade målgrupper eller individer är effektivt då
informationen når adressaten direkt istället för att drunkna i det allmänna
informationsflödet.
Effektiva kanaler för masspridning av information är Internet, SMS,
telefonupplysning, radio, TV och tidningar. ITS-lösningar som använder sig av
bland annat Internet, SMS, Smartphones och digitala skyltsystem är viktiga och
effektiva verktyg för genomförandet av många MM-åtgärder. De kan både
användas för masspridning och individuell anpassad information. Exempel är
reseplanering på Internet eller realtidsinformation via mobilen som ger
resenärerna möjlighet att snabbt avgöra om de behöver göra ändringar i hur de
ska genomföra eller fortsätta sin resa respektive om de ska resa alls.
I de fall godstransportörer drabbas av en infrastrukturåtgärd är det särskilt
viktigt att föra en dialog med speditörer och transportörer i god tid så att de får
möjlighet att lägga om sina transporter eller på annat sätt förbereda sig för den
försämrade tillgängligheten. Erfarenheterna visar att störningsinformationen
till godstransportörer behöver levereras minst två månader innan aktuell
störning för att en anpassning av transporten ska vara möjlig.
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3. Vinster och resultat av MM i byggskedet
Det finns flera olika motiv, såväl kortsiktiga som långsiktiga, för att arbeta med
MM i byggskedet. De främsta anledningarna är att att minska den trängsel som
kan uppstå och att bibehålla kundnöjdheten. MM i byggskedet har som mål att
minska negativ påverkan på tillgänglighet under byggskedet, men kan ha en
planerad, positiv och bestående effekt även efter detta skede.
Varje enskild åtgärd kan bidra med några enstaka procents trafikreduktion, men
sammantaget kan ett MM-program för byggskedet med flera åtgärder
åstadkomma betydande effekter. Ju fler trafikanter som gör hållbara
transportval, väljer alternativa vägar eller andra restider, desto större blir
vinsterna i form av förbättrad framkomlighet och tillgänglighet för alla de
trafikanter som av olika skäl behöver trafikera den aktuella vägsträckan
respektive influensområdet.
För arbetsplatser som ligger i anslutning till vägbyggen kan ett välsammansatt
åtgärdspaket minska risken för att deras anställda, besökare och varuleveranser
ska fastna i bilköer.
För väghållare, RKM,
entreprenörer och projektörer
kan ett minskat eller
kontrollerat trafikflöde genom
byggarbetsplatsen skapa förutsättningar för ett mer effektivt
bygge, bättre arbetsmiljö med
höjd säkerhet och ökad
trafiksäkerhet. Detta i
kombination med
incitamentsavtal kan resultera i
kortare byggtider.

Vinster för trafikanterna

Ökad framkomlighet

Ökad tillgänglighet

Fler valmöjligheter
Vinster för väghållaren

Färre trafikstörningar

Lägre kostnader

Goodwill
Vinster för byggansvariga

Bättre arbetsmiljö

Mer effektivt byggande

Lägre kostnader
Vinster för näringslivet/arbetsgivare

Bättre tillgänglighet för
godstransporter och arbetspendlare

Lägre kostnader

Ökad goodwill bland kunder och
anställda
Långsiktiga vinster för samhället

Ändring av människors resvanor och
färdmedelsval

Bidrar till uppfyllelse av de
transportpolitiska målen

Ökad transporteffektivitet

Förbättrad samverkan mellan
myndigheter och andra aktörer

Bättre planeringsunderlag

Minskat behov av fysiska åtgärder

Lägre kostnader

Lägre CO2-utsläpp

Ökad energieffektivitet
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Processen för MM i byggskedet
förväntas ge fördjupad
samverkan i tidiga skeden
mellan Trafikverket och de
övriga aktörer (andra
myndigheter och väghållare,
RKM, arbetsgivare etc), vilket i
sin tur medför snabbare beslut
samt ett bättre och effektivare
utnyttjande av resurser.
Genom att underlätta för gång,
cykel och kollektivtrafik under
byggtiden skapas positiva
miljöeffekter såväl på kort sikt
som i ett längre perspektiv. På
kort sikt kan åtgärderna leda till
exempelvis minskade utsläpp
och bullerreduktion. Om
resvaneförändringarna under
byggtiden blir bestående får
man långsiktiga miljöfördelar.

Ska beteendeförändringarna hålla i sig krävs dock att kollektivtrafik, cykel och
gång är konkurrenskraftiga mot bilen även efter avslutad byggnation.
Än så länge finns det relativt få exempel på utvärderade MM-åtgärder i
byggskedet i Sverige. Ett lyckat exempel är ombyggnationen av väg 155 i
Göteborg där trafikmängden minskade med 12 procent i morgonrusningen
under byggperioden samtidigt som andelen kollektivtrafikresor ökade.
Dessutom finns det exempel från Nederländerna och Storbritannien där MMåtgärder i byggskedet har lett till bättre flöden då åtgärderna har resulterat i att
trafikanter har valt att resa med andra färdmedel, andra tider eller har låtit bli
att resa på den aktuella sträckan över huvud taget. Det har även varit möjligt att
konstatera att förändrade resvanor delvis består efter slutfört projekt.3

3

Mobility management i byggskeden, Erfarenheter, exempel, metod. Vägverket publikation
2008:124
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Process för planering av MM i byggskedet
Processen för planering och genomförande av vägprojekt består enligt
Trafikverkets schema av Förstudie, Vägutredning, Arbetsplan, Bygghandlingar,
Byggnation och Drift (se grå pil iFigur 4).
Processen för MM i byggskedet föreslås även den bestå av ett stegvist förfarande
som innehåller Behovsanalys, MM-utredning, Val av åtgärdsalternativ/Avtal,
Plan för genomförande och utvärdering, Genomförande av åtgärder och
Utvärdering (se blå pilar i Figur 4). De olika stegen av MM i byggskedetprocessen ger specifika beslut och produkter som leder processen vidare till
nästa steg (se grå rutor i Figur 4).

Figur 4 Schema för sammanlänkning av MM i byggskedet processen med vägplaneringsprocessen.

Processen för vägprojekt och MM i byggskedet-processen behöver på sikt på ett
lämpligt sätt integreras i varandra. MM i byggskedet-processen bör inledas
tidigast möjligt inom vägplaneringsprocessen då många åtgärder kräver en
långsiktig planering och ett välförankrat samarbete med olika aktörer. Åtgärder
som exempelvis utökad kollektivtrafik eller byggnation av tillfälliga cykelvägar
förutsätter samarbete med RKM och kommuner, vilket kräver bland annat
anpassningar till aktörernas olika tidsplaner och budgetar.
I praktiken kommer det sällan att vara möjligt att integrera dessa processer för
varje skede exakt så som schemat visar. Varje projektledare måste avgöra hur
processen för MM i byggskedet länkar ihop med vägplaneringsprocessen. I takt
med att MM i byggskedet praktiseras för olika vägobjekt och erfarenheter
dokumenteras kommer tydligare rutiner framträda. Det är dock viktigt att alltid
hantera processen för MM i byggskedet i sin helhet som en integrerad del av
vägplaneringen, både vad gäller tidsplanering, framtagande av underlag, budget
och personalresurser.
Det föreslagna arbetssättet ska i första hand vara ett stöd för komplexa,
storskaliga projekt. För planeringen och genomförande av MM-åtgärder i
mindre projekt bör de föreslagna stegen följas men omfattningen av varje steg
kan anpassas efter projektets typ och storlek.
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1. Ansvar för stegen i processen
Föreliggande förslag till ansvarsfördelning är framtaget utifrån
erfarenhetsinsamlingen och diskussioner som ligger till grund för handboken:
 Samhälle genomför en Behovsanalys kopplad till steg 3-4 åtgärder, sätter
upp strategiska mål och ställer krav på tillgänglighet under byggskedet i
planbeställning. Samhälle tecknar avtal med samarbetsparter.
 Investering/Stora projekt/Underhåll visar i de olika delarna i
planläggningsprocessen hur man minskar negativa konsekvenser för
tillgänglighet under byggskedet, samt samordnar genomförande av
åtgärder under byggskedet med samarbetsparter och entreprenörer.
Processteg
1 Behovsanalys

Beskrivning av ansvarig organisationstillhörighet


Samhälle genomför en Behovsanalys vid åtgärdsval
3-4; Regionalt, eller i vissa stora projekt nationellt.

2 MM-utredning



MM-utredningen görs av Investering/Stora
projekt/Underhåll beroende på var det aktuella
projektet har sin tillhörighet.

3 Val av
åtgärdsalternativ och
tecknande av avtal



Ansvaret ligger hos projektägaren, men Samhälle är
en del av projektorganisationen och ansvarar för att
teckna avtal. Avtal(en) tydliggör respektive aktörs
åtagande i det fortsatta arbetet.

4 Plan för
genomförande och
utvärdering




Ansvar i enlighet med avtalet
Investeringsprojektet ansvarar för
koordinering/samordning. I enskilda fall kan annan
part vara ansvarig.
Investeringsprojektet ansvarar för att ta fram en
utvärderingsplan.
(Samhälle nationellt ansvarar för att ta fram
ramverk för utvärdering)




5 Genomförande av
åtgärder




Ansvar i enlighet med avtalet
Investeringsprojektet ansvarar för
koordinering/samordning. I enskilda fall kan annan
part vara ansvarig.

6 Utvärdering



Respektive aktör har ansvar för genomförande av
utvärdering av sina åtgärder.
Investeringsprojektet ansvarar för
koordinering/samordning. I enskilda fall kan annan
part vara ansvarig.



I till exempel Stockholm kommer under många år framåt flera parallella projekt
påverka samma trafikanter. Därmed behöver MM i byggskedet vara samordnat.
Hur ansvaret kring denna samordning kommer att se ut är fortfarande oklart.
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2. Extern förankring och samverkan
Många MM i byggskedet-åtgärder grundar sig på att flera aktörer hjälps åt och
samverkar. Trafikverket är därför beroende av att få till stånd ett fungerande
samarbete med de aktörer som är berörda av byggprojektet. Detta ställer stora
krav på samverkan. I de flesta fall kommer det främst att handla om RKM och
kommuner, men också om större arbetsgivare, handelsområden, skolor etc.
Avgörande för hur effektiva åtgärderna blir, är bland annat hur
planeringsprocessen sköts och att grunden för goda samarbeten läggs tidigt.
Planeringen och implementeringen av åtgärder som förbättrar hållbara
transportval kräver ofta god framförhållning då åtgärderna behöver förankras
hos olika parter och exempelvis markägarfrågor kan bli aktuella. Att skapa nya
kollektivtrafiklinjer eller utöka turtäthet kan ta ett till två år att förbereda.
Förankringsprocessen hos olika organisationer kan vara långdragen och det är
därför av stor vikt att dessa nyckelaktörer identifieras tidigt. Det är dock också
viktigt att nämna att även om planeringen och samarbetet med vissa aktörer
inleds sent i vägplaneringsprocessen så kan det fortfarande finnas goda
möjligheter att framgångsrikt implementera åtgärder. Risken är dock att antalet
valbara och genomförbara åtgärder blir betydligt mer begränsat jämfört med om
planeringen kommer igång tidigt.
Att skapa Samverkan är en process som börjar tidigt och i relativ liten skala och
behöver utökas vartefter de olika processstegen löper på, se Figur 5. Samverkan
inleds genom en första kontakt när MM-utredningen påbörjas och fortsätter
under hela planerings- och genomförandetiden fram till projektavslutet. Antalet
involverade aktörer förväntas växa under denna period och aktörernas
engagemang och ansvar förväntas utöka vartefter. Trafikverkets roll förändras
från att ensam ta fram Behovsanalysen och identifiera och involvera relevanta
aktörer, till att vara samordnare för en grupp aktörer som arbetar självständigt
utifrån överenskomna mål och gemensamma avtal.

Figur 5 Samverkans ökande betydelse under olika skeden och Trafikverkets roll i detta
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Övergripande/regional samverkansöverenskommelse
 Se Mall Övergripande/regional samverkansöverenskommelse
För att underlätta och lägga grunden för samarbeten inom olika MM i
byggskedet-projekt som kan bli aktuella under flera års tid framöver
rekommenderas att en övergripande samverkansöverenskommelse arbetas
fram. En sådan överenskommelse är till för att formalisera aktörernas avsikt att
samverka i MM i byggskedet-projekt, att på en övergripande nivå skapa en
ansvarsfördelning, komma överens om finansieringsprinciper och andra
samarbetsregler. Troligtvis krävs det många diskussioner och förhandlingar för
att hitta en gemensam nämnare och det kan därför ta tid att komma fram till en
färdig överenskommelse.
Överenskommelsen bör omfatta de stora aktörerna i en region som genomför
åtgärder i samband med byggnationen, det vill säga Trafikverket, kommuner
och RKM och bör tecknas på en hög nivå inom dessa organisationer.
Överenskommelsen bör vara giltig under en längre period, förslagsvis minst fem
år. Fördelen är då att man har kommit överens om grundläggande principer och
har etablerade kontakter för att enkelt kunna starta upp planeringen för
gemensamma projekt.
Detta förfarande är särsilt nödvändigt för storstadsregionerna för att säkerställa
smidiga samarbeten över en längre period. I städer och regioner med mindre
komplexa trafikproblem och färre involverade aktörer räcker möjligen mindre
formella överenskommelser eller enbart separata avtal för varje enskilt projekt
(se Val av åtgärdsalternativ/Avtal).

3. Dokumentation för effektiv hantering och lärande
Dokumentationen av hela den nedan beskrivna processen är mycket viktig
eftersom den insamlade fakta och de framtagna dokumenten är ett internt
grundmaterial för Trafikverket som kan komma att användas under flera skeden
i byggskedet. Materialet kommer också att vara underlag till alla de aktörer som
är involverade i byggprocessen.
Delar av de framtagna dokumenten innehåller information som kan nyttjas av
kommunikatörer för att kommunicera till allmänheten. Detta innebär att det
framtagna materialet behöver ha en struktur som gör dokumenten överskådliga
och lätthanterliga och som dessutom är lika för Trafikverkets vägprojekt.
Vid framtagning av de olika dokumenten gäller det att följa några
grundprinciper såsom:


Redovisningen ska vara kortfatttad och tydlig



En strävan bör vara hög kvalitet och begränsad kvantitet



Mycket bild- och kartmaterial ska presenteras för bättre förståelse och
överblick



Sammanställningar och slutsatser ska vara tydliga (gärna med tabeller
och figurer)



Effekter och konsekvenser ska beskrivas så objektivt/neutralt som
möjligt men ska ha tydlig trafikantfokus
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Flera sammanhängande och samtidiga byggprojekt bör bedömas och
hanteras samtidigt

För Trafikverkets del gäller att alla dokument, framtagna internt eller externt,
successivt ska lagras och göras tillgängliga via gemensamma elektroniska
dokumenthanteringsstöd.
I bilaga 2 presenteras förslag på mallar för dokumentation och redovisning av de
olika stegen i processen. Mallarna ska täcka in i stort sett allt som kan vara
relevant för de olika processtegen. Beroende på projektets typ och storlek kan
mallarna anpassas; exempelvis kan rubriker strykas eller läggas till efter behov
och detaljeringsnivå.
Nedan följer en beskrivning av de sex föreslagna processtegen för MM i
byggskedet. För varje steg beskrivs styrning och beslut, syfte och förväntat
resultat, interna och externa arbetsprocesser och slutligen innehållet för varje
steg, det vill säga hur dokumenten som är relaterade till steget ska vara
uppbyggda och vad de bör innehålla.

4. Processteg 1: Behovsanalys

Processtegets syfte och resultat
Behovsanalysen är det första steget inom MM i byggskedet. Syftet med
Behovsanalysen är att ta reda på om projektet bedöms att behöva innehålla MM
i byggskedet för att förbättra tillgängligheten för olika trafikantgrupper under
byggskedet, eller inte. Behovsanalysen leder till att specifika krav eller mål kan
formuleras i beställningsunderlaget.
Styrning och beslut
För att det ska vara möjligt att genomföra Behovsanalysen krävs ett tillräckligt
tydligt beslut om vägprojektets läge och omfattning.
Intern och extern arbetsprocess
Behovsanalysen behöver genomföras så tidigt som möjligt för att MMutredningen och alla följande stegen ska kunna inledas i god tid före byggstart.
Då Behonvsanalysen förutsätter ett tillräckligt tydligt beslut om vägprojektets
läge och omfattning kan den ”rätta” tidpunkten för Behovsanalysen beroende på
projekt antingen vara i samband med förstudien eller vägutredningen. Analysen
bör dock senast genomföras i samband med arbetsplanen.
I vissa fall kan en samlad Behovsanalys genomföras för den långsiktiga
investeringsplaneringen och ligger i så fall tidsmässigt till och med före
förstudien.
Behovsanalysens omfattning ska inte vara större än att den kan genomföras av
Trafikverket utan konsultstöd. I den mån det är möjligt ska projektledaren för
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vägprojektet tillhandahålla befintligt faktaunderlag och material till den som
utför Behovsanalysen. Troligtvis kommer man att behöva inhämta material från
andra aktörer såsom RKM och en eller flera kommuner, vilket är ett bra tillfälle
att inleda kontakter för den eventuella framtida MM-utredningen som kommer
att förutsätta fördjupade samarbeten.
Det är visserligen eftersträvansvärt att Behovsanalysen görs utifrån befintlig
data och att inga särskilda utredningar behöver göras i detta skede. De olika
dokumenten som i dagsläget tas fram inom vägplaneringsprocessen beskriver
dock främst det nya vägobjektets effekter när det är färdigställt, men inte
byggperiodens effekter och problem. Till en början kommer därför troligtvis
delar av fakta behöva inhämtas på nytt eller specifikt tas fram för att få aktuell
och relevant data till Behovsanalysen. På sikt bör framtagning av översiktlig data
till Behovsanalysen ingå som en naturlig del av den övriga faktainsamlingen som
genomförs i olika skeden i vägplaneringsprocessen.
Behovsanalysens innehåll
 Se Mall Behovsanalys
Nedan beskrivs de moment som bör ingå i analysen för att kunna bedöma
behovet av en MM-utredning. Alla delar som beskrivs är kanske inte relevanta
för varje objekt och arbetssättet och omfattningen behöver därför anpassas efter
föreliggande projekt.
Det är av fördel att dokumentera vilket material som ligger till grund för
faktainsamlingen. Det bör kort noteras om viss data saknas eller är bristfällig
och behöver kompletteras så att det kan tjäna som underlag för en MMutredning.

Insamling av fakta om projektets bakgrund,
den befintliga och förväntade situationen under
byggskedet samt berörda trafikantgrupper

Med hänsyn till det insamlade materialet
undersöks om en MM‐utredning behövs eller ej.

Rekommendation om MM‐utredning ska
genomföras eller inte; formulering av ett
övergripande mål som krävs för att minska de
negativa konsekvenserna.
Figur 6 Moment som ingår i Behovsanalysen
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1. Faktainsamling och problembeskrivning


Bakgrund

Under bakgrund ska kort beskrivas vägprojektets syfte, plats och
influensområde. Kopplingar till andra investeringsprojekt behöver tydliggöras,
det vill säga om projektet ingår som en del i ett större projekt eller om det
eventuellt är en förutsättning för att andra projekt ska vara genomförbara. En
karta bör presenteras där projektet är utmarkerat.


Trafiksituationen idag och förväntade störningar

Här sammanfattas kort dagens trafiksituation på den berörda vägen samt i
influensområdet, det vill säga om det finns kapacitetsproblem och trängsel i
dagsläget och om det finns ledig kapacitet för omledning av trafik på det
omkringliggande väg-, kollektivtrafik-, cykelnätet. Förekomsten av förbindelser
(väg, kollektivt, cykel, gång), samt beläggningen på dessa bör belysas.
I större städer och regioner med komplexa trafiksystem krävs en helhetssyn och
en samordnad hantering av de störningar som genereras inte bara av det
enskilda projektet utan också av eventuellt samtidigt pågående projekt inom
samma influensområde. Bedömningen bör därför ta hänsyn till alla sorters
projekt, såsom byggnation/underhåll av övriga vägar inom samma system,
annan fysisk infrastruktur och exploatering som kan komma att minska
trafiksystemets kapacitet.
Om trafikstörande arbeten redan är planerade så ska dessa också beskrivas och
tas med i analysen. Det bör då belysas vilka arbeten som planeras på den
berörda vägen, vilken tid dessa arbeten planeras att utföras (antal veckor, under
vilken tid på dygnet), vilka störningar som kommer att uppkomma på grund av
arbetena (exempelvis sänkt hastighet, avstängd väg, byggfordon).
Eventuellt övriga tilltänkta eller planerade åtgärder för störningshantering, det
vill säga för att anpassa byggverksamheten eller att leda om trafiken beskrivs
kort.


Beskrivning av trafikantgrupper/trafikslag

En kortfattad översikt behövs över vilka trafikantgrupper och vilken typ av resor
(exempelvis pendlingsresor, fritidsresor) som bedöms att påverkas av de
planerade arbeten. Översiktliga antaganden behöver göras om start- och
målpunkter för resenärerna (exempelvis om det finns viktiga målpunkter i
området – stora arbetsplatser med flera). Hypoteser behövs om vilka
målgrupper som kommer att beröras (utifrån stycket ”trafiksituationen idag och
förväntade störningar” samt antaganden om start- och målpunkter).
2. Analys
När all relevant fakta är insamlat och problemen har beskrivits genomförs en
analys som kopplar ihop den information som har samlats in under rubriken
”trafiksituationen idag och förväntade störningar” med ”beskrivning av
trafikantgrupper/trafikslag” (se ovan).
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Analysen ska utmynna i antaganden om dels antal påverkade resenärer,
uppdelade på typ av resor och trafikslag, dels störningarnas omfattning (det vill
säga hur ofta samt hur lång störningarna kommer att vara).
Förslag till ställningstagande
Behovsanalysen avslutas med ett förslag till ställningstagande. Förslaget kan
innebära att en MM-utredning förordas eller att en sådan inte bedöms som
nödvändig. I det senare fallet kan förslag ges för övriga
störningshanteringsåtgärder (se Figur 1) som kan vara lämpliga att utreda
vidare.
Om en MM-utredning rekommenderas bör även en övergripande
målformulering skickas med som ger en inriktning för det vidare arbetet. Ett
resonemang om varför just det eller de valda målen bedöms önskvärda bör
också ges.
Några exempel på mål/inriktning kan vara:
-

Att minska trafiken med x antal bilar / med x procent bilar

-

att minimera bilresandet i området

-

att nyttjandet av kollektivtrafiken ökar under byggperioden

Beslut om MM‐
utredning ja/nej

Behovsanalysens resultat ska sammanställas i ett
beslutsmissiv och beslut fattas samt dokumenteras. Om
beslutet är att gå vidare med en MM-utredning går processen
vidare till nästa steg. I annat fall rekommenderas en mindre
översyn över förväntade störningar och hur de kan lösas med
enbart de övriga åtgärdstyperna som beskrivs i stycket ”MM
som störningshantering”.

5. Processteg 2: MM-utredning

Processtegets syfte och resultat
Syftet med en MM-utredningen är att ta fram ett dokument som innehåller
förslag på MM-åtgärder som kan genomföras, vilka aktörer som är ansvariga för
respektive åtgärd, ungefärliga kostnader samt förväntade effekter. Resultat av
utredningen ska vara ett underlagsdokument för nästa processteg där aktörerna
kommer överens om och tecknar avtal för genomförandet av åtgärderna.
Styrning och beslut
Efter ett beslut om att en MM-utredning behöver genomföras för föreliggande
projekt erhåller investeringsprojektet ett särskilt uppdrag i form av en
beställning att gå vidare med MM i byggskedet. Detta innebär att projektet
resurssätter MM i byggskedet-arbetet och inleder en MM-utredning.
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Extern och intern arbetsprocess
I samband med framtagningen av utredningen är det viktigt att involvera de
aktörer som kommer att bli delaktiga i eller ansvariga för åtgärderna. Detta är av
yttersta vikt för att åtgärderna ska utformas på rätt sätt och kunna planeras
långsiktigt och koordinerat. Framtagningen av utredningen måste därför läggas
upp som en interaktiv process där Trafikverket i flera omgångar tar fram
faktaunderlag och analyser som i form av möten, workshops och seminarier
sprids och ställs till diskussion med de involverade aktörerna.
Den första kontakten med dessa aktörer bör tas tidigt när MM-utredningen
inleds. För att knyta de externa kontakten går projektet genom de av Samhälle
etablerade kontaktforum. Samhälle på regional nivå bör också ses som en
samarbetspart och behöver därför involveras i utredningssteget.
Aktörerna informeras tidigt om det pågående arbetet och dess planerade utfall.
Under utredningens gång bör möten och workshops hållas så att aktörerna
aktivt kan bidra till framtagningen av åtgärdsförslag som de anser vara
realistiska och kan tänkas ge bra effekt. I den vidare processen bjuds aktörerna
in till att gemensamt sätta upp rimliga mål för MM-åtgärderna och så
småningom att välja ett åtgärdspaket som alla är överens om. Bland andra kan
OLA-metodiken vara användbar i detta sammanhang.
Parallellt med processen med att utreda MM-åtgärder i byggskedet måste
Trafikverket hantera frågan om olika kommunikationsinsatser enligt relaterade
mallar.4
Utredningen går ut på att faktainsamlingen och analyserna som har genomförts
i samband med Behovsanalysen nu ska detaljeras, fördjupas och utvidgas. Olika
faktainsamlingar genomförs i olika skeden av vägplaneringsprocessen, men
dessa dokument beskriver främst det nya vägobjektets effekter när det är
färdigställt och inte byggperiodens effekter och problem. I den mån det är
möjligt ska projektledaren för vägprojektet tillhandahålla befintligt
faktaunderlag och material till den som utför MM-utredningen. Alternativt bör
information finnas i åtgärdsbeskrivningen.
För att få en överblick över befintliga och användbara data görs inledningsvis en
inventering och bedömning av materialets användbarhet för MM-utredningen,
utöver det som redan har gjorts i samband med Behovsanalysen. Inventeringen
går ut på att dokumentera vilka data som saknas eller är bristfälliga och behöver
kompletteras så att de kan tjäna som underlag för utredningen.
Utredningens innehåll
 Se Mall MM-utredning
På de följande sidorna beskrivs de aspekter som behöver ingå i MM-utredningen
för att kunna välja ut, beskriva och effektbedöma MM i byggskedet. Åtgärderna
förerslås i form av paket med tre olika ambitionsnivåer (enkel, medel,
ambitiöst).
4

Vägverkets kommunikationspolicy (2004:3), Fördjupningsdokument, Vägverkets strategiska
inriktning för kommunikation (2008:90) samt rutiner och checklistor (AL10A 2005:12385) för
processen Informera och kommunicera (AL10A 2004:2737)
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Alla delar som beskrivs är kanske inte relevanta för varje projekt och vissa delar
kan därför läggas till eller tas bort från utredningen för att anpassa
utredningsomfattningen efter föreliggande projekt.

Området, dess struktur idag med fördelar och brister
samt berörda målgruppers vanor, beteenden och
potential kartläggs och analyseras. Första diskussion
om utvärdering.

Precisering av mål som aktörerna står bakom och som
åtgärderna ska uppfylla.

Åtgärderna beskrivs på en så detaljerad nivå som
möjligt. Organisation, tidplan och effekter redovisas.

Figur 7 Moment som ingår i MM-utredningen

1. Faktainsamling och analys av förhållanden
Faktainsamlingen och analysen sker till en början med hjälp av två parallella
undersökningsdelar: en målgruppsanalys och en strukturanalys.


Målgruppsanalys

För att kunna bestämma vilken typ av åtgärder som ska genomföras och hur de
ska dimensioneras krävs en tydlig bild av trafikflöden, relevanta målgrupper,
vilka resbehov dessa har och vilken potential de har att byta färdmedel. En
detaljerad faktainsamling över boende, anställda eller besökare och
godstransporter i berörda områden ger svar på detta.
Faktainsamlingen omfattar lämpligast olika typer av resvaneundersökningar,
marknadsundersökningar och trafikräkningar. Beroende på befintligt
dataunderlag och projektets karaktär gäller det att välja en lämplig nivå för
framtagning av resvanedata. I vissa fall kan material från befintliga
resvaneundersökningar användas. I andra fall genomförs filmning av trafiken,
webbenkäter via paneler eller företag, respektive större RVU:er eller en
totalundersökning.
Vid planering och genomförande av dessa undersökningar och mätningar är det
viktigt att ha i åtanke att vissa av resultaten även bör kunna fungera som
nollmätning för senare uppföljningar av MM-åtgärdernas effekter. Det är därför
viktigt att redan nu föra en diskussion om och fatta beslut om vad den framtida
utvärderingen ska kunna visa (se processteg 4: Plan för genomförande och
utvärdering).
Faktainsamlingen resulterar i en beskrivning av vilka målgrupper det finns samt
vilka resvanor, attityder och förändringspotential de har utifrån hur de uppfattar
situationen.
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Strukturanalys

Parallellt till målgruppsanalysen behövs en heltäckande inventering över
existerande infrastruktur och utbud kopplat till resandet (exempelvis
kollektivtrafik) som visar på vilken kapacitet som finns vid startläget av
vägprojektet. Denna inventering ska tydligt visa på brister och föreslå
kompletteringar.
I denna analys behöver ingå en nulägesbeskrivning över följande områden:
o

Befolkning, bebyggelse, näringsliv och arbetsmarknad

En övergripande beskrivning av det område som berörs av projektet bör
genomföras. Denna ska beskriva boende, bebyggelsestruktur, vilken karaktär
näringslivet i området har (kontor, handel, industri osv), hur många anställda
det finns och vilka framtida planer det finns för området.
o

Tillgänglighet och transportkvalitet

En detaljerad beskrivning av målgruppernas start- och målpunkter ska
genomföras. Detta behövs för att visa rörelsemönster i nuläget. Denna bild ger
underlag till vilka målpunkter som behöver ha fortsatt bra tillgänglighet under
projekttiden eller där åtgärder behöver utformas för att på andra sätt tillgodose
behovet av målpunkten. Exempel kan vara näringslivets målpunkter, skolor och
förskola, service, dagligvaruhandel, fritidsanläggningar.
o

Väg- och gatunät

En detaljerad beskrivning av väg- och gatunätet inklusive kapaciteten för nätet
tas fram. Detta görs delvis redan i vägutredningen och i
miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa kapacitetsanalyser kan utvidgas och
kompletteras så att de täcker upp det område som är kopplat till de målgrupper
som har identifierats i målgruppsanalysen.
o

Cykel- och gångvägsnät

En detaljerad beskrivning av cykel- och gångvägsnätet inklusive kapaciteten för
nätet tas fram. Utbudet, behovet och lokaliseringen av cykelparkeringar samt
cykel- och gångvägsnätets standard behöver beskrivas.
o

Kollektivtrafik

En detaljerad beskrivning av kollektivtrafiken inklusive kapaciteten för utbudet
beskrivs.
Baserat på nulägesbeskrivningen görs en analys och sammanställning som
lyfter fram brister i det existerande transportsystemet för varje av de
ovannämnda momenten samt utifrån de specifika behov som kommer att
uppstå under byggtiden.


Samlad analys och förslag på kompletterande åtgärder

Utifrån nulägesanalysen, de identifierade bristerna och de identifierade
resvanorna hos målgrupperna presenteras förslag på eventuella kompletterande
åtgärder.
Det är viktigt för kollektivtrafiken samt cykel- och gångvägsnätet att dessa
kompletteras så att de klarar den ökade efterfrågan som kommer att uppstå
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genom de Beteendepåverkande åtgärderna. I detta skede är det viktigt att
reflektera över markägarfrågan för de åtgärder där det kan vara relevant.
2. Målprecisering
I Behovsanalysen har ett eller flera övergripande mål formulerats. Dessa mål ska
preciseras utifrån analysresultaten i MM-utredningen. Projektmålen kommer
sedan att följa med i kommande delar av processen.
Övriga mål inom organisationen ska beaktas vid målpreciseringen för att
undvika konfliktsituationer så långt som möjligt.
Utvärderingen som genomförs efter och/eller under pågående projekt ska
övergripande syfta till att uppnå projektmålen som preciseras här.
Utvärderingen kan även syfta till mer detaljerade delmål som inte preciseras
här.
Exempel på projektmål:
-

Biltrafiken på berörd vägsträcka ska minska med 10 procent mellan
klockan 7 och 9 på vardagar.

-

Antalet bilar ska minska med 135 stycken mellan klockan 16 och 8 på
vardagar.

-

Kollektivtrafikens framkomlighet (faktiskt restid eller upplevd
framkomlighet) ska vara densamma som innan vägprojektet under hela
projekttiden.

-

Framkomligheten för cykel och gång får inte påverkas negativt under
projekttiden.
3. Åtgärdspaket

Detta kapitel i utredningen ska beskriva de MM-åtgärder som behövs för att
minska trafiken och därmed störningarna som uppstår på grund av projektet.
Åtgärderna kombineras i paket om tre åtgärdsalternativ: enkel, medel och
ambitiös. Beroende på nivå beskrivs avstämda åtgärder som sträcker sig från
enkelt genomförbara och billiga åtgärder med lägre förväntad effekt (”enkel”)
fram till mer komplicerade och omfattande åtgärder med stor förväntad effekt
(”ambitiös”).
Olika åtgärdsalternativ behövs eftersom flera aktörer kommer att vara
involverade i arbetet och vara ansvariga för olika åtgärders genomförande. Alla
aktörer kommer inte att ha samma övergripande mål, samma möjligheter för
genomförande eller finansieringsmöjligheter.
Var och en av dessa åtgärdsalternativ ska innehålla en övergripande beskrivning
av hela alternativet, en detaljerad beskrivning av varje åtgärd som ingår i
alternativet, vilken aktör som är ansvarig för respektive åtgärd samt
effektanalyser för respektive åtgärdsalternativ gällande trafikminskning, CO2påverkan, samhällsekonomisk effekt och kostnad:
o

Effektanalyser

För varje åtgärdsnivå genomförs effektanalyser. De förväntade effekterna
kommer att vara direkt relaterade till respektive nivå med relativ låg totaleffekt
för nivå enkel och bäst möjliga effekt för nivå ambitiös.
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o

Samlad bedömning

Detta kapitel ska visa en sammanfattning över resultaten från de detaljerade
beskrivningarna av åtgärdsalternativen.
o

Översiktlig effekt- och konsekvensprofil

Med hjälp av en matris eller tabell visas översiktligt effekt- och
konsekvensprofiler för de olika åtgärdsnivåerna.
o

Tidplan åtgärder

En tidplan för åtgärdsalternativen tas fram. Denna bör redovisas översiktligt i
text samt detaljerat i ett GANTT-schema som bilaga till utredningen. Om det är
möjligt eller aktuellt bör även här redovisas kopplingarna mellan åtgärderna
inom projektet och externa projekt som påverkar målgrupperna eller start- och
målpunkterna. Genom att samordna fler pågående projekt som har koppling till
det geografiska området, trafikmängderna eller beteendet hos målgrupperna
uppstår med största sannolikhet positiva effekter hos alla inblandade projekt.
o

Ansvariga aktörer

En tydlig och detaljerad beskrivning av vilka aktörer som är ansvariga för
respektive åtgärd samt vilka aktörer som behöver delta för att åtgärden ska
uppnå förväntad effekt ska finnas under denna rubrik.
Resultatet av steget MM-utredning är en detaljerad rapport
som beskriver möjliga åtgärdsalternativ i form av tre
Beslutsunderlag
sammanhållna åtgärdspaket (enkel, medel och ambitiöst).
för val av
Dokumentet är det beslutsunderlag som aktörerna har för att
åtgärdsalternativ
gemensamt komma fram till ett beslut om vilka åtgärder som
ska genomföras och tecknas avtal för.

6. Processteg 3: Val av åtgärdsalternativ och avtal

Processtegets syfte och resultat
Resultatet av detta steg ska vara en samverkansbeskrivning som alla parter enas
gemensamt kring och flera åtgärdsavtal för genomförandet som tydliggör vem
som kommer att genomföra och finansiera de olika åtgärderna.
I samverkansbeskrivningen och åtgärdsavtalen ingår också de mål man har
kommit överens om och de mätningar och utvärderingar som anses vara
nödvändiga löpande och i slutet av projektet.
Styrning och beslut
I detta steg behöver de involverade aktörerna gemensamt komma fram till de
mål man vill jobba efter och vilket av de tre åtgärdsalternativen som ska
genomföras.
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Huvudansvaret ligger hos projektägaren. Då dock Samhälle är en del av
projektorganisationen har de ansvar för att teckna avtal. Avtal(en) tydliggör
respektive aktörs åtagande i det fortsatta arbetet.
Framtagningen av mallar för avtalen är ett arbete som i skrivande stund
fortfarande pågår. De mallar för överenskommelser och avtal som presenteras i
handbokens bilagor ska därför ses som en principiell utgångspunkt vid
framtagande av egna avtal som passar projektet och de deltagande aktörerna.
Intern och extern arbetsprocess
Förhoppningsvis har den föregående processen med framtagningen av MMutredningen redan lett till att gruppen har en bra förståelse för problembilden
och fått en samsyn kring lösningsmöjligheterna. Nu ses de olika målen över som
hittills har tagits fram i processen, det vill säga både den övergripande
målformuleringen från Behovsanalysen samt målpreciseringen och de tre
åtgärdsnivåerna från MM-utredningen. Gemensamt väljer aktörerna
åtgärdsnivå och mål.

1.
Samverkansbeskrivning

Samverkansbeskrivningen
beskriver övergripande hur
ansvar och finansiering
fördelas.

2. Åtgärdsavtal

Åtgärdsavtalen specificerar
genomförandet av de olika
åtgärderna.

Figur 8 Åtgärdsvalet formaliseras med hjälp av en samverkansbeskrivning och tillhörande
åtgärdsavtal.

Avtalens innehåll
 Se Mall Samverkansbeskrivning och åtgärdsavtal
1. Samverkansbeskrivning
I samverkan med berörda aktörer ska projektet upprätta en samverkansbeskrivning. Detta dokument beskriver de samverkansprinciper som gäller för
alla utförande parter inom projektet. Beskrivningen innehåller följande punkter:
Samarbetsparter, Syfte, Bakgrund, Mål, Åtgärder och tider, Arbetssätt för
samverkan, Utvärdering/uppföljning.
Samverkansbeskrivningen fungerar som en kappa till de åtgärdsavtal som sedan
tecknas med och mellan olika aktörer för att säkerställa genomförandet av de
olika åtgärderna.
2. Åtgärdsavtal
Åtgärdsavtalen reglerar en eller några få åtgärder var för sig utifrån en
specifikation av Avtalsparter, Syfte och omfattning, Åtgärdsbeskrivning,
Organisation, Tidplan, Särskilda finansieringsprinciper, Finansiering,
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Utvärdering/uppföljning, Dokumentation, Drift- och underhållsansvar samt
Överlämning.

Avtal

Resultatet av detta skede är att aktörerna har kommit
överens om ett åtgärdspaket och de mål som man vill uppnå
med hjälp av detta paket. Detta formaliseras i en gemensam
samverkansbeskrivning samt ett antal åtgärdsavtal mellan
respektive parter.

7. Processteg 4: Plan för genomförande och utvärdering

Processtegets syfte och resultat
Både en genomförandeplan och en utvärderingsplan tas fram.
Genomförandeplanen ska beskriva i detalj hur åtgärderna ska genomföras.
Utvärderingsplanen ska beskriva vad som ska utvärderas samt hur och varför.
Styrning och beslut
Inom utredningen och vid upprättandet av diverse avtal har det fastställts vilka
åtgärder som ska genomföras, vem som ska genomföra dem och hur mycket
genomförandet förväntas att kosta. Från och med nu planerar de olika aktörerna
själv hur åtgärderna ska genomföras och vilka interna mål som behöver sättas
upp i respektive verksamhet.
Beroende på projektets storlek och karaktär kan det behöva formeras en
projektorganisation som säkerställer samordningen av åtgärderna och att
avtalen följs.
I detta skede bestäms internt hos Trafikverket, var uppföljandeansvaret ska
ligga respektive hur det ska fördelas mellan Investering och Underhåll.
Utifrån satta mål för MM i byggskedet behöver utvärderingen och uppföljningar
planeras i ett tidigt skede och i vissa fall redan i samband med MMutredningen. En del mätningar och undersökningar såsom
resvaneundersökningar och trafikmätningar som genomförs i samband med
MM-utredningen behöver nämligen kunna fungera som nollmätningar för
senare uppföljningar.
Olika sorters undersökningar kan vara relativt kostsamma och tidskrävande och
deras mening och syfte behöver därför definieras tydligt.
Det är Trafikverkets ambition att inom en snar framtid komma fram till vilka
utvärderingar som bör vara obligatoriska och vilka metoder och verktyg som ska
användas för utvärdering och uppföljning. Detta arbete ligger utanför denna
handbok men är pågående och blir förhoppningsvis snart klar.
När en nationell rekommendation finns om vad som ska utvärderas hur, ska
utvärderingsplanen samrådas med Samhälle nationellt. Detta för att
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understödja ett interaktivt lärande för att utveckla metoden. Sedan är det
projektet som beslutar om utvärderingsplanen efter samråd med alla berörda
utförande aktörer.
Intern och extern arbetsprocess
Varje aktör tar fram en genomförandeplan och en utvärderingsplan för sin
åtgärd. Trafikverke/projektorganisationen koordinerar och samordnar de
enskilda planerna och tar fram ett lämpligt uppföljningsdokument för att kunna
säkerställa samordningen av åtgärderna, att åtgärderna kopplar till projektets
övergripande mål, att tidplanerna är synkroniserade och efterlevs samt att
avtalen följs. De genomförande aktörerna rapporterar regelbundet sin
arbetsstatus för avstämning mot uppföljningsdokumentet.
Planernas innehåll
1. Genomförandeplaner
Varje aktör tar fram en eller flera lämpliga genomförandeplaner för den eller de
åtgärder som aktören ansvarar för. Varje plan bör beskriva följande aspekter:







Aktiviteter
Tidplan
Samordning
Avstämning med kommunikationsplan
Synkning med investeringsprojektets planering
Riskanalys

I framtagningen av genomförandeplanen bör en riskanalys ingå för att skapa en
beredskap och flexibilitet för att lösa mer oväntade problem som kan dyka upp
under genomförandets gång.
Trafikverket/projektorganisationen tar fram ett uppföljningsdokument för
genomförandeplanerna.
I detta steg ingår också upphandlingar av konsulter och material, men även
upphandlingar för busstrafik och ITS.

2. Utvärderingsplan
Utvärderingsplanen upprättas utifrån de tidigare satta målen. Nu måste
parterna komma överens om vilka resultat som är intressanta och nödvändiga
både under projektets gång och efter avslut. De olika projektpartners kan ha
olika behov att mäta till exempel förändrade resvanor och attityder,
beläggningstal och biljettförsäljning. Andra mätningar kan ske övergripande och
ge tillräcklig bra återkoppling till olika aktörer. För planeringen av olika
utvärderingar måste tas hänsyn till hela projektets tidplan så att mätningar av
exempelvis trafik görs under en representativ tid på året.
Trafikverket/projektorganisationen tar fram ett uppföljningsdokument för
uppföljningsplanerna.
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MM‐plan och
delplaner för
olika aktörer

Resultatet av detta processteg är genomförandeplaner och
utvärderingsplaner samt tillhörande uppföljningsdokument.
Om så behövs har en egen projektorganisation bildats som
samordnar och följer upp parternas arbete mot de
överenskomna målen.

8. Processteg 5: Genomförande

Processtegets syfte och resultat
Syftet är att effektivt framdriva de överenskomna åtgärderna. Processtegets
resultat är minskad trafik i influensområdet. För att det ska lyckas är det viktigt
att det valda åtgärdspaketet genomförs i sin helhet och på ett synkroniserad sätt.
Styrning och beslut
Projektet har det övergripande ansvaret att säkerställa genom koordinering och
samordning att de avtalade åtgärderna genomförs som överenskommet. I
enskilda fall kan annan part vara ansvarig.
Intern och extern arbetsprocess
Åtgärderna genomförs utifrån upplägg och planering enligt
genomförandeplanerna. Projektet respektive projektorganisationen ska ta
ansvar för samordning och behov av justeringar. Eventuella löpande
utvärderingar genomförs enligt utvärderingsplanerna reda under
genomförandeskedet.

Genomförda
åtgärder

Resultat av detta processteg är att de överenskomna
åtgärderna har genomförts och är avslutade.
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9. Processteg 6: Utvärdering

Processtegets syfte och resultat
Resultatet av utvärderingarna behövs för att kunna följa upp effekterna av
projektet, dess olika MM-åtgärder och de använda metoderna som kan ligga till
grund för beslut om andra projekt. Det är även viktigt att följa upp effekterna av
enskilda åtgärder för att kunna göra säkrare och bättre beslutsunderlag för
framtida projekt.
Styrning och beslut
Projektet/projektorganisationen leder och koordinerar utvärderingsprocessen.
Det har det övergripande ansvaret för utvärderingen såsom det är beskrivet i
utvärderingsplanerna och i avtalen. Respektive aktör ansvarar för utvärderingen
av sina egna åtgärder enligt utvärderingsplan samt respektive åtgärdsavtal.
Intern och extern arbetsprocess
Utvärderingen ska följa den utvärderingsplan som upprättades tidigare i
processen (se processteg 4).
Utvärderingens innehåll
Det är Trafikverkets ambition att inom en snar framtid komma fram till vilka
utvärderingar som bör vara obligatoriska och vilka metoder och verktyg som ska
användas för utvärdering och uppföljning. Detta arbete ligger utanför denna
handbok men arbetet pågår och blir förhoppningsvis snart klar.
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Bilaga 1 Begrepp
Avtal
Dokument som tecknas av berörda parter kring samarbeten inklusive
ekonomiska åtaganden.
Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas
utifrån en helhetssyn och att hitta bästa åtgärder för att lösa problem eller brister i
transportsystemet. Det är viktigt att analyserna genomförs i ett tidigt skede i
planeringen och innan åtgärderna har valts. Tänkbara åtgärder ska analyseras i
följande fyra steg:
Steg 1: Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
Steg 2: Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och
fordon
Steg 3: Begränsade ombyggnadsåtgärder
Steg 4: Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
För vidare läsning om fyrstegsprincipen se även:
-

Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen – ett allmänt förhållningssätt i
åtgärdsanalyser för vägtransportsystemet. Vägverket 2002:72.

-

Fyrstegsprincipen i förstudier. Vägverket 2006:122

Hållbara transportval
Med begreppet hållbara transportval avses resenärers möjlighet att välja gång,
cykel, kollektivtrafik och samåkning. Valet kan innefatta icke-resor såsom
distansarbete och videomöten. Begreppet står i motsats till ensam-åkande i bil.
Influensområde
Geografisk område runt bygget inom vilket resor och transporter påverkas av
projektet.
Kollektivtrafikföretag
Företag som bedriver kollektivtrafik. Gäller både trafik på kommersiell grund
och på grundval av allmän trafikplikt. De tidigare länstrafikbolagens roll
renodlas till att vara kollektivtrafikföretag.
MM: Mobility Management-konceptet
Koncept som syftar till att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. På så
sätt minskar behovet av resor och transporter och användningen av alternativ
till ensam-åkande i bil ökar (se faktaruta i inledningen).
MM i byggskedet: Mobility Management-åtgärder i byggskedet
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MM i byggskedet är ett utökat begrepp som omfattar MM-åtgärder enligt
konceptbeskrivningen ovan, men inkluderar även åtgärder under
samlingsbeteckningen Förbättra hållbara transportval, det vill säga både
Utformning och Utbud som ökar användbarheten och konkurrenskraften för
gång, cykel, kollektivtrafik samt samåkning gentemot ensam-åkande i bil.
RKM: Regional kollektivtrafikmyndighet
Sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 1 januari 2012 finns det en
regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Samtidigt har de tidigare
trafikhuvudmännen avskaffats. Antingen kan ett kommunalförbund, en region
eller ett landsting fungera som regional kollektivtrafikmyndighet.
Myndigheten ska regelbundet fastställa ett trafikförsörjningsprogram med mål
för kollektivtrafiken i länet och behovet av kollektivtrafik av allmänt intresse (så
kallad allmän trafikplikt). Programmet ska även innehålla en redovisning av
trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund.
OLA
OLA står för Objektiva fakta, Lösningar och Agerande. Metoden är ett
systematiskt aktörs- och åtgärdsinriktat arbetssätt hos Trafikverket som syftar
till att lösa ett specifikt problem. Den kan användas inom olika områden där det
behövs samarbete mellan flera aktörer för att lösa ett problem, utföra åtgärder

eller påverka en process.
Överenskommelse
Dokument som tecknas av berörda parter kring samarbeten utan ekonomiska
åtaganden.
Åtgärdsval
En transportslagsövergripande utredningsmetod som sker enligt
fyrstegsprincipen innan den lagbundna fysiska planeringsprocessen påbörjas.
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Bilaga 2 Mallar
Mall: Behovsanalys
Projekt: __________________________________________
Datum: __________________________________________
Utförare: _________________________________________
Beställare: ________________________________________
Mottagare/beslutande: namn, grupp, org: _________________
Användningsområde:
Inom ramen för långtidsplaneringen
Inom ramen för annan strategisk planering
Inför beställning av förstudie
Utifrån förstudieunderlag
Övrigt……………………………..
Skede i vilket bedömningen gjorts:
Förstudie
Vägutredning
Arbetsplan
Övrigt……………………………..

Faktainsamling och problembeskrivning
 Bakgrund
Vägprojektets syfte, vad som är planerat och när det ska genomföras,
projektets influensområde med karta, kopplingar till andra
investeringsprojekt
 Trafiksituationen och förväntade störningar
Dagens trafiksituation
 Beskrivning av trafikantgrupper/trafikslag
Trafikantgrupper, typ av resor, målgrupper

Sammanfattande analys
Sammanfattande bedömning av antal påverkade trafikanter och
störningarnas omfattning.

Förslag till ställningstagande
Rekommendation om en MM-utredning ska genomföras eller inte samt förslag
på mål/inkriktning för denna
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Mall: MM-utredning
Projekt: __________________________________________
Datum: __________________________________________
Utförare: _________________________________________
Beställare: ________________________________________
Mottagare/beslutande: namn, grupp, org: ___________________

Faktainsamling och analys av förhållanden
1. Målgruppsanalys
Vald(a) metod(er), resvanor, identifierade målpunkter, attityder,
förändringspotential
2. Strukturanalys
Nulägesbeskrivning och brister beskrivs för
 Befolkning, bebyggelse, näringsliv och arbetsmarknad
 Tillgänglighet och transportkvalitet
 Väg- och gatunät
 Cykel- och gångvägsnät
 Kollektivtrafik
3. Samlad analys och förslag på kompletterande åtgärder
Sammantagen analys för resultat från målgruppsanalys och strukturanalys
samt förslag på kompletterande åtgärder

Målprecisering
Utifrån det/de övergripande mål från Behovsanalysen precisereras
målen/målet mer detaljerat.

Åtgärder, åtgärdskombinationer och alternativsökning
För tre alternativ (enkel, medel och ambitiöst) tas fram:
 Åtgärdsbeskrivningar
 Effektanalyser (Trafik, CO2, Samhällsekonomi, Kostnad)
 Samlad bedömning
 Översiktlig effekt- och konsekvensprofil
 Tidplan åtgärder
 Ansvariga aktörer

36

Mall: Övergripande/regional samverkansöverenskommelse
Avtalsparter
Bakgrund
Syfte och mål
Omfattning och avgränsning
Samarbetsprinciper
-

Kortsiktiga
Långsiktiga

Organisation
Finansiering
Eventuell utökning av samarbetet
Avtalets giltighet
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Mall: Samverkansbeskrivning och åtgärdsavtal
 Samverkansbeskrivning för MM i byggskedet
Samarbetsparter
Alla parter som ingår i samarbetet listas

Syfte med dokumentet
Att tjäna som gemensamt underlag för åtgärdsavtalen

Bakgrund
Syftet med ombyggnationen och kort om resultat från Behovsanalysen

Målbeskrivning
Produktionsmål, utvecklingsmål och samverkansmål definieras och beskrivs

Åtgärder och tider
Een översiktlig tabell med åtgärder (även de fysiska åtgärderna) tas fram. Det
ska framgå milstolpar och när åtgärderna ska pågå (start och slut) samt när
åtgärden ska vara i produktionsskede.
(Ett separat GANTT-schema tas fram för att koordinera de löpande avtalade
åtgärderna. (Schemat ingår inte i detta avtal)

Arbetssätt för samverkan (principer)
Exempel:
1. Trafikverket är sammankallande för koordinering av de åtgärder som
ska genomföras. Koordineringen av samarbetet/genomförandet
bekrivs.
2. Åtgärdsavtal tecknas med parterna; övergripande beskrivning av vad
avtalen innehåller.
3. Hur man går tillväga när man vill lägga till eller förändra sina
åtgärder.
4. Parternas förväntas delta vid de regelbundna samordningsmötena
(avvikelser från detta kan kommas överens om i det specifika
åtgärdsavtalet).
5. Aktörerna ska tillhandahålla utvärderingsresultat.
6. Om uppföljningen av avtalen.

Utvärdering / uppföljning
Trafikverket har det övergripande ansvaret för utvärdering. Beskrivning av
detta och hur utvärderingen är planerat. Dessa specificeras för varje part i
respektive avtal: Uppföljning av produktionsmål, Uppföljning av
utvecklingsmål, Uppföljning av samverkansmål.
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 Åtgärdsavtal
Detta åtgärdsavtal gäller enbart tillsammans med
”Samverkansbeskrivning för MM i byggskedet” för samma projekt.

Avtalsparter
Alla parter som ingår i avtalet listas

Avtalets syfte och omfattning
Beskrivning av åtgärden
Organisation





Beskrivning av projektorganisationen; Hur kopplar den ihop med
annat arbete i området – vad är MM-arbetet ett komplement till?
Detaljerad information om möten
Tabell över åtgärder som visar omfattning, ansvarig och tidsplan
Tillgängliga resurser/arbetsfördelning

Tidplan
Tabell över åtgärderna som visar deras omfattning, ansvarig organisation och
tider

Särskilda finansieringsprinciper
Avvikelser från finansieringsprinciper gentemot det som nämns i
övergripande avtalet;
Koppla till uppdelning av MM i byggskede-åtgärder i fyra områden
(Utformning, Utbud, Styrning, Information) se Figur 2 i denna handbok
Debitering egen tid

Finansiering
Detaljerat för åtgärden; Betalningsplaner

Utvärdering/uppföljning
Ramar och vilket ansvar olika parter har: Vad ska göras, Vem ska göra vad,
Vem ska få resultatet;
Hur ska data samlas in?
Kopplingar till datainsamling för andra åtgärder och övergripande
datainsamling
Koppla till finansieringsprinciper

Dokumentation
Vad ska dokumenteras under planeringen och genomförande?
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Drift- och underhållsansvar samt överlämning
Styrs av detaljerad målprecisering i tidigare processkeden
Ansvarig
Finansiering
Uppföljning av åtgärden
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Bilaga 3: Teoretisk bakgrund för
Beteendepåverkande åtgärder
Konceptet MM har i Sverige hittills använts i ganska liten utsträckning för att
påverka trafiken i byggprojekt, men utländska exempel och de projekt som har
genomförts i Sverige visar på åtgärdernas stora potential. För att tydliggöra
potential och effekter av Beteendepåverkande åtgärder följer nedan en
sammanställning av utvalda åtgärder och deras potential som kan tänkas vara
relevanta i byggskedet.
MM handlar om att ändra beteenden hos användarna av transportsystemet. Att
ändra vardagsvanor (eller livsstilsvanor) av olika slag är ingen lätt uppgift. Mer
specifikt är det vidmakthållandet av uppnådda förändringar över lång tid som
utgör den stora utmaningen.
De ”lärandeteoretiska” synsätten ger viktiga insikter, bland annat om hur
individers motivation för lärande kan stimuleras (eller störas). Omedelbar
påverkan, stimulering av individers egen förståelse och tänkande samt ett
möjliggörande av kollektivt erfarenhetsutbyte är några.
Det ”beteendeteoretiska” synsättet pekar på de omedelbara konsekvenserna för
individen som en avgörande framgångsfaktor att uppnå varaktiga beteendeförändringar. Även om de långsiktiga konsekvenserna många gånger har långt
större betydelse för individen, är det de kortsiktiga och omedelbara som
kommer att styra individens beteende. Ju otydligare de positiva effekterna för
individen är eller ju längre bort i tiden de uppstår, desto svårare är det att
åstadkomma eller vidmakthålla en varaktig beteendeförändring. Många gånger
måste också omedelbara negativa konsekvenser först överbryggas för att de
positiva skall nås.
Att finna påverkansåtgärder som syftar till att försöka vidmakthålla en
beteendeförändring handlar därför i mångt och mycket om att på olika sätt
försöka överbrygga den ”tidsklyfta” som finns mellan den omedelbara beteendeförändringen och de långsiktiga, positiva effekterna.
Det handlar också om att utforma åtgärder som i så stor utsträckning som
möjligt är anpassade efter de individer de är avsedda för. En av
kommunikationsteoriernas grundstenar är att all kommunikation bör ske på
mottagarens villkor.
Det finns en mängd olika studier som försökt mäta effekter av olika slags
påverkansåtgärder. En av de som studerat effekter av samhällsinformation i
kampanjform är TØI (Transportøkonomisk institutt) i Oslo. I studien, som
genomförts på uppdrag av svenska Vägverket, konstateras att information är en
nödvändig men inte tillräcklig åtgärd för att påverka människors beteenden och
åstadkomma varaktiga förändringar av betydelse för vägtrafiken specifikt.
I forskningsprojektet har TØI gått igenom resultat från såväl svenska som
utländska informationskampanjer och även tittat på kostnadseffektivitet för
några utvalda kampanjer, och man konstaterar att informationskampanjer kan
påverka människors beteenden. Av betydelse för kampanjeffekter är bland annat
kampanjens omfattning, och om det finns inslag av personligt riktad informa41

tion. Framgångsfaktorerna på trafiksäkerhetssidan är fokus till ett enda tema
och att informationsåtgärder kombineras/integreras med andra åtgärder,
exempelvis polisövervakning eller vägtekniska åtgärder. En av Vägverkets trafiksäkerhetskampanjer som utformats i enlighet med detta koncept resulterade en
reduktion av antalet olyckor med cirka 9 procent i kampanjperioden och i efterföljande period med cirka 15 procent.
Ett antal kampanjer riktade mot alkohol och bilkörning har minskat effekten av
dödsolyckor med 17 procent. Rena massmediekampanjer (TV, radio och
tidningar) har ingen effekt på olyckor. Kombinationen av aktiviteter:
polisövervakning, kampanjens längd och personlig påverkan, ger effekt och är
en förklaring av färre av olyckor.
Att effekterna av en kampanj avtar mycket snabbt efter den första exponeringen
visar många undersökningar. En forskargrupp vid Copenhagen Business School
har undersökt effekterna av reklam av konsumtionsvaror i tv och tidningar och
hur attityder till märket påverkar resultaten i en intervjusituation5. Man har
också kartlagt effekter på försäljning. Den danska studien (som baseras på
4 000 intervjuer) visar att säljeffekten, förutom antalet exponeringar, också är
beroende av reklaminsatsens storlek. Med andra ord, det krävs en viss nivå på
reklaminsatsen för att tidningsannonseringen ska ge effekt. Studien visar vidare
att lika bra resultat nås med annonser i tidningen som med reklam i tv; men
bäst resultat nås om man kombinerar medierna.
Ett antal åtgärder som behöver finnas med har lokaliserats för att marknadsföring ska ge bestående beteendeförändringar:


Informationen måste vara personlig



Informationen måste visa direkta personliga positiva effekter samt innehålla någon direkt bonus för medverkan



Det måste vara en kombination av åtgärder, inte bara information



Det bör finnas ett upplevt problem



Informationen måste vara regelbundet återkommande för att beteendeförändringen ska bestå

STYRNING
Genom ekonomiska styrmedel kan trafiken påverkas i relativt stor utsträckning. Styrmedlen är t ex vägavgifter eller höjda parkeringsavgifter. Ett annat sätt
är att subventionera de resealternativen som infrastrukturhållaren
och/eller byggherren förespråkar. Det kan handla om gratis eller billigare
kollektivtrafik, möjlighet att ta med cykel på tåget, gratis lånecyklar, subventioner av cyklar och kringutrustning, gratis matartrafik till buss- eller järnvägsstation, gratis infartsparkering och stöd till samåkning.
Eventriktade åtgärder handlar mest om att påverka resandet kopplat till ett
specifikt event eller tidpunkt. Detta är aktuellt för exempelvis byggprojekt som
berör vägar där trafiken är beroende av om det genomförs större idrottsevenemang, mässor eller om det är resor till ett specifikt avgränsat område
såsom ett köpcentrum eller en turistattraktion med avgränsade besökstider som
5

Hansen F, Olsen J, Lundsteen S (2006)
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exempelvis skidorter, eller badstränder. Exakt hur åtgärderna ser ut är väldigt
beroende av det specifika evenemanget eller verksamheten. Övergripande kan
rekommenderas att det görs en resplan för evenemanget som styr de specifika
åtgärderna. Effekten av dessa åtgärder är svårare att bedöma eftersom det inte
finns lika mycket utvärderade exempel. Troligtvis ger de en effekt som liknar
företagsriktade åtgärder men är begränsad till den tidsperiod som eventet
sträcker sig över.
Effektpotential: 5-25 % färre bilresor kopplat till respektive event

Företagsriktade åtgärder är främst att erbjuda företag hjälp med att göra
resplaner (även kallat mobilitetsplaner, resepolicy och gröna resplaner). En
resplan reglerar företagets tjänste- och arbetsresor med syfte att minska
klimatpåverkan och kostnader.
Det finns många variationer av resplaner och ingen är den andra lik men om
åtgärderna är specifikt företagsanpassade finns goda möjligheter att skapa en
tydlig och effektiv plan som kommer att minska företagets resande och
reskostnader. Det finns därför ingen bruttolista på vilka åtgärder som bör ingå i
en resplan, eftersom åtgärderna väljs från fall till fall, men några exempel är:


Resfria möten (till exempel genom videokonferens)



Bilpool



Samåkning



Subventionerat kollektivtrafikkort



Parkeringsåtgärder, exempelvis högre avgift ju oftare man parkerar,
lägre avgift för miljöbil etcetera.



Miljökrav på taxi



Milersättning beroende på fordonstyp



Hemarbete



Cykelåtgärder (leasingcykel, cykelrabatt, cykelställ, dusch etcetera)



Incitamentsprogram (t.ex. Mobility Budget eller PACT)

Det viktigaste i arbetet med resplaner är processen. Processen kan i stora drag se
likadan ut för alla företag, se figur nedan.
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Figur 9 Exempel på process för framtagning av företagsresplaner

Smarter Choices6 har sammanställt utvärderingar av företagsresplaner för 21
företag i Storbritannien. Enligt rapporten varierar resplanernas effekt på bilresandet betydligt mellan olika företag (mellan 5 procent och 66 procent
minskad andel för arbetsresor med bil).
Effektskillnaderna beror på att planerna är företagsspecifika och att behoven
och åtgärderna därför varierar7. I genomsnitt minskade de bilrelaterade
arbetsresorna med 18 procent och andelen kollektivtrafik-, gång- och cykelresor
fördubblades på de berörda företagen. Bland de företag som använde
parkeringsåtgärder minskade bilresorna i genomsnitt med 24 procent till
skillnad från ett genomsnitt på 10 procent där dessa åtgärder utelämnades.
I USA och Nederländerna är effekterna ungefär i samma storleksordning som i
Storbritannien. I Nederländerna minskade andelen bilresor mellan 6 och 20
procent8 medan de i USA reducerades med mellan 6 och 49 procent (19 procent
genomsnitt). Exempelvis minskade ”ensambilresorna”, en person i bilen, med 13
procent och trafikarbetet (antal kilometer) med 12 procent på ett företag i
Kalifornien där de anställda erbjöds en summa pengar istället för en parkeringsplats på arbetet9.
Utvärderingar av företagsresplaner visar att de mest effektiva innehåller både
”piskor och morötter”. Exempelvis visar en utvärdering av 49 amerikanska
företag10 att informationsåtgärder inte påverkar bilresandet. I företag där även
pendlingsalternativ erbjöds, var minskningen av bilresor i genomsnitt 8,5
procent till skillnad från 16,4 procent i de fall där även finansiella incitament
ingick. För företag med både ekonomiska initiativ och pendlingsalternativ var
minskningen av bilresandet i genomsnitt 24,5.

6

Anable J., Kirkbride A., Sloman L, Newson C., Cairns S., Goodwin P. Smarter Choices ‐ Changing
the Way We Travel Case study reports, July 2004, 302 sid
7
Minskningen av bilresandet med 66 procent på Orange berodde till stor del på att företaget
flyttades från förorten till ett mer centralt läge.
8
Organisational Coaching/Schreffler, 1996, hämtat ur Anable et al, op.cit.
9
Shoup, 1997, hämtat ur Anable et al, op.cit.
10
TRCP, 1994, hämtad ur Anable et al, op.cit.
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Figur 10 Effekter av företagsresplaner

Offentliga myndigheter kan erbjuda finansiellt stöd för att genomföra resplaner
och bör i så fall se till att företaget medfinansierar arbetet och att avtal skrivs om
genomförande av resplanen.
Effektpotential: 5-25 % färre bilresor hos respektive företag
Ytterligare verktyg är till exempel Mobility budget och PACT. Båda dessa verktyg
används för att styra anställdas tjänste- och arbetsresor.
Mobility budget är ett koncept som används i Holland och går ut på att
arbetsgivaren ger den anställde en fastställd budget för sitt pendlingsresande.
Sedan får den anställde använda pengarna efter eget val. Om den största delen
av pendlingen görs med kollektivtrafik, cykel eller gång blir resultatet att den
anställde kommer att ha kvar pengar i sin budget som kan plockas ut i form av
lön. Om budgeten överskrids får den anställde betala detta själv.
PACT står för Personal Carbon Trading Scheme. Här erbjuder företaget den
anställde att gå med i PACT för att kartlägga sin CO2-påverkan. På en hemsida
loggar man all sin privata energikonsumtion som sedan räknas om till CO2.
Företaget sätter ett tak för den anställdas årliga CO2-utsläpp. Om man
understiger taket belönas man och om man överstiger taket straffas man.
Resandet till och från ett arbetsplatsområde kan styras och regleras genom
områdesövergripande resplaner (Local Travel Plan Networks).

INFORMATION
Det är viktigt att tänka på att olika typer av resenärer kräver olika information.
MM utgår från en individanpassad information. En van bilpendlare kräver
annan information än någon som oftast åker buss eller cykel. Att rikta speciellt
anpassad information mot identifierade målgrupper och enskilda individer är
ofta effektivt då informationen når adressaten direkt istället för att drunkna i det
allmänna informationsflödet.
Allmän information innehåller större informationskampanjer som går ut till
allmänheten. Syftet med dessa är främst att skapa en förståelse för de
kommande åtgärdspaketen. Enbart allmän information bedöms ge väldigt låg
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direkt effekt på resandet11. Det är svårt att sätta en siffra på effekten av allmän
information. Rekommendationen är att allmän information alltid ingår i
åtgärdsprogrammen för ökad tillgänglighet12.
Effektpotential: Liten om helt isolerad från övriga åtgärder. Ökar effekten på
övriga enskilda åtgärder om det finns en tydlig koppling till dessa.
Bostadsområdesriktade åtgärder handlar främst om olika upplägg av
kampanjer för personlig reseinformation. För att kunna ange effektsiffror som
ska kunna användas i framtida modellering behöver det finnas klara och tydliga
upplägg och format på denna typ av åtgärder. Därför förespråkas två etablerade
metoder, individualiserad marknadsföring (personlig reseplanering) och
testresenärer.
Dessa metoder skiljer sig åt genom omfattning, kostnad, metod och effekt. Det
finns många olika exempel på MM-åtgärder som inriktar sig på individualiserad
marknadsföring för hushåll. Kampanjerna är hushållsanpassade och fokuserar
på beteendeförändringar som kan minska bilresandet och öka gång, cykel,
kollektivtrafik och samåkning.
I Vägverkets rapport ”Mobility Management under byggskedet på E18 HjulstaKista”, 2009, beskrivs exempel från följande städer: Peterborough/Worcester
(sedan 2001), Storbritannien; Darlington (2005-2007), Storbritannien; Bristol
(3 mån 2003), Storbritannien; Göteborg (2004-2007); Lund (LundaMaTs);
Lundby, Göteborg.
Resultaten från dessa städer visar att individualiserad marknadsföring ger en
effekt på cirka 10-15 procent mindre biltrafik hos den bearbetade gruppen13. De
viktigaste slutsatserna från dessa genomförda projekt är:


Väldefinierade mål och syfte vid projektets början.



Definiera utvärderingsmetoden väl vid projektets start. Det är viktigt att
ha en före- och eftermätning (gärna panelstudie) och en kontrollgrupp. I
annat fall kan det vara svårt att kvantifiera resultaten.



Koncentrera sig på områden med potential och där förutsättningar finns.
Olika grupper har olika förutsättningar att ändra sina resvanor. I vissa
områden där det inte finns något realistiskt alternativ till bil är det svårt
att minska bilresandet. Det är dock möjligt att skräddarsy information
(exempelvis infartsparkeringar).



Viktigt med morötter



Hembesök och utbildad personal: det är positivt att göra ett hembesök
hos personerna som deltar.

11

TRCP, 1994, hämtad ur Anable et al, op.cit.
Lynn Sloman, Sally Cairns, Carey Newson, Jillian Anable, Alison Pridmore and Phil Goodwin,
The Effects of Smarter Choice Programmes in the Sustainable Travel Towns:
Research Report, 2010
13
Mobility Management i byggskedet på E18 Hjulsta‐Kista, Vägverket 2009
12
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Processen för individualiserad marknadsföring bygger på ett stegvist
förfarande. Målgruppen kontaktas i ett första steg via brevutskick som i korthet
beskriver projektet. Därefter kontaktas alla via telefon. Efter den första
kontakten delas målgruppen in i fyra grupper beroende på nuvarande resvanor,
och den fortsatta bearbetningsmetoden anpassas efter dessa.
Telefonsamtal

1

2

3

5

6

4

7

Figur 11 Process för individualiserad marknadsföring

Vaneresenärer av hållbara resesätt (1) sorteras ut efter telefonsamtalet. Vaneresenärer av hållbara resesätt med informationsbehov (2) får ett personligt
informationspaket via posten (5). Bilister som är intresserade av hållbara
resesätt (3) får ett personligt informationspaket samt en belöning som levereras
genom besök i hemmet (6). Den grupp som inte är intresserade av hållbara
resesätt (4) får information om EcoDriving via posten och kontaktas därefter
inte mer. Denna metod kommer att ge förändrade resvanor (7) hos grupp 3 samt
bibehålla de resvanor som finns hos grupp 2.
Testresenärer ger en högre effekt hos de personer som bearbetas. Detta eftersom det endast är de som vill ändra sitt resebeteende som deltar. Denna metod
lämpar sig bättre för mindre grupper av människor. Grundtanken med testresenärer är att de som vill ändra sitt resande själva tar kontakt med
kollektivtrafikoperatören eller den organisation som vill få till ändringen efter
att organisationen har annonserat att det finns exempelvis gratis
kollektivtrafikkort.
Det är lättare att modellera individualiserad marknadsföring om syftet är att
minska trafiken på en viss plats vid en viss tidpunkt. Detta särskilt när det
handlar om stora mängder av människor. Effekten på de personer som deltar är
dock högre för testresenärskonceptet. En annan fördel med testresenärer är att
det går att ställa krav på de deltagande personerna som exempelvis uppföljning,
antal resor som ska göras med kollektivtrafik per vecka utan att de skräms bort.
Effektpotential: 10-15 % färre bilresor hos den kontaktade gruppen
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