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Sammanfattning
Trafikverket fick 8 januari 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ramverk
för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Uppdraget ska redovisas 20
maj 2015. En delredovisning gjordes i slutet av februari av projekt som skulle kunna
medfinansieras med början redan under 2015. Medlen till medfinansiering ska enligt
uppdraget uteslutande gå till lokala och regional investeringar i kollektivtrafik och får inte
täcka drift. Totalt 2 miljarder kronor har aviserats för ändamålet under perioden 2015-2018.
Skälet till satsningen är den starka urbaniseringstrend som finns i Sverige som ställer krav
på en hållbar utveckling av både transportsystem och bebyggelse i städerna. Det handlar om
en integrerad utveckling av samhälle och transportsystem med förtätning centralt och
kollektivtrafiknära, funktionsblandning, god gestaltningskvalitet, utformning utifrån
gående, cyklister och kollektivtrafik där den senare också binder ihop stadens olika delar
och dess omland.
Det finns flera skäl till att Trafikverket föreslår att den statliga medfinansieringen bör
regleras genom en förordning. Trafikverket har därför tagit fram ett förslag till en ny
förordning om statlig medfinansiering med fokus på hållbara persontransporter i städer.
Om regeringen gör en annan bedömning finns möjlighet att använda detta förslag till
förordning som underlag för annat regeringsbeslut. Enligt förslaget kan enbart kommuner
söka statlig medfinansiering. Det har inte gjorts någon avgränsning vilka kommuner som
kan söka men det är sannolikt att det efter bedömning och prioritering mellan olika
ansökningar kommer handla om de 20-30 största tätorterna.
Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i
städer ska ske med kollektivtrafik, cykel eller gång och för hållbara persontransporter. På så
sätt skapas förutsättningar för minskad biltrafik och därigenom bättre stadsmiljö och
mindre trängsel. Den statliga medfinansieringen bör även bidra till kostnadseffektiv
utveckling av nya innovativa och klimateffektiva lösningar inom kollektivtrafiken, en hållbar
stadsutveckling samt bidra till uppfyllande av miljökvalitetsmålen Frisk luft och God
bebyggd miljö.
För att nå syftet räcker det inte med statligt medfinansierade åtgärder i lokal och regional
kollektivtrafik. Därför ställs det även krav på att kommunen och dess samarbetsparter
genomför motprestationer i form av åtgärder och styrmedel.
De åtgärder som föreslås kunna få statlig medfinansiering är kapacitetsstarka lokala och
regionala kollektivtrafikanläggningar, lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar som
innebär att demonstrera, testa och utvärdera nya transportlösningar samt merkostnader för
energieffektivisering och miljöanpassning av fordon till anläggningarna.
Motprestationerna är vid bedömningen av ansökningarna lika mycket värda som de
åtgärder som kommunen söker statlig medfinansiering för. Motprestationerna ges inte
statlig medfinansiering enligt förslaget till förordning. Jämfört med annan statlig
medfinansiering t.ex. till regionala kollektivtrafikanläggningar innebär detta ett ytterligare
krav. Exempel på viktiga motprestationer är planer för bebyggelseutvecklingen centralt,
kollektivtrafiknära och funktionsblandat, utbyggnad av gång- och cykelvägar och
kollektivtrafik, utformning och hastighet på gator i staden utifrån gående, cyklister och
kollektivtrafik samt parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter för minskat antal bilar och
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biltrafik i staden. Såväl åtgärder som motprestationer bör vara konkret beskrivna för att
underlätta uppföljning.
Förslaget till åtgärder och motprestationerna ska bygga på en analys om vad som krävs för
att uppnå syftet. Denna ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Det ställs också
krav att en uppföljning ska göras av genomförandet av åtgärder och motprestationer, av
utvecklingen av biltrafik, resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik samt av
miljöpåverkan. Uppföljningen sker årligen samt vid slutrapportering.
De projekt som kan starta under 2015 kommer stå för en mindre del av de aviserade medlen.
Utöver det föreslås minst en ansökningsomgång för projekt med start från och med 2016.
Denna skulle kunna genomföras under första halvåret 2016. De ansökningar som uppfyller
angivna krav bedöms bl.a. utifrån hur översiktsplan, åtgärder och motprestationer bidrar till
syftet samt åtgärdernas och motprestationernas mognadsgrad, genomförbarhet, kvalitet och
innovationsgrad. För denna bedömning föreslås synpunkter även inhämtas från Boverket,
Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Vinnova. Formellt beslut föreslås tas av
Trafikverket som meddelar resultatet av bedömningen genom ett beslut. De förslag som
beviljas medel får dessa utifrån upparbetade kostnader upp till 75 procent medan resterande
25 procent betalas först ut efter att Trafikverket godkänt slutrapporten.
Utöver den uppföljning som ingår inom ramen för varje beslut föreslås även att en samlad
utvärdering av satsningen innehållande processutvärdering, effektutvärdering samt en
syntes för hela satsningen. Utvärderingen föreslås läggas upp som ett forskningsprojekt och
finansieras som en del av satsningen.
I uppdraget har ingått att även redovisa synpunkter från berörda aktörer. Synpunkter har
dels fåtts från en genomförd hearing med deltagare från kommuner,
kollektivtrafikmyndigheter, planupprättare, näringsliv, myndigheter och
intresseorganisationer. Dels från den samrådsgrupp som har funnits under uppdraget
bestående representanter från Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Vinnova
och Sveriges kommuner och landsting. Samtliga aktörer har varit positiva till arbetet med
stadsmiljöavtal. Flera av samrådsmyndigheterna har framfört att syftet borde varit skarpare
dels genom att mer betona vikten av minskad biltrafik och dels genom att fastställa det som
ett mål t.ex. som etappmål till God bebyggd miljö. En frekvent återkommande synpunkt har
varit att även åtgärder i gång och cykelvägnät borde kunna få statlig medfinansiering. En
annan synpunkt som kom upp under hearingen har varit att kollektivtrafikmyndighet borde
kunna beviljas medfinansiering tillsammans med kommunen. Inkomna synpunkter har
övervägts och en del av dem har använts vid utformning av det slutliga förslaget. En del
kommenteras också i rapporten.

6

Uppdraget
Omfattning
Regeringen gav den 8 januari 2015 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett ramverk för
stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer (Näringsdepartementet, 2015).
Uppdraget ska genomföras efter samråd med Boverket, Statens Energimyndighet,
Naturvårdsverket och Verket för innovationssystem. Regeringens syfte med satsningen är
att skapa förutsättningar för att en större andel av transporter i städer ska ske med
kollektivtrafik, cykel eller gång och hållbara persontransporter. På så sätt skapas
förutsättningar för minskad biltrafik och därigenom bättre stadsmiljö och mindre trängsel. I
uppdraget ingår att ta fram förslag på
– kriterier och process för urval av projekt
– typer av åtgärder och bidragsandel för dessa
– avgränsning
– parter och motprestationer
– process för styrning och uppföljning
– modell för utformning av avtal
samt att
– redovisa vilka projekt som bör medfinansieras 2015
– redogöra för synpunkter från berörda aktörer, samrådsmyndigheter, hearing.
De förutsättningar som ges i uppdraget är att medlen ska kunna fördelas i närtid under
perioden 2015-2018. 2 miljarder kronor har aviserats under perioden för stadsmiljöavtal
och Regeringens ambition är att projekt ska kunna startas redan under 2015. Medlen ska
uteslutande gå till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik och inte täcka
nettokostnader för drift av kollektivtrafik. Den statliga medfinansieringen får max uppgå till
50 procent av kostnaderna.
Trafikverket ska överväga hur stadsmiljöavtalen utöver att bidra till regeringens syfte kan
bidra till nya kostnadseffektiva transportlösningar samt kostnadseffektiv ny och tillgänglig
teknik samt hållbar arbetspendling, ökad sysselsättning och jämställdhet. Även sociala
aspekter ska beaktas. Trafikverket ska även överväga hur stadsmiljöavtalen kan utformas så
att de främjar samhällsekonomiskt effektiva och klimateffektiva lösningar samt bidrar till
miljökvalitetsmålet om God bebyggd miljö. Det ska även övervägas hur stadsmiljöavtalen
kan utformas så att ingående parter får ett helhetsperspektiv där även andra åtgärder än de
som medfinansieras stödjer regeringens syfte. Eventuella begränsningar som följer av lagar
och regler, t.ex. vad gäller statsstöd ska också tas hänsyn till och redovisas.
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Inriktning och arbetssätt
Trafikverkets inriktning har varit att den statliga medfinansieringen som kan ges till
åtgärder inom kollektivtrafiken måste kompletteras med motprestationer från kommunen
för att bidra till regeringens syfte med att en större andel av transporter i städer ska ske med
kollektivtrafik, cykel eller gång och hållbara persontransporter. I åtagandet från kommunen
föreslås också att uppföljning av åtgärder och utvecklingen mot syftet ska ingå. Detta för att
säkerställa utvecklingen inom varje projekt men också för att öka kunskapen om effektiva
åtgärder.
I arbetet har samråd skett med Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Vinnova
samt Sveriges Kommuner och Landsting genom en samrådsgrupp som har haft tre möten.
Representanterna till samrådsgruppen utsågs av myndigheterna själva. Samrådsgruppen
har även haft möjlighet att lämna synpunkter på utkast till slutrapporten.
En hearing hölls den 17 april 2015 med knappt 100 deltagare från kommuner,
kollektivtrafikmyndigheter och planupprättare, myndigheter, näringsliv samt
intresseorganisationer.
Synpunkter från berörda aktörer från såväl samrådsgrupp som hearing redovisas längre
fram i rapporten.
I uppdraget har ingått att även redovisa förslag på projekt som skulle kunna startas under
2015. Trafikverket redovisade förslag på sådana projekt i en delredovisning i slutet av
februari (Trafikverket, 2015). Förslagen på projekt hade tagits fram genom en dialog med ett
stort antal kommuner. På grund av oklarhet kring ramverket och när det kan beslutas har
det dock inte varit möjligt att gå vidare med dessa förslag.
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Nulägesbeskrivning
Problem och behov
Den pågående urbaniseringen innebär både möjligheter och utmaningar. Städerna blir allt
viktigare för att skapa förutsättningar för regional tillväxt, energi- och resurseffektivitet,
begränsad klimatpåverkan, människors välbefinnande och en hållbar samhällsutveckling i
stort. Urbaniseringen har dock ofta inneburit, framför allt i större städer, ett ökat
motoriserat transportarbete som generar problem i form av bland annat en ökning av
trängsel, buller samt utsläpp av koldioxid och luftföroreningar.
Hur städer utvecklas samt hur trafiklösningar, bostadsbebyggelse och förutsättningar för
näringsverksamhet planeras och samordnas har inverkan på människors vardag,
rörelsemönster, fysiska hälsa och möjligheter till attraktiva livs-, boende- och
uppväxtmiljöer. En hållbar stadsutveckling med förtätning centralt och kollektivtrafiknära
samt med funktionsblandning och utformning utifrån gående och cyklister är tillsammans
med en effektiv och attraktiv kollektivtrafik en förutsättning för att nå klimatmål och många
andra mål i samhället (Trafikverket, 2014 och Utredningen för fossilfri fordonstrafik, 2013).
Den hållbara stadsutvecklingen skapar förutsättningar för att få till både underlag till
kollektivtrafik och få tillräcklig framkomlighet för den. Det omvända gäller också att en
effektiv, väl använd kollektivtrafik är en förutsättning för positiv utveckling av städer och
regioner. Ett genomtänkt system för gång-, cykel- och kollektivtrafik minskar bilens roll och
ökar möjligheten att utveckla en attraktiv stad.
En bra och väl fungerande kollektivtrafik bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att
stärka den fysiska tillgängligheten. Den skapar även förutsättningar för en större och mer
sammanhängande arbetsmarknad, med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet som
följd. Överflyttning från biltrafik till kollektivtrafik bidrar till positiva samhällseffekter i
form av god miljö, ökad trafiksäkerhet samt minskad trängsel och bättre framkomlighet för
trafiken i stort. Den bidrar också till ökad jämställdhet och en ökad jämlikhet mellan olika
befolkningsgrupper oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar. Även på individnivå finns
flera positiva effekter exempelvis i form av lägre kostnader, minskat behov av att äga bil,
minskat behov av att skjutsa familjemedlemmar, en resandetid som kan användas för att
vila, läsa, surfa eller koppla av.
De största nyttorna av en attraktiv, väl fungerande kollektivtrafik genereras i de största
städerna, regionerna och där krävs då en genomtänkt strategi för ett kapacitetsstarkt utbud
exempelvis i form av BRT-lösningar1.
Kollektivtrafikbranschen har enats om en målsättning att på sikt fördubbla
kollektivtrafikens marknadsandel och som ett mål på vägen fördubbla antalet resor med
kollektivtrafik till 2020. En sådan ökning av andelen utöver ökning av andelen som går och
cyklar är nödvändig för att nå flera samhällsmål. Det kommer dock att kräva kraftfulla
åtgärder för att nå målsättningen.

Bus Rapid Transit, Ett busskoncept omfattande trafiksystem, fordon och infrastruktur med
stor kapacitet och framkomlighet. Ofta på egna bussgator, vanligtvis utan annan trafik.
1
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De norska bymiljöavtalen
I Norges nationella transportplan 2014-2023 har 26 miljarder norska kronor avsatts till
bymiljöavtal (Regjeringen, 2013). Bymiljöavtalen samordnar flera olika aktörer, åtgärder,
styrmedel och finansieringsformer under ett paraply och strategiskt grepp för att uppnå det
politiskt tagna nollväxtmålet om att tillväxten i persontransporter ska tas med
kollektivtransport, cykel och gång. Nollväxtmålet togs först av Stortinget som en del av
klimatöverenskommelsen (Klimaforliket) och lyftes sedan även in som mål i den nationella
transportplanen för 2014-2023 Bymiljöavtalen är en utveckling av befintliga
finansieringsformer som finns i Norge såsom belöningsmedel, bymiljömedel och
bompengar. Dessa ska succesivt fasas in under bymiljöavtalen som kommer bli det
överordnade verktyget för att nå nollväxtmålet. Nollväxtmålet gäller redan för
belöningsmedlen trots att bymiljöavtal inte har tecknats.
Behovet av bymiljöavtal förklaras bl.a. av den höga befolkningstillväxten som bedöms ske i
Norges storstadsområden fram till 2040. För att kunna hantera denna tillväxt krävs en
hållbar stadsutveckling och att kollektivtrafik, gång och cykel ökar sin andel. Fram till 2023
behöver kollektivtrafik, gång och cykel hantera 600 000 fler dagliga resor i
storstadsområden om inte biltrafiken ska öka.
Norges regering har pekat ut nio storstadsområden som aktuella för bymiljöavtal. Dessa är
Oslo-Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Stavangerregionen,
Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Kristiansandsområdet, Tromsø och
Buskerudbyen.
De statliga medlen i bymiljöavtalen kan användas för gång- och cykelvägssatsningar i
anslutning till riksvägar, kollektivtrafik och kollektivtrafikinfrastrukturprojekt av nationellt
intresse. Medlen kan inte användas för drift av kollektivtrafik. Avtalet kräver samarbete över
förvaltningsnivåer, där alla parter bidrar med finansiering. Medel kan också komma från
vägtullar s.k. ”bompenger” som finns eller är föreslagna i åtta av nio storstadsområden.
I början av april 2015 fick Vegvesen mandat att inleda förhandlingar om bymiljöavtal för det
första storstadsområdet, Oslo-Akershus. Det var ca två år efter det att konceptet med
bymiljöavtal presenterades i den nationella transportplanen. Processen med att ta fram
bymiljöavtalen inleds med att storstadsområdena genomför en konseptvalgutredning
(motsvarar åtgärdsvalsstudie) samt tar fram en regionala arealplan (motsvarande
strukturplaner/översiktsplan) med bäring på nollväxtmålet. Sedan tas en finansieringsplan
fram för de åtgärder som föreslås. Medlen i bymiljöavtal fördelas inte genom en ansökan.
Istället förhandlar berörda kommuner, landsting (s.k. fylkeskommuner) och staten om
innehållet och träffar en långsiktig politisk överenskommelse som inte är juridisk bindande.
Utöver den påbörjade förhandlingen med Oslo-Akerhus bedömer man inom kort även
komma igång med Bergen, Stavanger och Trondheim.
Samferdselsdepartementet har på rekommendation av Norska Vegvesen har beslutat om ett
antal indikatorer som ska användas för uppföljning av bymiljöavtal. Uppföljningen sker
genom två målindikatorer, utveckling av persontransporter och utsläpp av växthusgaser
samt två uppföljningsindikatorer som för markanvändningsutvecklingen och bilrestriktiva
åtgärder. Det pågår fortfarande en utveckling av indikatorerna för att få god kvalitet och
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jämförbarhet mellan olika avtal. Det bör förtydligas att Norge har valt att undanta
genomfartstrafik och näringslivstransporter med lätt lastbil i uppföljningen av
måluppfyllelsen. I varje förhandling med respektive storstadsområde så finns möjlighet att
ha egna avtalsspecifika indikatorer. Detta är förhandlingsbart precis som storleken på
området för vilket indikatorerna avser.
Det ska tilläggas att i Norge finns olika överenskommelser med städer som har infört
trängselavgifter s.k. bompengeordning. Oslo Pakke 3 som är ett exempel på en pågående
överenskommelse mellan staten och Osloområdet. Detta kommer arbetas in i
bymiljöavtalsverktyget. Oslo Pakke 3 är ett omfattande infrastruktur- och
kollektivtrafiktransportplan för 89 miljarder NOK som sträcker sig från 2008-2023,
finansieras huvudsakligen av bompengar och innehåller flera utpekade delprojekt. Andra
aktuella paket är Trondheim, Stavanger, Bergen och Kristiansand. Planerade paket är
Skien/Porsgrunn, Buskerud och Fredrikstad/Sarpsborg d.v.s. samma storstadsområden
som är utpekade för bymiljöavtal.

Tidigare utredningar om svenska stadsmiljöavtal
Utredningen om fossilfri fordonstrafik
Utredningen för fossilfri fordonstrafik (2013) föreslog som ett bärande styrmedel för en
hållbar stadsutveckling att ett stadsmiljöprogram skulle införas. Utredningen gjorde
bedömningen att man borde avsätta 30 miljarder kronor till detta under perioden 20142025. Medlen föreslogs att tas från den nationella transportplanen. Inspiration hade
hämtats från arbetet med att ta fram ett ramverk för de norska bymiljöavtalen. Kommuner
skulle kunna söka medel från programmet och om det beviljades skulle s.k. stadsmiljöavtal
tecknas mellan regering eller den myndighet som regeringen utsåg och en kommun. Flera
kommuner skulle även kunna gå samman.
En viktig utgångspunkt för stadsmiljöavtalen var det s.k. stadsmiljömålet som föreslogs
formuleras som att ökningen i persontransportresandet i tätorter ska tas i kollektivtrafik,
cykel och gång så att biltrafiken kan minska. Samtidigt behöver också godstransporterna i
staden samordnas bättre.
Avtalen skulle alltid utgå från stadsmiljömålet men även andra mål skulle kunna ingå.
Sökande skulle presentera en plan med åtgärder och en analys som visar att stadsmiljömålet
nås under planperioden. För att utveckla förslag till plan och ansökan föreslogs att 30
miljoner kronor skulle avsättas för planeringsbidrag under de första åren. Tidshorisonten
för plan och avtal skulle sträcka sig åtminstone till 2030. En årlig uppföljning skulle göras av
genomförda åtgärder samt utvecklingen mot stadsmiljömålet samt andra indikatorer. För
fortsatt tilldelning av medel förutsattes att avtalade åtgärder genomförs och att
indikatorerna pekar på en utveckling som leder mot stadsmiljömålet och eventuella övriga
mål i avtalet. Uppdatering av avtal och planer skulle ske minst vart fjärde år utifrån
genomförda uppföljningar så att uppfyllandet av målet säkerställs.
Trafikverket i samråd med Boverket och Naturvårdsverket förslogs att ta fram ett ramverk
för stadsmiljöavtalen. Uppdraget skulle inkludera vilka kommuner som skulle kunna söka
medel, konkretisering av stadsmiljömålet, vilka analyser som behöver göras, hur planerna
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och analyser ska kvalitetssäkras, vilka åtgärdskategorier som bör ingå samt indikatorer för
att följa upp utvecklingen.
Utredningen underströk också vikten av att även den nationella transportplanen och andra
relevanta planer och program utgår från stadsmiljömålet. Det föreslogs också att
Trafikverket skulle ges tydligare direktiv att planera med utgångspunkt från att klimatmålet
ska nås. Utredningen föreslog också att kommunerna skulle ges nya verktyg i att styra
trafiken genom införande av parkeringsskatt och möjlighet att begära transportplaner i
samband med nyetablering.

Naturvårdsverket
Inom ramen för regeringsuppdraget om att ta fram åtgärder för en mer hållbar konsumtion
föreslog även Naturvårdsverket (2014) ett stadsmiljöprogram. Föreslaget utgick i stort sett
ifrån förslaget som Utredningen för fossilfri fordonstrafik lagt fram. En skillnad var dock att
man föreslog att uppdraget skulle genomföras av Trafikverket i samråd inte bara med
Naturvårdsverket och Boverket utan även i samråd med Folkhälsomyndigheten, regioner
och länsstyrelser, Sveriges kommuner och landsting samt Svensk kollektivtrafik. Även
Naturvårdsverket lyfte att genomförandet skulle underlättas om kommunerna fick
möjligheter att införa styrmedel som kan generera intäkter såsom en parkeringsskatt.

Boverket
Stadsmiljöavtal beskrivs även i Boverkets redovisning av regeringsuppdraget Förslag till
strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Boverket, 2014) som en åtgärd inom
insatsområdet bebyggelsestruktur och transporter.
Stadsmiljöavtal föreslogs kunna vara kommunala, mellankommunala eller regionala med ett
genomförande som utgick från förslaget i Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Skillnaden
jämfört med de tidigare förslagen var att stadsmiljöavtalen skulle ge en riktad stimulans till
stadsbyggnadsaspekter såsom arkitektur, form, design och gestaltning förutom till
kollektivtrafik, gång och cykel. Motivet var att stärka vissa aspekter inom
bebyggelseplaneringen som har stark koppling till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Nya etappmål för att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö till 2020 föreslogs samt nya
tillhörande åtgärder inom insatsområdena hållbar samhällsplanering, bebyggelsestruktur
och transporter samt nybyggnad och utveckling av befintlig bebyggelse. Två av etappmålen
som föreslogs har en tydlig koppling till stadsmiljöavtalen:
– År 2020 ska minst 15 kommunala, mellankommunala eller regionala stadsmiljöavtal vara
tecknade och förutsättningar till en ändamålsenlig bebyggelsestruktur finnas på plats.
– Ökningen i persontransportresandet i tätorter ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång
så att biltrafiken minskar. År 2020 ska personbilstrafiken i tätorter ha minskat med 10
procent jämfört med 2014.

Trafikverkets klimatscenario
Det finns flera skäl för att öka andelen kollektivtrafik, gång och cykel och minska biltrafiken
i städerna. Hur stora förändringar av resandet som krävs och kan ske beror både på de
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lokala förhållandena och på vilka miljömål eller samhällsmål som ska uppnås. Trafikverket
har utvecklat ett klimatscenario som beskriver vilka åtgärder som skulle behövas för att nå
klimatmål och mål om fossiloberoende fordonsflotta (Trafikverket, 2014). En tydlig slutsats
är att det inte räcker med tekniska åtgärder i energieffektivisering, elektrifiering och
biodrivmedel för att nå målen. Det krävs även en förändrad inriktning i planering och
utveckling av samhälle och transportsystem i riktning mot ett mer transportsnålt samhälle
med minskad biltrafik. Utöver det behöver även ökningen i godstransporter tas i förbättrad
logistik och transporter på järnväg och sjöfart så att lastbilstrafiken inte ökar. Till 2030
bedöms biltrafiken behöva minska med 10-20 procent jämfört med 2010 för att målen ska
kunna nås givet att man lyckas åstadkomma övriga åtgärder i energieffektivisering och
förnybar energi i scenariot. Minskningen avser biltrafiken totalt sett i landet. I storstäderna
är potentialen större. Även på landsbygd bedöms att det finns viss potential till minskning
genom att t.ex. utnyttja alternativ till resor i form av e-handel, resfria möten, distansarbete
och distansutbildning. Men framförallt gör de större insatserna i staden att trafiken inte
behöver minska lika mycket på landsbygden där alternativen till bilen är få.

Överväganden
Möjlighet att tillämpa befintligt regelverk för stadsmiljöavtalen?
I uppdraget ingår att redovisa om och i så fall vilka befintliga regelverk som kan användas
för stadsmiljöavtalen samt föreslå ändringar i dessa. I ett initialt skede undersöktes
framförallt om förordning (2009:237) om statlig medfinansiering av vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. skulle kunna tillämpas. Den visade sig inte lämplig att
använda framförallt eftersom den saknar flera viktiga delar som behövs i stadsmiljöavtalen.
Det handlar t.ex. om att det inte bara ställs krav på genomförande av de åtgärder som statlig
medfinansiering söks för utan också av motprestationer från kommunen och
samarbetspartner samt att dessa tillsammans ska bidra till ett huvudsakligt syfte. Istället har
Trafikverket tagit fram ett förslag på en ny förordning om statlig medfinansiering med fokus
på hållbara persontransporter i städer. En inspirationskälla för framtagning av förslaget har
varit förordning (2008:1407) om stöd till hållbara städer.

Ett nytt stadsmiljömål?
Det skulle vara en fördel om ett tydligt mål kunde antas av regering och riksdag på samma
sätt som man redan gjort i Norge genom nollväxtmålet (om att ta ökningen i
persontransporterna i kollektivtrafik, gång och cykel så att biltrafiken inte ökar). Boverket
föreslog i strategi till god bebyggd miljö att det skulle kunna ske som ett etappmål till
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det skulle göra det mycket tydligare vad som
behöver åstadkommas och göra att det kan ställas större krav på uppfyllande av målet.
Eftersom Trafikverket inte kan förutsätta att regeringen och riksdag beslutar om ett sådant
mål föreslås istället en något mjukare styrning med ett syfte om att skapa förutsättningar för
ökad andel kollektivtrafik, gång och cykel. Även om det inte är ett absolut krav att man i
analysen visar att man når hela vägen fram till detta syfte kommer ambitionsnivån vara en
viktig del i bedömningen och prioriteringen mellan olika ansökningar.

Vilket regelverk bör stadsmiljöavtalen finna stöd i?
Av regeringsuppdraget framgår att Trafikverket ska redovisa om och i så fall vilka befintliga
regelverk som kan användas samt föreslå eventuella ändringar i dessa. Trafikverket hanterar
ansökningar om statlig medfinansiering genom förordning (2009:237) om medfinansiering
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till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. Hanteringen inom ramen för den
förordningen bygger på ansökningar om utbetalning och saknar bedömning av syftet med
åtgärden och även den typ av uppföljning som är befogad i det nu aktuella projektet.
Trafikverket anser att det krävs ett tydligt och detaljerat regelverk som anger de objektiva
kriterier som ska ligga till grund för verkets bedömningar när ansökningar ska prövas och
medel ska fördelas i det aktuella projektet. Mot den bakgrunden är alternativen för reglering
ett regeringsbeslut där uppdraget till Trafikverket fastställs eller att frågan regleras i en
särskild förordning. Ur ett formellt perspektiv torde båda alternativen vara möjliga.
Utan att ta slutlig ställning till vilken regleringsform som bör användas vill Trafikverket föra
fram följande skäl som talar för en förordning.
I den process som beskrivs för urval av projekt som Trafikverket föreslår är de som kan söka
inte begränsade på annat sätt än att det är kommuner som kan söka medfinansiering.
Trafikverket har bedömt vad som bör ingå i en sådan ansökan och vilka parametrar som bör
ligga till grund för bedömningen av vilka ansökningar som kan beviljas medel.
Förordningsformen skulle då innebära en tydligare reglering av vilken ordning som ska
följas i förfarandet och vilka hänsyn som ska tas, både för verket och för de som kan ansöka
om statlig medfinansiering. Det är också den form som valts för reglering av andra
stödordningar av liknande karaktär, se förordning (2003:262) om statliga bidrag till
klimatinvesteringsprogram och förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer.
Slutligen kan tilläggas att den statliga medfinansieringen enligt denna stödordning rör
frågor som aktualiserar EU:s regelverk om statligt stöd. Möjligen kan en reglering genom
förordning ur detta perspektiv ses som tydligare avgränsning av vad stödet kan ges till.

Tidpunkter för ansökan i förordningen?
Angående förordningsförslaget finns anledning att kommentera följande. I § 7 skrivs att
ansökningar ska ges vid de tidpunkter som Trafikverket bestämmer. Om tidpunkterna kan
regleras direkt i förordningen innebär det en snabbare process då verket inte behöver
utfärda föreskrifter om detta. Detta kan lösas i samråd när det är klarlagt när en förordning
kan komma att träda ikraft.

Hur kan stadsmiljöavtalen bidra till regeringens ambition om ökat
bostadsbyggande?
Regeringen har som målsättning att byggandet ska öka till 250 000 nya bostäder 20152020. Den statliga medfinansieringen till hållbara persontransporter i städer innehåller i sig
inga medel till bostadsbyggande. Däremot kommer den kunna bidra till hållbara
persontransporter till, från och inom dessa bostadsområden. Den statliga
medfinansieringen fokuserar på en helhet där utvecklingen av staden och transportsystemet
sker på ett integrerat och hållbart sätt. Som motprestation till t.ex. ett nytt kapacitetsstarkt
kollektivtrafikstråk är det naturligt att det längs denna ställs upp planer på byggande av
bostäder men även planer på service och arbetsplatser.

Hur kan avtalen bidra till att andelen kollektivtrafik, cykel och gång samt hållbara
persontransporter ökar?
I förslaget till förordning anges ett syfte till vilket åtgärder som ges statlig medfinansiering
och motprestationer ska bidra. Det är att den statliga medfinansieringen ska skapa
förutsättningar för att en större andel av transporter ska ske med kollektivtrafik, cykel eller
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gång. I skälen till regeringens beslut om uppdraget framgår att genom detta skapas
förutsättningar för minskad biltrafik och därigenom bättre stadsmiljö och mindre trängsel.
Ansökningar med innovativa och klimatsmarta lösningar prioriteras vilket ytterligare bidrar
till hållbara persontransporter.

Hur kan stadsmiljöavtalen stötta implementering av nya transportlösningar och ny
teknik samt upphandling av den bästa tillgängliga tekniken
Den statliga medfinansieringen kan bidra till detta genom att ansökningar med innovativa
lösningar föreslås prioriteras.

Hur kan stadsmiljöavtalen utformas så att de främjar samhällsekonomiskt effektiva
och klimateffektiva lösningar samt bidra till miljökvalitetsmålet om Frisk luft och God
bebyggd miljö?
Lösningar som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser samt miljökvalitetsmålen God
bebyggd miljö och Frisk luft prioriteras bland ansökningarna. Det handlar om en integrerad
utveckling av stadens strukturer och transportsystem som ökar människors möjligheter att
åka kollektivt, gå och cykla och ha god tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter
utan bil. För kollektivtrafiken innebär det också att lösningar som minskar utsläpp av
växthusgaser, har låga eller inga utsläpp av luftföroreningar och är tysta prioriteras. Det kan
t.ex. handla om elektrifiering av busstrafik.

Hur kan stadsmiljöavtalen bidra till hållbar arbetspendling?
Den statliga medfinansieringen kommer enligt förslaget öka utbudet av kapacitetsstark och
attraktiv kollektivtrafik samtidigt som den förbättrar möjligheterna att gå och cykla.
Kollektivtrafiklösningar med låga emissioner av luftföroreningar, koldioxid och buller
kommer att prioriteras. Sammantaget bidrar den statliga medfinansieringen enligt förslaget
till en mer hållbar arbetspendling.

Bör särskild prioritet ges till projekt med god sysselsättningsskapande potential för
att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020?
Stadsmiljöavtal kan bidra till målet. Satsningarna på infrastruktur kommer att kortsiktigt ge
fler jobb. En bättre lokal och regional kollektivtrafik underlättar för studie- och
arbetspendling vilket underlättar för fler att få och kunna ta jobb. Mer långsiktigt så leder
hållbar stadsutveckling och hållbara persontransporter även till att staden lockar till sig ny
arbetskraft och nya etableringar vilket ökar dess konkurrenskraft.

Hur kan sociala aspekter integreras i stadsmiljöavtalen?
De faktorer som utpekas som viktiga för att minska den socioekonomiska segregationen i
samhället samverkar också med faktorerna för minskad biltrafik och ökad tillgänglighet med
gång, cykel och kollektivtrafik (WSP Analys och strategi (2011). Funktionsblandningen
kräver en större blandning mellan gammalt och nytt i staden med olika kostnadslägen.
Detta, tillsammans med ökat kollektivt resande och en mer levande stad, kommer göra att
fysiska möten mellan människor från olika sociala samhällsgrupper kommer öka i staden
vilket kommer vara positivt för social integration. Ökad social mix och fler människor som
är i rörelse leder också till minskat antal våldsbrott (WSP Analys och strategi, 2011, Jacobs
J. 1993/1961, Duany, A. & Plater-Zyberk E. 2008).
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Hur kan jämställdhet integreras i stadsmiljöavtalen?
Generellt leder en förbättring av kollektivtrafiken och att större andel väljer den till en
utjämning mellan mäns och kvinnors resande. Det är också önskvärt att det i framtagandet
av ansökan kan visas exempelvis att både kvinnor och män deltagit i framtagandet och
bedömningen av att åtgärden bedöms kvalificera sig för den statliga medfinansieringen samt
att åtgärden också genomförs på ett sådant sätt som kan öka jämställdheten. Detta kan
exempelvis vara att utformningen av en anläggning gestaltas på ett sådant sätt att den
innebär en trygg miljö för både kvinnor och män.

Hur kan stadsmiljöavtalen utformas så att ingående parter har ett helhetsperspektiv
där även andra åtgärder än de som medfinansieras stödjer regeringens syfte?
Utformningen av den statliga medfinansieringen enligt förslaget bygger på ett huvudsakligt
syfte och övriga syften till vilket både åtgärder som ges statlig medfinansiering och
motprestationer ska bidra. Eftersom åtgärderna och motprestationerna representerar
helheten bidrar det till att ingående parter får ett helhetsperspektiv.

Eventuella begränsningar i statsstödsreglerna
Åtgärderna som enligt förslaget kan få statlig medfinansiering är av tre slag. Den första är
statlig medfinansiering till kapacitetsstarka lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar.
Detta får betraktas som allmän infrastruktur vilken ska göras tillgänglig för användning
utan kostnad och på ett öppet sätt. Därmed bedöms inte statlig medfinansiering av denna
utgöra ett statligt stöd.
Den andra handlar om lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar som innebär att
demonstrera, testa och utvärdera nya transportlösningar. I de fall som infrastrukturen är
tillgänglig på ett öppet sätt (och utan kostnad) utgör den i likhet med det första fallet inte
något statligt stöd. Men även i fall där så inte är fallet behöver det inte nödvändigtvis
beaktas som statligt stöd. Gruppundantagsförordningen ger undantag för stöd till bland
annat experimentell utveckling, med vilket avses att förvärva, kombinera, forma och
använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta
kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer
eller tjänster (artikel 2.86). Alternativt kan hävdas att satsningarna rör lokal infrastruktur,
vilket också finns upptaget i gruppundantagsförordningen. Av övervägande 75 framgår
bland annat att om finansiering av lokal infrastruktur utgör statligt stöd i den mening som
avses i artikel 107.1 i fördraget bör sådant stöd undantas från anmälningsskyldigheten när
endast små stödbelopp beviljas. Avseende lokal infrastruktur är tröskelvärdet för anmälan
10 miljoner euro eller de totala kostnaderna som överstiger 20 miljoner euro för samma
infrastruktur (artikel 4.1.cc).
Vad slutligen avser merkostnader för miljöanpassning och energieffektivisering av fordon är
sådan medfinansiering statligt stöd i fördragets mening då det gynnar vissa företag. EUkommissionen har i gruppundantagsförordningen förklarat att sådant stöd är förenligt om
det ges för att företag ska ges möjlighet att gå längre än unionsnormer eller i avsaknad av
sådana höja nivån på miljöskyddet (gruppundantagsförordningen artikel 36.1). Stödet får
ges för investeringsmerkostnader (artikel 36.5). Tröskelvärde för anmälan är 15 miljoner
euro per företag per investeringsprojekt (artikel 4.1.s). Om åtgärden avser
energieffektivisering kan stöd ges för investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att
uppnå en högre nivå av energieffektivitet. Tröskelvärde för anmälan är 10 miljoner euro per
projekt och stödmottagare (artikel 4.1.t).
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Av ovanstående framgår således att viss statlig medfinansiering enligt vad som föreslås i
denna rapport uppfyller kriterierna för statligt stöd i EUF-fördraget. Trots detta är det
Trafikverkets bedömning att en notifiering till EU-kommissionen inte är nödvändig då den
statliga medfinansieringen kan ges i enlighet med gruppundantagsförordningen, givet att
kriterierna för respektive stödkategori är uppfyllda samt att stöd inte ska ges med högre
belopp än tröskelvärdet.
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Förslag till ramverk för statlig medfinansiering med
fokus på hållbara persontransporter i städer
Trafikverket har övervägt olika möjligheter till ramverk för stadsmiljöavtalen. Som redan
nämnts under överväganden landade detta i att ett förslag till ny förordning har tagits fram.
Förslaget till förordning redovisas i sin helhet i slutet av rapporten. I detta kapitel beskrivs
de ingående delarna mer ingående.
Valet att utgå från en förordning enligt vilken kommuner ansöker om statlig
medfinansiering med löfte om att genomföra motprestationer och uppföljning innebär att
det blir fråga om ett myndighetsbeslut. Något avtal kommer därmed inte att tecknas mellan
Trafikverket och kommunen. Framöver används därför inte begreppet stadsmiljöavtal utan
istället beslut om statlig medfinansiering för hållbara persontransporter i städer, oftast
förkortat, den statliga medfinansieringen.

Avgränsningar
Trafikverket föreslår att alla kommuner ska kunna söka den statliga medfinansieringen. Ett
ansökningsförfarande föreslås där de ansökningar som vid en sammanvägd bedömning bäst
bedöms uppfylla uppställda kriterier ska beviljas statlig medfinansiering, förutsatt att
åtgärden ryms inom tillgänglig budget.
I den kartläggning som gjorts avseende vilka åtgärder som skulle kunna komma i fråga för
statlig medfinansiering redan för 2015 är det företrädesvis de 20 - 30 största tätorterna som
kommit in med förslag. Det är rimligt att anta att de flesta beslut om statlig medfinansiering
för hållbara persontransporter i städer kommer att handla om kommuner i denna storlek.
Den slutsatsen dras bl.a. utifrån det underlag för kollektivtrafik som de kan presentera. Med
När vi nedan skriver städer är det huvudsakligen dessa tätorter och de kommuner som de
ligger i som avses.
Avgränsningen är en skillnad jämfört med i Norge där Regeringen pekat ut och definierat de
nio största tätortsområdena, de s.k. storbyområdena, som aktuella för bymiljöavtal.

Vem bör kunna beviljas statlig medfinansiering?
Trafikverket föreslår att endast kommuner kan beviljas statlig medfinansiering enligt
förordningen. Motiveringen är dels att det blir tydligt för staten vem som bär ansvaret för
genomförandet enligt beslutet, dels att kommunen har planeringsansvaret vilket är
avgörande för många motprestationer som kan bli aktuella i besluten.
Det har övervägts om beslutet skulle kunna gälla både kommun och den regionala
kollektivtrafikmyndigheten men det har bedömts att det skulle bli juridiskt komplicerat att
reda ut ansvarsförhållanden. Ett exempel skulle kunna vara vad som händer med de medel
som ska gå till en kollektivtrafikåtgärd om motprestationerna inte genomförs. Därför har
förslaget landat i att den statliga medfinansieringen endast kan beviljas till kommun.
Kommunerna kommer dock i sin tur ofta behöva teckna avtal med exempelvis
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kollektivtrafikmyndighet för att säkerställa ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i god
stadsmiljö samt att nödvändiga motprestationer genomförs.
Det har också övervägts om flera kommuner skulle kunna beviljas medel tillsammans. Även
här bedöms det som att det kan bli juridiskt komplicerat med ansvarsförhållanden om
åtgärder eller motprestationer inte genomförs. Det är dock en fördel om flera kommuner
samarbetar och att detta framgår av respektive kommuns ansökan.

Modell för den statliga medfinansieringen för hållbara persontransporter i
städer
I figur 1 beskrivs modellen för den statliga medfinansieringen översiktligt. Gemensamt för
alla beslut är ett huvudsakligt syfte att skapa förutsättningar för att en större andel
persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik, cykel eller gång och för hållbara
persontransporter. Det som betonas i modellen är att det utöver de statligt medfinansierade
åtgärderna i framförallt regional och lokal investering i kollektivtrafik även krävs
motprestationer i form av åtgärder och styrmedel från kommunen och dess
samarbetspartner för att uppnå det huvudsakliga syftet.
Utöver de statligt medfinansierade åtgärderna och motprestationerna kan också åtgärder i
nationell och regional transportplan inverka på möjligheten att uppnå det huvudsakliga
syftet. Denna inverkan behöver tas hänsyn till vid utformningen av förslaget till statligt
medfinansierade åtgärder och motprestationer. Åtgärder i nationell och regional
transportplan benämns nedan som övriga åtgärder. På sikt kan inriktningen i den statliga
medfinansieringen för hållbara persontransporter i städer få betydelse för utvecklingen av
nationell och regional transportplan.
En viktig del av besluten är uppföljning av genomförande av statligt medfinansierade
åtgärder, motprestationer, övriga åtgärder samt utvecklingen mot det huvudsakliga syftet
och övriga syften. I uppföljningen ingår även att följa upp miljöpåverkan.
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Figur 1 Modell för statlig medfinansiering för hållbara persontransporter i städer

Syften med den statliga medfinansieringen
Huvudsakligt syfte
Som huvudsakligt syfte med den statliga medfinansieringen för hållbara transporter i städer
föreslås:
Syftet med den statliga medfinansieringen är att skapa förutsättningar för att en större
andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik, cykel eller gång och för
hållbara persontransporter. På så sätt skapas förutsättningar för minskad biltrafik och
därigenom bättre stadsmiljö och mindre trängsel.
Det finns som nämnts flera skäl att minska biltrafiken och istället erbjuda alternativ i god
tillgänglighet i gång, cykel och kollektivtrafik i städerna. Trafikverkets klimatscenario och
utredningen för fossilfri fordonstrafik pekar på ett behov av att minska biltrafiken i landet
med 10-20 procent till 2030 för att nå klimatmålen jämfört med 2010. Största delen av
minskningen bör ske i städerna där potentialen är störst. För att åstadkomma en sådan
utveckling räcker det inte med de åtgärder och motprestationer som ingår i den statliga
medfinansieringen utan det krävs även nya och förändrade styrmedel och åtgärder. Flera
utredningar däribland utredningen för fossilfri fordonstrafik har föreslagit flera sådana
styrmedel. Några tas också upp i slutet av rapporten.
Om det vid eventuell förlängning av den statliga medfinansieringen bortom 2018 har införts
nya styrmedlen, bör man överväga att skärpa syftet med den statliga medfinansieringen. Ett
alternativ är att besluta om ett nytt etappmål för God bebyggd miljö och hänvisa till det.
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Övriga syften
Som övriga syften med den statliga medfinansieringen föreslås:
Den statliga medfinansieringen bör även bidra till kostnadseffektiv utveckling av nya
innovativa och klimateffektiva lösningar inom kollektivtrafiken, en hållbar
stadsutveckling samt bidra till uppfyllandet av miljökvalitetsmålen Frisk luft och God
bebyggd miljö.
För att åstadkomma ökade andelar kollektivtrafik, gång och cykel och minskad biltrafik
kommer det sannolikt även krävas innovativa lösningar i nya kollektivtrafikkoncept
alternativ utformning av infrastruktur, smarta informationssystem, ny styrning av trafik etc.
För att överflyttningen till kollektivtrafik även ska ge stora minskningar av utsläppen av
koldioxid krävs även nya lösningar med låga eller helst inga utsläpp av växthusgaser. Genom
att stötta kostnadseffektiv ny teknik med låg klimatpåverkan kan den statliga
medfinansieringen inte bara ge effekt för de städer där åtgärderna genomförs utan också
bidra till teknikutveckling och utgöra exempel för andra städer.
En utveckling av samhälle och transportsystemet med förtätning centralt och
kollektivtrafiknära, funktionsblandning, utformning utifrån gående och cyklister samt
effektiv och attraktiv kollektivtrafik kommer bidra till många olika samhällsmål. Regeringen
har målsättning om kraftigt ökat bostadsbyggande. För att detta ska kunna ske på ett
hållbart sätt är det viktigt att det till största delen sker centralt och kollektivtrafiknära
samtidigt som det kombineras med ökat utbud av hållbara transportlösningar. Den statliga
medfinansieringen kommer kunna bidra till detta. Det finns förstås också utmaningar i
utvecklingen. Förtätning ökar exponeringen för både luftföroreningar och buller genom att
människor kommer närmare källorna. Samtidigt bidrar utvecklingen till att emissionerna av
både buller och luftföroreningar minskar. Lösningen är inte att acceptera problemen utan
att finna lösningar på utmaningarna. Genom att kombinera förtätning längs
kollektivtrafikstråk med t.ex. satsning på tysta och emissionsfria bussar, lågbullrande
beläggning, hastighetsdämpande åtgärder, vändning av fasader så att tyst sida åstadkoms
mot en innergård samt god gestaltningskvalitet går det att lösa problemen.
Kommunen kan i ansökan också lyfta upp andra viktiga mål för den aktuella kommunen
utöver de syften som här tas upp med den statliga medfinansieringen. Det kan t.ex. handla
om att ökad social integration, ökad jämställdhet och ökad sysselsättning. Det kan
uppmuntras och visar på att kommunen ser utvecklingen av staden och transportsystemet
ur ett brett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll i ansökan om statlig medfinansiering för hållbara persontransporter i
städer
En ansökan om statlig medfinansiering ska innehålla:
– Beskrivning av framtida markanvändning, mål och ambitioner från aktuell och
miljöbedömd eller åtminstone behovsbedömd översiktsplan (ÖP).
– En analys av vad som krävs för att uppnå huvudsakligt syfte och övriga syften med den
statliga medfinansieringen.
– En beskrivning av åtgärder som statlig medfinansiering söks för.
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– En beskrivning av motprestationer.
– En beskrivning av övriga åtgärder.
– En beskrivning av uppföljning av genomförandet av åtgärder och motprestationer,
utveckling av biltrafik, färdmedelsval samt miljökonsekvenser.
Det föreslås inget planeringsbidrag för att ta fram en ansökan utan detta måste finansieras
av den sökande.
Innehållet beskrivs närmare i kommande avsnitt.

Aktuell och miljöbedömd översiktsplan
Utvecklingen av bebyggelsestrukturen har stor betydelse för trafikutvecklingen och därmed
också möjligheten att nå det huvudsakliga syftet med den statliga medfinansieringen. En tät
bebyggelse är en förutsättning för att kunna bedriva en attraktiv kollektivtrafik som väljs
före bilen till en rimlig kostnad. Funktionsblandning minskar behovet av längre resor och
här är speciellt funktionsblandning mellan bostäder och service av störst betydelse.
Blandning av bostäder och arbetsplatser har inte lika stor betydelse i en specialiserad
arbetsmarknad men är ändå viktigt då det ökar underlaget till service och gör att områden
lever under större del av dygnet.
Den framtida markanvändningen beskrivs i kommunens översiktsplan (ÖP). I denna och
trafikstrategi och andra planer och program beskrivs också mål som har koppling till
huvudsakliga syftet och andra syften och mål i besluten. För att kunna bedöma att mål,
ambitioner och markanvändning pekar i en riktning mot en hållbar stadsutveckling ska
därför ansökan innehålla länk till kommunens översiktsplan. Hänvisning bör också ges till
ytterligare planer och program om dessa bedöms som relevanta t.ex. trafikstrategin och
fördjupade översiktsplaner (FÖP) för delar av kommunen. Kommunens översiktsplan ska
förstås vara aktuell och vara miljöbedömd eller åtminstone behovsbedömd enligt gällande
lagstiftning.
För att bidra till huvudsakligt syfte, övriga syften och mål bör kommunens översiktsplan,
trafikstrategi och andra relevanta planer och program innehålla beskrivningar om
– Förtätning av bebyggelse inom dagens tätortsgränser, centralt och kollektivtrafiknära.
– Ökad funktionsblandning (bostäder, arbete, service).
– Utformning av stad och infrastruktur utifrån gående, cyklister och kollektivtrafik.
– Kapacitetsstark kollektivtrafik som binder ihop stadens delar, andra städer och deras
omland.
– Parkeringspolitik inriktad på minskad biltrafik och minskat antal bilar i staden.
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Analys
En ansökan ska alltid innehålla en analys av vad som krävs för att nå det huvudsakliga syftet
och övriga uppsatta syften och mål. För att kunna värdera och jämföra nyttan av olika
ansökningar ska även förslagens påverkan på miljö, hälsa och annan relevant påverkan
identifieras, beskrivas och bedömas i ansökan. Analysen och konsekvensbeskrivningen kan
stödja sig på befintliga planer och program t.ex. en trafikstrategi. Analysen utmynnar i ett
antal åtgärder och styrmedel. Dessa delas upp i åtgärder som man söker statlig
medfinansiering för, motprestationer och övriga åtgärder. De sista ingår inte i beslutet men
är ändå av vikt för uppfyllande av syften och mål.
Finns en trafikstrategi har det sannolikt redan tidigare gjorts analyser om behovet av
åtgärder vid framtagandet av den. TRAST-guiden (Sveriges kommuner och landsting samt
Trafikverket, 2011) och den tillhörande checklistan (Sveriges kommuner och landsting samt
Trafikverket, 2013) kan användas som ett processtöd i arbetet för att skapa en förankrad och
antagen trafikstrategi enligt metodiken i TRAST. I samband med denna process kan också
en kvalitetssäkring göras av tidigare målsättningar för hanteringen av trafik i staden. Mål
och åtgärder som tidigare föreslagits kan behöva anpassas eller revideras för att bidra till det
huvudsakliga syftet och andra syften och mål med den statliga medfinansieringen. Det
huvudsakliga syftet och vid behov även andra syften och mål med den statliga
medfinansieringen bör också implementeras i trafikstrategi och andra relevanta dokument
för att synliggöras i det kommunala arbetet. Exempel på planer och program som kan ingå
som underlag till analysen:
– Översiktsplan, ÖP (ingår alltid)
– Fördjupade översiktsplaner, FÖP
– Utbyggnadsplanering
– Hållbarhetsprogram
– Ortsanalyser
– Trafikstrategi
– Trafikplan
– Trafikförsörjningsplan
– Hastighetsplan
– Cykelstrategi
– Fotgängarprogram
– Parkeringsstrategi
Översiktsplan och andra planer och program som hänvisas till ska också länkas eller bifogas
till i ansökan. Hänvisning ska även ske till relevanta avsnitt i dokumenten.
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Inom ramen för framtagandet av en trafikstrategi enligt metodiken i TRAST bör en
konsekvensbeskrivning göras av föreslagna alternativa scenarier. En lämplig form att utgå
ifrån när man identifierar, beskriver och bedömer förslagens miljö- och hälsopåverkan är
metoden för att utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning. Rimligtvis behöver man inte följa
processen för miljökonsekvensbedömningar eller miljöbedömningar fullt ut. Det är t.ex. inte
nödvändigt att hålla samråd i samband med utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningen.
Viktigast är att beskriva biltrafik, färdmedelsval samt miljö- och hälsopåverkan i
nuläget, bedöma och beskriva nollalternativet (d.v.s. påverkan i framtiden om åtgärder och
motprestationer inte genomförs) samt bedöma och beskriva påverkan om åtgärder och
motprestationer genomförs. Särskilt bör skillnaderna bedömas och beskrivas mellan om
åtgärder och motprestationerna genomförs respektive inte genomförs samt mellan
nuvarande situation och om åtgärderna och motprestationerna genomförs. Detta ska sedan
också följas upp under tiden som beslutet gäller.
Gemensam metodik för analys inför en ansökan om statlig medfinansiering för hållbara
persontransporter i städer behöver tas fram i god tid inför en kommande
ansökningsomgång. Detta arbete föreslås initieras av Trafikverket.

Statligt medfinansierade åtgärder
De statlig medfinansierade åtgärderna ska ha stöd i analysen och beskrivas konkret i
ansökan. Beskrivningen ska innehålla totala kostnader, hur stor del som statlig
medfinansiering söks för samt hur kostnader fördelas över tiden och på olika delåtgärder.
Viktiga delmoment ska beskrivas och tidsättas så att uppföljning underlättas.
Genomförandet av åtgärderna är bindande genom beslutet på sätt att utbetalning kan
avbrytas om de inte genomförs. Åtgärderna kan dock justeras under tiden som beslutet
gäller men kräver då ett nytt beslut av Trafikverket. Behovet av justeringar ska skyndsamt
kommuniceras med Trafikverket.
Åtgärderna ska avse investeringar i kollektivtrafik och får inte avse drift och underhåll.
Statlig medfinansiering kan beviljas med högst 50 procent av kostnaden. Statligt
medfinansierade åtgärder, motprestationer och uppföljning ska slutrapporteras senast
1 oktober 2018. Efter godkänd slutrapport betalas de sista medlen ut. Stöd kan beviljas för
en eller flera åtgärder som är motiverade från analysen och därmed var för sig eller
sammantaget bidrar till att främja hållbara persontransporter i städer.
Investeringsåtgärder som föreslås kunna beviljas statlig medfinansiering är:
– Kapacitetsstarka lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar.
– Lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar som innebär att demonstrera, testa och
utvärdera nya transportlösningar.
– Merkostnader för miljöanpassning och energieffektivisering av fordon.
Utgångspunkten för vilka åtgärder som kan beviljas stöd och de avgränsningar som då görs
behöver ta i beaktande dels kundens perspektiv där kollektivtrafiken ofta är en del i en kedja
som består av flera färdmedel. Dels i utvecklingen mot en än mer effektiv och
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konkurrenskraftig kollektivtrafik. För den senare krävs resandevolymer som ger underlag
för en hög turtäthet. Åtgärder som beviljas stöd ska därför främst stödja de identifierade
stråk som redan har eller bedöms att i framtiden ha störst efterfrågan på en effektiv och
konkurrenskraftig kollektivtrafik. Dessa stråk är således där behovet att resa efterfrågas av
flest personer och som går till stora målpunkter, såsom centrum i tätorter, universitet,
högskolor, sjukhus, köpcentrum eller personalintensiva arbetsplatsområden.
Kollektivtrafiken bör även bidra till att binda ihop olika delar av staden. Det skapar
förutsättningar för olika befolkningsgrupper att mötas i staden utvecklar relationer som ger
social sammanhållning.
För att vara ett attraktivt alternativ till bilen och vara ett kapacitetsstarkt, effektivt och
konkurrenskraftigt stråk krävs större insatser i form av ett totalt serviceutbud som bland
annat innefattar:
– Hög turtäthet över större delen av dagen, veckan och året (10 minuter i tätort).
– Tydliga och gena linjer med hög framkomlighet.
– Hög tillgänglighet vid och kvalitet på bytespunkter.
– Effektivt fungerande noder och knutpunkter.
– Komfortabla fordon.
– Tydlig profil på linjerna genom utformningen av fordon och hållplatser, information och
skyltar.
– Väl fungerande information vid bytespunkter och ombord på fordonen.
– Enkla betallösningar.
Flera städer har sedan lång tid förbättrat sina kollektivtrafiksystem genom att utveckla
stomlinjer eller korridorer för kollektivtrafik med hög kvalitet. De åtgärder som genom den
statliga medfinansieringen beviljas stöd bör förstärka eller utveckla dessa delar.
Den statliga medfinansieringen begränsar sig inte till något speciellt trafikslag.
Kollektivtrafik inom såväl järnväg, vägtrafik som sjöfart kan vara aktuell.
Det är flera olika faktorer som påverkar hur kapacitetsstark, räknat i resenärer per timme,
som kollektivtrafiken är bland annat,
– utbud och turtäthet
– fordonstyp
– avstånd mellan hållplatser
– framkomlighet bland annat grad av separering från övrig trafik eller åtgärder som
prioriterar kollektivtrafik i förhållande till övrig trafik.
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Merkostnader för energieffektivisering och miljöanpassning av fordon
För att åstadkomma en god kollektivtrafik finns det utöver investeringar i infrastruktur ett
behov av stöd till fordon. I den nationella transportplanen 2004-2015 (dåvarande
banhållningsplanen) avsattes 4,5 miljarder kronor för att stödja anskaffning av spårfordon
järnväg, tunnelbana och spårvagn. Ett skäl för detta var betydande upprustningar i det
statliga järnvägsnätet i bland annat Skåne, Göteborg, Stockholm och Östergötland som
skapade utrymme för en utbyggd kollektivtrafik. Fordonsbidragen har hanterats i enlighet
med förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. De medel som avsattes i planen 2004-2015 fördelades
under åren 2004-2006 till berörda trafikhuvudmän (numera regionala
kollektivtrafikmyndigheten). Merparten av dessa bidrag har nu utbetalats. Bidragen har
dock under senare år varit ifrågasatta, främst på grund av konkurrensskäl.
För att skapa hållbara städer och transportsystem behövs även fortsättningsvis betydande
satsningar på fordon för lokal och regional kollektivtrafik. För att möta klimatutmaningen
och krav på bättre stadsmiljö kommer det krävas mer kapacitetsstarka och energieffektiva
fordon samt en ökad grad av elektrifiering genom eldrivna bussar och spårvagnar.
För att möta behovet av att kunna bevilja statlig medfinansiering till fordon samtidigt som
regelverket är förenligt med EU:s statsstödsregler föreslår Trafikverket att statlig
medfinansiering bara ska kunna beviljas för merkostnader för energieffektivisering och
miljöanpassning av fordonen. Statlig medfinansiering till merkostnader för teknik som ger
lägre utsläpp och därmed miljöförbättring eller energieffektivisering är i överensstämmelse
med EU:s gruppundantagsförordning. Ett bidrag motsvarande 30-55 procent av
merkostnaden för miljöförbättringen eller energieffektiviseringen kan beviljas.
Procentsatsen i det enskilda fallet är bl.a. beroende av det levererande företags storlek. De
flesta fordonstillverkare antas ha en storlek som gör att bidraget begränsas till 30 procent.
Om t.ex. stöd söks för investering i en elbuss och den skulle kosta 4 miljoner jämfört med 2
miljoner kr för motsvarande dieselbuss, får bidrag ges till 30 procent av 2 miljoner kr, d.v.s.
600 000 kr. Om den sökande istället väljer att söka för statlig medfinansiering av
infrastruktur och tar kostnaderna för fordonen själv skulle den sökande kunna få ett bidrag
på 2 miljoner kr för en investering som kostar 4 miljoner. Det gör det således mer förmånligt
att söka statlig medfinansieringen för investering i infrastruktur än i fordon.

Motprestationer
De åtgärder som statlig medfinansieras är sannolikt i sig inte tillräckliga för att uppfylla det
huvudsakliga syftet med den statliga medfinansieringen och inte heller att bidra i tillräcklig
grad till övriga syften och målsättningar. Det kommer därför krävas ytterligare åtgärder.
Dessa åtgärder måste därför kommunen säkerställa genomförandet av som motprestationer.
Vid bedömningen av ansökningarna är motprestationerna lika mycket värda som de
åtgärder som kan få statlig medfinansiering. Jämfört med andra medel, exempelvis statlig
medfinansiering enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m., innebär detta ett ytterligare krav på kommunen.
Motprestationerna ges inte statlig medfinansiering enligt förslaget till förordning om statlig
medfinansiering med fokus på hållbara persontransporter i städer. Däremot står det förstås
fritt att söka annan statlig medfinansiering för motprestationerna.
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Kommunen har inte alltid mandat över motprestationerna. Det kan t.ex. handla om
satsningar inom kollektivtrafiken som den regionala kollektivtrafikmyndigheten ansvarar
för. Beslutet innebär att kommunen ändå har ett ansvar att säkerställa genomförandet av
åtgärderna även om man inte har det direkta ansvaret. Kommunen har också ett
planeringsansvar för bebyggelsen. Detta ansvar kommer ofta behöva utnyttjas i besluten för
att säkerställa förtätning i t.ex. kollektivtrafiknära lägen. Det enda undantaget från ansvaret
att säkerställa genomförande av motprestationerna ligger i åtgärder som ingår i nationell
eller regional transportplan. Dessa åtgärder beskrivs under avsnittet Övriga åtgärder. Övriga
åtgärder ska dock ingå i såväl analys som uppföljning av besluten.
De motprestationer som analysen utmynnar i ska beskrivas konkret i ansökan.
Beskrivningen av viktiga delmoment ska beskrivas och tidsättas så att uppföljning
underlättas. Genomförandet av motprestationerna är bindande genom beslut på sätt att
utbetalning för de medfinansierade åtgärderna kan avbrytas om de inte genomförs. De kan
dock justeras under tiden som beslutet gäller men kräver då ett nytt beslut av Trafikverket.
Behovet av justeringar ska skyndsamt kommunicerats med Trafikverket.
Exempel på motprestationer är:
– Hållbar utveckling av bebyggelse genom förtätning centralt och kollektivtrafiknära, ökad
funktionsblandning etc.
– Gång- och cykelvägar.
– Lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar, utöver det som söks.
– Trafikering inom ramen för lokal och regional kollektivtrafik.
– Anpassning av gatumiljöer för ökad tillgänglighet och trygghet för gång-, cykel- och
kollektivtrafik.
– Anpassning av hastighetsgränser och efterlevnad av dessa för att öka tillgänglighet och
trygghet för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
– Användning av tillgång till och avgifter för parkering som styrmedel för minskad
biltrafik.
– Infartsparkering med anslutning till kollektivtrafik.
– Informationsinsatser för ökad andel hållbart resande i kombination med fysisk åtgärd.
En hållbar stadsutveckling med förtätning centralt och kollektivtrafiknära samt med en
blandning av olika funktioner är centrala förutsättningar för att kunna öka andelen resande
med kollektivtrafik, gång och cykel. Med alltför gles stadsstruktur går det inte att bedriva
kollektivtrafik på ett kostnadseffektivt sätt. Motprestationer kan konkret beskrivas i form av
utbyggnadsplaner centralt samt vid viktiga noder i ett kapacitetsstarkt stråk för
kollektivtrafik. ÖP och trafikstrategierna har ofta en inriktning som om den hölls skulle leda
till en hållbar stadsutveckling. Problemet ligger snarare i att ÖP inte är bindande och när det
väl kommer till detaljplaneskedet överväger andra ofta kortsiktiga prioriteringar. En tydlig
motprestation skulle därför kunna vara att kommunen förbinder sig att en viss andel (t.ex.

27

90 procent) av antagna detaljplaner för bostäder och kontor följer ÖP, trafikstrategi eller
motsvarande under perioden som beslutet gäller.
Externa köpcentra, men även stora köpcentra i staden, är ofta motsatsen till
funktionsblandning. De ger upphov till längre inköpsresor där tillgängligheten med bil är så
stor att kollektivtrafik och cykel har svårt att konkurrera. Externhandeln konkurrerar också
ut lokal service. Även om stora insatser görs att vid etablering och utbyggnad av externa
köpcentra förse den med kollektivtrafik kommer den stora tillgängligheten med bil sannolikt
ändå leda till minskad andel resande med kollektivtrafik totalt sett. Detta eftersom tillväxten
med bil blir mycket större. En motprestation skulle därför kunna vara att inte planera för
etablering av externa köpcentra för dagligvaruhandel utanför tätorterna under perioden som
beslutet gäller. Detta kan också tas beslut om en handelspolicy med tydlig inriktning på att
nya etableringar ska ha bättre tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik än med bil. I
planerna är det viktigt att också hantera godstransporterna. Om inte möjlighet ges till
effektiva godstransporter i centrala delar finns en risk att handeln flyttar ut till externa lägen
med följd att fler använder bilen för att handla.
En utveckling av kollektivtrafiken förutsätter att utgångspunkt tas i resenärens
förutsättningar och behov exempelvis att se till hela resan och underlätta smidiga byten av
färdmedel. Det är därför viktigt med motprestationer i utveckling av gång och cykelvägnät,
cykelparkeringar m.m. i anslutning till kollektivtrafikstråk eller bytespunkter längs dessa
stråk. För att bidra tillräckligt till det huvudsakliga syftet kommer det sannolikt att behövas
ytterligare åtgärder i kollektivtrafiken än de som man söker och får statlig medfinansiering
för. Det kan t.ex. handla om matartrafik till det kapacitetsstarka stråket. I ansökan kan dessa
åtgärder beskrivas antingen i form av vilka konkreta åtgärder som är planerade att
genomföras under perioden som beslutet gäller eller mer kvantitativt genom t.ex. att x antal
kilometer cykelväg ska byggas under perioden som beslutet gäller.
För att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik ställs det stora krav på både infrastruktur,
fordon och trafikering. Trafikeringen är inget som ges statlig medfinansiering (utöver statlig
medfinansiering till miljöanpassning och energieffektivisering av fordon) och blir därför en
tydlig motprestation. Här behöver kommunen tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten
säkerställa att den blir tillräcklig. Även detta behöver beskrivas konkret och
uppföljningsbart.
Utformningen av städerna och gatorna har under lång tid gjorts utifrån bilens behov, medan
gående och cyklister har fått stå tillbaka. Att anpassa gatumiljön till cyklister och gående
innebär att ta utrymme från biltrafiken och ge den till gång, cykel, kollektivtrafik och
godstransporter samt att anpassa hastigheten utifrån gående och cyklister. I de större
städerna görs detta ofta av utrymmesskäl då bilen tar mycket större plats än vad
motsvarande antal resenär som gående, cyklister eller i kollektivtrafik gör. För att nå
klimatmål och andra miljömål behöver man emellertid även i mellanstora och mindre städer
där trängseln inte är lika stort problem bättre utnyttja potentialen i alternativen till bilen.
Genom sänkning av hastigheten till 30 eller 40 på gator i centrala delar och i
bostadsområden ökar konkurrenskraften för gång, cykel och kollektivtrafik jämfört med bil.
För att få acceptans för hastigheterna behöver också utformningen förändras vilket med
fördel kan göras genom att ge mer utrymme till gående, cyklister och kollektivtrafik. De
lägre hastigheterna gör också att miljön både upplevs och är mer säker vilket gör att fler
vågar cykla och gå. Det ökar också möjligheterna att barn på egen hand kan ta sig till olika
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aktiviteter. Exempel på en motprestation skulle därför kunna vara att kommunen senast
under perioden som beslutet gäller ska gjort en översyn av hastighetsgränserna på gatunätet
och infört 30 eller 40 i centrala delar och i bostadsområden samt tagit fram en åtgärdsplan
att fysiskt anpassa gatumiljöerna för ökad självförklaringsgrad så att bilförarna känner att
de vill hålla hastighetsgränserna.
Såväl tillgång till parkering som prissättning av den är några av de få styrmedel för
biltrafiken som kommunen har tillgång till och som därmed borde vara motprestationer
som man i stort sett alltid kommer fram till vid analysen. Några exempel på
motprestationer skulle kunna vara att:
– Kommunen under perioden som beslutet gäller ska ha tagit fram en parkeringspolicy
med mål att reglera prissättning av och tillgång till parkering för att styra mot ett hållbart
resande.
– Kommunen inom centrala delar av tätorten som huvudregel ska ge möjlighet till flexibla
parkeringstal.
– Kommunen under perioden som beslutet gäller ska ha infört maxnivåer för parkeringstal
gällande arbetsplatser.
Flexibla parkeringstal innebär t.ex. att antalet parkeringar kan minskas i utbyte mot
mobilitetstjänster som bilpool, cykelparkering etc. God tillgång till kollektivtrafik och
basservice är faktorer som också bör sänka parkeringstalet. Hänsyn bör också tas till att
vissa målgrupper inte har samma efterfrågan på bilparkering t.ex. vid studentboende.
Tillgång till och pris på arbetsplatsparkering är en viktig faktor för val av färdmedel vid
arbetspendling. I de parkeringstal som kommunerna använder för nybyggnad är det
vanligast idag att man anger miniminivån för antalet parkeringsplatser som ska finnas i
området. Genom att få in maximinivåer om det största antalet parkeringar som får finnas i
pågående utbyggnadsplanering kan man långsiktigt påverka parkeringsutbudet för
arbetsplatser i staden.
Utanför städerna är alternativen till bilen inte lika väl utvecklade. För att de som bor utanför
staden eller i dess ytterområden inte ska behöva ta bilen ta hela vägen in i de centrala
delarna finns behov av infartsparkeringar vid kollektivtrafiklägen. Här är det en balansgång
mellan att använda dessa ytor till förtätning respektive bilparkering.
Många kommuner har idag ett aktivt mobility managagement-arbete med
informationsinsatser för att stödja de fysiska åtgärderna i t.ex. kollektivtrafik, gång och
cykel. Detta behöver då beskrivas konkret och uppföljningsbart. Det kan t.ex. handla om
antalet tjänster som arbetar med dessa frågor.
Det kan förstås även vara andra motprestationer än de som har exemplifierats ovan.
De motprestationer som bedöms som viktigast för att bidra till det huvudsakliga syftet är:
– Planer för bebyggelseutveckling centralt, kollektivtrafiknära och funktionsblandat
inklusive en målsättning om att detaljplanerna huvudsakligen ska följa översiktsplanen.
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– Utbyggnad av cykel och gångvägar och kollektivtrafik utöver det som statlig
medfinansieras.
– Utformning av och hastighet på gator i staden anpassade för gående, cyklister och
kollektivtrafik.
– Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter för minskat antal bilar och biltrafik i
staden.
Ansökningar som har med dessa åtgärder kommer ha bättre möjligheter att kvalificera sig.
Det är viktigt att dessa motprestationer och andra motprestationer som tas med blir
konkreta så att de går att följa upp.

Övriga åtgärder
Övriga åtgärder är åtgärder i nationell och regional transportinfrastrukturplan. Undantaget
är statligt medfinansierade åtgärder i kommunen som ingår i motprestationer. Övriga
åtgärder ska tas med i analysen om de är relevanta för bidragen till den statliga
medfinansieringens syften och mål och då även redovisas i ansökan. Det gäller både om
bidragen är positiva eller negativa. Det ingår även i uppföljningen att redovisa
genomförandet av dem. Detta för att få en helhetsbild av alla åtgärder och styrmedel som
påverkar utvecklingen mot det huvudsakliga syftet.
Det bör också påtalas att det även finns en möjlighet att få finansiering via
länstransportplaner. Den kan t.ex. användas för att finansiera cykelåtgärder och
kollektivtrafikåtgärder.

Uppföljning
I beslutet om statlig medfinansiering ingår att kommunen ska genomföra uppföljning.
Kostnaderna för uppföljningen ska inte belasta den statliga medfinansieringen utan blir
även den en form av motprestation.

Uppföljningen inkluderar uppföljning av:
– Genomförandet av åtgärder som statlig medfinansiering beviljas för.
– Genomförandet av motprestationer (konkreta åtgärder och styrmedel).
– Genomförandet av övriga åtgärder
– Uppföljningen av utvecklingen av biltrafik, resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik
samt andelar.
– Uppföljningen av miljökonsekvenser av genomförda åtgärder och motprestationer.
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All uppföljning sker årligen samt i form av en slutrapport i samband med slutpunkten för
beslutet. I samband med denna rapportering ska också Trafikverket och kommunen samt
eventuella andra parter som är viktiga för genomförande samlas för att gå igenom
uppföljningen och diskutera behovet av ytterligare åtgärder. Eventuella avvikelser från
planen vad gäller åtgärder, motprestationer och uppföljning i beslutet ska redovisas.
Betydande avvikelser innebär att utbetalningar av medel stoppas till dess att åtgärder,
motprestation eller uppföljning genomförts. Se mer i avsnitten om beslut respektive
styrning nedan.
Angreppssätten för den uppföljning som många kommuner redan gör av t.ex. trafik kan
variera. För att underlätta en samlad utvärdering av alla beslut bör gemensamma råd och
riktlinjer för uppföljning utvecklas. Detta är viktigt också utifrån perspektivet att utveckla
kunskap om åtgärders effektivitet. Framtagningen av råd och riktlinjer föreslås initieras av
Trafikverket.

Uppföljning av åtgärder som beviljats statlig medfinansiering
Den första delen av uppföljningen handlar om åtgärder som den statliga medfinansieringen
getts till. Åtgärderna förutsätts vara väl beskrivna vad gäller omfattning, tidplan,
samordning, ansvarsförhållanden, kostnader, finansieringsform samt typ av upphandling.
Uppföljningen består i att årligen samt vid avslut följa upp att åtgärderna har genomförts
enligt ansökan och beslut.

Uppföljning av motprestationer
Den andra delen som uppföljningen måste omfatta är de motprestationer som utlovas
utöver egen finansieringen av den åtgärd som beviljats statlig medfinansiering. Innehållet i
motprestationen redovisas i form av konkreta åtgärder och styrmedel som genomförts under
året och perioden som beslutet gäller. Det kan exempelvis handla om investeringar i gångoch cykelvägar samt väg- och gatuåtgärder som prioriterar gång cykel och kollektivtrafik.
För de motprestationer som ovan bedömts som viktigast d.v.s. planer för
bebyggelseutvecklingen, utformning och hastighet på gator samt parkering bör det även tas
fram nyckeltal för att underlätta utvärdering av besluten. Även detta bör ingå i arbetet med
att ta fram gemensamma råd och riktlinjer för uppföljning.

Uppföljning av övriga åtgärder
I uppföljningen ingår även att följa upp genomförandet av övriga åtgärder i nationell och
regional transportplan. Dessa åtgärder är förstås inte bindande för kommunen men är
viktiga att följa upp och redovisa för att få ett helhetsperspektiv på åtgärder och styrmedel
som bidrar till det huvudsakliga syftet med den statliga medfinansieringen.

Uppföljning av resande och trafik
Eftersom den statliga medfinansieringen ska stödja utvecklingen mot en ökad andel resande
med kollektivtrafik, gång och cykel är uppföljning av färdmedelsval centralt i uppföljningen.
Uppföljningen görs för helheten d.v.s. den samlade effekten av åtgärder som ges statlig
medfinansiering, motprestationer och övriga åtgärder. Uppföljning av detta kan göras
framförallt genom resvaneundersökningar och flödesmätningar för trafik. Uppföljningen
försvåras av att båda dessa metoder har brister i nuläget.
När det gäller resvaneundersökningar genomförs en nationell resvaneundersökning, RiksRVU. Den kräver nästan uteslutande komplettering om den ska kunna användas lokal nivå.
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I Kollektivtrafikbarometern finns också en resevanedel, med basår 2010, som för den
senaste redovisningen 2012 byggde på ca 51 000 intervjuer. Resvaneundersökningar
bedöms generellt av statistiker och analytiker successivt ha urholkats som metod på grund
av de som svarar över tid minskat kraftigt, så kallad ”enkättrötthet”. Undersökningar om
resvanor har gjorts och görs även regionalt och lokalt. Metoden är i nuläget ändå det bästa
sättet att redovisa ändringar ibland annat val av färdmedel. Genom att komplettera den
nationella resvaneundersökningen med ytterligare urval skulle kommunen till en lägre
kostnad än en egen resevaneundersökning få ett underlag som går att bryta ner på
kommunen. Ett problem är dock att det saknas beslut om fortsättningen för de nationella
resvaneundersökningarna efter 2016.
Resvaneundersökningar behöver kompletteras med mätningar av flöden och där kan i
dagsläget följande generella beskrivningar ges:
– Biltrafiken har man i normalfallet ett mycket bra grepp på genom bland annat ett stort
antal fasta mätpunkter.
– Även för kollektivtrafikresandet kan det sägas finnas ett bra underlag som visar antalet
resor och även fördelat exempelvis på stad och landsbygd.
– Uppgifter om cykeltrafik saknas i stor utsträckning men där har det under senare år skett
en mycket snabb utveckling. I nuläget finns närmare 200 fasta mätpunkter i städer att
jämföra mot att det för bara några år sedan fanns ett tiotal i hela landet. Bedömningen
från flera håll är att mätning av cykeltrafik kommer att fortsätta öka så att på några års
sikt finns uppgifter som närmar sig den nivå som finns för biltrafik.
– För gång finns i stort endast de uppgifter som kommer från resvaneundersökningar.
När beslut fattas om statlig medfinansiering är det centralt att det även finns en tydlig
redovisning av hur uppföljning av utveckling och fördelningen av resandet på olika
färdmedel kommer att ske.

Uppföljning av miljökonsekvenser
I den förenklade miljökonsekvensbeskrivningen i samband med ansökan görs en
beskrivning av miljökonsekvenserna. Detta ska också följas upp under tiden då beslutet
gäller åtminstone i samband med slutredovisningen.

Övrig uppföljning
Utöver ovanstående uppföljning kan även ytterligare uppföljning vara aktuell. Det kan
exempelvis handla om utvecklingen och effekter av fastställda översikts- och detaljplaner,
strategier och planer för trafik, parkering och cykel, åtgärder för minskat buller eller
förändringar i markanvändningen. Denna uppföljning sker genom årliga skriftliga
sammanfattningar som innehåller beskrivningar av åtgärder och så långt möjligt även en
bedömning av trender och effekter mot en hållbar samhällsutveckling och ett långsiktigt
hållbart transportsystem.
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Ansökan och beslut om medel för 2015Utifrån de förslag som Trafikverket fick in i början av 2015 har en preliminär bedömning
gjorts. Formella beslut om statlig medfinansiering kan dock inte tas förrän det finns en
färdig förordning och eventuella föreskrifter. Ett beslut om förordning kommer sannolikt
inte kunna ske förrän under hösten 2015 vilket innebär att eventuella beslut om
medfinansiering kan ske först tidigast i slutet av 2015. I den föreslagna förordningen finns
mot den bakgrunden en bestämmelse om att medfinansiering kan beslutas för redan
påbörjade åtgärder.
Om det ska vara realistiskt att medfinansiera projekt under 2015 bör ett beslut om
förordning alternativt annat regeringsbeslut komma senast under september. Då kan en
kort ansökningsomgång genomföras under oktober och beslut fattas i början av november.
Den sena starten gör att man också kan överväga att inte starta några projekt under 2015
och istället utgå från en kommande ansökningsomgång för 2016 och framåt. Detta
avgörande bör i så fall ligga på regeringen.

Ansökningsförfarande för 2016De projekt som eventuellt kan starta under 2015 kommer endast stå för en mindre del av de
2 miljarder som aviserats under perioden 2015-2018. Det föreslås därför åtminstone en
ytterligare ansökningsomgång. Förutsatt att ett beslut om förordning kommer under hösten
2015 bör en ansökningsomgång kunna genomföras där förslagen ska vara inne under första
kvartalet 2016 och beslut tas under andra kvartalet 2016. För att spara tid bör formerna för
ansökningar och beslut utvecklas parallellt med arbetet att fastställa förordningen.
Några tidpunkter för ansökningsomgångarna har inte angivits i förordningen eftersom det
är svårt att på förhand veta när förordningen blir beslutad. För att spara tid kan dessa läggas
in när det är mer känt när beslut om förordningen kommer tas. På så sätt behöver inte
Trafikverket utfärda föreskrifter om det.
Bidrag kan betalas ut förbehållet att medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget. Det bör
också förbehållas möjligheten att ha ytterligare en ansökningsomgång under i slutet av 2016
eller början av 2017 för projekt med start 2017 och framåt. Om det kommer tillräckligt bra
förslag redan under 2016 behöver denna möjlighet inte utnyttjas.
När ansökningarna kommit in till Trafikverket undersöker en intern nationell
bedömningsgrupp om förslagen uppfyller i förordningen angivna krav och gör därefter en
prioritering av förslagen utifrån utvärderingskriterierna. Parallellt skickas även förslagen
som uppfyller kraven till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Vinnova som
även de gör en prioritering enligt samma mall. När prioriteringarna kommit tillbaka från
myndigheterna sammanställer bedömningsgruppen de interna och externa prioriteringarna
och bereder ett förslag. Detta förslag skulle sedan kunna tas upp i ett råd bestående av
representanter för Trafikverket, Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och
Vinnova samt någon eller några representanter för akademin. Myndigheterna skulle själva
kunna bestämma vilka representanter man vill ha i rådet medan Trafikverket skulle utse
representanter för akademin. Rådet skulle sedan ge ett förslag på beslut. Förslaget till beslut
bereds av den interna bedömningsgruppen inför det formella beslutet av Trafikverket.
Formerna för samrådet med andra myndigheter inför Trafikverkets beslut av ansökningar

33

behöver utvecklas och ovanstående ska därför ses som ett förslag som inte nödvändigtvis
behöver bli den slutliga lösningen.

Kriterier och process för urval
Det första steget i urvalet av förslag till beslut om statlig medfinansiering är att undersöka
om ansökningarna uppfyller angivna krav i förordningen. Har ansökan gjorts för åtgärder
som medger statlig medfinansiering? Avser ansökan perioden 2015-2018? Uppgår den
statliga medfinansieringen (inklusive annan statlig och överstatlig medfinansiering) till
högst 50 procent av den totala kostnaden? Innehåller ansökan de delar som krävs? Det vill
säga:
– Beskrivning av framtida markanvändning, mål och ambitioner från aktuell och
miljöbedömd eller åtminstone behovsbedömd översiktsplan (ÖP).
– En analys av vad som krävs för att uppnå huvudsakligt syfte och övriga syften med den
statliga medfinansieringen.
– En beskrivning av åtgärder som statlig medfinansiering söks för.
– En beskrivning av motprestationer.
– En beskrivning av övriga åtgärder.
– En beskrivning av uppföljning av genomförandet av åtgärder och motprestationer,
utveckling av biltrafik, färdmedelsval samt miljökonsekvenser.
Ansökningar som uppfyller kraven utvärderas därefter utifrån:
– Helhet.
– Åtgärder som statlig medfinansiering söks för.
– Motprestationer.

De tre delarna ges lika stor vikt och summeras till en total värdering. Totalvärderingen utgör
sedan underlag för urvalet av förslag som får går till beslut om den statliga
medfinansieringen.
I helheten ingår att bedöma,
– hur översiktsplanen och andra relevanta planer och program bidrar till övergripande
syfte, övriga syften samt eventuella andra mål
– hur de föreslagna åtgärderna och motprestationerna enligt analysen bidrar till syftet
enligt övergripande syfte, övriga syften samt eventuella andra mål
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– förslaget till uppföljning av genomförande av åtgärder och motprestationer, uppföljning
av utvecklingen av biltrafik, resande med olika färdsätt samt uppföljning av
miljöpåverkan.
Till detta kan också ställas ett antal underliggande frågor. Finns en tydlig inriktning i
översiktsplanen, föreslagna åtgärder, motprestationer m.m. mot en hållbar stadsutveckling
och god gestaltningskvalitet? Finns tydliga mål i översiktsplan och eventuell trafikstrategi
som stämmer överens med den statliga medfinansieringens syften? Finns tydliga
beskrivningar i riktning mot en hållbar stadsutveckling och hållbara persontransporter? Om
det inte gör det har man då föreslagit åtgärder, t.ex. när dokumenten kan uppdateras? Finns
en tydlig koppling mellan markanvändningen och planeringen av infrastrukturen? Har man
i analysen kommit fram till en strategi med åtgärder som leder fram till huvudsakligt syfte,
övriga syften och mål?
Kompletterar åtgärder som man söker statlig medfinansiering för, motprestationerna och
övriga åtgärderna varandra väl? Har man redovisat kompletterande åtgärder i det fall att
man bygger på en tidigare analys som inte bygger på syften och mål för den statliga
medfinansieringen?
I bedömningen av åtgärder som statlig medfinansiering söks för bör det i detta läge redan
vara klart att det är åtgärder som enligt förordningen kan statligt medfinansieras. Det är
vidare en förutsättning att åtgärden stöds av den analys som gjorts och bidrar till uppsatta
mål och syften. Därutöver bedöms mognadsgrad, genomförbarhet, kostnadseffektivitet,
kvalitet och innovationsgrad. Vad gäller kostnadseffektiviteten utgår det från den totala
kostnaden för åtgärden. Om kommunen valt att ansöka för en lägre andel än 50 procent
medfinansiering har alltså ingen betydelse för bedömningen av kostnadseffektiviteten.
Även vad gäller motprestationerna är det förstås en förutsättning att de stöds av analysen
och bidrar till uppsatta mål och syften samt att de bedöms mogna, genomförbara, har god
kvalitet och eventuellt även bidrar till ökad innovationsgrad. Viktigt är att
motprestationerna är konkreta och uppföljningsbara. De bör också innehålla ett antal av de
exempel som anges i avsnittet om motprestationer ovan, speciellt de som utpekats som
viktigast:
– Planer för bebyggelseutveckling centralt, kollektivtrafiknära och funktionsblandat
inklusive en målsättning att detaljplanerna huvudsakligen ska följa översiktsplanen.
– Utbyggnad av cykel och gångvägar och kollektivtrafik utöver det som statligt
medfinansieras.
– Utformning och hastighet på gator i staden anpassade för gående, cyklister och
kollektivtrafik.
– Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter för minskat antal bilar och biltrafik i
staden.
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Beslut
När väl ett förslag har bedömts, prioriterats och eventuella mindre justeringar har gjorts kan
beslut om statlig medfinansiering tas. I beslutet regleras vilka åtgärder som får statlig
medfinansiering och när de ska vara genomförda samt vilka motprestationer och
uppföljning som ska genomföras samt tidpunkter för detta. Det framgår också när
slutrapportering ska göras.
Medel betalas ut efter genomfört arbete upp till 75 procent av totalt beviljade medel.
Resterande 25 procent betalas ut efter godkänd slutrapport.
Det har inte getts något förslag om att beslut enligt förordningen ska kunna överklagas.
Trafikverket ser inte några skäl till varför detta skulle behövas och det skulle om det tilläts
också kunna leda till förseningar.
Om åtgärder, motprestationer eller uppföljning inte genomförs enligt beslutet stoppas
utbetalningen av medel. Genom att medel inte betalas ut i förskott minskar behovet av
återkrav. Det kan dock inte uteslutas att det kan finnas behov av återkrav t.ex. om det visar
sig i efterhand att kommunen inte lämnat riktiga uppgifter om genomförandet. Det skulle
trots det som sagts ovan kunna övervägas om eventuella beslut om återkrav skulle kunna
överklagas.
Justeringar eller ändringar av innehållet i beslut under genomförandet kan göras efter
godkännande och beslut av Trafikverket. Behovet av sådana justeringar och ändringar ska
skyndsamt rapporteras till Trafikverket.

Styrning
En styrgrupp bildas för varje beslut bestående av Trafikverkets regionchef i den region
vilken kommunen ligger, representant för kommunen samt för kollektivtrafikmyndigheten.
Ytterligare representanter kan ingå i styrgruppen. Styrgruppen ska ha minst ett möte per år i
samband med redovisning av den årliga uppföljningen av beslutet. Styrgruppen diskuterar
utvecklingen inom vad som beslutats och lyfter behov av justeringar av innehållet i beslutet
för att nå det huvudsakliga syftet och öka bidraget till övriga syften och mål. Formella beslut
om ändringar kopplade till den statliga medfinansieringen tas av Trafikverket. Styrgruppen
kan även lyfta behov av kompletterande åtgärder och styrmedel utanför beslutet vilka
behandlas i ordinarie ordning.

Utvärdering av programmet
Utöver den uppföljning som ingår inom ramen för varje beslut föreslås även att det görs en
samlad utvärdering av besluten. Utvärderingen ska kunna beskriva den samlade nyttan av
åtgärder och motprestationer. Genom att besluten kommer innehålla många olika typer av
åtgärder och motprestationer kan en utvärdering även öka kunskapen om effekter av olika
typer av åtgärder. Resultaten bör kommuniceras för att sprida erfarenheter till andra
kommuner. Om dessa åtgärder och motprestationer sedan implementeras med eller utan
stöd av statlig medfinansiering andra kommuner kan nyttan öka ytterligare. Erfarenheterna
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från utvärderingen kan även nyttjas vid planering av en eventuell förlängning av den statliga
medfinansieringen för hållbara persontransporter i städer efter 2018 eller för liknande
satsning i framtiden i landet eller internationellt.
En utvärdering av den statliga medfinansieringen bör innehålla olika delar som
kompletterar varandra, en processutvärdering, en effektutvärdering för de olika projekten
samt en syntes för hela programmet. Utvärderingen föreslås läggas upp som ett
forskningsprojekt och finansieras av medlen som avsätts för statlig medfinansiering. Totalt
bedöms att det behövs 1-2 forskartjänster under 5 år vilket då skulle motsvara 0,3-0,5
procent av hela budgeten på 2 miljarder kronor. Detta bör även kunna innehålla den
utveckling av råd och riktlinjer för analys och uppföljning som behövs.
Syftet med en processutvärdering är att beskriva och analysera hur planeringen och
implementeringen av ramverket (förordningen) och de olika de olika projekten som fått
statlig medfinansiering gått till samt vilka förvaltningar inom kommunen,
kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket som involverats. Vidare hur allmänheten
eventuellt har involverats. Syftet är att få en bild av hur ramverket och projekten utvecklats
samt kunna dra slutsatser om vad som fungerat bra respektive mindre bra.
Processutvärderingen ska bidra till förståelse för valet av åtgärder samt hur dessa samspelar
med andra åtgärdsprogram och planer t.ex. inom ramen för den nationella och regionala
transportplaneringen. Ett annat syfte är att andra kommuner skall kunna dra nytta av dessa
erfarenheter vid planering av liknande projekt samt att erfarenheterna ska kunna forma
grund för fortsatta satsningar på statlig medfinansiering för hållbara persontransporter eller
liknande program i framtiden.
För varje beslut tas fram en utvärderingsplan där det bestäms vilka effekter som skall
utvärderas. Valet av de effekter, som skall utvärderas, utgår från syften och mål för den
statliga medfinansieringen och relevanta kommunala mål.
Kommunen ansvarar för att erforderliga data tas fram. Forskningsprojektet medverkar i
utvärderingen och gör en sammanfattande analys inom ramen för varje beslut. Denna kan
inte göras förrän en viss tid efter det att åtgärderna genomförts, ca ett år, för att alla effekter
skall ha hunnit materialiseras t.ex. beteendeförändringar.
När resultaten från process- och effektutvärderingarna avslutats vidtar en utvärdering av
hela programmet. Det innebär att man gör en syntes av både processen och effekterna. Detta
kan inte ske förrän hela programmet är avslutat.
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Påverkan på andra planer och program av den
statliga medfinansieringen
En viktig utgångspunkt i planeringen av transportsystemet är prognoser och scenarier för
den framtida utvecklingen av trafiken och transporterna. De prognoser som används i den
nationella och regionala planeringen av transportsystemet i Sverige men även de allra flesta
andra länder försöker beskriva utvecklingen med idag fattade beslut om åtgärder och
styrmedel. Prognoser som bygger på dessa förutsättningar pekar på fortsatt ökning av
personbilsresandet och även lastbilstransporter. Enligt senaste prognosen från Trafikverket
beräknas personbilstrafiken i landet öka med 25 procent mellan 2010 och 2030. Det
regionala personbilsresandet ökar med 28 procent medan det långväga ökar med 18
procent. Samtidigt beräknas det regionala bussresandet öka med 7 procent och regionalt
tågresande med 52 procent. Slår man ihop det regionala resandet med kollektivtrafik och
jämför med det regionalt bilresandet så är ökningen i bilresandet över fyra gånger större i
prognosen än ökningen i kollektivtrafikresandet mellan 2010 och 2030.
Prognoserna används i planeringen bl.a. för att beräkna den samhällsekonomiska
lönsamheten av projekten. I dessa vägs olika samhällsekonomiska nyttor mot varandra.
Normalt sett står restidsvinster för en mycket stor del av lönsamheten i kalkylerna.
Restidsvinsterna är direkt kopplade till prognostiserade mängder av resande och transporter
och de enskilda vinsterna för varje resa och transport. Det innebär förenklat att med större
mängd resande och transporter blir också vinsterna större så länge inte kapacitetstaket är
nått.
Vid framtagning av underlaget till nuvarande nationell plan gjordes ett antal
känslighetsanalyser till basprognosen. En sådan var för Trafikverkets klimatscenario som
hade en minskning av personbilstrafiken med 20 procent till 2030 jämfört med 2010 och en
oförändrad lastbilstrafik under samma period. Känslighetsanalysen gjordes för alla
vägprojekt i planen som var större än 200 miljoner kr. Av dessa var mindre än hälften
lönsamma i ett klimatscenario (netto nuvärdeskvot större eller lika med noll). Vilket kan
jämföras med mer än 80 procent i huvudanalysen. Sett till projekt som hade högre
lönsamhet än ”svagt lönsam” (netto nuvärdeskvot större eller lika med 0,5) var andelen 25
procent i klimatscenariot medan den var drygt 60 procent i huvudanalysen. Sett till
kostnaden för projekten stod de lönsamma projekten i klimatscenariot endast för 30 procent
av kostnaden (16 procent för de som hade lönsamhet större än svagt lönsam). Motsvarande
för huvudanalysen var 75 procent (respektive knappt 50 procent för de som hade lönsamhet
större än svagt lönsam).
Känslighetsanalyserna är till för att ge politiken ett förbättrat beslutsunderlag.
Känslighetsanalysen för klimatscenariot visar att om politiken skulle styra mot att
utgångspunkten för planeringen ska vara att klimatmålen ska nås skulle det innebära att
andra projekt prioriterades, i alla fall om man utgår från den samhällsekonomiska
lönsamheten.
Syftet med den statliga medfinansieringen är att andelen resande med kollektivtrafik, gång
och cykel ska öka vilket ger förutsättningar för minskad biltrafik och därmed förbättrad
stadsmiljö och mindre trängsel. Det innebär en stor skillnad jämfört med de prognoser som
är utgångspunkt för den nationella och regionala planeringen av transportsystemet. Det kan
innebära att den nationella och regionala planeringen lyfter fram behov och projekt som
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leder till ökad biltrafik och därmed försvårar möjligheterna att nå syftet för den statliga
medfinansieringen. I Norge har nollväxtmålet inte bara haft betydelse för bymiljöavtalen
utan även för den nationella och regionala planeringen av transportsystemet. Där har man
varit tydlig genom att målet är beslutat av Stortinget och regeringen som utgångspunkt för
såväl klimatförhandlingen som den nationella transportplanen utöver bymiljöavtalen. Det
har även haft inverkan på vilka framtida beräknade intäkter som från bompengarna.
Om inriktningen är att man vill öka andelen resande med kollektivtrafik, gång och cykel och
långsiktigt minska biltrafiken för att på så sätt förbättra stadsmiljön, minska trängseln och
skapa viktiga förutsättningar för att klara klimatmål och andra samhällsmål behöver detta få
genomslag även i den nationella planeringen. En fortsättning av den statliga
medfinansieringen för hållbara persontransporter i städer även efter 2018 skulle öka detta
behov ytterligare.
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Behov av kompletterande styrmedel och
finansiering
Ökade satsningar på kollektivtrafik är i sig inte tillräckligt för att åstadkomma en ökad andel
resande i kollektivtrafik. Det behövs även en stadsutveckling och kompletterande åtgärder
som understödjer utvecklingen. Viktiga delar kommer finnas med som motprestationer till
den statliga medfinansieringen. Kommunerna har dock begränsade tillgångar till styrmedel
för att styra trafiken och även få intäkter från trafiken för att finansiera åtgärder. I
Stockholm och Göteborg finns trängselskatt som har både en styrande effekt och ger
intäkter som används för infrastruktursatsningar. Övriga städer saknar styrmedel utöver de
möjligheter som finns i använda tillgång och prissättning på kommunal parkering och i viss
mån i hastighet och utformning av gatunätet. I Norge finns bompengen vars syfte är att
finansiera infrastruktursatsningar men i praktiken även har en styrande effekt på
biltrafiken. Erfarenheter därifrån visar att de har varit nödvändiga för att nå målsättningen
om att ökningen i persontransporterna ska tas i kollektivtrafik gång och cykel. Användning
av bompeng som finansiering och styrning är också en förutsättning i de norska
bymiljöavtalen.
Även i Sverige skulle kommunerna och kollektivtrafikmyndigheterna behöva ha tillgång till
styrmedel för att både kunna styra trafiken och få intäkter till investeringar mot ett mer
hållbart transportsystem. Utredningen för fossilfri fordonstrafik (2013) identifierade detta
behov och föreslog också att en skatt på privata parkeringsplatser skulle kunna vara ett
enklare alternativ till trängselskatt. Även IVL (2015) har med detta förslag i en ny rapport
för Trafikverket. Intäkterna skulle då vara en viktig del i finansiering av åtgärderna och
motprestationerna enligt besluten samtidigt som det skulle uppmuntra användning av
alternativ till bilen. Det finns två internationella exempel på parkeringsskatt dels
Storbritannien där det använts i Nottingham och dels Sydney i Australien.
En parkeringsskatt skulle vara en statlig skatt där kommunen begär hos regeringen att en
parkeringskatt införs. Skatten skulle sedan beslutas av riksdagen. Motsvarande skulle även
gälla om kommunen anser att skatten skulle behöva höjas. Det finns här en likhet med
förfarandet med trängselskatter. Intäkterna från skatten återförs till kommunen och kan
användas för åtgärder och motprestationer inom ramen för den statliga medfinansieringen.
Utredningen för fossilfri fordonstrafik (2013) och IVL (2015) föreslår utöver
parkeringsskatten att kommunen skulle kunna ges möjlighet att kunna begära gröna
transportplaner i samband med nyetablering eller ombyggnad från enligt plan- och
bygglagen alternativt enligt miljöbalken. Begreppet gröna transportplaner brukar användas
för att beskriva ett upplägg där arbetsgivare, byggherrar, fastighetsägare, kommersiella
hyresgäster, bostadsrättsföreningar etc. i ett område kommer överens med kommuner om
åtgärder för att styra resandet och godsleveranserna. Enligt förslaget från utredningen
tecknas ett avtal mellan kommun, byggherre och andra relevanta parter. Avtalet innehåller
maxtak för trafik eller parkering och de åtgärder som parterna förbinder sig att genomföra
för att inte överskrida taket. I de fall verksamheten överstiger maxtaket blir de ansvariga
skyldiga att betala vite eller alternativt att ta fram en handlingsplan med åtgärder som
minskar trafiken.
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Konsekvensbeskrivning
Innan de enskilda besluten är kända är det svårt att beskriva konsekvenserna annat än på ett
övergripande plan. Det ingår i ansökan att beskriva miljökonsekvenserna av ingående
åtgärder och motprestationer. Utöver uppföljning inom ramen för varje enskilt beslut
föreslås en samlad utvärdering av alla beslut tillsammans. Generellt kommer den statliga
medfinansieringen för hållbara persontransporter i städer att bidra till ett mer hållbart
resande och mer hållbar stadsutveckling. En sådan utveckling bidrar till ett stort antal
samhällsmål.
En mer hållbar stadsutveckling med tätare, gröna, mer funktionsblandade städer som är lätt
att röra sig till fots, cykla och åka kollektivt kan motiveras utifrån att man vill skapa
attraktiva städer som lockar till sig invånare, besökare och ekonomiska intressen. Det ger
förutsättningar för minskad biltrafik vilket är en nödvändighet tillsammans med teknisk
utveckling av fordon och drivmedel för att nå klimatmålet. Mindre trafik minskar
emissionerna av luftföroreningar och buller. Förtätningen ökar dock exponeringen för dessa
föroreningar. Det är viktigt att då samtidigt arbeta med åtgärder som både minskar
exponering och emissionerna ytterligare. Det kan röra sig om tystare beläggningar, minskad
användning av dubbdäck, miljözoner för tysta och emissionsfria fordon i särskilt känsliga
miljöer, vändning av fasader så att tysta innergårdar skapas med samtidigt lägre halter av
luftföroreningar etc.
Förtätningen av staden och ökad plats och prioritering för gång, cykel och kollektivtrafik
framför bilen minskar trängseln i staden eftersom dessa transportsätt är mycket mer
yteffektiva. Detta är något som bl.a. Stockholm tagit fasta på i sin framkomlighetsstrategi.
En ökning av andelen som går och cyklar innebär ökad fysisk aktivitet och därmed
förbättrad hälsa för befolkningen. Även en övergång från bilresor till resande med
kollektivtrafik ökar den fysiska aktiviteten eftersom det nästan alltid blir längre sträcka att
gå eller cykla när man reser kollektivt än med bil.
Med förbättrade möjligheter att gå, cykla och resa kollektivt ökar tillgängligheten. En
tillgänglighet som kan utnyttjas även av de som inte har tillgång till bil.
Minskad biltrafik och lägre hastighet gör också att oskyddade trafikanter får en säkrare och
tryggare miljö att röra sig i. Det ökar också barns möjligheter att själva ta sig till och från
skola och andra aktiviteter.
Större närhet genom ökad förtätning, funktionsblandning och tillgänglighet utan bil, för att
tillgängligheten till service såsom livsmedelsbutiker och offentlig service ökar. En
tillgänglighet som ökar oavsett om man har tillgång till bil eller ej.
Minskat anspråkstagande av mark för bebyggelse och infrastruktur är positivt även för
bevarande av jordbruksmark och den biologiska mångfalden. Då allt fler flyttar till städer
ökar också behovet av att ta tillvara landresurserna på ett mer effektivt sätt. Genom att
jordbruksmarken kan behållas i större utsträckning ökar också förutsättningarna för lokalt
producerade livsmedel. Detta kan ytterligare öka genom att utnyttja fasader, tak och ytor i
staden till livsmedelsproduktion. Viktigt är att inte minska grönytor och andra värdefulla

41

ytor för lek och rekreation i staden vid förtätningen utan att istället ta ytorna från gator,
parkering och redan bebyggda ytor.
Bedömning av kostnadseffektiviteten i åtgärderna är en del av utvärderingen av förslagen till
beslut om statlig medfinansiering för hållbara persontransporter i städer. Uppföljning av
såväl åtgärder som motprestationer ingår och om åtgärderna inte genomförs enligt beslutet
kan utbetalning av medel både stoppas och återkrävas.
Utöver att den statliga medfinansieringen i sig belastar stadsbudgeten med 2 miljarder
kronor under mandatperioden kommer även motfinansiering och motprestationer belasta
stat, kommun och landsting. Dessutom kommer en minskad tillväxt av biltrafiken minska
intäkterna från skatter på fordon och drivmedel.
Åtgärderna och motprestationerna inom ramen för den statliga medfinansieringen kommer
sannolikt att minska behovet av att använda och äga egen bil. Då bilinnehav är en stor
kostnad för de flesta hushåll skulle en utveckling där det är möjligt att göra sig av med en
eller flera bilar vara positivt för hushållens ekonomi. Om större del av utsläppsminskningar
kan ske i tätorter minskar också behovet av att styra bilanvändningen i glesbygd där
alternativen till bil är små. Det gör att den utveckling som den statliga medfinansieringen
genererar långsiktigt även kan vara till fördel för landsbygden genom att begränsa behovet
av höjda drivmedelsskatter.
Även för näringslivet minskar behovet av att använda bil i tjänsten vilket minskar
kostnaderna. Genom minskad trängsel och förbättrad kollektivtrafik ökar också andelen
effektiv arbetstid. En mer hållbar stadsutveckling ökar också generellt produktiviteten i
staden.
En ökad andel resande med kollektivtrafik, gång och cykel och minskad andel biltrafik
bedöms kunna utjämna skillnader mellan mäns och kvinnors resvanor. Förtätning,
funktionsblandning och förbättrade möjligheter att åka kollektivtrafik, cykla och ökar också
den socioekonomiska integrationen. Funktionsblandningen kräver en större blandning
mellan gammalt och nytt i staden med olika kostnadslägen. Detta tillsammans med ökat
kollektivt resande och en mer levande stad ökar fysiska möten mellan människor i olika
sociala samhällsgrupper. Ökad social mix och fler människor i rörelse under större del av
dygnet minskar också antalet våldsbrott.
Det förslag till förordning som föreslås ger kommunerna valfrihet att själva välja de mest
effektiva åtgärderna och motprestationerna. Därmed inkräktar inte besluten om statlig
medfinansiering för hållbara persontransporter på det kommunala självstyret.

Effekt på koldioxidutsläpp - räkneexempel
Hur mycket andelen kollektivtrafik, gång och cykel kommer öka och tillväxten i biltrafik
minskar beror som sagt på innehållet i de beslut som kommer fattas. Det gör att effekten på
koldioxidutsläppen är beroende på besluten. Nedanstående räkneexempel kan dock ge en
uppfattning av storleksordning. I räkneexemplen antas att tillväxten i personbilstrafik enligt
Trafikverkets basprognos istället tas i kollektivtrafik, gång och cykel. Antagandet görs för tre
olika områden, enbart för storstäderna, för alla tätorter i Sverige samt för personbilstrafiken
totalt i landet. Om biltrafiken i tätorter i Sverige genom den statliga medfinansieringen och
andra åtgärder och styrmedel skulle hållas på 2014 års nivå skulle utsläppen av
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växthusgaser år 2030 bli 440 000 ton koldioxidekvivalenter lägre än om trafiken skulle
utvecklas enligt Trafikverkets basprognos (2014). Det skulle innebära en total besparing på
4,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter mellan 2015 och 2030.

Antal km
personbilstrafik
förhindrat
Utsläpps‐
(miljarder
reduktion 2030
fkm/år)
ton CO2ekv/år
Om biltrafiken i
storstäder inte ökade
och istället togs i koll,
gång och cykel2
Om biltrafiken på
tätortsgator inte ökade
och istället togs i koll,
gång och cykel
Om biltrafiken i landet
inte ökade och istället
togs i koll, gång och
cykel3

Ackumulerad
utsläppsreduktion
2015‐2030
ton CO2 ekv

1,6

130 000

1 400 000

4,3

440 000

4 700 000

15,2

1 100 000

12 00 000

2 Räknat på personbilstrafik i tätort/storstäder. Ingen ökning jämfört med 2014. Biltrafiken
går till 54% till busstrafik och övrigt till spårväg, gång och cykel. Enbart utsläpp från fordon.
Beläggning personbil 1,7 personer/fordon, buss 18 personer/fordon (snitt enligt
Trafikanalys). 54% kommer från förhållandet mellan buss och summa lokal kollektivtrafik,
gång och cykel enligt Trafikanalys.
3 Räknat på all personbilstrafik i landet. Ingen ökning jämfört med 2014. Biltrafiken går till
31% till busstrafik och övrigt till spårväg, gång och cykel. Enbart utsläpp från fordon.
Beläggning personbil 1,7 personer/fordon, buss 18 personer/fordon (snitt enligt
Trafikanalys). 31% kommer från förhållandet mellan buss och summa buss, bantrafik, gång
och cykel enligt Trafikanalys.
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Redogörelse av synpunkter från berörda aktörer
Synpunkter på förslaget till statlig medfinansiering av hållbara transporter i städer har
inhämtas dels från samrådsgruppen bestående av representanter från Boverket,
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Vinnova samt Sveriges kommuner och landsting.
Dels från den hearing som genomfördes 17 april. På hearingen deltog 91 personer från
kommuner, kollektivtrafikmyndigheter, planupprättare, myndigheter (inklusive
Regeringskansliet), näringsliv och intresseorganisationer.
Nedan tas de viktigaste synpunkterna upp från samrådsgruppen och hearingen.
Huvudsakligt syfte
Boverket anser att syftet borde ändras från att skapa förutsättningar för ökad andel
kollektivtrafik, gång och cykel till att syftet är att en större andel ska ske med kollektivtrafik,
gång och cykel. Som nämnts i rapporten har Boverket även tidigare föreslagit att ett
etappmål för God bebyggd miljö bör fastställas med liknande formulering.
Naturvårdsverket ger följande förslag på huvudsakligt syfte: Stadsmiljöavtalen ska bidra till
minskad biltrafik och till att en ökad andel av transporterna i städer sker med
kollektivtrafik cykel och gång samt till innovativa lösningar inom kollektivtrafiken.
Även Energimyndigheten förordar ett tydligt och nationellt beslutat mål om att biltrafiken i
staden minskar till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. Det skulle enligt myndigheten
stärka kommunerna i dialogen med medborgare och näringsidkare i frågor som rör
begräsningar i biltrafiken, vilka ofta ifrågasätts.
Vinnova har inte några synpunkter på formuleringen av huvudsakligt syfte utan bifaller
denna. Däremot har de haft synpunkter på att övriga syften bör lyftas fram tydligare i
processer och utvärderingskriterier. Här har förtydligats i rapport och förordning att
utvärderingen utgår även från dessa.
Trafikverket håller med myndigheterna om att det skulle vara en fördel om ett tydligt mål
beslutas av regering och riksdag på motsvarande sätt som gjorts i Norge och som föreslagits
av Boverket. Eftersom Trafikverket inte kan förutsätta att det kommer ske har istället
föreslagits en mjukare modell med ett huvudsakligt syfte i förordningen.
Övriga syften
Sveriges kommuner och landsting har föreslagit att bostadsbyggandet ska lyftas in tydligare
i övriga syften. Detta har gjorts genom att förtydliga i övriga syften att den statliga
medfinansieringen ska bidra till en hållbar stadsutveckling som då inkluderar även
bostadsbyggandet.
Avgränsning och definition av städer
Under hearingen efterfrågades en tydligare definition av vad som menas med stad. Detta har
även framförts av flera av samrådsmyndigheterna. Stad ingår i det huvudsakliga syftet och
det är därför viktigt att definiera. Under avsnittet avgränsning skrivs att städer här
huvudsakligen handlar om de 20-30 största tätorterna i landet och de kommuner som dessa
ligger i.
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Naturvårdsverket går något längre då de bedömer det som rimligt att göra en avgränsning
till att enbart kommuner med de största tätorterna bör kunna söka statlig medfinansiering.
Detta åtminstone så länge som tillgängliga medel är begränsade till de 2 miljarderna som
har aviserats.
Tidsperspektivet
Under hearingen framfördes att perioden 2015-2018 är kort särskilt om man vill få till
innovativa lösningar. Vinnova lyfter också fram svårigheterna att utvärdera åtgärdernas
fulla effekt redan 2018-2019. En förlängning 2019-2029 (som kommande nationell plan)
skulle ge större möjligheter. Vid en sådan förlängning bör även nationell och regionala
planer samt stadsmiljöavtalen synkroniseras bättre. Man skulle även kunna överväga att
lyfta in fler delar av planerna under samma paraply som den statliga medfinansieringen för
hållbara persontransporter i städer.
Fler parter?
Under hearingen kom flera synpunkter på att den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör
kunna ingå i beslutet tillsammans med kommunen. Detta har övervägts men det har
bedömts att det skulle bli juridiskt komplicerat att reda ut ansvarsförhållanden.
Det kom också synpunkter att flera kommuner bör kunna söka tillsammans. Även här
bedöms det som att det kan bli juridiskt komplicerat med ansvarsförhållanden om åtgärder
eller motprestationer inte genomförs. Det är dock en fördel om flera kommuner samarbetar
och att detta framgår av respektive kommuns ansökan.
Åtgärder som föreslås kunna få statlig medfinansiering
Under hela uppdraget har det kommit synpunkter på att åtgärder för att öka tillgängligheten
för gående och cyklister bör kunna få statlig medfinansiering enligt förslaget. Detta var
också en av de mest frekvent framförda synpunkterna under hearingen.
Boverket lyfter också upp detta i sina synpunkter på utkast till slutrapporten. Överlag tycker
man också att åtgärder och ska-krav som stimulerar till en attraktiv stadsmiljö och till
byggandet av en stad på människans villkor måste lyftas fram tydligare.
Även Energimyndigheten lyfter i sina synpunkter behovet av medfinansiering till åtgärder
för gång och cykel. De pekar på detta behov inte minst för små och mellanstora städer som
saknar behov eller underlag för kollektivtrafik. De pekar även på att för de mindre
kommunerna kan också ett litet bidrag vara av stor betydelse.
Uppdraget är dock tydligt att den statliga medfinansieringen ska gå till kollektivtrafik och
inte till gång- och cykelåtgärder (förutom de cykel- och gångåtgärder som naturligt ligger i
bytespunkter och noder). Dessa åtgärder blir dock mycket viktiga motprestationer för att få
till en bra helhet.
Under hearingen ställdes också frågor om teknik för reseplanering och betallösningar bör
kunna få statlig medfinansiering. Vid den tidpunkten fanns det med i förslaget men har nu
tagits bort.
Motprestationer
Överlag är synpunkterna på att kräva motprestationer och uppföljning positiva. Några bl.a.
Sveriges kommuner och landsting påpekar dock, mycket riktigt, att det ställer större krav än
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för den statliga medfinansiering som idag finns av regional kollektivtrafik m.m. Även de är
dock positiva till att man skall kräva det. Det är viktigt att påpeka att det är kommunen
tillsammans med sina samarbetsparter som själva föreslår motprestationerna. Några har
dock lyfts upp som extra viktiga vid prioriteringen mellan olika ansökningar.
Uppföljning
Under hearingen framfördes att det behövs tydliga riktlinjer för uppföljning. Trafikverket
avser att initiera utveckling av detta så att det finns råd och riktlinjer till en
ansökningsomgång.
Modell för utbetalning
Synpunkter på att man istället borde ha en modell där en del av medlen betalas ut redan vid
beslut och att en mindre del vid slutrapportering. Detta har övervägts men bedömningen är
att den modell som förordas med betalning upp till 75 procent utifrån upparbetade
kostnader och 25 procent efter godkänd slutrapport innebär mindre risker för staten.
Vinnova har framfört att beloppet som hålls inne bör vara maximalt 10 procent. Motivet att
inte betala ut de sista 25 procenten förrän efter godkänd slutrapport är för att ge tydliga
incitament att genomföra motprestationer, uppföljning och slutrapportering. Det är relativt
korta tidsperioder och Trafikverkets bedömning är att det inte innebär något större problem
för kommunen om 25 procent hålls inne istället för en lägre andel som t.ex. 10 procent.
Större grad av processinriktning
Boverket lyfter också att det är viktigt att inte enbart ställa krav på fysiska dokument, man
behöver också säkerställa att kommunerna har fungerande processer och samverkan för att
kunna planera för en hållbar stadsutveckling. Även Energimyndigheten är inne på denna
linje och föreslår att någon form av beskrivning kopplat till processen därför kan behöva
bifogas i ansökan. Trafikverket har valt att inte gå vidare med något förslag här då fokus
ligger på att åtgärder och motprestationer genomförs och inte hur kommunen organiserar
detta arbete.
Merkostnader för teknik för miljöanpassning och energieffektivisering av fordon
Boverket anser att merkostnader för teknik för miljöanpassning och energieffektivisering av
fordon inte bör ges statlig medfinansiering inom ramen för denna förordning utan istället
bör ligga som motprestationer. De motiverar det med att medfinansiering till fordon är en
del för att nå CO2-oberoende, men det bör ske under andra former än ”stadsmiljöavtal”.
Exempelvis ”miljöbilspremie för bussar”. Trafikverket har bedömt att det finns ett stort
behov av investering i fordon med låga emissioner för bidra till syftena med den statliga
medfinansieringen. Så länge det inte finns tillräckliga andra former för detta är det
motiverat att kunna söka och beviljas medel för merkostnader för teknik för
miljöanpassning och energieffektivisering av fordon inom ramen för den föreslagna
förordningen.
Klimatanpassning
På hearingen framfördes att anpassning till ett förändrat klimat skulle kunna vara en
motprestation. Det är en intressant tanke. Det finns internationella exempel på där man
samordnat planeringen för att anpassa staden för ett förändrat klimat med att göra staden
mer anpassad för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det har dock inte tagits med i
förslaget till förordning.
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Råd och bedömningsgrupper
Naturvårdsverket är tveksamma till ett råd med myndigheter och akademi som rådgivande
inför beslut av vilka ansökningar som beviljas medfinansiering, åtminstone så länge
beloppen inte är större och tidsperioden längre. Vinnova framför dock att de skulle vilja se
ett större råd som även innefattar kollektivtrafikbranschen och även andra externa
bedömare med större kompetens om de motprestationer som kan bli aktuella. Trafikverket
behöver efter samråd med relevanta myndigheter utveckla ett system tillräckligt
kompetensunderlag för bedömning av ansökningarna och som samtidigt är avvägt mot
satsningens storlek och tidsomfång.
Styrning
Ytterligare en del som behöver utvecklas vidare är hur styrningsmodellen bör se ut. Något
som också Vinnova framför. Detta finns översiktligt beskrivet i rapporten om att ett årligt
möte ska genomföras för varje beslut mellan Trafikverket, kommunen och den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
Möjlighet att överklaga
Naturvårdsverket lyfter möjligheten att överklaga och att behovet av denna möjlighet ökar
med ökande belopp. Trafikverket har valt att inte ta med möjligheten att överklaga då den
statliga medfinansieringen är begränsad över tid. Även i KLIMP-programmet och i
programmet för Hållbara städer fanns ingen möjlighet till att överklaga beslut.
Ytterligare arbete behövs
Det finns en del synpunkter som handlar om förtydligande krävs vad gäller
ansökningsförfarande, analys, avtal mellan regionala kollektivtrafikmyndigheten och
kommun, beslutsförfarande, uppföljning m.m. En del har inarbetats i rapporten och
förslaget till förordning andra frågor är sådant som kan utvecklas parallellt med
fastställande av förordningen och som då Trafikverket avser initiera.
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Förslag till förordning
Förordning om statlig medfinansiering med fokus på hållbara
persontransporter i städer
1 § Enligt denna förordning får, om det finns medel, statlig medfinansiering ges till
kommuner för investeringar i åtgärder som främjar hållbara persontransporter i städer.
Förordningen medger statlig medfinansiering under perioden 2015-2018.
Syfte
2 § Syftet med statlig medfinansiering enligt denna förordning är att skapa förutsättningar
för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik, cykel eller gång
och för hållbara persontransporter. På så sätt skapas förutsättningar för minskad biltrafik
och därigenom bättre stadsmiljö och mindre trängsel.
Den statliga medfinansieringen bör även bidra till kostnadseffektiv utveckling av nya
innovativa och klimateffektiva lösningar inom kollektivtrafiken, en hållbar stadsutveckling
samt bidra till uppfyllande av miljökvalitetsmålen Frisk luft och God bebyggd miljö.
Åtgärder som kan få statlig medfinansiering
3 § Statlig medfinansiering får ges för en eller flera åtgärder som var för sig eller
sammantaget bidrar till att främja hållbara persontransporter i städer.
Statlig medfinansiering får ges till
– kapacitetsstarka lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar,
– lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar som innebär att demonstrera, testa och
utvärdera nya transportlösningar, eller
– merkostnader för miljöanpassning och energieffektivisering av fordon.
4 § Statlig medfinansiering får inte ges till en åtgärd som
–

följer av skyldighet i lag eller annan författning

–

avser löpande drift och underhåll

–

har påbörjats innan beslut om statlig medfinansiering enligt denna
förordning har fattats

–

avser totalkostnad för nyinvestering i fordon.

Undantag från tredje strecksatsen får medges för ansökningar som behandlas av
Trafikverket under 2015.
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5 § Statlig medfinansiering kan beviljas med högst 50 % av de kostnader som har bedömts
rimliga för genomförandet av åtgärden.
Vid beräkningen av den statliga medfinansieringens storlek ska kostnaden beräknas som
investeringskostnaden minskad med annat statligt eller överstatligt stöd.
Statlig medfinansiering enligt denna förordning kan inte beviljas för de motprestationer
som ska genomföras enligt ansökan, för uppföljning eller för andra övriga åtgärder.
Motprestationer som ska ingå i ansökan
6 § Motprestationer ska vara andra åtgärder än de som medfinansieras och ha ett
helhetsperspektiv som stödjer syftet enligt § 2.
Ansökan om statlig medfinansiering
7 § En ansökan om statlig medfinansiering ska ges in till Trafikverket vid de tidpunkter som
verket bestämmer.
8 § En ansökan ska innehålla
–

en beskrivning av framtida markanvändning, mål och ambitioner från aktuell
och miljöbedömd eller åtminstone behovsbedömd översiktsplan (ÖP),

–

en analys av vad som krävs för att uppnå syftet enligt § 2,

–

en beskrivning av åtgärder som statlig medfinansiering söks för,

–

en beskrivning av motprestationer,

–

en beskrivning av övriga åtgärder och

–

en beskrivning av uppföljning av genomförandet av åtgärder och
motprestationer, utveckling av biltrafik, färdmedelsval samt
miljökonsekvenser

Prövningen
9 § Ansökan prövas av Trafikverket.
10 § Prövningen innebär en avvägning mot andra konkurrerande ansökningar. Trafikverket
ska vid denna prövning ta hänsyn till
– hur översiktsplan och andra relevanta planer och program bidrar till syftet enligt § 2,
– hur de föreslagna åtgärderna och motprestationerna bidrar till syftet enligt § 2,
– förslaget till uppföljning av genomförande av åtgärder och motprestationer, uppföljning
av utvecklingen av biltrafik, resande med olika färdsätt samt uppföljning av
miljöpåverkan,
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– föreslagna åtgärders genomförbarhet, kostnadseffektivitet, kvalitet och innovationsgrad
– föreslagna motprestationers genomförbarhet, kvalitet och bidrag till ökad
innovationsgrad och
– andra omständigheter som har betydelse för möjligheterna att uppfylla syftet enligt § 2.
Beslut om statlig medfinansiering och utbetalning av statlig medfinansiering
11 § Trafikverket ska meddela resultatet av sin prövning genom ett beslut.
Av beslutet ska framgå
– vilka åtgärder som beviljas statlig medfinansiering
– åtgärdernas start- och sluttidpunkt
– de kostnader som godkänns för åtgärdernas genomförande
– det belopp statlig medfinansiering som maximalt kan betalas ut för åtgärdernas
genomförande
– de villkor som gäller för statliga medfinansieringens ändamål
– utbetalning av statliga medfinansieringen
– vilka motprestationer som kommunen ska utföra
– motprestationernas start- och sluttidpunkt
12 § Trafikverket betalar ut statliga medfinansieringen. Utbetalning upp till 75 procent av
det belopp som statlig medfinansiering beviljats med görs mot nedlagda kostnader.
Resterande 25 procent av det beviljade beloppet utbetalas efter slutrapportering. Som
underlag för utbetalning ska en redovisning över nedlagda kostnader samt en lägesrapport
över åtgärden lämnas till Trafikverket.
Om inte åtgärder, motprestationer eller uppföljning genomförs så som framgår av beslutet
får Trafikverket hålla inne utbetalning.
Rapportering och uppföljning
§ 13 Kommunen ska årligen under tiden för genomförande av åtgärder och motprestationer
rapportera till Trafikverket
– åtgärdernas och motprestationernas genomförande
– utvecklingen mot syftet enligt § 2.
§ 14 När kommunen har slutfört samtliga åtgärder och motprestationer som omfattas av
beslutet ska den lämna en slutrapport.
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Slutrapporten ska innehålla
– en ekonomisk redovisning av hur statliga medfinansieringen har använts, och
– redovisning av genomförandet av åtgärder och motprestationer samt hur de medverkat
till att uppfylla syftet med statliga medfinansieringen enligt § 2.
Bemyndiganden
§ 15 Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Tillsyn
§ 16 Trafikverket ska hålla sig informerad om de åtgärder som statlig medfinansiering
beviljats för och de motprestationer som omfattas av beslutet.
§ 17 Kommunen ska ge Trafikverket eller den som Trafikverket utser tillfälle att granska
verksamheten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.
Återkrav
§ 18 Trafikverket får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statlig medfinansiering från en
kommun om
– en åtgärd eller motprestation i väsentliga avseenden avviker från vad som fastslagits i
beslutet enligt 13 §,
– en åtgärd eller motprestation inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning,
eller
– statliga medfinansieringen har beviljats på grund av att kommunen har lämnat oriktiga
eller ofullständiga uppgifter.
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