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Del 1
Inledning
I Sveriges städer tilltar trafikströmmarna och transportsystemens
störningskänslighet ökar. Byggnationer på och längs väg och järnväg kan skapa
lokala problem för kringboende och trafikanter, men störningarna kan också
fortplanta sig i större geografiska områden och transportsystem.
Det är Trafikverkets ambition att skapa största möjliga värde för sina kunder medborgare och näringsliv. Transportsystemet ska underlätta det dagliga livet
genom att erbjuda medborgarna smidiga resor till arbete, affär, skola,
fritidsaktivitet eller annat. Näringslivet och offentlig verksamhet behöver ett
tillgängligt, tillförlitligt, effektivt och säkert transportsystem.
För att åstadkomma verklig kundnytta måste transportsystemet fungera även
när det uppkommer störningar i samband med bygg- och underhållsarbeten.
Det måste synas att alla resenärer är viktiga, med en extra tonvikt på
kollektivtrafikanter, cyklister och fotgängare.
Genom att tillföra mobility management (MM) i byggskedet till Trafikverkets
åtgärdsarsenal för störningshantering kan biltrafiken minskas i sin helhet (se
faktaruta) och framkomlighet och tillgänglighet för olika trafikantslag förbättras
avsevärt.
Den officiella europeiska definitionen för begreppet mobility management togs
fram av EU-projektet MAX (2009) där ett stort antal aktörer från över 20 länder
medverkade. Definitionen lyder:
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 till exempel 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). (Källa: www.epomm.eu)

I vissa fall kan det finnas en positiv bestående effekt även när byggnationen är
avslutad. Det finns en lång rad såväl nya som beprövade åtgärder och svenska
och utländska exempel visar på åtgärdernas stora potential.
Erfarenhet visar att människor är särskilt 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
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ställer krav på människor 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 byggskedet kan i ett sådant läge
förstärka en positiv överflyttning till hållbara transporter genom att resenärerna
erbjuds nya perspektiv och ett bra beslutsunderlag.

Syfte
Detta kunskapsdokument 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. Ett ytterligare syfte är
att stimulera till bättre synkronisering med planläggningsprocessen så att MM i
byggskeden på ett naturligt sätt tas med i tidiga skeden.

Målgrupper
Kunskapsdokumentet vänder sig i första hand till alla som arbetar med eller
kommer i kontakt med MM i byggskeden; den vänder sig till beställare,
projektledare, planerare och informatörer inom Trafikverket samt konsulter och
entreprenörer som arbetar på uppdrag av dessa.
I andra hand kan kunskapsdokumentet öka kunskapen och förståelsen för
Trafikverkets process hos andra väghållare och järnvägsägare, kommuner,
regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM), kollektivtrafikföretag andra
aktörer som samarbetar med Trafikverket under byggskedet.
Verksamhetsområdena Planering, Investering och Stora projekt
Den beskrivna processen för MM i byggskedet utgår från ansvarsfördelningen
och arbetsgångarna vid ny- och ombyggnation som VO Investering och VO Stora
projekt genomför på beställning av VO Planering.
Verksamhetsområde Underhåll
Principiellt kan det beskrivna arbetssättet också användas av VO Underhåll,
men vissa justeringar kommer att vara nödvändiga. Förslag till detta finns i
kunskapsdokumentet.

Styrande mål
Transportpolitiska mål
Arbetet med MM-åtgärder i byggskedet har en tydlig koppling till nationella
mål. De transportpolitiska målen är en viktig utgångspunkt. I arbete med
trafikplanering är utgångspunkten transportpolitikens breda mål. Sverige har ett
övergripande transportpolitiskt mål som är indelat i funktionsmål och
hänsynsmål (se informationsruta). Arbete med MM i byggskedet ligger inom
ramen för både funktionsmålet och hänsynsmålet.
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Sveriges transportpolitiska mål
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgare och näringsliv i hela landet. Under detta övergripande mål har
regeringen också satt upp funktionsmål och hänsynsmål.
Funktionsmålet handlar om tillgänglighet. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft
i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till
ökad hälsa.

Funktionsmålet berörs i och med att medborgares och näringslivets
tillgänglighet påverkas under byggtiden. Arbetsformerna, genomförandet och
resultatet av MM-arbetet påverkar både tryggheten och jämställdheten
(precisering under funktionsmålet). MM-åtgärder inkluderar oftast
förbättringar för kollektivtrafik, gång och cykel (precisering under
funktionsmålet).
MM i byggskedet omfattas av hänsynsmålet då åtgärderna påverkar
trafiksäkerhet och miljö. Exempel på miljöaspekter som påverkas är
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, det övergripande
generationsmålet för miljö, övriga miljökvalitetsmål och hälsa.
Trafikverkets strategiska mål och utmaningar

Enligt Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 (TDOK 2011:478) är
Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 och 2021 bland annat:
• Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionen.
Gång-, cykel-, och kollektivtrafik pekas ut som prioriterade trafikslag.
De strategiska utmaningarna är kopplade till mål och strategier, några mål är:
• trängseln i storstadsregionerna ska minska
• kollektivtrafikens kapacitet och förutsättningar i storstadsregionerna ska
öka, uttryckt som andel av resandet
• cykel- och gångtrafiken i storstäderna ska öka och vara säkrare.
Några strategier som är kopplade till målen är:
• 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.

Avgränsningar och beröringspunkter
Processbeskrivningen utgår i första hand från storskaliga och komplexa projekt
då behovet av MM-åtgärder bedöms vara som störst där. För mindre projekt och
åtgärder får arbetssättet anpassas efter de givna förutsättningarna.
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Detta kunskapsdokument beskriver ett lämpligt förfarande för väg- och
järnvägsprojekt men resonemang och metoder är också giltiga för andra projekt
som har störande påverkan på trafiken i ett fysiskt avgränsat område,
exempelvis ledningsarbeten längs med vägar.
Specifikt beskrivs hur MM-åtgärder kan användas för att i första hand tillfälligt
minska trafikproblem i byggskeden. Då åtgärdsarsenalen för MM i byggskedet i
stora delar överlappar med steg 1 till 3-åtgärder kan detta dokument i viss mån
öka förståelsen för hur åtgärderna inom dessa steg verkar och hur de kan
användas. Den går däremot inte närmare in på användning av MM-åtgärder
inom åtgärdsvalsstudier eller andra studier som baseras på fyrstegsprincipen.

Tidigare versioner och revideringar
Redan i rapporten om MM i byggskeden som togs fram av Vägverket 1 år 2008,
föreslogs en arbetsprocess för MM i byggskedet. År 2012 utkom ”Handbok för
planering inför mobility management-åtgärder i byggskedet”, publ 2012:094,
som baserades till viss del på slutsatser och kunskaper från olika rapporter, men
innehöll också kunskap inhämtad från projekt i Nederländerna och
Storbritannien samt MM-nätverket EPOMM. Dessutom ingick erfarenheter från
arbete med MM i byggskedet som har pågått i Sverige de senaste åren.
Denna utgåva reviderades 2013/2014 med hjälp av en lång rad intervjuer och
möten med personer hos Trafikverket med kompetens inom olika
verksamhetsområden och från olika Trafikverksregioner.
Nyheter i denna version är bland annat en anpassning till den nya
planläggningsprocessen som trädde i kraft 2013; nya rekommendationer för
fördelningen av ansvar och roller, texter om upphandling och förslag på
utvärderingsmetoder.

Dokumentation
Förslag på mallar för dokumentation och redovisning av de olika stegen i
processen finns i bilaga 1. Mallarna ska täcka in det mesta som kan vara relevant
för de respektive processtegen. Beroende på projektets typ och storlek kan
mallarna anpassas, exempelvis kan rubriker strykas eller läggas till efter behov
och detaljeringsnivå.
En dokumentation av hela processen är mycket viktig eftersom den insamlade
fakta och de framtagna dokumenten är internt grundmaterial för Trafikverket,
som kan komma att användas under flera skeden i byggskedet. Materialet är
också underlag till alla de aktörer som är involverade i hela byggprocessen.
Delar av det framtagna materialet innehåller information som kan nyttjas av
kommunikatörer för att kommunicera med allmänheten. Detta innebär att
materialet behöver ha en struktur som gör dokumenten överskådliga och
lätthanterliga och som dessutom är lika för Trafikverkets infrastrukturprojekt.

Disposition
Detta kunskapsdokument inleds med en snabböversikt som kort beskriver
innehållet i dess olika delar. Den ger en överblick över vad MM i byggskedet är,

1

Mobility management i byggskeden: Erfarenheter, exempel och metod. Publikation 2008:124
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varför man bör jobba med MM i byggskedet och hur arbetsprocessen är
uppbyggd.
Därefter ges fördjupande beskrivningar av vad som avses med MM i byggskedet
och varför det är meningsfullt att använda sig av detta koncept. Senare beskrivs
processen för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av MM i
byggskedet. Slutligen belyses Trafikverkets interna ansvar och roller samt
kopplingar mellan processen för MM i byggskedet och planläggningsprocessen
för infrastrukturprojekt.
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Begrepp
Aktör

Part som har möjlighet och rådighet i någon del av
transportsystemet, för dess planering eller trafikering.

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. Tänkbara åtgärder ska analyseras i
följande fyra steg:
Steg 1. Tänk om - åtgärder som kan påverka behov av
transporter och val av transportsätt.
Steg 2. Optimera - åtgärder som effektiviserar nyttjandet av
befintlig infrastruktur och fordon.
Steg 3. Bygg om - begränsade ombyggnadsåtgärder.
Steg 4. Bygg nytt - nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder.

Framkomlighet

Mått på transportkvalitet med avseende på medelhastighet
på en viss vägsträcka. Exempel på faktorer som påverkar
framkomligheten är trafiktäthet och bärighet. Viktigt att ha i
åtanke är vems framkomlighet som ska främjas, var och
när.

Hållbara transportval

Med begreppet hållbara transportval avses här resenärers
möjlighet att välja gång, cykel, kollektivtrafik och samåkning
där hela resan är säker, trygg och tillgänglig för alla. Valet
kan även innefatta icke-resor, såsom distansarbete och
resfria möten. Begreppet står i motsats till ensamåkande i
bil.

Hållbara resor och
transporter

Resande och transporter som är effektiva och bra för såväl
ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.

Influensområde

Geografiskt område runt bygget inom vilket resor och
transporter påverkas av projektet.

Kapacitet

Kapacitet definieras som det största möjliga flöde som kan
passera en punkt (eller ett snitt) i en trafikanläggning under
givna förhållanden.

Kollektivtrafikföretag

Företag som bedriver kollektivtrafik. Gäller både trafik på
kommersiell grund och på grundval av allmän trafikplikt. (De
tidigare länstrafikbolagens roll har renodlats till att vara
kollektivtrafikföretag.)

Mobility managementkonceptet (MM)

Koncept som syftar till att främja hållbara persontransporter
och påverka bilanvändningen genom åtgärder som
förändrar resenärers attityder och beteenden.
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Mobility managementåtgärder i byggskedet
(MM i byggskedet)

MM i byggskedet är ett utökat begrepp som omfattar MMåtgärder enligt konceptbeskrivningen ovan, men inkluderar
även åtgärder som säkerställer och/eller ökar
användbarheten, säkerheten och konkurrenskraften för
gång, cykel, kollektivtrafik samt samåkning gentemot
ensamåkande i bil. MM i byggskedet kan också omfatta
åtgärder som främjar framkomlighet för godstransporter före
privatbilar.

Planeringsprocess

Begreppet kan i princip omfatta hela planeringen av
Trafikverkets verksamhet. Här ska det dock ses som ett
samlingsnamn för all planering av åtgärder i infrastrukturen
och inkluderar åtgärdsvalsstudie, planläggningsprocessen
och förfrågningsunderlag entreprenad (tidigare
bygghandling).

Planläggningsprocess

Den fysiska planeringen av transportinfrastruktur som sker i
en sammanhållen process enligt väglagen och lag om
byggande av järnväg.

Regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM)

RKM ersätter de tidigare trafikhuvudmännen; ett
kommunalförbund, en region eller ett landsting kan fungera
som RKM. Varje län har en regional
kollektivtrafikmyndighet.

Tillgänglighet

Möjlighet för en viss grupp vid en godtycklig tidpunkt att
kunna nå en viss plats med hänsyn till avstånd, tid, kostnad
och brukningsmöjlighet av servicefunktioner på platsen.
Tillgänglighet handlar om att tillgodose transportbehov för
både medborgare och näringsliv avseende såväl
persontrafik som godstransporter. Tillgänglighet mäts i tid
och pengar.

Verksamhetsområde
(VO)

Trafikverkets organisation är uppdelad i
verksamhetsområden (VO) och centrala funktioner (CF)

Åtgärdsvalsstudie
(ÅVS)

En förberedande utredningsmetod som sker enligt
fyrstegsprincipen inför val av åtgärder och innan en
lagbunden fysisk planeringsprocess eventuellt påbörjas.
Där det är aktuellt är ÅVS transportslagsövergripande.

Överenskommelse

Dokument som tecknas av berörda parter kring samarbeten
utan ekonomiska åtaganden.
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Snabböversikt
Om du snabbt vill få en överblick över vad MM i byggskedet är och hur det
fungerar i praktiken, hittar du den viktigaste informationen på de följande
sidorna. 2 Du kan följa sidhänvisningarna vid varje stycke för fördjupning i
enstaka frågor och utförligare beskrivningar längre in i boken.
VAD … Detta är mobility management i byggskedet
MM i byggskedet är ett koncept för att främja hållbara resor och transporter. De
åtgärder som sätts in ska ge en utformning och ett utbud för ökad användbarhet,
säkerhet och konkurrenskraft för gång, cykel, kollektivtrafik samt samåkning
gentemot ensamåkande i bil. Denna typ av åtgärder kombineras med
beteendepåverkande åtgärder som effektivt minskar bilanvändningen genom att
förändra resenärers attityder och beteenden. Kort sagt handlar det om att hitta,
utveckla och informera om valmöjligheter. För bästa effekt kombineras åtgärder
för bättre utformning och utbud samt styrning och information till ett avstämt
åtgärdspaket (se bild nedan).

Figur 1: MM i byggskedet både förbättrar för hållbara transportval och påverkar beteenden

Läs mer på sida 21

VARFÖR … Behov
Under byggskedet sker dagligen beslut om uppställning av fordon och maskiner,
avstängningar och lagerplatser som påverkar resenärerna, trafikanterna och
deras beteende. Här måste det synas att alla resenärer är viktiga, med en extra
tonvikt på kollektivtrafikanter, cyklister och fotgängare. Det behöver säkerställas
att trafikanterna har mycket goda förutsättningar för att göra effektiva, säkra
och hållbara resval. Näringslivet och offentlig verksamhet behöver ett
tillgängligt, tillförlitligt, effektivt och säkert transportsystem.

2

Delar av texterna och figurerna är hämtade ur foldern ”Mobility management i
byggskedet – En vägledning till vad, varför och hur”, framtagen av Trafikverket region
Väst, 2013.
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Att arbeta med MM stödjer de nationella transportpolitiska målen. Trafikverkets
egna strategiska mål pekar bland annat ut gång, cykel- och kollektivtrafik som
prioriterade trafikslag.
Läs mer på sida 8

VARFÖR … Nyttor
MM i byggskedet ger nyttor såväl på kort som på lång sikt. Ju fler trafikanter
som gör hållbara val av färdmedel, väljer alternativa vägar eller andra restider,
desto mer förbättras framkomlighet och tillgänglighet för alla de trafikanter som
av olika skäl måste använda den aktuella vägsträckan och närområdet som
påverkas av bygget.
För Trafikverket i rollen som
väg- och banhållare kan den
förbättrade tillgängligheten
bidra till lägre kostnader och
minskade utsläpp av miljöoch hälsoskadliga ämnen,
samt kan bidra till positiv
opinion.
Entreprenörer som arbetar
vid vägen får en lugnare och
säkrare arbetsmiljö och kan
genomföra
arbetet
mer
effektivt om färre fordon rör
sig nära området. Detta kan i
sin
tur
generera
kostnadsbesparingar.
För arbetsplatser som ligger i
anslutning till väg- och
järnvägsbyggen kan ett väl
sammansatt
åtgärdspaket
minska risken för att deras
anställda, besökare och
varuleveranser
ska
bli
försenade i trafiken.
MM i byggskedet har som
mål att minska negativ
påverkan på tillgänglighet
för alla trafikantslag specifikt
under byggskedet, men
åtgärderna kan också ha en
planerad,
positiv
och
bestående effekt efter att
byggprojektet är färdigt.

Nyttor och resultat
Trafikanter
ökad framkomlighet
ökad tillgänglighet
fler valmöjligheter

•
•
•

Väghållare
bättre planeringsunderlag
minskat behov av fysiska åtgärder
färre trafikstörningar
lägre kostnader
goodwill

•
•
•
•
•

Entreprenörer
bättre arbetsmiljö
mer effektivt byggande
lägre kostnader

•
•
•

Företag och organisationer
•
•
•

bättre tillgänglighet för gods och
pendlare
lägre kostnader
goodwill

Samhällsnyttor
ändrade resvanor och färdmedelsval
bättre samverkan myndigheter/andra
aktörer
bättre uppfyllelse av transportpolitiska
mål
ökad transporteffektivitet
ökad energieffektivitet
lägre koldioxidutsläpp

•
•
•
•
•
•

Läs mer på sida 31

16

HUR … Processen för mobility mangement i ett byggprojekt
De flesta MM-åtgärder behöver planeras och förberedas under en längre tid för
att de ska få önskad effekt. Figuren nedan visar hur processen från en första
behovsanalys till genomförandet och utvärderingen av åtgärderna kan se ut.
•
•

Nuläges- och problembeskrivning
Ställningstagande angående behov av
MM-utredning

MM-utredning och
utvärderingsplan

•
•
•
•

Faktainsamling och analys
Målformulering och utvärderingsplan
Val av MM-åtgärder
Externa aktörer deltar aktivt

Tecknande av avtal

•
•

Avtal med samverkanspartners
Förankring och samverkan

Genomförandeplan

•

Planering av genomförande

Genomförande av åtgärder

•
•
•

Förbättringar för hållbara transportval
Beteendepåverkande åtgärder
Kommunikationsinsatser

Uppföljning och utvärdering

•
•

Resultat
Erfarenhetsåterföring

Behovsanalys

Läs mer på sida Fel! Bokmärket är inte definierat.

VEM … Trafikverkets interna ansvarsfördelning
Processen drivs i princip självständigt av projektet. Den inledande
behovsanalysen (första processteget) genomförs dock oftast av VO Planering,
inom ramen för en åtgärdsvalsstudie eller i ett senare skede. Om
behovsanalysen inte är gjord när väg- respektive järnvägsplanen beställs,
genomförs den av projektet självt som en analys av störningshanteringsbehov.
Ställningstagandet och beslutet om en MM-utredning samt framtagandet av
målen för denna bör ske i dialog mellan VO Planering och projektet.
Ett avgörande moment för att MM i byggskedet ska utredas och genomföras i
större utsträckning än tidigare, är att krav på genomförande av en MM17

utredning samt övergripande mål finns med i åtgärdsbeskrivningar och
beställningar från VO Planering. Kraven sätts utifrån de resultat som MMprocessen har fått fram dittills, till exempel målformuleringar och kunskap om
förutsättningar.
Avtal med externa aktörer skrivs under av VO Planering (om det inte inryms i
genomförandeavtal), men projektet är en aktiv deltagare i avtalsskrivningen då
det driver genomförandet.

Figur 2: Schema över ansvarsfördelning för planering, genomförande och uppföljning av MM-åtgärder
i byggskedet

Läs mer på sida 57

NÄR … MM i relation till planeringsprocessen
Processen för MM i byggskedet bör inledas tidigast möjligt i förhållande till
planeringsprocessen och bör beroende på projektets förutsättningar drivas
parallellt med väg- eller järnvägsplanen.
Hos VO Underhåll behöver på sikt också tidpunkter identifieras då MMplaneringen kan haka in i planeringen för varje säsongs objektplanering.
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Figur 3: Schema för sammanlänkning av MM i byggskedet-processen med planeringsprocessen

Många åtgärder kräver anpassningar till externa aktörers tidplaner och budgetar
vilket förutsätter en långsiktig planering och ett välförankrat samarbete med
dessa aktörer. Detta kan ske på flera sätt. Samråd och kontakt med aktörer kan
samordnas. Vid formella och informella beslut samt när samverkansparter
yttrar sig behöver MM-aspekter beaktas. Vid olika beslutspunkter i
planläggningsprocessen bör all tillgänglig information om uppskattad störning
under byggskedet liksom förslag på möjliga MM-åtgärder vara på plats.
Både MM-processen och planeringsprocessen tar fram material som är
intressant för MM-arbetet och processerna tjänar på att dela information och
utredningar.
Läs mer på sida 60
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Del 2

MM i byggskede-åtgärder
MM som ett effektivt verktyg för störningshantering
Förväntade störningar på grund av om- och nybyggnation kan hanteras utifrån
olika perspektiv och med olika målsättningar. Störningshantering syftar
traditionellt på att så långt som möjligt bibehålla befintlig kapacitet i
byggområdet eller att leda om trafiken och resenärer förbi byggområdet. Om
åtgärdsarsenalen för störningshantering kompletteras med MM i byggskedet
kan situationen förbättras ytterligare. I de flesta större projekt kommer det att
krävas en kombination av åtgärder för bästa effekt. Här beskrivs endast
användningen av MM i byggskedetåtgärder, men behov finns, att på sikt
beskriva en process som omfattar alla tre kategorierna för störningshantering.

Störningshantering under byggtiden
Bibehålla
kapacitet

Leda om trafiken
och resenärer

Bygga andra tider

Omledningar

Bygglogistik

ITS

Minska
biltrafiken

MM i byggskedet

Figur 4: Ett avstämt paket av olika typer av åtgärder kan effektivt minska störningar under byggtiden

Bibehålla kapacitet inom byggområdet
Trafikstörningar inom arbetsområdet kan förebyggas eller minskas genom
åtgärder som upprätthåller den befintliga kapaciteten för olika trafikslag som tar
sig genom byggområdet. Vanliga exempel på åtgärder är en optimerad
bygglogistik och forcerad byggtid så att arbetet stör så lite och under så kort tid
som möjligt.
Traditionellt sett ligger fokus på att säkerställa biltrafikens framkomlighet.
Framkomligheten för gång-, cykel- och busstrafik brukar inte prioriteras lika
högt, vilket kan medföra betydliga försämringar för dessa trafikslag.
Här finns ett stort behov av att utveckla ett förhållningssätt och en
prioriteringsordning så att hänsyn tas till kapaciteten för alla trafikslag och
bästa möjliga kapacitet erhålls för hela trafiksystemet.
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Leda om trafiken och resenärer
Ett annat sätt att minska störningar vid byggarbetsplatsen kan vara att leda om
biltrafik och kollektivtrafikresenärer till alternativa rutter. För vissa spårsträckor
är det möjligt att flytta godståg till andra banor med olika incitament.
Dessutom finns det ett stort utbud av ITS 3-åtgärder som kan sättas in för att
leda om vägtrafiken. Minskad eller flyttad biltrafik kan bidra till att bibehålla
kapaciteten för de trafikslag som finns kvar i området.
Minska biltrafiken
Genom MM i byggskedet-åtgärder minskas biltrafiken i sin helhet. På så sätt
minskar både störningar och trängsel direkt i byggområdet och behovet av att
leda om trafiken. Prioriteringen utgår från att kapacitetsstarka trafikslag såsom
cykel och kollektivtrafik kommer fram istället för så många (bil-)fordon som
möjligt. Detta leder till förbättrad tillgänglighet och framkomlighet för alla
trafikanter, även de som inte kan välja att åka kollektivt, annan tid eller annan
väg.

Geografiska avgränsningar för MM i byggskedet
Mycket finns att vinna om man redan i produktionsplaneringen utgår från ett
helhetsperspektiv för ett funktionellt sammanhängande geografiskt område och
trafiksystem. Genom en koordinering av tidplaner för flera projekt kan
störningar i systemet som helhet minskas och åtgärderna för störningshantering
synkroniseras på bästa sätt.
De olika målgrupperna för MM i byggskedet kan ha sin mål- eller startpunkt för
resan långt utanför de formella geografiska gränser som ett enskilt projekt har.
Generellt bör man därför göra den bedömningen att alla åtgärder som effektivt
minskar de framkomlighetsproblem som uppstår på grund av ett specifikt
projekt bör ingå i det projektet.
Exempelvis kan en målgruppanalys visa att biltrafik förbi byggarbetsplatsen
skulle kunna minskas avsevärt om bilpendlarna i en viss ort började pendla med
tåg istället. Åtgärden som då krävs kan vara en ny infartsparkering intill en
tågstation flera mil ifrån byggarbetsplatsen och därtill riktad information och
prova-på kampanjer för boende på orten.
Det är en utmaning att koordinera åtgärder som rent geografiskt ligger utanför
projektet. Vid mindre projekt kan koordineringen skötas av projektet själv. Vid
omfattande projekt där det krävs strategiskt arbete och för åtgärder som
geografiskt ligger utanför byggområdet kan VO Planering bistå i koordineringen
av MM-arbetet.

Typer av MM i byggskedet-åtgärder
MM i byggskedet är ett begrepp som rymmer många åtgärder och arbetssätt. I
ett försök att tydliggöra åtgärdernas olika användningsområden och olika
målgrupper har de samlats nedan under rubrikerna ”Förbättra för hållbara
transportval” och ”Beteendepåverkande åtgärder". Valet och kombinationen av
3

Intelligenta transportsystem
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åtgärder ur dessa två grupper bör styras av insikten att ju bättre
förutsättningarna för att göra hållbara transportval är, desto större effekt ger
insatsen av beteendepåverkande åtgärder. Kostnaderna för beteendepåverkande
åtgärder bedöms i allmänhet vara låga jämfört med fysiska åtgärder. Åtgärder
som förbättrar för hållbara transportval bedöms jämförelsevis ha högre
kostnader och kan variera beroende på den enskilda situationen.

Figur 5: MM i byggskedet består av förbättringar för hållbara transportval och beteendepåverkan

Förbättra för hållbara transportval
Vid byggnationer som skapar störningar i trafiksystemet fokuserar man
traditionellt ofta på att säkerställa motorfordonens framkomlighet, i många fall
på bekostnad av andra trafikslag. Det finns många exempel på att bygget
ersättningslöst tar i anspråk vägar och ytor avsedda för gång, cykel- och
kollektivtrafik samt att godstransporter får sämre framkomlighet:
•

cykelbanor stängs av för cykeltrafik och omvandlas till arbetsvägar för
byggfordon eller som uppställningsytor för byggmaterial

•

dedikerade bussfiler öppnas för biltrafik

•

infartsparkeringar vid tågstationer stängs av och används som
uppställningsplatser för byggetableringar.

Om byggområdet ska kunna passeras effektivt och med många olika trafikslag är
det viktigt att yteffektiva transportmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik
har god framkomlighet och tillgänglighet under byggtiden.
MM i byggskedet tillhandahåller verktyg för att kunna upprätthålla den
befintliga tillgängligheten och framkomligheten för hållbara trafikslag under
byggtiden och går dessutom ett steg längre och säkerställer att hållbara
trafikslag blir attraktivare än ensamåkande i bil. Detta ställer stora krav på rätt
utformning och ett attraktivt utbud för hållbara trafikslag.
När vi lyfter frågor om mer gång- och cykeltrafik så vet vi idag att det är centralt
att noggrant hantera säkerhetsfrågorna. Det är därför viktigt att se
säkerhetsarbetet som en integrerad del i arbetet för MM i byggskedet, både
gällande utformning och utbud och när det gäller attityd- och beteendefrågor.
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Utformning
Gångtrafik

Begränsad tillgänglighet med bil och en ökad kollektivtrafikanvändning kan leda
till fler gående som passerar förbi byggarbetsplatsen. Principiellt behöver därför
befintlig kapacitet upprätthållas genom att hålla gångbanor öppna eller genom
att tillfälliga gångbanor ordnas. Gång- och cykeltrafik behöver hållas separerade
för att tillgodose båda trafikantgruppers behov och för att undvika konflikter
dessa emellan.
Attraktiviteten ökar om ny kapacitet skapas genom att nya, trafiksäkra
förbindelser (tillfälliga eller helst permanenta) byggs. I vissa fall kan det behövas
kompletteringar med korta sträckor som länkar ihop större nät.
Trafiksäkerhetsaspekter måste beaktas noga. Åtgärder för säker gångtrafik längs
och tvärs bilvägnätet bör vidtas, inte minst vad gäller säkra passager och drift
och underhåll av gångbanorna. För god orienterbarhet även för ovana
gångtrafikanter krävs mycket tydlig skyltning när gångbanor leds om. På sikt
behöver en standard utvecklas för tillfälliga gångbanors utformning, som sedan
följs upp och kontrolleras.
Cykeltrafik

Andelen cyklister ökar stadigt och cykeln som trafikslag fyller en allt viktigare
funktion. Hälften av alla resor i Sverige är under fem kilometer och många
bilresor, både korta och längre, kan därför bytas ut mot en cykelresa. Idag är det
dessutom inte ovanligt med cykelpendling över relativt långa distanser. Under
byggskedet finns det goda chanser att få bilister att övergå till cykling. Detta
kräver dock att förutsättningar för cykling är tydliga (vägvisning), attraktiva,
trygga och säkra.
Planeringen för cykeltrafiken behöver ske med stor omsorg. Som grundprincip
bör gälla att gång- och cykeltrafik separeras från varandra. Befintlig kapacitet
behöver upprätthållas genom att cykelbanor hålls öppna eller genom att
tillfälliga cykelbanor ordnas.
Stängs cykelbanan av bör andra åtgärder vidtas för att möjliggöra cykling.
Exempel är att bilkörfält tas i anspråk, cykling i blandtrafik med sänkning av
hastigheten till 30 km/h eller vägvisning av alternativa vägval. Eventuella
omledningar av cykeltrafiken bör alltid skyltas tydligt och verkställas enligt
trafikanordningsplaner. Omledningarna måste göras så gena och enkla som
möjligt och ska helst fungera under långa perioder.
Säkerheten och framkomligheten på både lokala och regionala cykelstråk
utökas. I vissa fall kan det behövas kompletteringar med korta sträckor som
länkar ihop större nät. Trafiksäkerhetsaspekter måste beaktas noga. För att
säkra ett sammanhängande regionalt nät finns behov av samplanering för
cykeltrafiken vid olika byggnationer längs ett och samma pendlingsstråk.
Åtgärder för säker cykeltrafik längs och tvärs bilvägnätet bör vidtas, inte minst
vad gäller säkra passager och drift och underhåll av cykelbanenätet. God
cykeltillgänglighet till viktiga målpunkter behöver säkerställas. På sikt behöver
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en standard utvecklas för tillfälliga cykelbanors utformning, som sedan följs upp
och kontrolleras.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken på vägen blir attraktivare och konkurrenskraftig om den
prioriteras före biltrafiken. Därför behöver bussar och spårtrafik komma fram
lättare och snabbare än bilar och får inte fastna i några köer. Spårburen
kollektivtrafik är ofta kapacitetsstark och behöver därför fungera väl. Några
förslag på åtgärder är:
•

kollektivtrafikkörfält (där eventuellt även samåkande i bil får köra)

•

tillfälliga hållplatser i lättillgängliga lägen med bra anslutningar för
gående och cyklande till och från hållplatsen, där barns och
funktionshindrades behov beaktas

•

temporära eller permanenta infartsparkeringar (bytespunkter) för bil
och cykel för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken

•

system för styrning och ledning av vägtrafik, exempelvis variabla
meddelandeskyltar (VMS)

•

uppdaterad plan för drift och underhåll av tillfälligt anordnade
hållplatser

Små förändringar av räler påverkar ofta många andra delar av
järnvägsanläggningen och järnvägssystemet. Provisoriska spårlägen påverkar
signalsystem, kabeldragningar, kontaktledningsstolpar, eventuellt bullerskydd
et cetera. Med gynnsamma förutsättningar kan till exempel provisoriska växlar,
provisoriska plattformar eller plattformsförlängningar vara enklare
utformningsförändringar som möjliggör trafikering av spåren under byggskedet.
Godstransporter

För att förbättra framkomligheten av godstransporter på väg kan godstrafik
tillåtas köra i kollektivtrafikkörfältet, givet att detta inte stör kollektivtrafikens
framkomlighet. Omlastningsplatser för gods mellan olika trafikslag kan
effektivisera godstrafiken. En samlastningscentral utanför en tätort gör att
godstransporter kan samköras därifrån till större målpunkter, exempelvis
äldreboenden, skolor och näringsliv, vilket minskar godstrafiken inne i orten.

Utbud

Cykel

Bra eller förbättrat utbud för cykling kan handla om att bibehålla eller skapa nya
placeringar för lånecykelsystem, inklusive hjälm, servicestationer med luftpump
och verktyg för lättare reparationer samt placering av tillfälliga eller permanenta
cykelparkeringar med tak och ramställ intill målpunkter.
Som komplement till fysisk infrastruktur behövs kartor över cykelvägar,
parkeringar, pumpar och annan service (webb- och pappersversion samt
uppställda på strategiska platser).
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Kollektivtrafik

För att säkerställa kollektivtrafikens attraktivitet behöver dess utbud så långt
som möjligt upprätthållas och helst utökas under byggtiden. Genom att påbörja
dialogen och samarbetet med kollektivtrafikaktörerna mycket tidigt ökar
möjligheterna att hitta väl fungerande lösningar. Tidtabellsomläggningar för
tågtrafik kan behöva drygt två år att genomföra. Även ändringar i busstrafik kan
kräva lång framförhållning.
Utbudsförbättringar för kollektivtrafik kan vara:
•

utökad turtäthet för bussar och spårtrafik

•

möjlighet att ta med cykel på tåget eller bussen

•

utökade förbindelser till spårtrafik och bussar i form av matarbussar
eller tillfälliga uppehåll

•

utökade förbindelser med buss med anpassade direktbussar genom eller
förbi byggområdet och mellan större målpunkter

•

matartrafik (eventuell gratis) till och från infartsparkeringar för turister
eller arbetspendlare vid buss- eller järnvägsstation

•

temporär justering av tidtabell för spårtrafik kan vara en delåtgärd för
både persontåg och godståg men kräver mycket god framförhållning

Beteendepåverkande åtgärder
Under förutsättning att hållbara trafikslag är valbara och attraktiva kan MMåtgärder sättas in för att få trafikanterna att välja bort den privata bilen.
Åtgärderna kan delas in i styrning och information.

Styrning
Medlen för styrning betecknas ibland som ”piskor och morötter”. Det finns en
väldigt stor potential att påverka trafikanters val och beteenden genom
ekonomiska styrmedel 4. Bland ”piskorna” som minskar bilåkande återfinns
exempelvis vägavgifter och att införa eller höja parkeringsavgifter. Ett annat
starkt styrmedel är minskning av antalet parkeringsmöjligheter för bil.
En typisk ”morot” är att subventionera andra färdsätt än bilen eller att till och
med tillhandahålla vissa tjänster gratis under en viss tid. Det kan handla om
möjlighet att prova på kollektivtrafik gratis eller subventionerad under en viss
period eller att få låna en cykel och tillhörande utrustning under en tid.
Arbetsplatser, skolor, handelsområden, med flera

Resandet till och från arbetsplatser och skolor kan styras och regleras genom
resplaner för besökare och anställda. Resplaner kan också tas fram för hela
arbetsplatsområden. Det finns ingen bruttolista på vilka åtgärder som bör ingå i
en resplan och ingen plan är den andra lik. Några exempel på åtgärder är:
•

förbättrade villkor för distansarbete och resfria möten

4

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns
koldioxidutsläpp, SIKA, 2008
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•

ändrade arbetstider/skiftgång

•

samåkning (med hjälp av en app eller webbtjänst)

•

minskad tillgång till bilparkeringsplatser

•

tillgång till bilpool och cykelpool

•

bättre förutsättningar för cykelpendling (leasingcykel, cykelrabatt,
lånehjälmar, cykelgarage, ombytesrum, dusch, skyltning)

•

incitamentsprogram (till exempel Mobility Budget eller PACT)

•

subventionerat kollektivtrafikkort

Dessa åtgärder kan i kombination med informations- och prova-på-möjligheter
leda till att de anställda märkbart minskar sitt bilpendlande, mellan 5 till 25
procent.
Resandet till och från ett handelsområde kan också styras med hjälp av
resplaner för anställda och besökare. En viktig åtgärd som tillkommer till
ovannämnda, är attraktiva hemleveranstjänster.
Godstrafik

I de fall godstransportörer drabbas av en byggnation 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. I samarbete med företag som är målpunkter för
godstransporter kan exempelvis slottiderna justeras för att förbättra
trafikflöden.

Information
Resenärer som vet i förväg och under tidens gång hur trafikläget ser ut, kommer
lättare att anpassa sig och kunna acceptera störningarna. Informationsåtgärder
hör till de viktigaste åtgärderna inom MM i byggskedet och om någon
åtgärdskategori skulle behöva väljas bort, så får det inte vara informationen!
Informationsåtgärder avser både olika kanaler för information,
tillgängliggörande av bättre beslutsunderlag samt individanpassningsgrad.
Målgrupper

Projektet behöver god kännedom om vilka målgrupper som berörs av
byggnationen. Vanliga målgrupper är boende, pendlare (vuxna och barn),
arbetsgivare, verksamheter med besöks- och godstrafik etcetera. Olika typer av
resenärer kräver olika information. En van bilpendlare vill och behöver till
exempel ha annan information än någon som oftast åker tåg eller cyklar.
Budskap

Det är viktigt att tydliggöra vilka principiella prioriteringar som kommer att
gälla under byggtiden. När projektet avser att prioritera gående, cyklister och
kollektivtrafikresenärer, är det ett viktigt budskap som ska föras fram tidigt. För
att kunna utforma ett slagkraftigt budskap och relevant störningsinformation
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behöver projektet göra en noggrann analys över de förväntade störningarna och
berörda målgrupper.
Informations art och innehåll

Information som ges under byggskeden bör vara en kombination av generell
information till en större allmänhet för att öka medvetenheten överlag och
specifik information till utvalda grupper eller individer för att åstadkomma
individuella beteendeförändringar. Den specifika informationen ska ses som ett
beslutsunderlag för trafikanterna så att de kan fatta välgrundade beslut om sitt
resande. Trafikanterna måste ges möjlighet att i god tid före resan ta ställning
till dessa frågor:
•

Behöver jag resa över huvud taget?

•

Ska jag resa en annan tid och i så fall när?

•

Ska jag resa en annan sträcka och i så fall vilken?

•

Ska jag resa med annat trafikslag och i så fall vilket?

Störningsinformationen behöver vara specifik för olika trafikslag och vara så
tydlig som möjligt beträffande plats och tid för störningen. Viktig information
är:
•

när störningarna kommer att äga rum

•

vilken omfattning de förväntas att ha

•

vilka alternativ det finns för att ändå ta sig förbi byggområdet på ett
effektivt och säkert sätt.

Om störningarna förändras under byggperiodens olika skeden, behöver detta
kommuniceras både löpande och i god tid.
Här kan VO Trafikledning fungera som ett verktyg för informationsplaneringen.
VO Trafikledning samlar in och tillhandahåller information om alla sorters
trafikstörningar och kan göra prognoser om störningars art, lokalisering, längd
och omfattning. Detta är värdefull kunskap som kan komma till användning för
planering och genomförande av TA-planer och MM i byggskedet.
Användningsområden är dels vid förebyggande av planerade störningar dels vid
tillfälliga störningar som försvårar situationen under byggtiden ytterligare.
Behov finns därför att utveckla samspelet mellan VO Trafikledning och MM i
byggskedet. Redan idag finns det rutiner för rapportering av störningar inom
Trafikverket men MM ställer utökade krav på trafikinformationens kvalitet och
omfattning.
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Kanaler och verktyg 5

Både kanaler för masspridning och för individanpassad information behövs.
Effektiva kanaler för masspridning av information är internet, sms,
telefonupplysning, radio, TV, dagstidningar och vissa sociala medier. ITSlösningar som använder sig av bland annat internet, sms, smarta telefoner och
digitala skyltsystem är viktiga och effektiva verktyg för genomförandet av många
MM-åtgärder. De kan både användas för masspridning och individuellt
anpassad information. Information via dagstidningar och webbsidor kan behöva
kompletteras med information på lunchserveringar, en slogan på en VMS-skylt 6
eller ett sms till utvalda personer.
Att rikta speciellt anpassad information till identifierade målgrupper eller
individer är effektivt, då informationen når adressaten direkt istället för att
drunkna i det allmänna informationsflödet. För att nå ut med specifik och
målgruppsanpassad information finns idag reseplanerare eller
realtidsinformation via internet och mobilen, som ger resenärerna möjlighet att
snabbt avgöra om de behöver göra ändringar i hur de ska genomföra eller
fortsätta sin resa eller om de ska resa alls.
Om trafikanterna förväntas leta upp information själva måste kanalerna och
verktygen vara väl kända och lättillgängliga – exempelvis i form av en
projektwebbsida och app eller andra inarbetade kanaler där trafikanter
inhämtar trafikinformation.
Tider

Den information som ges vid olika tidpunkter har olika syften och effekt:
•

I god tid innan byggnationen startar, behöver information ges till
trafikanterna så att de vet att de behöver räkna med störningar.

•

När störningarna närmar sig, ges information så att trafikanterna kan
planera sitt resande och eventuellt redan testa nya resealternativ.

•

Under byggtiden tillhandahålls information för att kunna testa och
fortsätta med ändrade resvanor under hela byggtiden.

•

Efter byggtiden är det önskvärt att det finns information för att kunna
behålla de nya resvanorna.

Om tillfälliga lösningar tas fram, som exempelvis en direktbusslinje eller
tillfälliga cykelbanor, är det viktigt att nå ut till rätt målgrupp i god tid före
förändringen.
Erfarenheterna visar att störningsinformationen till godstransportörer behöver
levereras minst två månader innan aktuell störning för att en anpassning av

5

Enligt Strategi för Trafikinformation (TDOK 2011:336) och Strategi för Trafikverkets tjänsteutbud,
kapacitetstilldelning och prissättning (TDOK 2010:372) ska Trafikverket inte erbjuda tjänster som
marknadsaktörer tillhandahåller eller har intresse att tillhandahålla. Detta kan endast göras
undantagsvis, och efter ledningens beslut. Undantaget är om ingen marknadsaktör avser
tillhandahålla tjänst inom närmaste tiden och att det är viktigt för att uppfylla de transportpolitiska
målen.
6 Med variabla meddelandeskyltar (VMS-skyltar) kan trafiken styras eller dirigeras om direkt från
trafikledningscentralen eller med automatik av Vägverkets centrala tekniska system (CTS).
Behovet kan uppstå vid (plötsliga) köer, olyckor, vägarbeten och översvämningar som kräver
snabba varningar, justerade hastigheter eller ändrade vägval. (www.trafikverket.se)
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transporten ska vara möjlig. Även godsoperatörernas slutkunder kan behöva få
information om förändringen.

Kombination och paketering av åtgärder
Åtgärderna behöver väljas utifrån syftet att stimulera till hållbara resval. Varje
enskild åtgärd kanske bara bidrar med någon procents trafikminskning, men ett
helt MM-program för byggskedet, med ett paket av åtgärder, kan sammantaget
ge betydande effekter. Oavsett vilka fysiska åtgärder man genomför krävs
välplanerade informationsinsatser för att tala om både försämringar och
förbättringar för de olika trafikslagen. Här finns några exempel på hur MMåtgärder kan användas och kombineras:

Barn är en särskild målgrupp i arbetet. Ligger det en skola i närheten?
Då kan arbete med säkra skolvägar och information till föräldrar vara
extra viktigt att tänka på. Det ska vara tryggt och säkert för barn att ta sig
fram längs vägen även under byggtiden.
Cyklister får ofta ta sig fram ”bäst de kan”, vilket skapar otrygghet och
irritation. Med tydlig vägvisning, genomtänkta lösningar vid omledning
och god skötsel av gång- och cykelbanor förbättras förutsättningarna för
cyklisterna. Cykelbanor ska vara asfalterade (undantaget högst tillfälliga
cykelbanor) och utformade utifrån cyklisters krav på utrymme,
kontinuitet, orienterbarhet och säkerhet. Fordon, maskiner eller material
från arbetet får inte ställas på cykelbanorna. En aktuell cykelkarta är ett
viktigt komplement.

Tillgänglighetsanpassning handlar om god framkomlighet för alla
trafikanter. Varje trafikant har sina unika förutsättningar. Det ska därför
vara möjligt att ta sig till och från både busshållplatsen och tågstationen
på ett tryggt, säkert och smidigt sätt för alla resenärer. Genom att
erbjuda personliga resplaner och riktade erbjudanden såsom prova-påkort med kollektivtrafiken ökar möjligheterna till ändrade resvanor.

I vissa projekt kan det vara extra viktigt att tänka i stråk. Om störningar
uppstår längs en väg kan resenärer uppmuntras att åka tåg i stället. Eller
omvänt: om järnvägen har störningar kan busstrafik ersätta. Detta
förutsätter god kommunikation mellan till exempel trafikoperatörer och
hållplatsansvariga och till passagerarna. Fördelen är att resenärerna
hittat nya färdvägar som det finns goda chanser att de fortsätter använda
efter byggskedet.
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Cykelparkeringar är en viktig del i systemet som inte får glömmas bort.
Ibland behövs bilen eller cykeln under en del av resan med
kollektivtrafiken. För att då skapa goda möjligheter till kombinerade resor
kan det räcka med en grusad yta för att skapa en tillfällig
pendelparkering. Tydlig skyltning till parkeringarna och därifrån till
närmaste hållplats måste också finnas.

Nyttor och resultat
Det finns många nyttor med att arbeta med MM i byggskedet på såväl kort som
lång sikt. Åtgärderna kan minska negativ påverkan på tillgänglighet och restid för
alla
trafikantslag
under
Nyttor och resultat
byggskedet vilket i sin tur kan
innebära att kundnöjdheten
Trafikanter
bibehålls och att projektet får
större acceptans.
• ökad framkomlighet
Ju fler trafikanter som gör
hållbara val av färdmedel,
väljer alternativa vägar eller
andra restider, desto mer
förbättras framkomlighet och
tillgänglighet för alla de
trafikanter som av olika skäl
måste använda den aktuella
vägsträckan och närområdet
som påverkas av bygget.
För arbetsplatser som ligger i
anslutning till väg- och järnvägsbyggen kan ett sammansatt paket av åtgärder minska
risken för att deras anställda,
besökare och varuleveranser
ska bli försenade i trafiken.
Entreprenörer som arbetar vid
vägen får en lugnare arbetsmiljö och kan genomföra
arbetet mer effektivt om färre
fordon rör sig nära området.
Detta kan i sin tur generera
kostnadsbesparingar.
För Trafikverket i rollen som
väghållare och banägare kan
förbättrat tillgänglighet bidra
till lägre kostnader.

•
•

ökad tillgänglighet
fler valmöjligheter

Väghållare
•
•
•
•
•

bättre planeringsunderlag
minskat behov av fysiska åtgärder
färre trafikstörningar
lägre kostnader
goodwill

Entreprenörer
•
•
•

bättre arbetsmiljö
mer effektivt byggande
lägre kostnader

Företag och organisationer
•
•
•

bättre tillgänglighet för gods och
pendlare
lägre kostnader
goodwill

Samhällsnyttor
•
•
•
•
•
•
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ändrade resvanor och färdmedelsval
bättre samverkan myndigheter/andra
aktörer
bättre uppfyllelse av transportpolitiska
mål
ökad transporteffektivitet
ökad energieffektivitet
lägre koldioxidutsläpp

Det kan även skapa mindre negativ opinion och bidra till minskade utsläpp av
miljö- och hälsoskadliga ämnen. I kombination med incitamentsavtal 7 kan det
resultera i kortare byggtider.
Processen för MM i byggskedet förväntas ge fördjupad samverkan i tidiga
skeden mellan Trafikverket och övriga aktörer (andra myndigheter och
väghållare/banägare, Regionala kollektivtrafikmyndigheter,
kollektivtrafikföretag, arbetsgivare etcetera), 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. Med
rätt planering kan vissa åtgärder ha bestående effekt efter att byggprojektet är
färdigställt. Om resvaneförändringarna under byggtiden blir bestående får man
långsiktiga miljöfördelar.
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. 8
Ska beteendeförändringarna hålla i sig när byggnationerna är avslutade krävs
dock att kollektivtrafik, cykel och gångtrafik är konkurrenskraftiga mot bilen
även efter avslutad byggnation, se figur nedan. Det bör därför vara en strävan i
varje projektet att framkomlighetsåtgärder eller andra åtgärder som kan göras
beständiga bibehålls efter byggtidens slut.

Minskad trängsel
inför investering

Inför

Minskad
störningskonsekvens

Ökad kollektivtrafikandel och
cykling

Under

Bestående

Figur 6:MM i byggskedet kan ge effekter under en lång period

7 Incitamentsavtal är avtal om arbete där en del av ersättningen gjorts rörlig med antingen bonus eller
vite. Detta innebär ofta att beställaren och entreprenören delar på vinsten alternativt förlusten som
beräknas med hjälp av jämförelse mellan den uppskattade slutliga kostnaden och de faktiska kostnaderna.
(http://www.dokumera.se/ordlista/Incitamentsavtal.html)
8

Mobility management i byggskeden, Erfarenheter, exempel, metod. Vägverket publikation 2008:124
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Utbudsförbättringar som gäller för byggtiden ska om möjligt planeras så att de
kan bli långsiktigt bestående. Därmed skapas förutsättningar för nyvunna
cyklister eller kollektivtrafikresenärer att fortsätta resa på samma sätt.
En överflyttning av bilister till cykeln eller kollektivtrafiken innebär ett ansvar
för respektive genomförande aktör att svara upp emot den ökade efterfrågan
genom att bibehålla den utbudsförbättring som skapades under byggskedet.
Utbudsförbättringen är dock beroende av vilken faktisk efterfrågeförändring
som överflyttningen leder till. Samtidigt bör man komma ihåg att
beteendeförändrande åtgärder behöver genomföras återkommande för att
upprätthålla etablerade beteenden, relevant information för trafikanterna
behöver vara lätt tillgänglig.

Samverkan med externa aktörer
Många MM i byggskedet-åtgärder grundar sig på att flera aktörer hjälps åt och
samverkar. Rådighet över planering och implementering av åtgärderna kan ligga
hos Trafikverket, kommuner och andra lokala myndigheter, lokala, regionala
eller nationella trafikmyndigheter och trafikoperatörer, privata företag,
arbetsgivare, handel, vägassistans, med flera. Trafikverket är därför beroende av
att få till stånd ett fungerande samarbete med de aktörer som är berörda av
byggprojektet. Avgörande för hur effektiva åtgärderna blir är bland annat hur
planeringen av MM-processen sköts och att grunden för goda samarbeten läggs
tidigt. Åtgärdernas finansiering sker enligt gemensamma förhandlingar.
Långsiktiga överenskommelser där samarbetsprinciper formaliserats
underlättar hanteringen av enskilda projekt (se nedan).
Samverkan inleds genom en första kontakt när MM-utredningen påbörjas och
fortsätter under hela planerings- och genomförandetiden fram till projektavslut.
Samverkan kan se olika ut och kan vara olika intensiv i projektets skeden.
Initialt är en god förankring hos berörda aktörer avgörande. Vid utvärderingen
av åtgärderna kanske samverkan i vissa fall knappt behövs. 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.
Vissa åtgärder kan kräva god framförhållning, då de 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. Det är
därför av stor vikt att dessa nyckelaktörer identifieras tidigt. Även om
planeringen och samarbetet med vissa aktörer inleds sent i väg- eller
järnvägsplaneskedet 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.
För att knyta de externa kontakterna går projektet genom de kontaktfora som
samhällsplanerarna på VO Planering etablerar och underhåller. VO Planering på
regional nivå bör också ses som en samarbetspart och behöver därför involveras
i utredningssteget. Om det har genomförts en ÅVS för det aktuella projektet kan
det redan finnas ett kontaktnät av personer som helt eller delvis kan ingå i
arbetet med MM i byggskedet. Finns det redan etablerade samarbeten kring
pågående MM-projekt (ej i byggskedet) bör man undersöka om projektet kan
33

bygga sitt arbete med MM i byggskedet vidare på detta. Fördelarna är att både
trafikanter och aktörer redan är initierade.

Formalisering av samarbetsprinciper
I en region eller en stad där det förväntas uppkomma ett flertal projekt med
behov av MM-åtgärder under flera års tid framöver rekommenderas att
övergripande samarbetsprinciper arbetas fram som gäller för alla dessa projekt.
Detta för att säkerställa smidiga samarbeten över en längre period.
Principerna 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.
En sådan formalisering är särskilt nödvändig för storstadsregionerna. 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.
Principerna bör kommas överens om och vid behov avtalas mellan de stora
aktörerna i en kommun eller region som genomför åtgärder i samband med
byggnationen, det vill säga Trafikverket, kommuner och regionala
kollektivtrafikmyndigheter och bör tecknas på en hög nivå inom dessa
organisationer.
Troligtvis krävs det diskussioner och förhandlingar över en längre tid för att
hitta en gemensam nämnare och det kan därför ta tid att komma fram till en
färdig överenskommelse. Principerna behöver förankras i respektive
organisation för att kunna användas som utgångspunkt för överenskommelser
och avtal mellan organisationerna i samband med respektive projekt.
Det är av fördel om överenskommelsen är giltig under en längre period,
förslagsvis minst fem år. Fördelen är att man enkelt kan starta planeringen för
nya gemensamma projekt.
 Se bilaga 1 Mallar

34

Del 3
Metod och process
Detta kapitel beskriver processen för planering och genomförande av MM i
byggskedet. Processen är indelad i flera steg, se Figur 7. MM-åtgärder i
byggskedet kan användas både vid om- och nybyggnation samt i samband med
underhållsarbeten. Kapitlet beskriver framför allt en process som är tillämpbar
när infrastruktur ska byggas. Byggnationen följer planläggningsprocessen och
MM i byggskedet utreds samtidigt. Hur planläggningsprocessen och MMprocessen kan synkroniseras beskrivs i bokens sista kapitel.

Behovsanalys

•
•
•

Nuläges- och problembeskrivning
Övergripande mål för tillgänglighet,
trafiksäkerhet och miljö
Ställningstagande angående behov
av MM-utredning

MM-utredning och
utvärderingsplan

•
•
•
•

Faktainsamling och analys
Målformulering och utvärderingsplan
Förslag på MM-åtgärder
Externa aktörer deltar aktivt

Tecknande av avtal

•
•

Avtal med samverkanspartners
Förankring och samverkan

Genomförandeplan

•

Planering av genomförande

Genomförande av åtgärder

•
•
•

Förbättringar för hållbara transportval
Beteendepåverkande åtgärder
Kommunikationsinsatser

Uppföljning och utvärdering

•
•

Resultat
Erfarenhetsåterföring

Figur 7: Processtegen för MM-åtgärder i byggskedet.
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Planeringen av underhållsprojekt har andra beslutsvägar och tidplaner och
följer inte samma typ av lagstadgad planläggning. För att processen för MM i
byggskedet även ska fungera i underhållsprojekt krävs en anpassning efter det
interna arbetssättet, projektets tidplan, storlek och typ.
Metoden ska i första hand vara ett stöd för projekt där byggskedets påverkan på
trafikanter och resenärer är omfattande. Omfattande kan exempelvis vara att
influensområdet täcker ett stort geografiskt område och att många människor
påverkas negativt av byggskedet. För MM-åtgärder i projekt med mindre
påverkan i byggskedet bör processtegen anpassas efter projektets typ och
storlek.
Arbetet med MM i byggskedet kräver förankring och samverkan med en rad
olika aktörer. I detta avsnitt beskrivs processtegen från inledande utredningar
till genomfört och utvärderat byggskede.

Processteg 1: Behovsanalys
Processtegets syfte och resultat
Behovsanalysen är det första steget inom MM i byggskedet. Syftet med
behovsanalysen är att bedöma om byggprojektet eller underhållsobjektet
behöver innehålla MM i byggskedet. Analysen leder till att övergripande mål kan
formuleras i beställningsunderlaget för nästa processteg (MM-utredningen).
Att inleda processen med en behovsanalys är ett viktigt steg, som lägger grunden
för hela det fortsatta arbetet. Även om det i vissa fall går att avgöra utan någon
analys att MM-åtgärder kommer att behövas, rekommenderas det dock starkt
att alltid genomföra en behovsanalys. Fördelarna är bland annat dessa:
•

Behovsanalysen skapar ett kunskapsläge om förväntade störningar
under byggtiden som kan användas för att skapa en gemensam
problembild och för en tidig förankring av behovet av MM-åtgärder.

•

Behovsanalysen är underlaget för ett ställningstagande som ger mandat
för det framtida arbetet med MM i byggskedet.

•

Behovsanalysen fungerar som en dokumentation över den kunskap som
finns inför projektet. Denna kan fungera som ett underlag när man
senare vill förstå hur utgångsläget såg ut och vad man baserade sin
inriktning och sina beslut på.

•

Vid upphandlingen av konsult är behovsanalysen ett viktigt underlag i
upphandlingen av MM-utredningen. De övergripande målen som tas
fram i behovsanalysen visar då på vilka förväntningar som finns.

Ansvar, styrning och beslut
Behovsanalysen görs av VO Planering exempelvis inom ramen för en
åtgärdsvalsstudie. Om behovsanalysen saknas när planläggningsprocessen
beställs bör det framgå i åtgärdsbeskrivningen att den ska göras av projektet. Då
ingår den i den analys av störningshanteringsbehov som brukar göras inom
projekt. Oavsett vilket verksamhetsområde som genomför behovsanalysen ska
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ställningstagandet och beslutet om en MM-utredning samt framtagandet av
målen ske i dialog mellan VO Planering och projektet.
Intern arbetsprocess
Behovsanalysens omfattning bör inte vara större än att den kan genomföras av
Trafikverket utan konsultstöd och utifrån redan framtaget material. Om
analysen görs av projektet används projektets befintliga faktaunderlag och
material som projektledaren bör tillhandahålla. Inga särskilda utredningar ska
behöva göras i detta skede. Många dokument som tas fram inom
planläggningsprocessen beskriver främst det nya objektets effekter när det är
färdigställt, inte byggperiodens effekter och problem. Därför behöver troligtvis
delar av fakta inhämtas på nytt eller specifikt tas fram för att få aktuell och
relevant data om byggtiden. På sikt bör framtagning av översiktlig data och
information om förhållandena under olika byggfaser ingå som en naturlig del av
den övriga faktainsamlingen som genomförs av VO Planering och i väg- och
järnvägsplanen. VO Trafiklednings erfarenheter kring störningshantering bör
tas tillvara här.
En del fakta kommer att behöva inhämtas från aktörer såsom regionala
kollektivtrafikmyndigheter och kommuner, vilket ger tillfälle till att etablera
kontakter inför den eventuella MM-utredningen som kräver fördjupade
samarbeten.
Tidpunkt
Behovsanalysen genomförs så tidigt som möjligt, så att MM-utredningen och
alla följande steg kan inledas i god tid före byggstart. Det är av fördel om det
finns ett någorlunda tydligt beslut om projektets läge och omfattning för att
kunna göra en överskådlig bedömning av förväntade störningar. Den ”rätta”
tidpunkten för behovsanalysen beror på projektet och kan vara inför den
långsiktiga investeringsplanen, det vill säga när åtgärdsvalsstudien konstaterar
att de fysiska åtgärder som föreslås, kommer att få omfattande påverkan. En
annan möjlig tidpunkt är i uppstarten av en väg- eller järnvägsplan. Hos VO
Underhåll behöver en lämplig tidpunkt i planeringen av objekt identifieras för
att så tidigt som möjligt kunna bedöma behovet av MM-åtgärder.
Om det efter behovsanalysen sker betydande förändringar i projektet kan
analysen behöva uppdateras inför beställningen av MM-utredningen.
Behovsanalysens innehåll
 Se bilaga 1 Mallar

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 både arbetssättet och omfattningen kan behöva anpassas.
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Insamling av fakta om projektets bakgrund,
den befintliga och förväntade situationen
under byggskedet samt berörda
trafikantgrupper.

Faktainsamling och
problembeskrivning

Analys av den förväntade
störningsomfattningen och om det behövs en
djupare utredning av störningar och åtgärder.

Analys

Ställningstagande om MM-utredning ska
genomföras eller inte; formulering av
övergripande mål som krävs för att minska
de negativa konsekvenserna.

Förslag till ställningstagande och
målformulering
Figur 8: Moment som ingår i behovsanalysen

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.

Faktainsamling och
problembeskrivning
Bakgrund

Kort beskrivning av projektets syfte, plats och influensområde. Kopplingar till
andra investeringsprojekt tydliggörs, 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 sträckan/platsen
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 infrastrukturnätet (väg-, järnvägs- kollektivtrafik-, gångoch cykelnätet). Infrastrukturnätet för alla trafikslag och 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 och järnvägar inom
samma system, annan infrastruktur och exploatering som kan komma att
påverka trafiksystemets kapacitet.
Om trafikstörande arbeten redan är planerade så bör dessa också beskrivas och
tas med i analysen. Det bör då belysas vilka arbeten som planeras på den
berörda sträckan/platsen, vilken tid dessa arbeten är planerade att utföras
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(antal veckor, under vilken tid på dygnet), vilka störningar som kommer att
uppkomma på grund av arbetena (exempelvis sänkt hastighet, avstängd
sträcka/plats, byggfordon).
En kort beskrivning ges av eventuella övriga tilltänkta eller planerade åtgärder
för störningshantering, det vill säga åtgärder för att anpassa byggverksamheten
eller att leda om trafiken.
Beskrivning av trafikantgrupper/trafikslag

En kortfattad översikt behövs över vilka trafikant- och resenärsgrupper och
vilken typ av resor (exempelvis pendlingsresor, fritidsresor) som bedöms att
påverkas av de planerade arbetena. Översiktliga antaganden behöver göras om
start- och målpunkter för resenärerna (exempelvis om det finns viktiga
målpunkter i området – stora arbetsplatser, handelsområden med mera).
Hypoteser behövs om vilka målgrupper som kommer att beröras (utifrån stycket
”trafiksituationen idag och förväntade störningar” samt antaganden om startoch målpunkter).

Analys

En sammantagen analys av ovan insamlade fakta och data görs. Den ska
utmynna i antaganden om antal påverkade resenärer, uppdelade på typ av resor
och trafikslag, samt störningarnas omfattning (det vill säga hur ofta samt hur
långa störningarna kommer att vara).

Förslag till ställningstagande och
målformulering

Behovsanalysen avslutas med ett förslag till ställningstagande. Förslaget kan
innebära att det antingen ställs krav på att en MM-utredning genomförs eller att
en sådan inte bedöms som nödvändig. När man i åtgärdsbeskrivningen ställer
krav på en MM-utredning bör även en övergripande målformulering skickas
med som ger en inriktning för det vidare arbetet. Målen behöver baseras på de
nationella mål där de transportpolitiska målen är en viktig utgångspunkt.
Övergripande mål med arbetet behöver formuleras tydligt så att det blir
användbart i det fortsatta arbetet. Målen bör vara att en viss res- eller
transportfunktion ska uppnås under byggskedet för att minimera byggskedets
störningar på tillgängligheten. Det kan även handla om mål som till exempel att
minimerar negativa konsekvenser på trafiksäkerhet, miljö eller sociala aspekter.
Ett resonemang om varför just det eller de valda målen bedöms önskvärda bör
också ges. Här är några olika exempel på övergripandemål/inriktning/
målbilder:
•

Trängseln får inte öka under byggtiden.

•

Tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer på sträckan ska bibehållas för
hela deras resa.
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•

Tillgänglighet och trafiksäkerhet för cyklister får inte försämras under
byggskedet.

•

Kollektivtrafikens resor på sträckan får inte förlängas med mer än X
minuter under högtrafik.

•

Godstransportörer ska vara nöjda med framkomligheten, med särskilt
fokus på transportörer av farligt gods.

I MM-utredningen preciseras och kompletteras målbilden med mätbara mål
som sedan kommer att följa med i kommande delar av processen. De
övergripande målen är ett viktigt instrument för att styra MM-utredningens
ambitionsnivå och för att säkra och skapa incitament för uppföljning av de
slutliga resultaten. Målen ställer krav på kvalitet och funktion. Att specificera
denna typ av krav har som fördel att dessa går lätt att mäta och följa upp.
Behovsanalysens resultat och krav på en MM-utredning dokumenteras. Om
beslutet är att inte gå vidare med en MM-utredning görs en mindre översyn över
förväntade störningar och hur de kan lösas med enbart de övriga åtgärdstyperna
som beskrivs i stycket ”Typer av åtgärder för störningshantering under
byggtiden”.

Processteg 2: MM-utredning och utvärderingsplan
Processtegets syfte och resultat
Processtegets syfte är att ta fram underlagsmaterial som innehåller detaljerade
nollmätningar och analyser och som ger förslag på detaljerade mål och åtgärder
för MM-arbetet, metoder för uppföljning, ansvariga aktörer, förväntade
kostnader och effekter.
Det andra syftet är att samtidigt som utredningen pågår, skapa ett varaktigt
samarbete med berörda aktörer som förväntas att delta i genomförandet av
MM-åtgärderna.
Ansvar, styrning och beslut
VO Planering beställer en vägplan eller järnvägsplan av Investering eller Stora
projekt. I åtgärdsbeskrivningen ställs krav på att en MM-utredning genomförs
samt övergripande mål beskrivs som är framtagna utifrån behovsanalysen. Detta
innebär att projektet resurssätter MM i byggskedet-arbetet och inleder en MMutredning.
Upphandling
Om en MM-utredning behöver upphandlas bör detta ske inom ramen för
upphandlingen av väg- eller järnvägsplan. Förfrågningsunderlaget behöver
bland annat innehålla
•

behovsanalysen

•

övergripande mål
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Som stöd kan man referera till detta kunskapsdokument. I bilaga 2 finns
exempel på texter ur genomförda upphandlingar. Observera att det inte går att
åberopa detta kunskapsdokument som krav eller råd.
I mindre projekt där Trafikverket eller de inblandande aktörerna har god
kännedom om problemställningen och möjliga lösningar kan upphandlingen av
en separat MM-utredning vara onödig. Då kan utredningens olika delmoment
istället hanteras tillsammans med berörda aktörer (se Utredningens innehåll).
Tidpunkt och koordinering
MM-utredningen kan oftast påbörjas även om den exakta sträckningen eller
utformningen inte är beslutad än. Det rekommenderas att MM-utredningen
påbörjas så snart som möjligt för att skapa gott om tid för MM-åtgärder som
behöver en längre implementeringstid. Om det sker förändringar i projektet som
leder till att de förväntade störningarna förändras behöver även MMutredningen justeras.
Intern och extern arbetsprocess
Projektorganisationen som arbetar med MM-utredningen behöver bland annat
resurser som har kompetens inom MM i byggskedet, störningshantering,
trafikinformation och processledning.
Nu behöver också de aktörer involveras som kommer att bli delaktiga i eller
ansvariga för åtgärderna. Grunden för ett flerårigt samarbete och acceptansen
för åtgärdspaketet läggs i detta tidiga skede.
Samverkan
Målsättningen med det externa samarbetet är att skapa förutsättningar för att
rätt åtgärder genomförs. Därför presenteras delresultat och förslag som
framkommer ur MM-utredningen på gemensamma möten med aktörsgruppen
där förslagen granskas och vidareutvecklas. Det finns flera fördelar med detta:
•

De deltagande aktörerna blir involverade i projektet och ges möjlighet att
påverka MM-åtgärderna.

•

Framtaget material förankras och deltagarna får en djupare förståelse för
MM-åtgärder.

•

Möjlighet skapas för att förbereda politiken och organisationen på
eventuella framtida åtgärder och kostnader.

•

åtgärdsförslag tas fram som parterna anser är realistiska och kan ge
efterfrågad effekt.

I processen tar Trafikverket själv eller genom en konsult i flera omgångar fram
faktaunderlag, analyser, målbeskrivning och åtgärder som diskuteras och
utvecklas med aktörerna. En eller flera träffar kan ordnas med aktörerna. Hur
många sådana som behövs beror på projektets komplexitet och antalet
deltagande aktörer.
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Möte med externa aktörer: Inledning och kunskapsuppbyggnad
När MM-utredningen startar, kan det vara bra att samla de identifierade externa
aktörerna för ett möte. Syftet är att samtliga aktörer ska få information om
projektet och ges en övergripande bild av vad MM i byggskedet är. Projektet får
input till det fortsatta arbetet.

Eventuellt kopplas en särskild processledare eller moderator till projektet för att
samarbetet med aktörerna ska gå smidigt, att få ut mesta möjliga av
workshoparna, få fram relevanta åtgärder som ger önskad effekt, hitta
finansiering och för att förankra åtgärderna. En processledare kan vara en
neutral part som säkerställer att deltagarnas kunskaper och engagemang tas
tillvara. De personer som inbjuds behöver ha ekonomiskt och beslutsmandat.

MM-utredningens innehåll
 Se bilaga 1 Mallar

På de följande sidorna beskrivs de aspekter som behöver ingå i MM-utredningen
för att kunna välja ut, beskriva och bedöma effekter av MM i byggskedet.

Faktainsamling och
analys av förhållanden

Identifiering och analys av målgrupper,
resvanor, attityder, beteenden, potential;
analys av området, struktur idag. Fördjupad
analys av förväntade störningar.
Nollmätningar genomförs eller föreslås.

Målprecisering och
val av mätmetoder

Precisering av mål som aktörerna står
bakom och som åtgärderna ska uppfylla.
Specificering av mätmetoder och förslag på
utvärderingsplan.

Åtgärdspaket

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

Planen beskriver vilka metoder som
används när för att följa upp och utvärdera
åtgärderna.

Utvärderingsplan
Figur 9: Moment som ingår i MM-utredningen

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.

42

Faktainsamling och analys av
förhållanden

Faktainsamlingen och analysen består av två parallella undersökningsdelar:
Marknads-/målgruppsanalys och Strukturanalys.
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 planläggningsprocessen, men
dessa dokument beskriver främst det nya infrastrukturobjektets effekter när det
är färdigställt och inte byggperiodens effekter och problem. I den mån det är
möjligt bör projektledaren för infrastrukturprojektet tillhandahålla befintligt
faktaunderlag och material till den som utför MM-utredningen. Alternativt bör
information finnas i beskrivningen av åtgärderna. Har en åtgärdsvalsstudie
genomförts kan det finnas relevanta data där.
För att få en överblick över befintliga och användbara data görs inledningsvis en
inventering och bedömning av materialets användbarhet för MM-utredningen.
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.
Marknads- och målgruppsanalys

Byggnationen kommer att påverka olika målgrupper som kan ha helt olika
behov. För att kunna välja rätt åtgärder krävs mycket god kunskap om vilka
målgrupper som finns, deras start- och målpunkter, ärenden, resebehov,
attityder och deras potential för att byta färdmedel samt om trafikflöden och
resandeflöden. Undersökningar med boende, anställda eller besökare och
godstransportörer i berörda områden ger svar på detta.
Faktainsamlingen omfattar lämpligast olika typer av resvaneundersökningar,
marknadsundersökningar, trafikräkningar, statistik över bland annat på- och
avstigande. Beroende på befintligt dataunderlag och projektets karaktär gäller
det att välja en lämplig nivå för framtagning av resvanedata. I vissa fall kan
befintliga resvaneundersökningar användas. I andra fall genomförs filmning av
biltrafiken, webbenkäter via paneler eller företag, respektive nya
resvaneundersökningar eller en totalundersökning.
En del av resultaten bör även kunna fungera som nollmätning för senare
uppföljningar av MM-åtgärdernas mål och effekter. Det är därför viktigt att föra
en diskussion och fatta beslut om vad den framtida utvärderingen ska kunna
visa. Nollmätningar kan behöva genomföras i samband med MM-utredningen
(se även processteg 6: Uppföljning och utvärdering).
Strukturanalys

Faktainsamlingens andra del är en strukturanalys. En så heltäckande
inventering som möjligt görs över existerande infrastruktur och utbud kopplat
till resandet (nät för bilvägar, cykel, spårtrafik, annan kollektivtrafik med mera)
som visar på vilken kapacitet som finns vid startläget av infrastrukturprojektet.
Denna inventering ska tydligt visa på brister och föreslå kompletteringar.
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Inventeringar på plats ger en bild över hur ”normalläget” ser ut och om det
exempelvis finns konfliktsituationer mellan olika trafikslag. Trafikinventeringar
och analyser skapar ett underlag för att identifiera befintliga problem och om
lämpligt kunna åtgärda dessa innan projektet påbörjas.
Ju större projektet är och ju större störningar som förväntas desto mer
omfattande behöver även denna inventering bli. I mindre projekt kan det vara
tillräckligt att föra diskussioner och inhämta relevant information genom
berörda aktörer.
I denna analys behöver en nulägesbeskrivning ingå över följande områden:
Befolkning, bebyggelse, näringsliv och arbetsmarknad

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

En detaljerad beskrivning av de tidigare identifierade målgruppernas start- och
målpunkter görs. 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.
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.
Cykel- och gångvägsnät

En detaljerad beskrivning av cykel- och gångvägsnätet inklusive kapaciteten och
säkerheten för nätet tas fram. Utbudet, behovet och lokaliseringen av
cykelparkeringar samt cykel- och gångvägsnätets standard behöver beskrivas
utifrån ett brett målperspektiv.
Kollektivtrafiknät

En detaljerad beskrivning av kollektivtrafiken inklusive kapaciteten för utbudet
beskrivs. Information om lokal och regional spårburen trafik och buss beskrivs
och även andra typer av kollektivtrafik.
Godstrafik

Strukturen för gods på väg och järnväg beskrivs inklusive deras behov, bland
annat var de kommer ifrån och vart de ska, de vanligaste stråken, mängd fordon
och tåg, godsets karaktär (till exempel kylt gods), andel farligt gods. Kunskap om
godstrafikens belastning och användande av infrastrukturnätet är ofta
bristfällig. Det kan innebära antingen att kunskapsinsamlingen kan bli
omfattande eller att utredningen är medveten om bristen på information om
godstrafiken.
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Fördjupad analys av förväntad störning under byggskedet

En fördjupad analys av den förväntade störningen under byggskedet om möjligt.
Om planläggningsprocessen har kommit längre än vad den hade under
behovsanalysen eller om annan information om störningen under byggskedet
har framkommit behöver detta beskrivas.
Sammanfattande analys

Baserat på ovan beskrivna faktainsamlingar och analyser görs en sammantagen
analys och sammanställning som lyfter fram brister i det existerande
transportsystemet för varje av de ovan nämnda momenten samt utifrån de
specifika behov som kommer att uppstå under byggtiden.

Målprecisering och identifiering av
mätmetoder

Mot bakgrund av analysresultaten preciseras nu de övergripande målen från
behovsanalysen. Övriga mål inom organisationen ska beaktas för att undvika
konfliktsituationer så långt som möjligt.
Exempel på projektmål är:
•

Antalet bilar på sträckan A till B behöver minska med 2 000 fordon.

•

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

•

Tåg- och busstrafikens framkomlighet (faktisk restid eller upplevd
framkomlighet) ska vara densamma som innan infrastrukturprojektet
under hela projekttiden.

•

Vinterväghållning för gång- och cykelbanor ska prioriteras före övriga
gator och vägar.

Målen behöver vara mätbara. Mätmetoderna för uppföljning av målen
identifieras och beskrivs separat i den utvärderingsplan som tas fram parallellt
med MM-utredningen.
Möte med externa aktörer: Målformulering och förslag på åtgärder
Syftet med mötet är att bidra till att målen förankras och att aktörerna får en
möjlighet att påverka dem. De resultat som hittills har kommit fram genom MMutredningen samt ett första förslag på målinriktning och målprecisering
presenteras. Gemensamt ser aktörerna över förslagen och sätter upp rimliga
mål för MM-åtgärderna. Aktörerna behöver ges rimlig möjlighet att förankra mål
inom sina organisationer. De nya målen ligger till grund för det vidare arbetet
med MM-utredningen.
För att ge input till åtgärdsgenereringen, som är nästa steg i MM-utredningen,
diskuteras vilka åtgärder de olika aktörerna generellt kan tänkas genomföra
själva eller bidra till.
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Åtgärdspaketet

Baserat på brister och potential för hållbara transportval som framkommit
genom faktainsamlingen och med input från de externa aktörerna sätts ett paket
av åtgärder samman som tillsammans bedöms uppfylla målen. Åtgärderna som
förbättrar för hållbara transportval och beteendepåverkande åtgärder kommer
att behöva kombineras med varandra för att ge bästa effekt.
Exempel på MM i byggskedet-åtgärder finns i kapitlet ”Vad är MM i
byggskedet?”. Även en genomgång av åtgärdsvalsstudiens åtgärder kan vara
lämpligt då en del åtgärder som föreslås där kan fylla en funktion redan under
byggskedet. I vissa fall kan åtgärder ur åtgärdsvalsstudien introduceras under
byggskedet och behållas permanent efteråt.
Beskrivning av åtgärdspaketet

Dels beskrivs alla åtgärder som ingår i paketet var och en för sig, dels förklaras
hur åtgärderna kombineras med varandra och vilka nyttor just denna
kombination förväntas ge.
För att kunna göra en rimlig kostnadsbedömning behöver åtgärderna beskrivas
så detaljerat som möjligt. Kopplat till varje åtgärd beskrivs även de åtgärder som
blir en direkt följd av den föreslagna MM-åtgärden. Exempelvis behöver många
åtgärder som leder till ett ökat antal oskyddade trafikanter kompletteras med
trafiksäkerhetsåtgärder.
Åtgärdspaketet beskriver tydligt och koncist nyttan med MM-åtgärderna. Nyttan
ska beskrivas på ett sätt där vinsterna med projektet enkelt kan jämföras med
negativa aspekter och kostnader. Nyttan behöver beskrivas både för samhället
och för inblandade aktörer, till exempel byggentreprenören.
Förslag ges på vilka aktörer som kan tänkas genomföra respektive åtgärd och
vilka aktörer som behöver delta för att åtgärden ska uppnå förväntad effekt.
Samlad effektbedömning

De förväntade effekterna av de åtgärder som ingår i åtgärdspaketet beskrivs och
bedöms på en övergripande nivå med hjälp av en förenklad Samlad
effektbedömning (SEB).
SEB är en metod som tillämpas inom Trafikverket. I en SEB beskrivs vilka
effekter och kostnader ett åtgärdspaket får om det genomförs. Det är ett
beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och
uppföljning. Åtgärdens effekter beskrivs ur tre oviktade beslutsperspektiv:
•

Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats monetärt och effekt
som bedömts (innehåller trafikprognos, samhällsekonomisk kalkyl och
analys samt effektbedömning).

•

Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen?

•

Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper?
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Omfattningen av effektbedömningen behöver anpassas efter åtgärdernas storlek
och utredningsskede. En mall finns på Trafikverkets webbsida. Där finns även
sammanställningar av kända effektsamband, exempelvis ”Effektsamband Tänk
om och optimera” som kan ge stöd för bedömningen. 9
Tidplan

En tidplan tas fram. Denna bör redovisas översiktligt i text eller i form av en
tabell.
Om möjligt redovisas även kopplingar mellan åtgärdspaketet 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.
Möte med externa aktörer: Val av åtgärder
Mötets syfte är att utifrån det förslagna åtgärdspaketet välja de åtgärder som
respektive aktör kan bidra med. De överenskomna målen och förslag på
åtgärder presenteras inklusive förväntad effekt, ansvariga och finansiärer.
Åtgärdsförslagen skickas ut i god tid före nästa träff.
Respektive aktör framför förslag på justering av åtgärdspaketet för de delar
som berör respektive organisation. Åtgärder bör inte tas bort utan i första hand
omflyttas för att inte åtgärdspaketets effekt ska gå förlorad. Åtgärden kan
alternativt genomföras på annat sätt eller ersättas med en likvärdig åtgärd.
Uppföljnings- och utvärderingsmetoder kopplat till åtgärderna diskuteras.
Aktörerna ska ges rimlig möjlighet att förankra åtgärdspaketet inom sina
organisationer.

Revidering och uppdatering (vid behov)

En ny version av åtgärdspaket tas fram som är så nära den slutgiltiga versionen
som möjligt. Nya samlade effektbedömningar kan behövas.

Utvärderingsplan

Parallellt med MM-utredningen tas en utvärderingsplan fram. Planen beskriver
uppföljningar och utvärderingsinsatser som trafikmätningar och
intervjuundersökningar. Mätmetoderna väljs så att de mäter de uppsatta målen
och graden av måluppfyllelse. För en senare mål- och effektuppföljning krävs
oftast en nollmätning som ska kunna jämföras med en eftermätning.
Nollmätningen behöver genomföras innan störningarna blir aktuella. Förslag på
genomförande av trafikmätningar och attitydundersökningar ges i Processteg 6:
Uppföljning och utvärdering.

9

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/Metod-for-samlad-effektbedomning/
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De olika aktörerna 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 uppföljningar måste hänsyn tas till hela projektets tidplan
så att mätningar av exempelvis trafik görs under en representativ tid på året.
Processtegets resulterat är en MM-utredning med tillhörande utvärderingsplan
som så långt som möjligt är avstämda och överenskomna med externa
samverkanspartners.

Processteg 3: Tecknande av avtal
Processtegets syfte och resultat
Nu tecknar aktörerna avtal för genomförandet av åtgärderna. Resultatet av detta
steg bör vara både 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. Om möjligt avtalas MM i
byggskede-åtgärderna i övriga genomförandeavtal med kommuner och
kollektivtrafikaktörer.
Ansvar, styrning och beslut
Huvudansvaret ligger hos projektägaren. VO Planering är en del av
projektorganisationen och har ansvar för att teckna avtal. Avtal(en) tydliggör
respektive aktörs åtagande i det fortsatta arbetet. Det är viktigt att nu komma
överens om principer för vem som betalar vad och att tydliggöra vilka
förväntningar aktörerna har på varandra. Avtalen behöver vara tecknade innan
upphandlingen av genomförande av MM-åtgärderna görs så att det råder
tydlighet kring genomförandeansvaret och finansieringen av åtgärderna.

Möte(n) med externa aktörer: Tecknande av avtal
Åtgärdsavtal för genomförandet undertecknas som tydliggör vem som ska
genomföra och finansiera de olika åtgärderna. Detta kan ingå i övriga
genomförandeavtal som tecknas inom projektet.
Om projektet är relativt enkelt och om förankringen av åtgärderna är lätta att
komma överens om kan ett gemensamt förslag beslutas tillsammans vid en av
de tidigare träffarna.
Om projektet är omfattande tar projektet kontakt med respektive aktör och har
separata uppföljningsmöten om åtgärdspaketet. Mötena bör landa i ett förslag
som accepteras av alla aktörer.
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Olika aktörer väljer åtgärder inom sitt
ansvarsområde

Val av åtgärder

Beskrivning av fördelning av ansvar och
finansiering

Samverkansbeskrivning

Specificering av åtgärders genomförande

Åtgärdsavtal

Figur 10: Åtgärdsvalet formaliseras med hjälp av en samverkansbeskrivning och tillhörande
åtgärdsavtal.

Avtalens innehåll

I bilaga 1 finns förslag på mallar som kan användas som en principiell
utgångspunkt och anpassas vid framtagande av egna avtal som passar projektet
och de deltagande aktörerna.
 Se bilaga 1 Mallar
Samverkansbeskrivning

I samverkan med berörda aktörer bör 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, uppföljning och utvärdering.
Samverkansbeskrivningen fungerar som en ”kappa” till de åtgärdsavtal som
sedan tecknas med och mellan olika aktörer för att säkerställa genomförandet av
de olika åtgärderna.

Åtgärdsavtal

Åtgärdsavtalen reglerar genomförandet av en eller några få åtgärder var för sig
utifrån en specifikation av avtalsparter, syfte och omfattning,
åtgärdsbeskrivning, organisation, tidplan, särskilda finansieringsprinciper,
finansiering, utvärdering/uppföljning, dokumentation, drift- och
underhållsansvar samt överlämning. Där det är möjligt bör genomförandet och
uppföljningen av MM i byggskedet-åtgärder ingå i övriga genomförandeavtal
som tecknas med kommuner och kollektivtrafikaktörer.
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Resultatet av detta skede är att aktörerna har kommit överens om åtgärder som
ska genomföras. Detta formaliseras i en gemensam samverkansbeskrivning samt
ett antal åtgärdsavtal/genomförandeavtal mellan respektive parter.

Exempel: Avtal för MM inom Västsvenska paketet
Inom ramen för Västsvenska paketet har Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region
Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund tecknat ett avtal som
reglerar bland annat aktörernas arbete med MM under byggtiden och ett gemensamt
trafiksamordningsarbete, se nedan:
”Utförande Part ska vid planering och genomförande av Projekt ta vederbörlig hänsyn till alla
trafikslags framkomlighet under byggnadstiden med fokus på gångtrafik, cykeltrafik,
kollektivtrafik och näringslivets transporter. Särskilda ansträngningar ska göras för att
möjliggöra ett bibehållande av en snabb och pålitlig kollektivtrafik med erforderlig kapacitet
under byggnadstiden. Utförande Part ska också tillse att projektuppdrag inkluderar ett aktivt
arbete med Mobility Management under byggnadstiden.”

Processteg 4: Genomförandeplan
Processtegets syfte och resultat
Genomförandeplanen beskriver i detalj hur åtgärderna ska genomföras.
Utvärderingsplanen uppdateras vid behov.
Trafikverket/projektorganisationen tar fram ett uppföljningsdokument för att
säkerställa samordningen av åtgärderna, att åtgärderna kopplar till projektets
övergripande mål, att tidplanerna för genomförande och utvärderingen är
synkroniserade och följs samt att avtalen efterlevs.
Ansvar, styrning och beslut
Inom MM-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
Trafikverket och andra olika aktörer själva hur deras respektive åtgärder 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 VO Planering och VO Investering,
VO Stora Projekt eller VO Underhåll.
Intern och extern arbetsprocess
Varje aktör tar fram genomförandebeskrivningar för sina respektive åtgärder.
Dessa sammanställs i en gemensam genomförandeplan.
Trafikverket/projektorganisationen tar fram ett lämpligt uppföljningsdokument.
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Genomförandeplanens innehåll
Varje aktör tar fram en eller flera genomförandeskrivningar för den eller de
åtgärder som aktören ansvarar för. Varje beskrivning innehåller följande
aspekter:
•
•
•
•
•
•

aktiviteter
tidplan
samordning
avstämning med kommunikationsplan
synkning med investeringsprojektets planering
riskanalys

I framtagningen av genomförandebeskrivningen bör en riskanalys ingå för att
skapa en beredskap och flexibilitet för att lösa mer oväntade problem som kan
dyka upp under genomförandets gång. Än bättre är en beskrivning på
alternativa planer för att ha hög beredskap ifall en åtgärd inte skulle falla ut som
förväntat (plan B-åtgärder).
Trafikverket/projektorganisationen sammanställer de olika
genomförandebeskrivningarna till en gemensam genomförandeplan.
Resultatet av detta processteg är framtagning av en genomförandeplan och
uppdateringen av utvärderingsplanen samt ett tillhörande
uppföljningsdokument. Om så behövs har en egen projektorganisation bildats
som samordnar och följer upp parternas arbete mot de överenskomna målen.

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 synkroniserat sätt.
Ansvar, styrning och beslut
Projektet har det övergripande ansvaret att genom koordinering och
samordning säkerställa att de avtalade åtgärderna genomförs som
överenskommet. I enskilda fall kan annan part vara ansvarig. Upphandling av
entreprenörer behöver innehålla MM-relaterade mål som de ska följa och
funktionella krav för genomförandet av MM-åtgärderna och
ansvarsfördelningen mellan entreprenör och Trafikverket behöver klargöras.
Förfrågningsunderlaget ska innehålla kvalitetsbegrepp, krav på funktionalitet
och kapacitet.
När åtgärder införs är det viktigt med en tät och regelbunden uppföljning av
trafikutvecklingen för att snabbt kunna justera åtgärden eller sätta in ytterligare
åtgärder. Nära samarbete med VO Trafikledning rekommenderas för
regelbunden uppdatering om tillfälliga störningar som omgående behöver
hanteras.
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En utmaning är att koordinera de åtgärder som rent geografiskt ligger utanför
projektet. Vid mindre projekt kan koordineringen skötas av projektet själva. För
omfattande projekt där det krävs strategiskt arbete och för åtgärder som
geografiskt ligger utanför byggområdet kan koordineringen av MM-arbetet
skötas av VO Planering.
Upphandling
Genomförandet av MM-åtgärderna kan helt eller delvis upphandlas. MMupphandlingen ingår i förfrågningsunderlaget oavsett entreprenadform. I detta
steg ingår också upphandlingar av konsultstöd för genomförande av exempelvis
informationskampanjer men även upphandlingar av ITS-åtgärder under
byggskedet.
I förfrågningsunderlaget definieras vilka MM-åtgärder som åligger
entreprenören och vilka mål som ska uppnås med hjälp av MM-åtgärderna.
Målen behöver beskrivas tydligt och krav på resultatuppföljning måste ställas,
här kan en avstämning ske med VO Planering. Åtgärderna ska vara kalkylerbara.
Förfrågningsunderlaget behöver innehålla kvalitetsbegrepp samt krav på
funktionalitet och kapacitet, exempel på sådana krav är
•

att cykeltrafiken ska vara säkrad under hela byggprocessen

•

att kölängden får vara mest X meter

•

restider får förlängas med högst X minuter.

För att förbättra förutsättningar för kvalitativ och snabb trafikinformation kan i
förfrågningsunderlaget också ställas krav kring rapporteringsansvar kopplat till
alla trafikomläggningar. Krav kan exempelvis ställas på kameror eller
trafikmätning som hjälper till att indikera lokala trängselproblem.
Intern och extern arbetsprocess
Åtgärderna genomförs utifrån upplägg och planering enligt
genomförandeplanerna. Projektet respektive projektorganisationen tar ansvar
för samordning och behov av justeringar. Eventuella löpande utvärderingar
genomförs enligt utvärderingsplanerna redan under genomförandeskedet. De
genomförande aktörerna rapporterar regelbundet sin arbetsstatus för
avstämning mot uppföljningsdokumentet.

Processteg 6: Uppföljning och utvärdering
Processtegets syfte och resultat
Genom löpande uppföljningar av åtgärdernas implementering och omedelbara
effekt kan åtgärderna justeras, för att ge bättre effekt.
Huvudsyftet med den avslutande utvärderingen är att visa om projektet har
uppnått sina mål och önskade resultat. Projektmätningarna och -utvärderingen
ska som minst kunna svara på dessa två aspekter:
•

Har projektet uppnått de uppsatta målen för MM?

•

Vilken effekt har åtgärdspaketet gett?
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Gränsen mellan vad som är uppföljning och vad som är utvärdering är inte alltid
helt skarp. I uppföljning mäter och beskriver man vad som har hänt medan man
i utvärderingen djupare analyserar denna förändring. Att utvärdera är att
beskriva, förklara och värdera en förändring eller ett utfall.
Uppföljning är därmed grunden för att kunna utvärdera orsakerna till en
förändring. På kort sikt är nyttan med utvärdering främst att visa och förstå
effekterna av det enskilda projektet. På längre sikt finns en stor nytta i att samla
erfarenheter från ett flertal utvärderingar av enskilda projekt för att få underlag
till effektsamband. 10
Erfarenheterna av MM i byggskedet är fortfarande få och det är därför av stort
intresse att på olika nivåer genomföra systematiska utvärderingar i de
kommande projekten. En långsiktig kunskapsuppbyggnad baserat på
omfattande mätningar och djupare analyser är önskvärd men för att inte belasta
projekten i onödan är enbart projektets resultatuppföljning enligt ovan
obligatorisk.
Kunskapsuppbyggnad om effektsamband
Kunskapsuppbyggnad över tid ger säkrare och bättre beslutsunderlag för framtida
projekt. Kunskapsuppbyggnaden skulle kunna ske med hjälp av exempelvis FoUinsatser som kan följa och utvärdera särskilda aspekter i utvalda projekt. Möjliga mål
och frågeställningar för en sådan forskning är:
•

effekter av enskilda åtgärder inom ett sammanhållet paket

•

identifiera åtgärder som ger effekt och de som inte ger effekt

•

effektiva åtgärdskombinationer

•

underlag för aggregerade analyser

•

underlag för framtida åtgärdsförslag och effektprognoser

•

schablonvärden för kostander

•

metodutveckling för beräkning av kostnader och nyttor

•

vidareutveckling av metod och process för MM i byggskedet

•

utveckling av utvärderings-, uppföljnings- och analysmetoder

Ansvar, styrning och beslut
Projektet/projektorganisationen har det övergripande ansvaret för
uppföljningar och utvärderingen och koordinerar de olika mätningarna och
undersökningarna. Trafikverket och alla externa aktörer ansvarar för
uppföljning och utvärdering av sina egna åtgärder enligt respektive åtgärdsavtal
och enligt utvärderingsplanen. Alla aktörer levererar sina resultat till projektet.
Projektet rapporterar resultatet till projektbeställaren.

10

SUMO - System för utvärdering av mobilitetsprojekt, TRV 2014:103

53

Tidpunkt och koordinering
Mätmetoder väljs vid målpreciseringen och en första utvärderingsplan tas fram i
samband med MM-utredningen. Utvärderingsplanen behöver ses över och
eventuellt justeras när åtgärdsavtalen är tecknade och genomförandeplanen är
färdigställd.
De viktigaste momenten i utvärdering av MM-åtgärderna är:
•

nollmätning (förundersökning)

•

uppföljning (undersökning i samband med projektet och efter)
•

mätning av korttidseffekter (åtgärdernas direkta effekt)

•

mätning av långtidseffekter (beteendeförändringar) 11

Intern och extern arbetsprocess
Uppföljningar och utvärderingar ska följa utvärderingsplanen.
Uppföljningarnas och utvärderingens innehåll
Mätning av trafikförändringar förutsätter kunskap om hur situationen såg ut
innan trafikstörningarna startade. I de flesta fall behövs därför nollmätningar
före byggstart. För att spara resurser är det angeläget att använda sig så långt
som möjligt av befintliga mätningar. Nollmätning och uppföljande mätningar i
senare skeden måste göras med samma metod för att resultaten ska vara
jämförbara. Trafikverkets publikation om SUMO (TRV 2014:103) ger vägledning
i planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt.
En kontinuerlig uppföljning i samband med införande av MM-åtgärder ökar
möjligheten att snabbt läsa av åtgärderens effekt och kunna sätta in mindre
kompletterande åtgärder med relativt kort varsel.
För att kunna svara på frågan om projektet har uppnått de uppsatta målen för
MM-arbetet och vilken effekt åtgärdspaketet har gett krävs olika mätningar och
uppföljningar. I samband med målpreciseringen som sker inom ramen för MMutredningen identifieras mätmetoderna som ska ge svar på graden av
åtgärdspaketets måluppfyllelse. Metoderna ska vara anpassade för att mäta om
trafikanternas beteende har påverkats och hur mycket; lämpliga
undersökningsmetoder är trafikmätningar och attitydundersökningar. Nedan
ges några exempel på mått och metoder.
Mått/Effekt

Mätverktyg, metod eller datakälla

Antal fordon (lätta och tunga) per
tidsenhet, tid på dygnet, plats/sträcka

Slangmätningar, manuella räkningar,
filmning; Trafikdata från
trängselskatteportaler

Antal bussar som trafikerar hållplatser
eller passerar vissa platser under en
viss tid

Manuella räkningar och eventuella data
från kollektivtrafikoperatörer

Beläggning på infartsparkeringar

Manuella räkningar

11

Projektets ansvar upphör efter slutbesiktningen och mätningar av långtidseffekter kan därför

inte ske inom projektets budget och tidsram. Förslagsvis hanteras detta inom ramen för
exempelvis FoI-projekt.
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Hållplatsangöring
Trafikbeteende
Trafiksammansättning
Resandeströmmar
Restider och kötid för olika sorters
fordon

Inventering på plats
Inventering på plats
Manuella räkningar, filmning
Olika prognosverktyg

Antal kollektivtrafikresenärer på
reguljära linjer/extrainsatt trafik

Biljettstatistik, påstigande på kollektivtrafik
(manuella räkningar)

Antal gående och cyklister

Manuella räkningar och från mätstationer

Antal gående på övergångsställen

Manuella räkningar

Åtgärdernas synlighet

Enkätundersökning

Acceptans för åtgärderna

Attitydundersökning

Åtgärdernas beteendepåverkan

Resvaneundersökning

Effekt på trafiksäkerhet
Cost-benefit (samhällsekonomisk
analys)

Olycksstatistik

Mediabevakning

GPS, Google-maps/Trafik

Kostnader och nyttor per aktör och åtgärd
Information i media, nationella och lokala
tidningar, Tv-reportage, radio-reportage,
webbsidor

Trafikdata 12
Trafikdata behövs både som nollmätning, för löpande uppföljningar och
eftermätningar. Vilken typ av trafikmätning som behöver göras beror på vilken
effekt undersökningen ska mäta.
Ändringar i restider, hastigheter, flöde och antal fordon är exempel på
parametrar som kan undersökas med en trafikmätning. Mätverktyg är
exempelvis mätslang, videokamera eller GPS.
Trafikmätningen måste anpassas till lokala förhållanden och till vilket syfte
åtgärden har. Mätpunkten bör förläggas så nära den punkt som möjligt där
effekten önskas uppmätas. Upplösningen på mätdata (tidsintervall) bör också
vara anpassad till åtgärden.
Attitydundersökningar
Med hjälp av attitydundersökningar kartläggs hur trafikanterna uppfattar
åtgärderna och om de upplever att de har ändrat sitt beteende. Det är
framförallt vid uppföljningen som attitydundersökningar genomförs men de
rekommenderas även vid nollmätningen.
Genomförandet kan ske genom enkäter och intervjuundersökningar med
trafikantgrupper som berörs av projektet.
För undersökning av bilisters attityder kan nummerskrivningar/filmning av
passerande bilar göras på den aktuella sträckan. Upplysning om bilägarnas
postnummer hämtas från trafikregistret. Därefter görs ett slumpmässigt urval av
personer bosatta i identifierade områden. Sedan kan kontakt tas via brevutskick

12

Källa: http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikeravag/Teknikstod-i-trafiken---ITS/ITS-pa-vag/Att-genomfora-ITS--handledning-steg-for-steg/
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eller telefon. Det är inte tillåtet att kontakta identifierade bilister med
individuella uppgifter tagna ur trafikregistret.
Undersökning av övriga trafikanter kan göras genom enkäter till boende i
närområdet, till skolor och andra lokala verksamheter.
Boende i närområdet kan ofta uppträda både som bilister, gående, cyklister och
kollektivresenärer. Vid utformning av frågor bör hänsyn tas till detta.
Hur många svar som behövs för att kunna säkerställa resultatet statistiskt beror
på hur noggrant resultatet ska vara. En generell tumregel är att det behövs minst
50 svar från varje grupp som ska jämföras, exempelvis bilister, kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister, pendlare och sällanåkare, kvinnor och män.
Svarsprocenten är ofta mycket högre vid telefonintervjuer än vid enkäter (brev).
Det bör därför skickas ut ett stort antal enkäter så att antalet svar från varje
grupp utgör ett tillräckligt säkert underlag.
Med hjälp av olika prognosmodeller kan olika trafikscenarier och deras effekter
testas. Genom trafikanalyser i meso-analysverktyg kan man få fram preliminära
simuleringar för fördröjningar och kölängder.
Resultat av detta processteg är en dokumentation av uppmätta korttidseffekter
(åtgärdernas direkta effekt) och eventuellt även långtidseffekter
(beteendeförändringar). Önskvärt är även en kunskapsöverföring för vidare
utveckling av arbetssättet MM i byggskedet.
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Del 4

Intern implementering
Ansvar, kompetens och roller
I detta avsnitt beskrivs hur ansvaret för MM i byggskede-processen fördelar sig
mellan olika verksamhetsområden samt vilka kompetenser och roller som kan
behövas när MM ska ingår i byggskedet.
Ansvarsfördelning
Föreliggande förslag till ansvarsfördelning är framtaget utifrån de intervjuer och
diskussioner som ligger till grund för kunskapsdokumentet. I tabellen nedan
beskrivs hur ansvaret fördelas mellan de olika verksamhetsområden och i de
olika stegen i processen.
Att arbeta med MM i byggskedet är ett arbetssätt som ska användas överallt där
det är applicerbart. Nedan visas en ansvarsfördelning som fungerar i den
befintliga organisationsstrukturen.
I korta drag kan sägas att VO Planering eller projektet genomför en första
behovsanalys, sätter upp övergripande mål och ställer krav på tillgänglighet
under byggskedet i planbeställning. VO Planering tecknar avtal med
samarbetsparter.
Investering/Stora projekt/Underhåll visar i de olika delarna i projektens
processer hur man minskar negativa konsekvenser för tillgänglighet under
byggskedet, samt samordnar genomförande av åtgärder under byggskedet med
samarbetsparter och entreprenörer. Projektet ansvarar för uppföljningen av
MM-arbetet.
Nedan följer förtydliganden angående hur ansvaret fördelar sig:
Processteg
Behovsanalys

MM-utredning
och
utvärderingsplan

Ansvarig utifrån organisationstillhörighet
VO Planering genomför en behovsanalys för steg 3 och 4-åtgärder.
Detta görs regionalt eller i vissa stora projekt nationellt. När VO
Planering gjort en behovsanalys, skickas den med i
Åtgärdsbeskrivningen. Oavsett om detta genomförts, ansvarar
projektet för en behovsanalys kopplad till analys av
störningshanteringsbehovet. Det rekommenderas att det förs en dialog
mellan VO Planering och det VO som ska ansvara för projektet, för att
förankra tidigt att MM kan bli aktuellt.
Om behovsanalysen visar att en MM-utredning behövs, sätter VO
Planering respektive projektet övergripande mål och krav som ska
uppnås med hjälp av MM-åtgärderna.
Projektledaren Investering/Stora projekt/Underhåll ansvarar för att MMutredningen genomförs och en utvärderingsplan tas fram.
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Tecknande av
avtal

Genomförandeplan

Genomförande
av åtgärder

Uppföljning och
utvärdering

Utifrån resultaten från MM-utredningen presenterar projektet för VO
Planering vilka åtgärder som ska genomföras, förväntade kostnader för
genomförandet samt befintliga aktörer och avtal som behöver tecknas.
Ansvaret för att arbeta fram förslag till avtal med externa parter ligger
hos projektet, men VO Planering ansvarar för att teckna avtal, om de är
separata och inte ingår i genomförandeavtal. Avtal(en) tydliggör
respektive aktörs åtagande i det fortsatta arbetet.
VO Planering kan långsiktigt stödja projektet i förhandlingar med
externa parter för att få till genomförandet av de MM-åtgärder som
anses vara nödvändiga för MM-arbetet.
Projektet ansvarar för koordinering/samordning. I enskilda fall kan
annan part vara ansvarig.
Planeringen av genomförandet görs av alla samarbetsparter och i
enlighet med de olika avtalen. Det betyder att externa parter och
Trafikverket var för sig planerar sina ”egna” åtgärder.
Genomförandeansvar i enlighet med avtalet.
Projektledaren ansvarar för koordinering/samordning. I enskilda fall kan
annan part vara ansvarig.

Respektive aktör har ansvar för uppföljning och utvärdering av sina
åtgärder.
Projektledaren ansvarar för koordinering/samordning och
sammanställningen av allas resultat. I enskilda fall kan annan part vara
ansvarig. Resultaten ska rapporteras till VO Planering för vidare
utveckling av effektsamband.

Kompetens och resurser
På sikt behöver resurser med kompetens inom flera nya kunskapsområden
tillföras de olika verksamhetsområdena. I den mån externa aktörer och
konsulter är involverade behöver även dessa ha motsvarande kompetens för att
kunna delta i och bidra till processen.
Hos VO Planering, som ansvarar för en första bedömning av vilket behov det
finns att arbeta med MM i ett specifikt projekt, behövs resurser som har
grundläggande kännedom om vilka problem MM-åtgärder kan lösa, vilken nytta
de har och i vilka sammanhang de kan användas. VO Planering behöver också
kunna vara stöd i övergripande frågor och strategier samt i samordningen
mellan verksamhetsområdena.
Projektledarna på VO Investering, VO Stora projekt respektive VO Underhåll
behöver liknande kompetens som VO Planering, men behöver dessutom vara
insatta i hela MM i byggskedet-processen och kunna leda, beställa och följa upp
de olika processtegen. De behöver ha tillgång till experter som har kompetens i
planering, genomförande och upphandling av MM-åtgärder i enskilda projekt
samt för koordineringen av olika parallella projekt. De behöver kunna beställa
MM-utredningen och genomförandet av MM i byggskedet. Antalet MM-resurser
behöver anpassas till projektens storlek och antal parallella projekt.
VO Trafikledning behöver informeras om och involveras för att kunna ta det
funktionella ansvar för trafikinformation som finns där. Beroende på projektets
storlek, komplexitet och vilka åtgärder som väljs ut, behövs en eller flera
personer som bland annat är sakkunniga inom MM-metodik, utbud och
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utformning för att främja hållbart resande, trafikinformation/ITS,
målgruppsanpassad information och trafiksäkerhet.
God kännedom om MM i byggskedet behöver också finnas hos Kommunikation,
Inköp och Logistik samt Strategisk utveckling.
Roller
Vartefter arbetet med MM i byggskedet blir vanligare kommer olika roller att
etableras inom de olika verksamhetsområdena. I mindre projekt kan en person
ha flera roller, i stora kan det bli nödvändigt med en eller flera personer per roll.
MM-resurs: Resurser med god kunskap om MM i byggskeden behövs hos olika
verksamhetsområden, det vill säga både på VO Planering, VO Investering, VO
Stora Projekt respektive VO Underhåll. Rollbeskrivningen för MM-resursen
behöver utvecklas framöver. MM-resursen kopplas till de olika projekten och
bör delta under hela processen. Uppgiften är att bevaka MM-relaterade frågor,
bedöma när det är läge att ta fram MM-handlingarna och följa upp
genomförandet. MM-resursen placeras organisatoriskt under projektledaren
och är i övrigt med på samma villkor som alla andra i utredningsarbetet, som till
exempel vägprojektören, handläggaren för trafikmodeller, geoteknikern. MMresursen kan hantera ett eller flera projekt, beroende på deras storlek.
MM-samordnare: Ju mer komplext trafiksystemet i en stad eller region är,
desto större är behovet av ett samordnat och koordinerat arbetssätt. Bland
annat i Stockholm och Göteborg kommer under många år framåt flera parallella
projekt påverka samma trafikanter. Detta ställer krav på att det sker en
samordning mellan de parallellt pågående projekten och de MM-åtgärder som
sätts in.
MM-samordnaren fungerar som MM-expert i olika projekt och har som uppgift
att arbeta i projekten för att öka styrningen mot hållbara transporter och färre
fordonsrörelser genom att stötta projektledningen med sakkunskap och
samordning.
Stråkkoordinator eller motsvarande: Vid behov kan antingen som variant
eller som komplement till samordnaren också en eller flera så kallade
stråkkoordinatorer sättas in. Deras roll är att koordinera åtgärder och projekt
längst ett stråk, oftast ett in- eller utpendlingsstråk mellan större städer. Syftet
är att säkerställa en hög pendelandel med hållbara trafikslag längs hela stråket.
Koordinering sker mellan Trafikverket och alla de aktörer som genomför
åtgärder längs stråket samt de kommuner som ligger längs med stråket.

I bilaga 2, exempel 3 finns ett förslag på ansvarsfördelning mellan Trafikverket
och projektören.
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Synkronisering med planeringsprocessen
Detta avsnitt beskriver hur och när MM-processen behöver samverka med
planeringsprocessen och vid vilka skeden avstämning mellan processerna är
lämpligt. Integreringen kommer att styras av de olika förutsättningarna som
varje projekt har. Varje projektledare avgör hur processen för MM i byggskedet
på bästa sätt länkar ihop med planläggningsprocessen.
Det är viktigt att komma ihåg att nedan beskriven planläggningsprocess är
lagstadgad, medan arbetet med MM inte är det.
Planeringsprocess och planläggningsprocess
Planeringsprocessen omfattar här en åtgärdsvalsstudie (ÅVS),
planläggningsprocessen (se nedan) och förfrågningsunderlag entreprenad.
Planläggningsprocessen för byggande av infrastrukturprojekt består av arbetet
med att ta fram en vägplan eller järnvägsplan. Handlingarna som tas fram blir
successivt mer detaljerade. Trafikverket arbetar utifrån fyra statusbegrepp för
att tydliggöra var i processen man befinner sig: Samrådsunderlag,
Samrådshandling, Granskningshandling och Fastställelsehandling.
Planläggningsprocessen avslutas med att planen fastställs. Därefter tas
förfrågningsunderlag för entreprenad fram och anläggningen byggs. När
anläggningen är färdigbyggd har anläggningen statusen Drift.
Planeringsprocess
VÄGPLAN (VP) / JÄRNVÄGSPLAN (JP)
Åtgärdsvalsstudie
(ÅVS)

Samrådsunderlag

Samrådshandling

Granskningshandling

Fastställelsehandling

FU Entreprenad och BYGGSKEDE
FU Entreprenad

Byggnation

Drift

Planläggningsprocess
Figur 11: Olika steg i planeringsprocessen och i planläggningsprocessen

Gemensamma milstolpar
De två processerna kan integreras med varandra i många avseenden. En
samordning av samråd (planläggningsprocessen) och kontakt med aktörer som
deltar i MM-processen kan ge synergieffekter. Återigen är det viktigt att betona
att MM-processen inte är lagstadgad såsom planläggningsprocessen är.
Det finns några tillfällen under planeringsprocessen där beslut tas som låser
förutsättningarna för fortsatt arbete. De formella besluten tas efter varje avslutat
MM-processteg och besluten gäller då om eller hur nästa processteg ska ta vid.
Det finns även tillfällen under arbetet med väg- eller järnvägsplanen då
projektet låser förutsättningarna för fortsatt arbete. Dessa beslut är ofta mer
informella och dokumenteras inte alltid lika tydligt. Dessa beslut gäller val av
lokaliseringsalternativ, val av dimensionering (exempelvis antal körfält eller
hastighetskrav på spår eller väg) och val av slutgiltig utformning som ska
kungöras för granskning (se Figur 12 och Figur 13).
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Även när viktiga samverkansparter, som till exempel kommunen, yttrar sig
under samrådsprocessens gång så behöver parten ha tillgängligt underlag för
MM-åtgärder i byggskedet. Länsstyrelsen kan ha åsikter men har inga juridiska
verktyg att påverka MM i byggskedet. Därför kan länsstyrelsen få information
om MM inför deras yttrande MKB, men då med huvudsakligt syfte att
informera.
Vid olika formella och informella beslut bör den tillgängliga informationen om
uppskattad störning under byggskedet vara på plats liksom förslag på möjliga
MM-åtgärder. Detaljeringsnivån på underlaget bör vara lika för MM-underlaget
som annat beslutsunderlag.

Figur 12: Beslut i vägplan eller järnvägsplan och kopplingar till MM-åtgärder

Kravställande i olika skeden
Ett avgörande moment för att MM i byggskedet ska utredas och genomföras i
större utsträckning än idag, är att krav på genomförande av en MM-utredning
samt övergripande mål finns med i åtgärdsbeskrivningar och beställningar från
VO Planering, se Figur 13. Kraven i beställningarna sätts utifrån de resultat som
MM-processen har fått fram dittills, till exempel målformuleringar, kunskap om
förutsättningar och förväntade effekter.
Om en behovsanalys är genomförd (separat eller i samband med
åtgärdsvalsstudien) kan VO Planering ställa krav på att en MM-utredning
genomförs. Då skickas det med övergripande mål som formulerats i
behovsanalysen, vilka ger en inriktning för det fortsatta arbetet. Behovsanalysen
bifogas till åtgärdsbeskrivningen och det bör framgå att MM-åtgärder är
inkluderade i beställningen. Omfattning och ekonomi för dessa ta fram i MMutredningen. VO Planering beställer nybyggnadsprojekt av Investering eller
Stora projekt och kan ställa krav i sin beställning av vägplan eller
järnvägsplan att MM-åtgärder i byggskedet ska utredas och beaktas.
När projektet tar fram förfrågningsunderlag entreprenad 13 och när
byggskedet genomförs, definieras vilka MM-åtgärder som entreprenören ska
13

Förfrågningsunderlag utförandeentreprenad eller Förfrågningsunderlag totalentreprenad
(tidigare bygghandling)
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genomföra och vilka MM-relaterade mål som de ska följa. Här kan en
avstämning ske med VO Planering. Förfrågningsunderlaget ska innehålla
kvalitetsbegrepp, krav på funktionalitet och kapacitet. Exempel på sådana krav
är att
•

cykeltrafiken ska vara säkrad under hela byggprocessen

•

kölängden får vara mest X meter

•

restider får förlängas med högst X minuter.

För att förbättra förutsättningar för kvalitativ och snabb trafikinformation kan i
förfrågningsunderlaget också ställas krav kring rapporteringsansvar kopplat till
alla trafikomläggningar. Krav kan exempelvis ställas på kameror eller
trafikmätning som hjälper till att indikera lokala trängselproblem.

Figur 13: Rekommendation och kravställande kopplat till planläggningsprocessens milstolpar

Planeringsprocessens dokumentation
Detta avsnitt tar upp vilka dokument i planeringsprocessen som bör beakta MM
i byggskedet, se Figur 14. Båda processerna tar fram material som är intressant
för MM-arbetet och processerna tjänar på att dela information och utredningar.
En åtgärdsvalsstudie kan kort, alternativt mer omfattande och då i form av
en behovsanalys, konstatera att störningen under byggtiden bedöms bli stor och
ställa krav på att en MM-utredning tas fram i samband med vägplanen
respektive järnvägsplanen.
Några dokument som specifikt tillhör väg- och järnvägsplaner och dess
parallella processer bör inkludera MM-åtgärder. Nyttan med MM-åtgärderna
behöver tydligt framgå, vilket beskrivs i effektanalysen i MM-utredningen.
•

Produktionsplaneringen bör inkludera MM-åtgärder i byggskedet som
en naturlig del av byggskedets totala upplägg.

•

Relevanta tekniska dokument, exempelvis ritningar och teknisk
beskrivning för väg, inkluderar de MM-delar som berör aktuellt
dokument.

•

Planbeskrivningen bör upplysa om att MM-åtgärder i byggskedet beaktas
i projektet och på vilket sätt.

•

Miljökonsekvensbeskrivningen bör upplysa om att MM-åtgärder i
byggskedet beaktas i projektet och på vilket sätt.

•

Den kortfattade planläggningsbeskrivningen bör nämna att arbetet
inkluderar MM-åtgärder i byggskedet.
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•

Eventuella andra parallella processer och deras dokument som berörs av
MM-åtgärder i byggskedet.

Figur 14: Hur dokument i planeringsprocessen beaktar MM i byggskedet

De MM-åtgärder som åligger entreprenören bör finnas med i ritningarna för
förfrågningsunderlaget för entreprenader 14, till exempel ny bro för cykel, och
övriga dokument. I upphandling av entreprenören bör finnas en kravlista som
specificerar bland annat vilka mål åtgärderna ska uppnå. Detta kräver att
resultaten dokumenteras.

14

Ritningar i Förfrågningsunderlag utförandeentreprenad eller Förfrågningsunderlag
totalentreprenad (tidigare bygghandling)

63

64

Referenser
Effekter av Mobility Management åtgärder - en analys för Stockholm baserad på
internationell litteratur, 2007, Länsstyrelsen i Stockholms län
Enklare effektsamband för transportpolitisk måluppfyllelseanalys - Steg 1 och 2
åtgärder, 2014, Trafikverket, TRV 2014/6277
Mobility management i byggskedet – Erfarenheter, exempel och metod, Karin
Lundgren, Charlotte Neugebauer och Titti de Verdier, 2008, Vägverket
Publikation 2008:124

Mobility management i byggskedet – metodutveckling, 2010, Trafikverket,
kontaktperson Per Schillander
SUMO, System för utvärdering av mobilitetsprojekt, 2014, Trafikverket, TRV
2014:103
Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska
transportsektorns koldioxidutsläpp, 2008, SIKA

65

66

Bilaga 1 Mallar
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Mall: Behovsanalys
Projekt: __________________________________________
Datum: __________________________________________
Utförare: _________________________________________
Beställare: ________________________________________
Mottagare/beslutande: namn, grupp, org: _________________

Skede i vilket bedömningen gjorts
Åtgärdsvalsstudie
Status samrådsunderlag eller samrådshandling (inom väg- eller järnvägsplan)
Status granskningshandling eller fastställelsehandling (inom väg- eller
järnvägsplan)
Objektplanering för underhållsåtgärder
Övrigt……………………………..

Användningsområde
För långtidsplaneringen
För annan strategisk planering
Beställning av väg- eller järnvägsplan
Underhållsplanering
Övrigt……………………………..

Faktainsamling och problembeskrivning
Bakgrund

Projektets syfte, planerade arbeten, tidplan, störningarnas varaktighet,
projektets influensområde (karta), kopplingar till andra trafikstörande projekt.
Trafiksituationen och förväntade störningar

Dagens trafiksituation.

Beskrivning av trafikantgrupper/trafikslag

Trafikantgrupper, typ av resor, målgrupper.
Analys
Sammanfattande bedömning av antal påverkade trafikanter och störningarnas
omfattning relaterade till de transportpolitiska målen.
Förslag till ställningstagande och målformulering
Rekommendation om en MM-utredning ska genomföras eller inte samt förslag
på mål/inriktning för denna.
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Mall: MM-utredning och utvärderingsplan
Projekt: __________________________________________
Datum: __________________________________________
Utförare: _________________________________________
Beställare: ________________________________________
Mottagare/beslutande: namn, grupp, org: ___________________

Faktainsamling och analys av förhållanden
Marknads- och målgruppsanalys

Vald(a) metod(er), resvanor, identifierade målpunkter, attityder,
förändringspotential.
Strukturanalys

Nulägesbeskrivning och brister beskrivs för
• befolkning, bebyggelse, näringsliv och arbetsmarknad
• tillgänglighet och transportkvalitet
• väg- och gatunät
• cykel- och gångvägsnät
• kollektivtrafiknät
• godstrafik
• fördjupad analys av förväntad störning under byggskedet
Sammanfattande analys

Sammantagen analys för resultat från målgruppsanalys och strukturanalys samt
förslag på kompletterande åtgärder.
Målprecisering och identifiering av mätmetoder
Utifrån det/de övergripande mål från behovsanalysen precisereras målen/målet
mer detaljerat så att de blir mätbara. Mätmetoder beskrivs.
Åtgärdspaket
För det valda åtgärdspaketet tas fram:
• beskrivning av åtgärdspaketet
• samlad effektbedömning
• tidplan
• ansvariga
Utvärderingsplan
Beskrivning av planerade uppföljningar och utvärderingsinsatser.
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Mall: Övergripande samarbetsprinciper

Avtalsparter
Bakgrund
Syfte med MM i byggskedet
Omfattning och avgränsning
Samarbetsprinciper – åtgärder för att förbättra för hållbara transportval
Planering och utredning
Ansvarsfördelning
Finansiering

Planering och genomförande av åtgärder
Ansvarsfördelning
Finansiering

Rutin vid budgetrestriktioner
Uppföljning och utvärdering
Efter byggtidens slut
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Mall: Samverkansbeskrivning
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
En 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:
•

Trafikverket är sammankallande för koordinering av de åtgärder som ska
genomföras. Koordineringen av samarbetet/genomförandet beskrivs.

•

Åtgärdsavtal tecknas med parterna; övergripande beskrivning av vad
avtalen innehåller.

•

Hur man går tillväga när man vill lägga till eller förändra sina åtgärder.

•

Parterna förväntas delta vid de regelbundna samordningsmötena
(avvikelser från detta kan kommas överens om i det specifika
åtgärdsavtalet).

•

Aktörerna ska tillhandahålla utvärderingsresultat.

•

Om uppföljningen av avtalen.

Uppföljning och utvärdering
Trafikverket har det övergripande ansvaret för uppföljningar och utvärdering.
Beskrivning av detta och hur uppföljningar och utvärderingen är planerat. Dessa
specificeras för varje part i respektive avtal: Uppföljning av produktionsmål,
Uppföljning av utvecklingsmål, Uppföljning av samverkansmål.
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Mall: Åtgärdsavtal (kan ingå i övriga genomförandeavtal)
Detta åtgärdsavtal gäller enbart tillsammans med ”Samverkansbeskrivning för
MM i byggskedet” för samma projekt.
Avtalsparter
Lista med alla parter som ingår i avtalet.

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 tidplan.
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).
Debitering egen tid.
Finansiering
Detaljerat för åtgärden; Betalningsplaner.
Uppföljning och utvärdering
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 genomförandet?
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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 2 Exempel på texter för upphandling av en
MM-utredning
Exempel 1:
I uppdragsbeskrivningen (3.21 Precisering av uppdraget, Omfattning
allmänt):
Konsulten ska ta fram en mobility management-utredning som analyserar
förutsättningar och tar fram förslag på åtgärder att vidta i byggskedet.
Utredningen kommer att utgöra planen för hur framkomligheten för trafikanter
och transportörer kan säkras under byggfasen genom att stimulera till att
använda andra färdmedel än bil, resa och transportera på andra tider än då det
är mest trafik, minimera säkerhetsriskerna samt välja annan väg.
I uppdragsbeskrivningen (3.224 Precisering av uppdraget, Omfattning
teknikområden, Väg- och trafikteknik):
Korridoren genom staden är smal med små möjligheter till justeringar av
sträckningen på grund av befintliga förhållanden. Där byggnationen sker
kommer inskränkningar för framkomligheten att behöva göras.
Trafikföringsprinciper och underlag till tillfälliga trafikanordningsplaner ska tas
fram för samtliga byggskeden i projektet. Konsulten ska också ta fram ett
mobility management-paket med åtgärder som bidrar till att minska trängsel
och negativa miljöeffekter genom att trafikanter och godstransportörer väljer
andra färdmedel än bil eller att de väljer andra tider eller andra vägar för sina
resor och transporter än de med mest trafik.

Exempel 2:
Konsulten skall ta fram en mobility management-utredning.
Arbetet omfattar följande moment:
•

En behovsanalys har genomförts som identifierar nuläget vad gäller
kunskap om omfattningen på störningen under byggskedet samt vilka
trafikantgrupper som kommer att få svårare att ta sig fram eller utsättas
för ökade risker i trafiken. I analysen har även översiktliga mål satts för
mobility managementarbetet i projektet. Behovsanalysen anger
inriktningen och målsättningen med det kommande arbetet med
mobility management. Denna behovsanalys är genomförd av
Trafikverket och ingår som material i förfrågningsunderlaget.

•

Konsulten genomför en mobility management-utredning som skall ligga
till grund för beslut om åtgärder och därefter att avtal skrivs mellan
aktörer som ansvarar för genomförandet. Utredningen, som utgår från
behovsanalysen, ska resultera i förslag på mobility management-åtgärder
som kan och bör utföras, vilka aktörer som är ansvariga för respektive
åtgärd, ungefärliga kostnader samt förväntade effekter. I detta ingår att
sätta detaljerade mål för arbetet och ta fram förslag på hur dessa ska
följas upp. Föreslagna åtgärder ska integreras med byggskeden,
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trafikföringsskeden och principer för trafikanordningar som tillsammans
gör att målen nås.
•

Mobility management-utredningen förankras inom projektet,
kommuniceras internt i Trafikverket samt med relevanta externa
intressenter.

•

Beslutade åtgärder, baserade på förslag i utredningen, genomförs, följs
upp och resultaten återkopplas gällande effektivitet och
förbättringspotential inför framtida projekt och åtgärder.

Exempel 3:
PM Mobility Management i byggskedet för Väg 45 Lilla Bommen –
Gullbergsmotet inkl. anslutning till ny Göta älvbro
För att kunna hantera de förändrade förutsättningarna för framkomlighet som
projektet innebär behöver en mobility management (MM)-utredning för
byggskedet göras. MM-utredningen ska redovisa förslag på åtgärder som kan
genomföras för att minimera framkomlighetsnedsättningar och stimulera en
minskning av ensamåkande i bil till förmån för ökat och säkert resande med
kollektivtrafik, cykel och gång.
I nära anslutning till detta projekt, i såväl tid som rum, kommer flera andra
framkomlighetspåverkande projekt att genomföras av både Trafikverket och
Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Detta medför höga krav på samordning. Därför
kommer nedan beskrivna MM-utredning att behöva samordnas med liknande
arbete inom de närliggande projekten. Denna samordning hanteras av
Trafikverket, men det medför ett behov av relativt täta avstämningar under
arbetets gång med att ta fram MM-utredningen.
I utredningen ska det presenteras förslag på MM-åtgärder, vilka aktörer som är
ansvariga för respektive åtgärd, en uppskattning av kostnader och andra
resursbehov för detta samt vilka effekter som åtgärderna förväntas generera.
De aktörer, utanför Trafikverket, som berörs och/eller är ansvariga för
föreslagna MM-åtgärder behöver involveras i processen så att arbetet förankras
och framgent kan detaljplaneras av respektive part i samverkan med
Trafikverket. Denna förankring ansvarar Trafikverket för.
Utredningen ska även inkludera förslag på uppföljningsbara mål för MM-arbetet
och metod för före-mätning samt uppföljning.
MM-utredningen ska omfatta en trafikslagsövergripande faktainsamling och
analys av förhållanden, en strukturanalys och en marknadsanalys. Analyserna
och faktainsamlingen ska ligga till grund för förslag på MM-åtgärder och mål.
Den trafikslagsövergripande faktainsamlingen och analysen ska inkludera
samtliga trafikantslag (fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer,
samåkande samt ensamåkande bilister) och även godstrafik. Strukturanalysen
ska bland annat utreda framkomligheten med avseende på antal och typ av
körfält, cykelbanor med mera. Marknadsanalysen ska visa vilka som berörs av
förändringarna under byggskedet – boende, företag, skolor, logistikcentraler,
samhällsviktiga funktioner – men även vilka trafikanter som rör sig på
sträckan/i stråket: vilka start- och målpunkter de har, när de reser, hur stor
andelen ensamåkande i bil är, potentialen för byte till annat resande med mera.
Analyserna kan göras integrerat sinsemellan.
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MM-utredningen ska också beakta andra infrastrukturåtgärder som kan inverka
på projektet under byggtiden så att föreslagna åtgärder har förutsättningar att
kunna harmoniseras med eventuella MM-åtgärder inom influerande projekt.
Fördelning av uppgifter och behov av samstämmighet, utifrån utförande part
(X = ansvarar; x = medverkar)

TRV

Proj.

Annan

Kommentar

Initiering av MM-utredning

X

x

Uppstart och
syftesförklaring

Övergripande målsättning med
MM-åtgärderna i projektet

X

Faktainsamling och
strukturanalys (trafik- och
trafikantslagsövergripande)

x

X

Grundläggande uppgifter
och löpande information
erhålls från Trafikverket;
bör ske i samverkan med
ansvariga för Trafik under
byggtiden

Marknadsanalys

X

x

X

Ev. kommer en stor del
av detta arbete att göras
av stråkkoordinatorerna
inom VP. Trafikverket
säkerställer att
projektören får erforderlig
information.

Ta fram förslag på MMåtgärder som kan vidtas i
byggskedet; inkl. uppskattning
om kostnader, annat
resursbehov, ansvarsfördelning
samt effekt

(x)

X

(x)

Åtgärderna baseras på
de övergripande målen
och ska vara rimliga,
relevanta och
kostnadseffektiva.
Trafikverket och andra
parter medverkar vid
behov.

Förankring av förslag hos
ansvariga hos andra parter,
t.ex. Västtrafik

X

x

x

Sker inom ramen för
samordning av flera
projekt.

Förslag på detaljerade mål för
MM-åtgärderna

X

Dessa ska utgå från de
övergripande målen.

Ta fram metod för före-mätning
och uppföljning av föreslagna
detaljerade mål

X

Dessa ska vara
genomförbara och
kostnadseffektiva.

Samordning med andra MMutredningar

X

x
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x

Projektör behöver
kontinuerligt stämma av
inför varje fas i
utredningen.
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