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Förord

Trafikverkets transportplanering är en del av samhällsplaneringen. Kommuners planering är en del av transportplaneringen. Transportplanering är
samhällsutveckling. Ingen planering sker i ett vacuum – det offentliga möter
det privata som möter det civila och ideella. Samhället har gått från att styras
av en nationell nivå med tydligt beslutsmandat till ett läge där en mångfald
av parter på flera nivåer samordnas, inte sällan genom nätverk.
Den här rapporten redogör för de senaste årens utveckling inom området
och den lyfter även principiella frågor som följer i dess kölvatten. Rapporten
har tagits fram inom ramen för projektet ”Samhällsutveckling i Trafikverket”
och är ett underlag för Trafikverkets interna arbete med att utveckla arbetssätt i tidiga skeden och externa dialoger.
Henrik Zetterquist, Trafikverket
Projektledare
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
I dagens samhälle sker planering i en komplex miljö med flera aktörer med olika
intressen, uppdrag och perspektiv. Samhällsutvecklingen förutsätter en samordning mellan lokala, regionala, nationella aktörer och inte sällan även internationella hänsyn. Samhällsplaneringen har gått från att traditionellt ha styrts av ett
tydligt beslutsmandat för offentliga aktörer på olika nivåer till ett läge där en
mångfald av parter på flera nivåer samordnas, ofta genom nätverk. I detta sammanhang har governance vuxit fram som ett centralt begrepp inom samhällsforskningen för att beskriva myndighetsstyrning och samverkan inom planerings- och beslutsprocesser.
För Trafikverket har det inneburit förändringar av arbetssätt i tidiga skeden, exempelvis åtgärdsvalsstudier, där metodiken baseras på en process där begreppet
governance och samverkan med många aktörer är en bärande del. Arbetssätten
och metoderna formas allt mer av att processen ska vara medskapande och bidra
till att skapa samsyn mellan alla berörda aktörer. Till detta har också betydelsen
av planeringsaktiviteter och samordning utanför de formella planprocesserna
ökat. Det illustreras inte minst genom de nya metoderna för infrastrukturplanering som har tillkommit de senaste åren, vilka avviker från de traditionella planeringsprocesserna i form av exempelvis förhandlingsplanering.
Att få ihop alla dessa delar i en samordnad planering kan ge stora vinster för den
gemensamma hållbarhetsutmaningen. Samtidigt genererar detta stora krav på
planmyndigheterna, och inte minst på Trafikverket, att anpassa sina arbetssätt till
en ny form av samverkande planering med andra aktörer.

1.2 Syfte
Rapporten syftar till att ge en översyn av tidigare planeringsunderlag från Trafikverket och en internationell utblick om samhällsplanering i andra länder, bland
annat genom de samarbeten och projekt som Trafikverket medverkat i. Rapporten ämnar att:




ge en fördjupad och initierad bild över samhällsplaneringens utveckling,
ge verktyg och begrepp för att man ska kunna föra en initierad diskussion
om olika former av samverkansprocesser,
visa på viktiga frågeställningar och utmaningar kopplat till samverkan
mellan Trafikverket och andra aktörer.
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1.3 Avgränsning
Rapportens tematiska fokus ligger på att beskriva nya förutsättningar för samhällsplaneringen och varför samordning mellan aktörerna i planering har blivit
allt viktigare. En central fördjupning i rapporten är att belysa de samordningsutmaningar som finns mellan planeringsmyndigheter på nationell, regional och
kommunal nivå. I förhållande till samordningsutmaningarna är det särskilt fokus
på samordningen mellan statliga infrastrukturprojekt och kommunal översiktsplanering och regional utvecklingsplanering. Trafikverkets samordnade planeringsinsatser med kommunerna och de regionalt utvecklingsansvariga är därför
en viktig aspekt. I viss mån berörs även samordning med andra statliga myndigheter, så som Boverket, men det är inte ett primärt mål med rapporten att ge en
initierad bild över samordning mellan nationella sektorsmyndigheter. Detsamma
gäller övrig samordning med civilsamhället och näringslivet som endast berörs
översiktligt.
En viktig utgångspunkt i rapporten är synen på planeringsprocessen där det särskiljs mellan formellt reglerade processer och informellt oreglerade processer.
Med den formella processen menas de delar av planering som regleras genom
lagstiftning, så som plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken och väglagen. De
informella processerna och arbetssätten avser oreglerad dialog och kontakt mellan aktörerna kring frågor i planprocessen. Tidigt skede kan definieras här som
det skede som inträffar före val av lösningar har gjorts och innan den formella
planläggningsprocessen.
Rapporten baseras delvis på tidigare underlag från Trafikverket och tidigare lärdomar från utvecklingsprojekt om samverkansprocesser. De mer teoretiska delarna i rapporten baseras på ett urval av litteratur som berör samverkan och governance. För den som vill fördjupa sig i mer teoretiskt material eller läsa vidare
kring särskilda underteman görs läshänvisningar i texten.

1.4 Rapportens upplägg
Rapporten är upplagd med ett inledande kapitel (detta) som beskriver bakgrund,
syfte och avgränsningar. Rapporten består därefter av ytterligare tre kapitel:
Kapitel 2 ger en översikt om samhällsplaneringens förändrade förutsättningar
och en introduktion till begreppet governance t. Kapitlet avslutas med en internationell utblick kring förhandlingsplanering från andra länder och ett antal internationella projekt.
I Kapitel 3 beskrivs övergripande planeringsutmaningar för Trafikverket i förhållande till samordning med kommunal och regional planering, men ger också
en översikt kring rådande metoder och arbetssätt i tidiga skeden.
Det avslutande kapitlet, Kapitel 4, sammanfattar slutsatser och viktiga utmaningar att hantera inför det fortsatta arbetet att utveckla Trafikverkets arbetssätt.
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2. Samhällsplanering idag

2.1 Planering med nya förutsättningar
I takt med genomgripande samhällsomvandlingar de senaste decennierna, så som
globaliseringen och teknologiska förändringar, har förutsättningarna för samhällsplaneringen förändrats. Den nya samhällsplaneringen karaktäriseras av att
samhällets aktörer agerar i en allt mer komplex och oförutsägbar verklighet som
i högre grad kräver samordning mellan aktörer inom samhällsplaneringen (Fredriksson 2015, Blücher & Graninger 2006). En viktig anledning till att det krävs
en bättre samordning är att många aktörer ofta har olika mål, intressen, uppdrag
och perspektiv. Samtidigt finns det många gemensamma mål om en hållbar utveckling och relaterade utmaningar som inte kan lösas utan samordnade insatser
bland samhällets aktörer. Samordningen bör också ske i tidigt skede (SKL &
Länsstyrelserna 2017). Till det följer också de ökande kraven om att samhällsplaneringen ska vara mer kommunikativ och att såväl privata aktörer som såväl
civilsamhället och det ideella ska delta aktivt i planeringen.
Det finns en mängd motiv som presenteras i forskning, samhällsrapporter och
omvärldsanalyser om varför samhällets aktörer handlar i en allt mer komplex
miljö som kräver samverkan (Se lästips Textruta 2-1). För att ge en inblick i
övergripande utvecklingsinriktningar och samhällstrender presenteras översiktligt några av de viktigaste utgångspunkterna.
Urbaniseringstrenden är fortsatt stark och det är stort fokus på städernas tillväxt.
Det innebär att rådande planeringsprinciper till stor del fokuserar på en förtätning
av bostäder för att möta en snabbt växande urban befolkning. Behovet av bostäder är stort i städer och konkurrensen om mark- och vattenområden ökar. Fler
aktörer involveras och bostadsbehovet förväntas öka. Många står även utanför
bostadsmarknaden. Samordning av bostadsbyggande och infrastruktur blir avgörande för att använda marken i städerna på ett resurseffektivt sätt och skapa en
hållbar tillgänglighet (OECD 2015).
En annan utveckling är vi ser nya pendlingsmönster, ökad rörlighet och förstorade arbetsmarknader som i sin tur skapar större funktionella regioner som spänner över kommun- och länsgränser. Denna utveckling har drivits på av en ekonomisk specialisering på arbetsmarknaden, men också av politiska mål om att
sammanbinda arbetsmarknadsregioner med ny infrastruktur. Större pendlingsområden och den ökade rörligheten bidrar till flera svåra utmaningar som kräver
en samordning över de traditionella administrativa gränserna, mellan städer- och
landsbygder, men också mellan näringslivet och offentliga aktörer.
Förändringar av livsstilar, beteenden och demografi blir allt mer oförutsägbara
och komplexa. Som exempel kan nämnas idén om att bilanvändandet succesivt
ökar med ekonomisk tillväxt och ökad befolkning. Flera studier visar att bilanvändandet är mer komplext än så. Andelen bilister på vägarna påverkas av en
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mängd olika faktorer: ekonomisk utveckling, minskande andel unga som har körkort, klimatförändringar, effekterna av den digitala eran på hur vi transporterar
oss, men även demografiska förändringar (Lyons & Davidson 2016).
De senaste decennierna har den nya informationstekniken medfört stora konsekvenser för såväl transportsystemet som för samhället som helhet. Det är ett decennium sen den första smarta telefonen lanserades och nu pågår en snabb digitaliseringstrend i olika sektorer som påverkar samhällsplaneringen. Utvecklingen
inom alla dessa områden är idag relativt oförutsägbar och det finns många komplexa utmaningar att lösa, exempelvis kring vilka konsekvenser förarlösa- och
uppkopplade fordon kommer att få på transportsystemet. För att på bästa sätt ta
tillvara på de nya teknologiska möjligheterna behöver planeringens aktörer samverka tillsammans för att hitta hållbara lösningar.
Textruta 2-1. Lästips planeringens förändrade förutsättningar

Den attraktiva regionen - en antologi om tillgänglighet och regional utveckling
F A C En processmodell för strategisk samhällsplanering Forum – Arena – Court
The Metropolitan Century - Understanding urbanisation and its consequences. Policy
Highlights.
Towards sustainable Nordic city-regions: A synthesis of the activities of the Nordic
Working Group for Green Growth: Sustainable Urban Regions.

Utöver trenderna som beskrivits ovan, handlar komplexiteten i samhällsplaneringen också om att balansera mellan målen om social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Dessa hållbarhetsmål finns på alla administrativa nivåer i planeringen, och ska hantera utmanande planeringsuppgifter på kort och lång sikt
(Fredriksson 2015 & Osborne 2010). Ingen aktör kan ensamt lösa denna komplexa utmaning och många aktörer, mål och planer behöver samspela för att nå
hållbarhetsmålen.
Ett exempel på att dagens planering måste ske med hänsyn och i samverkan med
aktörer på olika nivåer är Trafikverkets arbete med de globala målen i Agenda
2030. Trafikverket har i uppdrag av regeringen att bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030 och behöver koppla sina mål och sitt ansvar för transportsystemet till detta. Trafikverket kan alltså inte bara ta ansvar för att transportsektorn är hållbar, utan även för att planering av transportsystemet sker i samspel
med andra sektorer. Dessutom ligger flera av målen utanför Trafikverkets mandat och kontroll vilket kräver samordning med andra aktörer för att uppfylla målen (Trafikverket 2017a).
För att möta utmaningarna har också kraven på samarbete mellan aktörerna
stärkts i lagstiftningen. Under senare år har samtliga berörda lagar (PBL, väglagen och lagen om byggande av järnväg) introducerat paragrafer där samordningsdimensionen tydliggjorts. Sedan 2017 understryks även samarbete i nya förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Vikten av samordning mellan planering av bostäder och infrastruktur är också en målsättning som blir allt mer
tydlig. Det framgår bland annat av propositionen inför kommande transportinfrastrukturplan för perioden 2018–2029 ”Infrastruktur för framtiden – innovativa
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lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling” (Prop. 2016/17:21)
och i förslag på ändringar av PBL.
Sammanfattningsvis är många av hållbarhetsutmaningarna svårnavigerade och
ligger i gränslandet för olika myndigheters ansvarsområde och rådighet. Det betyder att planeringsuppgifterna som måste genomföras är ett delat ansvar. Statens
ansvar för infrastrukturen, kommunens ansvar för bostadsförsörjningen och de
privata byggherrarnas uppgift att bygga bostäder behöver samordnas.

2.2 Samordning och styrning
De förändrade förutsättningarna som beskrivits ovan ger en översiktlig inblick i
varför man kan tala om nya förutsättningar för planeringen som i högre grad kräver samordning. Kravet på att utveckla nya samverkansformer härleds ofta till
att planeringen gått från att vara hierarkiskt styrd mot en allt mer nätverksstyrd
planering baserat på ömsesidigt beroende av aktörer för att genomföra planering.
Den traditionella markanvändnings- och transportplaneringen, men även den förvaltningspolitiska styrningen, har länge genomsyrats av en hierarkisk styrning
utifrån administrativa planeringsgränser (Johansson m.fl. 2017). Denna form av
planering har ofta kritiserats för att ha ett snävt fokus på markanvändning och
sektoriella intressen som inte gynnar planeringen utifrån ett helhetsperspektiv.
Den har även ansetts vara ineffektiv och byråkratisk (Mäntysalo m.fl. 2013,
Montin & Hedlund 2009). Se även Figur 2-1 och Figur 2-2 för illustrativa exempel.

Figur 2-1.

Förenklad konceptualisering av traditionell hierarkisk planering, ”osamordnad” planering och
samordning i nätverk och över administrativa gränser. Många planer, mål och uppdrag ska
säkerställa att det övergripande målet om hållbar utveckling nås. Planeringen kräver strategisk samverkan mellan aktörerna, en samordning i nätverket (Källa: ESPON RISE).

I ljuset av nya samordningsutmaningar och ett behov av nya styrningsmodeller
inom offentlig sektor har governance växt fram som ett tankesätt och förklaringsmodell för att beskriva samverkansprocesser. Begreppet kan ha många betydelser och användas i många sammanhang, men används ofta för att förstå olika
perspektiv på samordningsproblematiken i dagens planering. Det finns ingen vedertagen svensk översättning, men inom samhällsforskningen har det gjorts flera
försökt att definiera begreppet på svenska. Begreppet ”interaktiv samhällsstyrning” är en översättning som används för att beskriva en utveckling mot nyare
former av samverkan, där offentliga aktörer samspelar ömsesidigt med medborgare, näringslivet och ideella organisationer (Montin & Hedlund 2009). Den centrala tanken med governance är att alla aktörer är ömsesidigt beroende av
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varandra och att planeringen inte kan genomföras på egen hand. Samsyn, samverkan, samstyrning och samagerande är således centrala ledord inom governance. (Fredriksson 2015).

Figur 2-2.

Ett exempel på motreaktion mot den hierarkiska och sektoriella planeringen är Trafikverkets
resa från renodlad sektorsmyndighet till att anta en bredare roll som samhällsutvecklare. Mot
bakgrund av tidigare SOU-utredningar om en sammanhållen infrastrukturprocess och bildandet av Trafikverket har myndigheten antagit bredare perspektiv som syftar till att överbrygga
och integrera transportområdet i den övriga samhällsplaneringen (Wittbom & Rämö 2017,
Trafikverket 2015).

Utifrån en teoretisk utgångspunkt går det att särskilja mellan ett antal olika synsätt med olika logiker inom governance. Nedan följer en genomgång av fyra
olika perspektiv.
Governance som flernivåstyrning (multi-level governance) har växt fram som
ett centralt synsätt inom EU:s agenda och politik. Synsättet bygger delvis på styrning i nätverk med argumenten att dagens samordningsproblem går över sektoriella gränser och hierarkiska nivåer. Flernivåstyrning beskrivs ofta utifrån tre
olika dimensioner:




den vertikala dimensionen, belyser att samordningen sker i flera nivåer,
den horisontella dimensionen, belyser att samordningen sker i nätverk
som innefattar offentliga och privata aktörer,
den transnationella dimensionen, belyser att samordningen kan ske över
gränsen mellan nationell och internationell politik.

I detta sammanhang kan den horisontella dimensionen användas för att beskriva
hur makten förskjutits från ett statligt monopol baserat på central styrning och
hierarki till en mer spridd maktutövning. Det tar sig uttryck i förhandlingar och
samverkan i nätverk mellan offentliga aktörer, privata aktörer och civila organisationer (Osborne m.fl. 2010 & Tillväxtanalys 2014).
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Nätverksperspektiv inom governance syftar till att beskriva komplexa interaktionsprocesser i ett nätverk av offentliga aktörer samverkan i nätverk med alla
former av aktörer. Ett exempel på en mer nätverksorienterad planering är införande av Åtgärdssvalstudier (ÅVS) som en del av fyrstegsprincipen. Processen
baseras till stor del på nätverk mellan aktörer som själva bestämmer över hur och
i vilken omfattning de vill delta. Det betyder att åtgärders genomförande blir beroende av hur motiverade aktörerna är att faktiskt fullfölja det man kommit överens om. För att genomföra de gemensamma målen i projektet behöver aktörerna
samordna sin planering och få med sig andra aktörer (Hult m.fl. 2017, Fernström
m.fl. 2015).
En tredje form av governance kan beskrivas från ett marknadsperspektiv. I det
synsättet ska det offentliga sätta upp mål men inte genomföra planeringsuppgiften som i stället överlämnas till en privat aktör. Ansvarsutkrävande sker via indikatorer eller marknadsprinciper. Det perspektivet är väldigt nära förvaltningslogiken “new public management” som betonar att myndigheter ska kunna styra
genomförandet av politiken på distans, med hjälp av uppföljningsindikatorer
(Osborne m.fl. 2010). Inom stadsplaneringen kan detta perspektiv exempelvis
användas för att beskriva till vilken grad en offentlig planeringsuppgift istället
överlämnas till en privat aktör, exempelvis framdriften av en detaljplan.
Till sist kan governance beskrivas utifrån normativt perspektiv. Det används
ofta för att beskriva ett antal goda principer eller värdering som en offentlig myndighet styrs av. Tyngdpunkten i detta perspektiv handlar om myndighetens funktion och dess ledord för samordningen, snarare än hur den är organiserad. Ett exempel är EU:s vita bok som 2001 presenterade fem principer om good governance. Dessa belyser hur EU ska arbeta med ledorden öppenhet, deltagande, ansvarsutkrävande, effektivitet och sammanhållning i genomförandet av EU-policies (Osborne m.fl. 2010).

Den informella dimensionen
Utifrån ett governance-perspektiv är den informella processen viktig. Aktörerna
som bidrar till planeringen kan inte bara ses som formella organisationer och
procedurer som styrs av formella regler. Snarare betonas vikten av förståelse för
normer, värderingar, standarder och social gruppdynamik som både formar formella och informella sätt att tänka och handla (Albrechts 2013). Många av argumenten för ökad informell samverkan mellan aktörerna handlar om att möta oförutsägbarheten och den komplexa delen av planeringen. Ökad (gemensam) förståelse för potentiella målkonflikter, problem, utmaningar, evidens, planer och
strategier tidigt i processen leder till ökad kunskap om potentiella lösningar i
framtiden. Alla aktörer är på så sätt i behov av alla aktörers kunskap och information för att genomföra sina egna åtaganden och planeringsuppgifter. Andra argument för gemensamma processer är att tidigt informationsutbyte leder till ökad
tillit mellan aktörerna och att de känner ett större ägarskap för att säkerställa att
projektet eller en deluppgift genomförs (Albrechts 2013, Ranhagen m.fl. 2017).
Om en plan ska få genomslag räcker det inte med att den antas formellt och får
laga kraft. För att planen ska vinna legitimitet, få betydelse och få genomslag
krävs en kollektiv förankring hos relevanta aktörer. Det är först då den får bety-
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delse och den tillämpas i praktiken. Aktörerna måste uppleva att planen har legitimitet och att det finns gemensamma fördelar för alla aktörer om den efterföljs
(Tornberg 2011 och Olsson & Witzell 2016).
Den informella dimensionen är inte minst påtaglig i framväxten av nya metoder
för infrastrukturplanering som tillkommit de senaste åren som avviker från de
traditionella planeringsprocesserna. De mest framträdande förhandlingsprojekten har varit Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Samordnaren för större samlade exploateringar 1. Samtidigt har även andra verktyg som
ligger i gränslandet mellan det formella och informella utvecklats, exempelvis
åtgärdssvalstudier. I detta sammanhang blir också dialogen mellan aktörer i tidigt
skede i form av exempelvis av telefonsamtal, e-post eller informella möten avgörande.

Dilemmat med governance: effektivitet vs legitimitet
Många av de ovan beskrivna förändringarna i styrningsformer och kraven på en
medskapandeprocess genererar flera utmaningar. Det uppstår en konflikt mellan
å ena sidan att effektivisera processerna, å andra sidan att involvera alla berörda
partner i en legitim och öppen process. I akademiska termer beskrivs detta ofta
som en spänning mellan två olika logiker i form av effektivitet kontra legitimitet.
Den formella ”byråkratiska” delen av planprocessen styrs av reglering inom PBL
för att säkerställa delaktighet och demokratisk insyn, medan till exempel strävan
efter en effektiv förhandlingsprocess styrs av genomförandefokus och effektivitet. I det sammanhanget har medskapande processer kritiserats för att vara resurskrävande och ineffektiva, samt att många medverkande aktörer upplever en
dialogtrötthet av att ständigt interagera med alla aktörer. Å andra sidan har ofta
förhandlingsmodeller ifrågasatts i termer av begränsad insyn och inflytande av
aktörer som inte får vara med i partnerskapet (Mäntysalo m.fl. 2013).

Strategisk planering och samverkansmodeller
För att hantera det komplexa landskapet inom samhällsplaneringen har en mer
strategisk planering lyfts fram som ett viktigt angreppssätt. Ett exempel där detta
perspektiv varit en viktig utgångspunkt är projektet Den attraktiva regionen (Läs
mer i Textruta 2-2). Det strategiska arbetssättet innebär i praktiken att arbeta mer
målstyrt med fokus på implementering av mål/visioner och utvärdering samt att
planering utgår från aktörerna och processen. Mer konkret handlar det om ett
skifte från en bred fysisk planering till en selektiv strategisk åtgärdsbaserad planering. I den strategiska planeringen är fokus på genomförandet av mål och visioner viktigt och att planeringsuppgifterna genomförs tillsammans med andra aktörer (Smas & Fredricsson 2015, Fredriksson 2015, Albrechts 2004 & 2013). I
kommande avsnitt presenteras två exempel på processmodeller som syftar till att
hantera informella och formella planeringsaktiviteter; FAC-modellen och samhandlingstrappan.

1

Regeringsuppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande. Regeringen har gett
uppdraget åt en samordnare att identifiera en eller flera kommuner där det finns framtagna planer på samlade
exploateringar för en större mängd bostäder men där planerna av något skäl inte kan genomföras t.ex. pga. att
det saknas relevant statlig infrastruktur eller lämplig kompetens.
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Textruta 2-2. Den attraktiva regionen

Den attraktiva regionen var en satsning med syfte att fram en modell för att hantera regionala
utvecklingsfrågor och överbrygga nationella, regionala och lokala perspektiv. Projektet utgick
ifrån det tidigare projektet Den goda staden och målet var att utveckla samspelet mellan planeringen av ett transportsystem och den regionala utvecklingen. Projektresultaten lyfte fram behovet av mer strategisk planering och nya former av samverkansmodeller, inklusive ForumArena-Court modellen som behandlas i nästkommande avsnitt.
Projektet genomfördes av Trafikverket i samarbete med Boverket, Sveriges kommuner och
landsting, Energimyndigheten, Tillväxtverket med flera.
Läs mer om Den attraktiva regionen här

Forum-Arena-Court
Processmodellen Forum-Arena-Court är ett exempel på angreppssätt som har utvecklats för att hantera den strategiska processen inom den nya samhällsplaneringen. Modellen inkluderar både formella- och informella moment i planprocessen och syftar till att synliggöra och strukturera den komplexa planeringsprocessen. Modellen består av tre olika skeden: Forum, Arena och Court. Dessa har
olika syften, regler och förhållningssätt för hur en samverkan kan organiseras
inom ett planeringsprojekt. Forum- och Arenaskedet syftar främst om att skapa
gemensamma ramar och spelregler mellan aktörerna, medan Court avser det formella skedet där beslut legitimeras och formaliseras.
Ett viktigt synsätt som betonas i modellen är att inte tänka linjärt mellan de olika
momenten. Dagens planeringsprocesser är inte linjära och ett planeringsprojekt
pendlar ofta mellan de olika skedena. I Tabell 2-1 beskrivs översiktligt delarna i
FAC-modellen, för vidare läsning rekommenderas Fredrikssons beskrivning av
modellen ”En processmodell för strategisk samhällsplanering Forum-ArenaCourt”.
Tabell 2-1. FAC-modellen utvecklad av Fredriksson (2015) och Engström inom projektet Den attraktiva
regionen.

Forum
Typ av
mötesplats

Den fria mötesplatsen

Arena

Court

(Torg)

Den organiserade mötes- Den formella mötesplatsen
platsen
(Spelplan)
(Ting)

Processens
förutsättningar

Öppen dialog

Agenda för forum

Processen
uppgifter

Forma gemensam mental
bild av verkligheten (förutsättningar, möjligheter och
hot), ”så här ser situationen ut”

Beslutsprocessen

Skapa vägen genom en Formella beslutsprocestydlig process, ”hur ska det ser, legitimerar planers/
göras” (strategier, planer) strategiers roll att vägleda
framtida handlande
Finna roller för vem som
Strukturerande beslut läggör vad
ger fast lösningar
Utifrån ovanstående forma
en bild av ”detta måste göKoppling till genomföranras”
deinstrument (t.ex. budget,
avtal, avsiktsförklaringar
Identifiera med- och motfastställs)
parter
Avsiktsförklaringar formaliserar samverkan
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Samhandlingstrappan – arbetssätt för tidigt skede
En annan processmodell som används inom det regionala utvecklingsarbetet är
samhandlingstrappan. Den bygger på ett governance-tänk och kan användas när
många komplexa frågor ligger i gränslandet mellan olika organisationers ansvar
och att de berörda aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra för att genomföra ett projekt. Samhandlingstrappan syftar till att organisera många aktörer, på
olika nivåer och i olika sektorer, för att möta gemensamma samhällsutmaningar
som inte kan lösas av en ensam aktör. Samhandlingstrappan kan vara ett verktyg
som hjälper aktörerna att strukturera sig inom en samplaneringsprocess. I Textruta 2-3 beskriv exempel från hur samhandlingstrappan planeras att användas
inom genomförandet av RUFS2050.
Textruta 2-3. RUFS 2050 - Samhandlingstrappan en del av genomförande av RUFS2050

Samhandlingstrappan används som arbetssätt i genomförande av RUFS 2050. Modellen ska
tillämpas för att välja ut regionala prioriteringarna av en särskild betydelse för genomförandet
av planen. Syftet med de regionala prioriteringarna är att uppnå ett starkt gemensamt ansvarstagande och arbete kring det som är mest angeläget under planens giltighetstid 2018–2026. Prioriteringarna rör frågor där flera aktörer idag äger olika delar av betydelse för att nå regional effekt och där en befintlig samverkansprocess behöver stärkas ytterligare. Syftet är att genomföra
åtgärder i samhandling och konkreta insatser för genomförandet formuleras av aktörerna
(RUFS 2050).

Modellen består av fyra olika steg: samtal, samsyn, samarbete och samhandling
(se även Figur 2-3). Modellen kan ses i sammanhanget av tidig planering, där
den första fasen av dialog handlar om samtal (1) i form av utbyte av information
mellan två eller flera människor. I det andra steget är syftet att nå samsyn (2).
Detta uppnås om två eller flera aktörer delar samma bild av problemet eller utmaningen. Det tredje steget samarbete (3) handlar om att aktörer/organisationer
går samman i processer eller projekt för att gemensamt aktivt göra insatser för
att nå ett gemensamt mål. Därefter följer det sista steget; samhandling (4) där
aktörer formaliserar åtaganden och realiserar den kollektiva avsikten (Eriksson
2006).

Figur 2-3. Samhandlingstrappan (Källa: Eriksson 2006)
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Sammanfattande diskussion
De nya förutsättningarna inom planeringen som karakteriseras ovan beskriver det
ökade behovet av samverkan inom planeringsprocessen och att aktörerna i planeringen är ömsesidigt beroende av varandra för att genomföra planeringen. I
förhållande till det kan governance ses som ett ramverk för att förstå hur olika
aktörer interagerar och samhandlar med varandra inom planeringen. De olika
synsätten inom governance kan hjälpa till att belysa olika aktörers grad av inflytande i processen och hur olika former av samverkan sker inom ett planeringsprojekt eller plansystemet som helhet. Governance i flera nivåer kan exemplifiera
samordning mellan internationell, statlig, regional och lokal nivå, medan nätverksformen kan användas som ramverk för att förstå aktörers agerande i specifika planeringsprojekt. Det marknadsorienterade synsättet kan användas för att
belysa graden av inflytande från den privata sektorn i olika delar av planprocessen.
Den informella dimensionen är en viktig aspekt inom planprocessen och för att
förstå dagens komplexa planeringsförutsättningar. Mötet mellan aktörer i tidigt
skede av processen kan skapa goda förutsättningar för att uppnå samsyn om planeringsmål och ge en plan legitimitet. Det genererar i sin tur nya krav på aktörerna att bedriva processer som är öppna och involverar berörda aktörer. Samtidigt finns det höga krav på att planprocesserna ska vara effektiva, vilket kan var
utmanande om samverkansprocesserna inte organiseras på ett strategiskt och genomtänkt sätt. I det sammanhanget finns det en spänning mellan effektivitet och
legitimitet, men det finns stor potential att använda utvecklade arbetssätt och processer som kan säkerställa både öppna och effektiva processer.
Detta återspeglas i de nya arbetssätten som beskrivs ovan där de gemensamma
dragen handlar om att strukturera samspelet mellan de informella och formella.
Den strategiska dimensionen handlar om att i ett diffust planeringslandskap avgränsa planeringsuppgifterna. Arbetssätt, som till exempel FAC-modellen, kan
hjälpa till att strukturera spelreglerna som pendlar mellan informella och formella
moment. Det handlar om att skapa öppna mötesplatser (Forum) för aktörerna för
att skapa samsyn om planeringsunderlag till formaliserande mötesplatser (Court)
för att formalisera och legitimera besluten, och sin tur planen.
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2.3 Internationell utblick - samhällsplanering i Norden och EU
De förändrade förutsättningarna inom samhällsplanering är inget unikt för Sverige. I våra nordiska grannländer och andra europeiska länder har många reformer genomförts för att möta planeringens utmaningar. Ofta har reformerna genomförts för att modernisera planprocessen och anpassa den för nya krav av samverkan och förhandling som en del av planeringen. De formella förändringarna
har ofta skett i samband med större kommun- och regionreformer (Smas & Fredricsson 2015).
Parallellt med de formella förändringarna har även nya planeringsverktyg som
går utanför det formella kommit att bli viktigare. Utvecklingen mot förhandlingsoch avtalsbaserad planering är inte en unik utvecklingsinriktning för Sverige.
Nedan ges en kort utblick mot förhandlingsplanering i Norge och Finland, men
även från Nederländerna och Storbritannien. Utöver detta presenteras lärdomar
från ett antal EU-finansierade projekt som utvecklat nya samverkansmodeller
och arbetssätt.

Exempel på nordiska förhandlingsmodeller
Norge har sedan flera år tillbaka arbetat med att utveckla nya metoder utanför
det formella för att samordna markanvändning, bostadsbyggande och transportsystemet. Mot bakgrund av de rådande urbana utmaningarna i Norge och det nationellt antagna Nolltillväxtmålet 2 har avtals- och förhandlingsbaserade metoder
används som planeringsverktyg för att genomföra en samordnad planering. Särskilt har man arbetat med olika varianter av stadsmiljö- och belöningsavtal 3 som
ett sätt att samordna bostads- och trafikplanering.
Processen för att ett byvekstavtale ska ingås inleds med att Statens Vegvesen
förhandlar med en storstadsregion i taget. Regionen tar fram en regional arealplan med bäring på nollväxtmålet. Sedan tas en finansieringsplan fram och blir
föremål för förhandling mellan kommuner, landsting och staten. Målet är en
långsiktig politisk överenskommelse (som inte är juridiskt bindande). Avtalen
kräver samarbete över förvaltningsgränser och i samband med framtagande av
avtalen har Statens Vegvesen även tagit fram stadsspecifika utredningar för åtta
städer: Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen,
Grenland, Nedre Glomma och Tromsø. En bred samordning har också genomförts med nationella och regionala myndigheter i form av Jernbanedirektoratet,
fylkeskommuner, Fylkesmannen och kommuner. Även om utredning genomförts
i flera städer finns det än så länge endast undertecknade avtal med Bergen, NordJæren, Trondheim och Oslo-Akershus (Trivector Rapport 2016:105, Smas m.fl.
2017).
I Finland har man sedan 2012 arbetat med så kallade intentionsavtal, som benämns Avtalen rörande markanvändning, boende och trafik. Det är avtal som
staten ingår med de största stadsregionerna och som stöder samarbetet mellan
kommunerna i en stadsregion samt mellan kommunerna och staten när det gäller
styrning av samhällsstrukturen och samordnande av markanvändning, boende
2Nolltillväxtmålet

(Nullvekstmålet) i Norge är ett nationellt antaget mål om att ingen tillväxt i personresor ska tas
av bilen, all tillväxt i persontransporter ske i gång, cykel och kollektivtrafik.
3
Tidigare gick de norska stadsmiljöavtalen under namnen Bymiljøavtale och Byutviklingsavtale men finns numera samlat under byvekstavtale.
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och trafik. Målet med avtalen är att förbättra stadsregionernas funktionalitet och
konkurrenskraft, samt hitta en samverkansform för att samordna markanvändning och transportsystemet. I avtalen fastställs t ex målen för utvecklingen av
markanvändningen och bostadsproduktionen inom den närmaste framtiden samt
de centrala utvecklingsprojekten för trafiknätet. Samordning på nationella myndigheter är viktigt då statens avtalsparter inkluderar flera myndigheter i en och
samma process. För närvarande finns undertecknade avtal för de större stadsregionerna: Helsingforsregionen, Åboregionen, Tammerforsregionen och Uleåborgsregionen.

Exempel på samordnad planering i Nederländerna och Storbritannien
Ett land där det skett stora förändringar i planprocessen och arbetssätt är Nederländerna. Under senare år har Nederländerna genomfört en rad förändringar i
planeringssystemet för att anpassa sina arbetssätt till de nya kraven om samordning mellan aktörerna. Under 2008 realiserades bland annat en stor reform av
plansystemet för infrastruktur och planering. Syftet med reformen var att förenkla och effektivisera planprocesserna. Det medförde att renodlade markanvändningsplaner på regional nivå avskaffades och man införde icke formellt bindande ”strukturvisioner”.
Till följd av reformen av plansystemet lanserade även nederländska regeringen
2011 programmet ”Beter Benutten - Optimising Use Programme: Working together is key 4. Programmet presenterades som ett innovativt samverkansprogram
där regionala- och lokala myndigheter, näringslivet och statliga myndigheter
skulle arbeta tillsammans för att skapa en hållbar tillgänglighet i de tolv största
stadsregionerna. Projektet syftar till att genom samarbete förbättra tillgängligheten och användningen av vägar med målet att minska trängseln i vägsystemet.
Bland annat fanns flera projekt som genom olika regionala paket med åtgärder
fokuserade på att få färre att ta bilen i rusningstid. En av framgångsfaktorerna i
projektet har varit att skapa en organisationsform som kräver samverkan mellan
berörda aktörer. I de regionala paketen har en mängd olika aktörer medverkat i
planeringen: kommuner, provinser, stadsregioner, den nationella transportmyndigheten ”Rijkswaterstaat", näringslivsorganisationer, hamnmyndigheter men
även till viss del enskilda företag. En styrka som lyfts fram är att organisationsformen också har varierat mellan de tolv regionerna och anpassats utifrån de regionala förutsättningarna. De nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet har förändrat styrningen av planeringen genom minskad central styrning
och gått mot en mer marknadsorienterad styrningsform med det privata näringslivet i centrala roller (Ministry of Infrastructure and the Environment 2017).
Ett annat land som har tagit ytterligare ett steg mot en marknadsstyrd och förhandlingsbaserad planeringsmodell är Storbritannien. Under 2008 togs den regionala nivån bort i planeringssystemet och så kallade lokala partnerskapsgrupper
(Local Enterprise Partnerships) infördes istället. Partnerskapsgrupperna bestod
av en kombination av representanter från näringslivet och lokala myndigheter.
Som en följd av detta lanserade även den dåvarande regeringen (2011) ett nytt
planeringsinstrument, ”City deal – unlocking growth in cities” som till stor del
baserades på en förhandlingsmodell. Programmet syftade till att bidra till lokal
tillväxt genom stora investeringsprogram för nya bostäder, infrastruktur och det
4

https://www.beterbenutten.nl/en
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lokala näringslivet. I en tvåstegsprocess förhandlade den brittiska staten fram avtal med 26 lokala partnerskapsgrupper om olika åtgärdspaket (National Audit
Office 2015). Dessa har sedan används som det primära planeringsverktyget för
staten att understödja infrastrukturinvesteringar på lokal nivå.
Resultaten av förhandlingsmodellen har varit omdebatterade och lärdomarna visar på både utmaningar och fördelar (Smas m.fl. 2017). De positiva effekterna av
införande av förhandlingsmodellen har varit ett större inflytande från de lokala
företagen, men även de lokala myndigheterna. Detta på grund av att större ansvar
lagts på de lokala myndigheterna än tidigare och att företagen fått ökad möjlighet
att delta i planeringen. Utöver detta har samverkan mellan de lokala myndigheterna och den nationella nivån stärkts. Utvärdering av genomförandet visade däremot att det varit en del utmaningar i ansvarsutkrävande från hur beslutsprocessen genomförts, bland annat på grund av att aktörer utanför partnerskapet haft
begränsad insyn. Förhandlingarna genererade även en ojämn fördelning av investeringar av ny infrastruktur mellan olika regioner. Detta visar på problematiken
att lokala myndigheters resurser, kapacitet och förmåga att förhandla har större
påverkan på vilken investering som genomförs än det lokala behovet av ny infrastruktur. Resultaten från utvärderingen visade också att förmågan att förhandla
inte alltid hänger samman med kapaciteten att genomföra de investeringar det
beslutats om. Bland annat har det lokala partnerskapet haft begränsat med resurser att genomföra många av de projekten som det beslutats om (O'Brien & Pike
2015).

Erfarenheter från europeiska projekt
I spåren av bland annat EU:s övergripande strategi om Good Governance har det
inom flera forskningsprogram varit stort fokus på samverkan mellan aktörer och
governance-begreppet. Forskningsprojekten har främst resulterat i konceptuella
samverkansmodeller och handböcker om hur olika aktörer kan samhandla med
varandra i planprocessen. Syftet med modellerna är att understödja planerare,
tjänstemän och beslutfattare i att strukturera komplexa samordningsprocesser.
Ett exempel är SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan, där projektet utvecklat
en handbok och ett processverktyg för att hantera komplexa planprocesser. Trafikverket har även medverkat i ett projekt, NuVit, som syftar till att utveckla nya
arbetssätt för integrerade planeringsmodeller. Läs vidare om resultaten och projekten i Textruta 2-4.
Gemensamma ledord och lärdomar från projekten är att arbeta med ett flexibelt
och integrerat synsätt. Att förstå förutsättningarna för samverkan och samordning
vid nya infrastrukturprojekt är centrala komponenter för genomförande. En viktig lärdom från samtliga projekt har varit att i tidigt skede utvärdera de institutionella förutsättningarna och förstå vilka aktörer som bör involveras i genomförandet.
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Textruta 2-4. Exempel på EU projekt som Trafikverket har medverkat i som belyser olika metoder för
samverkan och arbetssätt för integrerade planeringsmodeller.

NuVit - Networking for Urban Vitality
Ett exempel på projekt som Trafikverket deltagit i är projekt NuVit Networking for Urban Vitality. Erfarenheter från projektet illustrerar vikten av ett flexibelt, integrerat och nätverksorienterat förhållningsätt. Projektet har utvecklat en modell med sex olika dimensioner som kan vara
understöd till en checklista vid planering. Tankesättet med NuVit processen är att skapa ett integrerat förhållningssätt som skapar en vitalitet i hela processen, från tidig idé till god infrastruktur (Arts et al 2014). Läs mer på: NuVit - Networking for Urban Vitality
SUMP Sustainable Urban Mobility Plan – Handbok för samverkan
Ett exempel på ett strategiskt planeringsinstrument är Sustainable Urban Mobility Plan
(SUMP). Planeringsverktyget har utvecklats inom ett EU-projekt som syftar till att ge praktisk
vägledning till planeringens aktörer att hantera komplexa planeringsprocesser. Projektet har utvecklat en manual specifikt för samverkan i planprocesser och ger en struktur för hur vilka frågeställningar och aktiviteter som är viktiga att beakta inom samverkan.
Läs mer på: SUMP-Kits

Gemensamma utvecklingsinriktningar
Utblicken mot andra länder visar att det finns många gemensamma nämnare med
utveckling av planering i Sverige. Ett gemensamt drag för många reformer och
införandet av förhandlingsmodeller har varit att skapa effektivare planprocesser
och strukturer för samordning mellan aktörer. En annan gemensam utveckling vi
har med våra grannländer är synen på hur målen om att markanvändning, transporter och bostäder måste integreras i en gemensam process, och att planeringsverktygen går bortom de traditionellt formella processerna.
I Norge och Danmark är fokus på samverkan mellan aktörer och ett bredare perspektiv större än i exempelvis de svenska stadsmiljöavtalen. I såväl Norge som
Finland kan förhandlingar mynna ut i projekt som liknar de åtgärder som beviljas
stöd i Sverige. Skillnaden är den förhandlingsprocess och skapandet av en samsyn som föregår beslutet om medfinansiering. Framförallt har de norska stadsmiljöavtalen en tydligare koppling till implementeringen av de regionala utvecklingsplanerna, jämfört med de svenska stadsmiljöavtalen (Trivector Rapport
2016:105, Smas m.fl. 2017).
Arbetssätten i Nederländerna och Storbritannien utgår från en annan planeringstradition och skiljer sig från de nordiska länderna när det gäller en högre grad av
involvering av näringslivet i planeringen och en mer marknadsstyrd planering.
Det beror delvis på att det finns en annan planeringstradition och politisk styrning
i dessa länder, men det finns erfarenheter kring arbetssätt som Sverige kan ta
lärdom av.
Till viss del kan man påstå att det pågår experimentella försök att hitta nya modeller och arbetssätt med aktörer i fokus. Med tanke på att många förändringar
skett de senaste åren finns relativt begränsat med utvärderingar av förhandlingsmodellerna. I det vidare arbetet med att utveckla den svenska planeringsmodellen
bör europeiska erfarenheter i frågan utvärderas. Det finns redan mycket erfarenheter och kunskap i frågan som kan vidareutvecklas i förhållande till arbetssätten
i den svenska planeringen.
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3. Utmaningarna i planeringssamarbetet

Utifrån den bild av samhällsplaneringen som målas upp i kapitlet ovan, utkristalliseras några områden som särskilt viktiga och som kan ses som en utmaning
för samhällsplaneringen. I följande avsnitt presenteras de rådande utmaningarna
inom planeringssamarbetet med fokus på samordningen mellan Trafikverket,
regionalt utvecklingsansvariga och kommunerna. Först beskrivs de övergripande
förutsättningarna för planeringssamarbetet, sedan fördjupas utmaningarna i den
kommunala och regionala planeringen. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av de planeringsmetoder och rådande arbetssätt för infrastruktur i tidigt
skede som introducerats de senaste åren.

3.1 Förutsättningar för en samordnad planeringsprocess
Ansvaret för genomförandet av en sammanhållen planeringsprocess är delat mellan Trafikverket, regionalt utvecklingsansvariga, länsstyrelsen och kommunerna.
Det är på många sätt en komplex governance-struktur, där aktörerna har gemensamt ansvar att samordna planering i flera nivåer (vertikal dimension) och mellan
de traditionella sektoriella planeringsgränserna, så som infrastrukturplanering
och fysisk planering (horisontell/funktionell dimension).
Inom ramen för den sammanhållna planeringsprocessen pågår en mängd olika
typer av planprocesser som ska haka i varandra och koordineras. Det är en förenklad illustration av en komplex verklighet och många sakfrågor inom det samordnade planeringsarbetet kan ägas av flera aktörer. I många fall kan en planeringsaktör ha olika roller i en och samma planeringsuppdrag. En aktör kan även
representeras av flera olika personer eller avdelningar som också kan inneha
olika ansvar/kompetens inom planeringsuppdraget. Som ovan beskrivits, regleras inte planeringssamarbetet formellt utifrån ett processuellt perspektiv. Detta
försvårar för aktörerna att förstå vilket ansvar en aktör ska ta för sin samordning
med andra och vem som ansvarar för att initiera samordningen. Till exempel visar en undersökning om planeringssamarbetet mellan Trafikverket och kommuner att det saknas strukturerade former för samverkan i tidigt skede och att det
ofta är oklart vilken aktör som har ansvaret för att initiera planeringssamarbete
(Boverket 2013, Trafikverket 2017b).

Samordningskrav i lagstiftningen
För att möta utmaningarna om kraven på en samordnad planering mellan aktörer
har lagstiftningen stärkts. Under senare år har samtliga berörda lagar (PBL, väglagen och lagen om byggande av järnväg) introducerat paragrafer där samordningsdimensionen tydliggjorts. Sedan 2017 understryks även samarbete i nya
förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Vidare är vikten av samordning mellan planering av bostäder och infrastruktur också en målsättning som
blir allt mer tydlig. Det framgår bland annat av propositionen inför transportinfrastrukturplan för perioden 2018–2029 ”Infrastruktur för framtiden – innovativa
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lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling” (Prop. 2016/17:21)
och i förslag på ändringar av PBL.
Det gemensamma för samtliga samordningsparagrafer är att det är relativt generellt hållna och inte formellt tvingande utifrån ett processuellt perspektiv och definierar inte på vilket sätt planeringssamarbete ska ske (Boverket 2013). Det är
följaktligen upp till de berörda planeringsmyndigheterna att utveckla arbetssätt
och metoder för att genomföra en samordnad planering.

Trafikverket har många roller och ansvar
När det gäller Trafikverkets möten med andra aktörer inom planeringssamarbetet
kan Trafikverket anta olika ansvar och roller beroende på om det avser den traditionella infrastrukturplaneringen, kommunala fysisk planeringen eller regionala
utvecklingsplaneringen. Inom den traditionella planeringsprocessen ansvarar
man för framdriften av den nationella planen för infrastruktur och de regionala
transportplanerna genom åtgärdsplaneringen och fyrstegsprincipen. Trafikverket
har även rollen som samrådsinstans och samverkanspartner i förhållande till
kommunal och regional planering. Till detta kommer även ansvaret inom de nya
uppdragen i Sverigeförhandlingen och stadsmiljöavtalen med att följa upp, finansiera och förhandla. Vidare har Trafikverket antagit mål om en bredare roll
som samhällsutvecklare med ett bredare samhällsperspektiv och att verka för att
projekt som genomförs har goda effekter på samhällsutvecklingen som helhet.
Trafikverkets formella roller i den kommunala planeringen kan sammanfattas på
följande sätt:






Översiktsplanering: Vid samråd och granskning lämnar Trafikverket
skriftliga synpunkter på kommunens plan. Trafikverket kan föra fram till
länsstyrelsen om något riksintresse för kommunikation inte tillgodosetts
eller om det finns risker för hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen ska sedan
sammanställa och ta till vara statens samlade intressen i sitt yttrande till
kommunen.
Detaljplanering: Vid samråd och granskning lämnar Trafikverket skriftliga synpunkter på kommunens plan. Synpunkterna från Trafikverket kan
till exempel gälla riksintressen, mellankommunala intressen och hälsa och
säkerhet. Trafikverket tar gärna del av antagandebesluten och de antagna
planhandlingarna i de fall Trafikverket deltagit i processen.
Bygglov: Trafikverket är remissinstans för bygglov som kan påverka eller
påverkas av statliga vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar. Trafikverket kan då komma med synpunkter på vilka villkor som bör uppfyllas för
att bygglovet ska beviljas, eller anse att bygglov inte ska beviljas.

Sammantaget exemplifierar detta på många sätt den komplexa verkligheten för
Trafikverket att hantera flera roller i mötet med kommunerna och regionerna. I
kommande avsnitt beskrivs hur planeringssamarbetet ser ut mer i detalj.

3.2 Trafikverkets planeringssamarbete med kommunerna
Kommunerna har det övergripande ansvaret för den långsiktiga utvecklingen
inom kommunen enligt det kommunala självstyret. Det kommunala planmonopolet innebär ansvar för den sektorsövergripande planeringen enligt PBL. Det är
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i den kommunala planeringen som den statliga transportinfrastrukturen kan behandlas gemensamt med fysisk planering av bostäder och annan bebyggelse, service och lokal infrastruktur. En aktuell kommunal planering är därför nödvändig
för att åstadkomma ett transportsystem som fyller de behov och målsättningar
som samhället har.

Figur 3-1

Illustration av de skilda förutsättningarna för den kommunala planeringen och planering för
väg- och järnvägsanläggningar (Källa: Boverket 2013).

Utmaningar i planeringssamarbetet
Inom planeringssamarbetet med kommunerna har många utmaningar identifierats av både formell och informell karaktär. Utmaningarna baseras i första hand
på två kartläggningar som Trafikverket genomfört under 2017 (Trafikverket
2017b, 2017c).

Informellt planeringssamarbete i tidigt skede
Samverkan i den formella planeringsprocessen, innebär samverkan i relativt sent
skede och i regel i samband med de samråd som föreskrivs i PBL, VL och LBJ.
Boverket (2013) konstaterar med utgångspunkt i tidigare studier att en tidig dialog ofta borgar för en samsyn och därmed en smidigare planläggningsprocess.
Det finns ett behov av bättre samverkan i tidiga skeden, inte minst gällande översikt- och detaljplaneringen.
Trafikverket träffar ofta kommuner i tidiga informella skeden. På idéstadiet, innan de formella planeringsprocesserna har startat, går det att påverka val av trafikslag och åtgärder utifrån fyrstegsprincipen och systemanalyser. Trafikverkets
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regionala organisation är uppbyggd så att det finns en ansvarig regional samhällsplanerare för varje kommun. Denna person är också kommunens huvudsakliga ingång till Trafikverket. Den metod för tidig dialog med kommunerna som
oftast används är möten som exempelvis sker en gång per år, där parterna informerar varandra om aktuella projekt och diskuterar aktuella frågor (2017c). Några
exempel på utmaningar i samverkan mellan Trafikverket och kommunerna ges i
Boverket (2013). I varje planeringssituation och projekt är inställning och tankesätt grundläggande. För att kunna lyckas samordna planeringen måste den enskilde tjänstepersonen behärska sin egen lagstiftning, uppdrag och ramar. Samtidigt bör den i sitt tänkande och i sin attityd vara beredd att gå utanför boxen, se
samband och känna till och förstå andra förutsättningar och motiv.
I Trafikverkets studie av samverkan med kommunerna uppfattar kommunerna
överlag kontakten med Trafikverket som fungerande och värdeskapande, men att
den skulle vinna på att bli mer strukturerad. Trafikverket upplevs ofta som en
kompetent motpart med stor kunskap och med öppenhet för samverkan. Att få
hjälp och stöd i sakfrågor uppskattas mycket liksom att kunna bolla idéer med
sakkunniga (2017b).
Däremot har flera konkreta utmaningar identifierats i studien. Resultaten visar
att Trafikverket inte alltid upplevs ha tid till samverkan och dialog i tidigt skede,
samt att många av Trafikverket medarbetare har en för hög arbetsbelastning.
Kommunerna har ofta önskemål om att ha mer kontakt med Trafikverket i tidigt
skede för att kunna bolla idéer och tankar kring olika planer och projekt, snarare
än att bara ha en formell kontakt och få bifall eller avslag på förslag. Det gäller
framförallt mindre kommuner där det egna personalstyrkan inom samhällsplaneringen är liten.
Några av de potentiella utvecklingsmöjligheter som identifierats i studien är att
Trafikverket skulle ta initiativ till kontakt i återkommande forum i högre utsträckning. Genom regelbundna samverkansforum skulle många frågor förutsättningslöst kunna lyftas och planer från kommunen kan visa sig beröra Trafikverkets trafiknät även om kommunen inte trott det inledningsvis.

Bristande samsyn kring planeringsunderlag
Ett annat konkret exempel på utmaningar i samordningen mellan Trafikverkets
och kommunernas planering som sannolikt kan kopplas till bristande samverkan
och samsyn visas i en studie av Hult m.fl. (2017). I denna studie kritiseras Trafikverket av flera kommunala tjänstepersoner för att hindra kommunernas utbyggnadsplaner med hänvisning till negativa konsekvenser för biltrafik på det
statliga vägnätet och av att Trafikverket vill ha marginaler för framtida trafikökningar.
Studien belyser den motsättning mellan, å ena sidan kommunernas målstyrda
planering där många kommuner vill förtäta och bygga fler bostäder i syfte att
minska miljöpåverkan och få mer attraktiva städer, och å andra sidan Trafikverkets synpunkter på kommunernas planer som utgår på Trafikverkets prognoser
om ökad biltrafik. Samtidigt upplever flera av de intervjuade tjänstepersonerna
på Trafikverket att kommunerna inte alltid har ”tillräckligt på fötterna”, att de
underlag och planer som kommunerna levererar inte visar på tillräckligt sätt att
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de leder till den trafikutveckling som krävs för att uppnå kommunens målsättning.
Det visar på att en bristande samsyn och förståelse av planeringsperspektiv och
utgångspunkter mellan Trafikverket och kommunerna. Det blir i detta sammanhang viktigt att de båda aktörerna möts för att diskutera målkonflikterna i förhållande till respektive aktörs planeringsuppdrag och hur planeringsunderlag kan bli
en gemensam utgångspunkt.

Riksintressen
En omdiskuterad utmaning de senaste åren har varit riksintressen för trafikslagens anläggningar. Utifrån Trafikverkets kartläggning av planeringssamarbete
finns det behov att tydliggöra vilka aspekter av transportsystemet som är av riksintresse och på vilket sätt de ska skyddas mot försämrad funktion. I arbetet har
det framkommit att flera aktörer vill ha en tydligare hantering av riksintressen
från Trafikverkets sida för att förbättra möjligheterna att planera effektivt i anslutning till Trafikverkets anläggningar. Många kommuner upplever att det innebär en stor risk att planera i sådana lägen på grund av att Trafikverkets och Länsstyrelsens ställningstaganden är svåra att förutsäga. Aktörerna upplever att riksintressena i större utsträckning bör kopplas till de förutsättningar som gäller på
den specifika platsen (Trafikverket 2017c).
En annan utmaning som identifierats gällande riksintressen kan sammankopplas
med Boverkets regeringsuppdrag angående tillämningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen och hur den appliceras på trafikslagens anläggningar. Trafikverket har inom detta arbete diskuterat möjligheten att ta fram
underlagsmaterial gällande vad ”påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet”
(miljöbalken 3 kap. 8 §) kan innebära i hänsyn till trafikslagens anläggningar.
Underlaget skulle kunna redogöra för vilka typer av påverkan som ska beaktas
och vilka nivåer för påverkan som kan vara godtagbara. Ett förtydligande skulle
kunna leda till att kommunen enklare kan förutse Trafikverkets och Länsstyrelsens ställningstaganden (Trafikverket 2017c).

Översiktsplanering
Översiktsplaneringen utgör en viktig samarbetsnivå för Trafikverket och kommunerna. Det är ett av de viktigaste instrumenten för att kommunerna och Trafikverket ska kunna samarbeta långsiktigt om samordning mellan bebyggelseoch infrastrukturplanering. Inom detta område pågår den offentliga utredningen
”En utvecklad översiktsplanering” som har till uppgift att lämna förslag på hur
översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering. Den
ska också se över hur dialogen mellan staten och kommunen i större omfattning
ska kunna hanteras inom ramen för översiktsplaneringen (Näringsdepartementet
2017).
Enligt kartläggningen av planeringssamarbetet med kommunerna menar flera aktörer att det finns stor potential att utveckla samordningen av planering inom ramen för översiktsplaneringen. Det finns behov av att inkludera de trafikstrategiska frågorna i översiktsplaneringen så att kopplingen mellan bebyggelseplanering och infrastrukturplanering etableras redan i ett tidigt skede. Tidigare erfa-
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renheter visar exempelvis att Trafikverket ofta måste komplettera sitt planeringsunderlag, till exempel riksintresseanspråk och kapacitetsanalyser, kopplat till de
ställningstaganden en kommun vill göra i sin översiktsplanering. Här finns det
stor potential för Trafikverket och kommunerna att utveckla former för att hålla
en mer levande dialog. Här finns också en möjlighet att skapa en tidig förankring
mellan aktörerna, så att Trafikverket kan ställa sig bakom ställningstagandena i
översiktsplanen och använda dem i infrastrukturplaneringen (Trafikverket
2017c). I Trafikverkets kundundersökning framkommer att mindre kommuner
har behov av stöd från Trafikverket med kunskap i konkreta sakfrågor. Kopplat
till översiktsplaner i mindre kommuner kan man även tänka sig att regional fysisk
planering skulle kunna bidra med liknande stöd till de mindre kommunerna. Med
en bra regional planering kan man i översiktsplaneringen använda de ställningstaganden gällande strategiska infrastrukturfrågor som finns i den aktuella regionplanen.
Översiktsplanen är en viktig utgångspunkt i åtgärdsvalsstudier genom att den beskriver kommunens intentioner när det gäller framtida bebyggelseutveckling och
markanvändning. Det visar på betydelsen av en aktuell kommunal planering och
på betydelsen av samverkan med kommunerna i deras planering. Likaså bör en
kommun som upprättar en ny översiktsplan, eller i samband med aktualitetsförklaringen, ta hänsyn till utförda åtgärdsvalsstudier (Boverket 2013).
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3.3 Trafikverkets planeringssamarbete med regionala aktörer
Det finns idag både ett utpekat ansvar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor och etablerade processer för det regionala planeringsarbetet. De regionalt utvecklingsansvariga ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och att ta fram utvecklingsstrategier. Här utgör också den regionala kollektivtrafikmyndigheten
en aktör. De regionalt utvecklingsansvariga är också ansvariga planupprättare för
regionala planer för transportinfrastruktur. I de förordningar som utgör grunden
för dessa uppgifter beskrivs krav och förutsättningar för processerna.

Figur 3-2.

Regionalt utvecklingsansvariga fördelat på länsstyrelser, direktvalda organ och Regionförbund/samverkansorgan (Källa: SKL)

Trafikverkets roll i den regionala utvecklingsplaneringen
En av de centrala planeringsaktiviteterna inom det regionala tillväxtarbetet är arbetet med de regionala utvecklingsstrategierna, RUS. Trafikverkets medverkan i
dessa processer varierar över landet. I vissa län har Trafikverket aktivt deltagit i
arbetet med att utarbeta eller revidera de regionala utvecklingsstrategierna, eller
i förekommande fall regionplanerna. I andra län har medverkan varit begränsad
eller endast bestått av att ge svar på formella remisser. De länsplaneupprättare
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som vill kan använda sin regionala utvecklingsstrategi som underlag till en regional systemanalys vilken Trafikverket sedan använder som underlag till den nationella planen.
I den nya förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) finns några förändringar som kan innebära behov av att utveckla av samverkansarbetet mellan
Trafikverket och de regionalt utvecklingsansvariga. Förordningen innebär bland
annat att RUS ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen samt
att RUS ska utarbetas och genomföras i samverkan med berörda myndigheter,
inklusive länsstyrelser. Statliga myndigheters medverkan ska grundas på prioriteringarna i den nationella strategin och i RUS.
I Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 skriver
regeringen att ”det behövs en ökad medvetenhet om den fysiska planeringens
betydelse för hållbar regional tillväxt och attraktiva livs- och boendemiljöer hos
aktörer med regionalt utvecklingsansvar”. Regeringen skriver också att ”samtliga
regionalt utvecklingsansvariga aktörer till 2020 bör ha integrerat ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxtarbetet genom ett mer strategiskt arbete med dessa
frågor” (Kartläggning av Trafikverkets planeringssamarbete med kommunerna
2018).
Trafikverkets medverkan i det regionala utvecklingsarbetet varierar över landet
och mellan olika län. I uppdraget ingår bland annat att ta fram en strategi som
ska beskriva hur Trafikverket avser att bidra till en utvecklad samverkan och dialog med regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Dessutom ska det beskrivas hur
Trafikverkets samverkan med andra nationella myndigheter ska utvecklas i förhållande till regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
Inom samordningen med regionala utvecklingsaktörer arbetar Trafikverket aktivt
genom att delta i det regionala utvecklingsarbetet i vissa län, medan Trafikverkets roll i andra län är begränsad till att vara formell remissinstans (Trafikverket
2015). Vid informella dialoger mellan Trafikverket och de regionalt ansvariga
för kollektivtrafik ges även råd och stöd inom arbetet med att ta fram eller revidera de regionala trafikförsörjningsprogrammen. Det sker även dialoger där Trafikverket ger kunskapsstöd till myndigheterna, exempelvis om tillämpningen av
fyrstegsprincipen. Samverkan med kollektivtrafikmyndigheterna ger också förutsättningar för att bevaka kopplingen till Trafikverkets planering.
Utöver det arbetar Trafikverket även i bredare nätverk och samordningsgrupper.
Trafikverket medverkar även i flera samverkansforum och projekt där regionala
och nationella perspektiv inom olika sakområden möts (Trafikverket 2015).



Bärighetsgrupper finns på både central och regional nivå. Ett syfte är att
samverka om transportbehov med näringslivet.
Samverkansgrupp kring tillgänglighet. Ett annat exempel på nationell
nivå är gruppen för samverkan mellan myndigheter med fokus på det tematiska området tillgänglighet. Samverkansforumet initierades i samband
med regeringens uppdrag att stärka det tvärsektoriella samarbetet, och bidra till den dåvarande nationella strategin för regional konkurrenskraft
med mera för perioden 2007–2013. Ett av syftena med gruppen var och
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är att tydliggöra statens gemensamma roll. Trafikverket är sammankallande i gruppen.
Regionala godstransportråd. En kontaktyta mot näringslivet är de regionala godstransportråden, där både transportköpare och transportsäljare,
regionförbund med flera är representerade. Råden utvecklar och stärker
samarbetet mellan trafikslagen och fungerar som en länk i samarbetet
mellan näringsliv, branschorganisationer och myndigheter. Sex regionala
godstransportråd var verksamma i landet under 2014; Skåne och Blekinge, Småland, Östra Mellansverige, Norrbotten och Västerbotten, Mittsverige och Östergötland. Råden drivs gemensamt av de samarbetande parterna.
Regionala persontransportråd. På motsvarande sätt drivs även regionala persontransportråd. Dessa kan betraktas som regionala motsvarigheter
till Trafikverkets nationella persontransportråd och till det branschgemensamma Partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik, där Trafikverket
medverkar.

Utmaningar i planeringssamarbetet med regionerna
Trafikverkets medarbetare på regional nivå är efterfrågade parter i dialoger, ofta
i en utsträckning som överträffar deras resurser. Trafikverket efterfrågas bland
annat som experter på frågor med koppling till resor, transporter, infrastruktur,
planeringsverktyg med mera. Behov och efterfrågan från regionerna varierar
mellan olika platser, bland annat som funktion av vilken kunskap och kompetens
som aktörerna själva har om dessa frågor. Trafikverket kan i vissa sammanhang
peka på vilka aspekter eller sakfrågor som kan behöva belysas, men utredningsarbete och analyser måste aktörerna själva genomföra (Trafikverket 2015).
Då de regionala förutsättningarna varierar över landet kan inriktningen och formerna variera, men som regeringen skriver i den nationella strategin för regional
tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, är en viktig utgångspunkt att de regionalt
utvecklingsansvariga aktörerna bör lägga större vikt vid en utvecklad inom- och
mellanregional samverkan och dialog om fysisk planering. Det kräver en medveten och långsiktig dialog och planering kring olika utvecklingsalternativ inom
respektive län och mellan regionalt utvecklingsansvariga i angränsande län. I
detta arbete är olika former av analysunderlag, regionala struktur- och målbilder,
strategier för samverkan och nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning särskilt betydelsefulla.
I den nationella strategin framgår också att en viktig funktion för den regionala
fysiska planeringen och arbetet med länsplan för infrastruktur är att kopplingen
mellan kommunal planering och nationell infrastrukturplanering kan stärkas.
Kopplingen tydliggörs lämpligen genom en regional systemanalys 5. Det krävs
då också att samverkan mellan nationell och regional nivå systematiseras och
fortsätter att utvecklas.
Ett par förbättringsförslag har tagit fram av Trafikverket som understryker att
regeringen bör arbeta vidare med lagförslag gällande krav på regional fysisk planering, samt att ett strukturerat arbetssätt för regional fysisk planering bör tas
5

Se https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/regionala-systemanalyser/
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fram och etableras i samarbete mellan Trafikverket, Boverket och de regionalt
utvecklingsansvariga (Trafikverket 2017c).
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3.4 Metoder och arbetssätt i tidiga skeden
Det här avsnittet ger exempel på metoder som utvecklats under senare år där
Trafikverket i första hand ansvarar för den formella framdriften. Arbetet i samhällsplaneringens tidiga skeden är en viktig del i Trafikverkets strävan att vara
en aktiv samhällsutvecklare. I de tidiga skedena är möjligheten större att hitta
effektiva trafikslagsövergripande lösningar utifrån fyrstegsprincipen. Trafikverket har som mål att medverka i en aktiv dialog med bland annat kommuner, regionala planupprättare och företrädare för näringslivet.
Avsnittet syftar till att sammanfatta de rådande arbetssätten och lärdomar i tidigt
skede. Trafikverket har sedan tidigare många beprövade metoder, men det finns
potential att utveckla mer strukturerade arbetssätt för att förbättra möjligheterna
för en samordnad planering.

Avsiktsförklaring och breda överenskommelser
En bred överenskommelse kan slutas mellan en Trafikverksregion och en eller
flera kommuner. Den kan utgöra en övergripande gemensam plattform för Trafikverket och berörda aktörer i planeringen, där fyrstegsprincipen ingår. Det bör
framgå i överenskommelsen att samverkan ska ske i samhällsplaneringens tidiga
skeden om frågor som berör respektive huvudmans ansvarsområde. Detta skapar
möjligheter för hållbar och effektiv bebyggelseutveckling och ett energieffektivt
transportsystem som uppfyller klimatmål. Överenskommelsen bör där det är
lämpligt omfatta samtliga fyra trafikslag; vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och
luftfart, samt de olika färdmedel och trafikrelaterade frågor som kan vara aktuella
(Trafikverket 2017).
SKL menar att sådana överenskommelser kan utökas till ”intentionsavtal” enligt
en modell som används i Finland, där också mer konkreta frågor om integrering
av transportplanering och bostadsbyggande tas upp. De konstaterar i rapporten
”Ökat bostadsbyggande delat ansvar”, framtagen av en särskild politisk programberedning, att ”fysisk planering för bl.a. bostadsbyggande och planering för utbyggnad av infrastruktur idag följer två helt skilda system”. PBL-planering är ett
ansvar för kommunen, medan transportinfrastrukturen sköts av Trafikverket och
av det organ som har det regionala utvecklingsansvaret, när transportinfrastrukturen inte ligger i den egna tätorten med kommunal väghållning. Till det kommer
att kollektivtrafiken är kollektivtrafikmyndighetens ansvar. Transportinfrastruktur, kollektivtrafik och bostadsbyggande omsätter stora belopp årligen och är av
avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Ändå finns få kopplingar mellan
de olika planeringsaktiviteterna. I en framgångsrik tillväxtregion måste utbyggnaden av bostäder och transportinfrastruktur (inte minst kollektivtrafik) gå hand
i hand. I Sverige, anser SKL, har vi dåligt utvecklade instrument för den typen
av samordning (Trafikverket 2017).
Då och då har regionala överenskommelser om utbyggnad av infrastruktur i storstadsregionerna tagits fram, nu senast uppgörelsen om utbyggnad av tunnelbana
och bostäder i Stockholmsregionen. Uppgörelserna har dock varit engångsföreteelser och verkar i första hand ha till syfte att fördela kostnaderna för utbyggnaderna mellan de olika kommunerna och staten. Uppföljningen har också varit
dålig.
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I en svensk version av den finska modellen med ”intentionsavtal”, föreslår SKL,
skulle ett sådant avtal mellan staten och en region kunna innebära att staten anpassar infrastrukturinvesteringarna till planerat bostadsbyggande. Då skulle man
redan tidigt i planeringsprocessen kunna ge ett samlat besked om hur staten ser
på allmänna intressen och på eventuella riksintressen samt inventera statligt ägd
mark i regionen som är lämplig för bostadsbyggande. Kommunerna i regionen
skulle arbeta aktivt för ökat bostadsbyggande med tydliga mål, samverka regionalt, effektivisera planerings- och beslutsprocesser samt utveckla sin markpolitik
och modeller för markanvisning som underlättar för fler aktörer att få tillträde till
marknaden. Byggherrarna skulle förverkliga de planer de tilldelats snabbt och
enligt överenskommen tidplan, samverka för ett effektivt plangenomförande
samt verka för minskade byggkostnader och bättre konkurrens i alla skeden av
byggprocessen. Ett annat behov av arbetssätt i tidiga skeden som förts fram av
workshopdeltagare och i skriftliga svar från aktörer har varit att utveckla metodik
för att ta fram gemensamma scenarier för framtiden som kan användas för att öka
flexibiliteten i planeringen. Utifrån dessa scenarier kan det också bli lättare att
sätta framåtsyftande gemensamma mål. Backcasting har nämnts som ett bra arbetssätt för att utreda hur dessa mål kan uppnås (Trafikverket 2017c).

TRAST - Trafik för en attraktiv stad
Ett planeringsverktyg som inkluderar dialog i tidiga skeden, och som Trafikverket förespråkar, är trafikstrategier. Metodiken TRAST (Trafik för en attraktiv
stad) är framtagen i samarbete mellan SKL, Boverket och Trafikverket. Syftet är
att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med stadens trafikfrågor, bland
annat genom framtagandet av trafikstrategier. Det finns inget krav på kommunerna att använda detta arbetssätt men i ansökningsförfarandet till Stadsmiljöavtalen kan framtagandet av en trafikstrategi vara en viktig motprestation.
Textruta 3-1. SARETS: Tillsammans framåt - Samverkan genom regional trafikstrategi

En regional trafikstrategi för Luleåregionen
När den regionala trafikstrategin för Luleåregionen presenterades 2016 var det första gången i
landet som kommuner, myndigheter och andra aktörer arbetat tillsammans med en långsiktig
strategi för trafik i en region. Trafikstrategin har fem samarbetsområden som ger en tydlig inriktning och prioritering för arbetet och exempel på åtgärder som kan genomföras: regionalt
samarbete, utvecklad kollektivtrafik, CO2-snåla transporter och klimatsmarta bilresor, gemensam Mobility Management, och fysisk infrastruktur.
En central del i den fortsatta processen efter antagandet av trafikstrategin är utvecklandet av en
gemensam samverkansplattform. En gemensam arbetsgrupp kommer att skapas för att arbeta
vidare med de olika samarbetsområdena för att förverkliga trafikstrategin. En plattform där de
olika aktörerna har tydliga funktioner skapar förutsättningar att ”tänka större och göra gemensamma prioriteringar och avvägningar i Luleåregionen.

TRAST kan även ha potential att utvecklas som ett bredare arbetssätt i tidiga
skeden. Strategierna bygger på en långsiktig inriktning där trafiksystemet ska utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering. Detta gäller främst i regionala sammanhang där metodiken använts i begränsade former.
År 2014 påbörjades exempelvis samverkan om en regional trafikstrategi med
flera av kommunerna i Norrbottens län som var den första i sitt slag (Läs mer i
Textruta 3-1). Inom den här typen av strategiska planeringssammanhang finns
det god potential att fånga upp brister och behov i tidigt skede (Trafikverket
2016b). Samarbeten på den regionala nivån kan bidra till att möta många av de
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utmaningar som är mellankommunala. Arbetet kan bli en viktig utgångspunkt för
en bred samverkan på regional nivå och en viktig möjlighet för en förankring av
gemensam syn kring de regionala förutsättningarna i planeringen. Trafikstrategierna på regional nivå kan även bidra till att knyta samman kommunernas översiktsplan, regionala utvecklingsstrategier och andra planeringsunderlag. Denna
typ av strategier är därmed ett underlag att samlas kring i den samverkan som
äger rum med Trafikverket (Svenska stadskärnor 2017).

Förhandlingsmodeller
De förhandlingsmodeller, t.ex. Sverigeförhandlingen, som genomförts de senaste
åren har ansetts vara en framgångsrik metod för att hantera komplexa planeringsuppgifter (Cars m.fl. 2017, Näringsdepartement 2017a, Isaksson 2018). Arbetssättet har gett tydliga resultat vid de förhandlingar som på regeringens uppdrag
genomförts med syfte att få ett ökat bostadsbyggande kopplat till utbyggnad av
ny infrastruktur. Det visar på modellens användbarhet (Näringsdepartement
2017a). Enligt slutrapporten från Sverigeförhandlingen har modellen sammantaget gett resultatet att 285 400 nya bostäder kommer att färdigställas kopplat till
utbyggnad av ny infrastruktur.
Slutsatserna från följeforskning av Sverigeförhandlingen visar att metoden kan
vara en legitim lösning för att hantera komplexa planeringsuppgifter. Modellen
innebär att utsedda förhandlingspersoner arbetar med utgångspunkt från en värdeskapande förhandling baserad på nyttor och med ett transparent förhållningssätt. Härigenom skapas ett långsiktigt ansvarstagande för det gemensamma samhällsbygget. I följeforskningen konstateras även att det strukturerade förhandlingsupplägg som använts inom Sverigeförhandlingen har vidgat förhandlingarna och gjort dem mer konstruktiva genom att koppla samman begreppen nytta
och kostnad. På så sätt har de blivit värdeskapande (Cars m.fl. 2017).
Samtidigt har metoden medfört ett antal risker och utmaningar i förhållandet till
det formella planeringssystemet. Till exempel att objekt inte genomgår samma
noggranna planeringsprocess som de objekt som behandlas i den ordinarie planeringsprocessen. Den grund som bör läggas i de regionala systemanalyserna och
sedan utvecklas genom fyrstegsprincipen och samlade effektbedömningar kan
tappas. Följden kan därför bli att de övergripande effekter i transportsystemet
som eftersträvas inte uppnås (Trafikverket 2017c).
Även SKL har yttrat sig om förhandlingsplanering och menar att investeringar i
ny infrastruktur ska styras av lokala behov och inte av vilken kommun, landsting
eller region som har den största betalningsförmågan och därmed kan medfinansiera objekt. SKL ser även att det finns en demokratisk aspekt att beakta när planering övergår till förhandling, dels gällande medborgarnas möjlighet att påverka
planeringen, dels problem i den lokala partipolitiska demokratin om förhandlingar leder till överenskommelser som är låsta under lång tid framöver. En annan
risk som SKL pekar på är att en suboptimering av bostäder kan uppstå när de
låses i en förhandling om transportplanering (Trafikverket 2017c).
Slutsatserna av följeforskningsrapporten understödjer dessa risker och betonar
att det finns ett behov att institutionalisera förhandling som del av den formella
planprocessen. Detta för att efterföljande planering och prövning ska kunna ske
på ett transparent och förutsägbart sätt. Om inte riskeras att dubbelarbete utförs i
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parallella processer. Enligt förslaget föreslås en process i fyra steg, som till viss
del följer resonemangen i FAC-modellen som presenterats tidigare.






för-förhandling, där man skapar en gemensam bild över förutsättningar
och utgångspunkter,
förhandling, där parterna i direkt samspel studerar olika alternativa lösningar med den uttalade ambitionen att skapa värden och reglera åtaganden,
formalisering, som befäster vad parterna förhandlat fram samt
reglering av hur resultatet ska vårdas framöver, post-förhandling där det
löpande arbetet efter formaliseringen sker i reglerade former – med återkommande förhandlingar – under hela genomförandeskedet.

Vidare konstateras att för att modellen ska fungera fullt ut krävs insatser från
både SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Trafikverket vad gäller kompetensutveckling (Näringsdepartement 2017).

Stadsmiljöavtal
Under de senaste åren har stadsmiljöavtalen tillkommit som en finansieringsform
som uppmuntrar tidig planering. Avtalen bygger på att de kommuner som kan
visa upp en helhetsbild mellan infrastrukturplanering och bostadsbyggande tilldelas stöd för de åtgärder som kan bidra till att övergripande hållbarhetsmål uppnås. Enligt Trafikverket kan stadsmiljöavtalen ha en större potential att bidra till
ett långsiktigt ökat bostadsbyggande än de förhandlingsprojekt som blir en parallell process till den ordinarie infrastrukturplaneringen (Trafikverket 2017c).
Trafikverket ser också att stadsmiljöavtalen kan utvecklas så att det för de större
projekten krävs underlag utifrån ett bredare helhetsperspektiv. Det kan exempelvis innebära framtagande av en åtgärdsvalsstudie, koppling till regional planering
och/eller användning av förhandlingsmetodik. Ett förslag som lyftes i ”Strategisk
plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” 6 är beslut om ett nationellt ”stadstrafikmål” som ska ligga till grund för alla stadsmiljöavtal, men även i
direktiv till infrastrukturplaneringen. Mål som detta kan leda till en större tydlighet gentemot kommunerna om vad staten vill med den statliga infrastrukturen i
städerna.
Några förbättringsförslag som presenterats av Trafikverket är att aktörerna bör ta
tillvara på erfarenheterna från förhandlingarna för att maximera potentialen av
samordning av transportplanering och bostadsbyggande. Ett annat är att förhandlingsmetodik bör kunna inkluderas i de befintliga planeringsprocesserna.

Åtgärdsvalsstudier – vad är nästa steg?
Metodiken för ÅVS återspeglar kraven från den komplexa planeringen att hantera svåra processer med många aktörer i en gemensam process. Den har utvecklats till ett värdefullt verktyg för Trafikverket och kommuner för att hitta gemensamma trafiklösningar. Samtidigt har Trafikverkets egen kartläggning av planeringssamarbete och även flera andra utvärderingar visat på ett antal utmaningar i
genomförandet.
6

Statens energimyndighet, 2017, Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ER 2017:07
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Enligt sammanställningen av planeringssamarbetet upplever både kommunerna
och Trafikverket att det finns vissa kunskapsbrister gällande hur processer fungerar, men också i rena sakfrågor. Det finns en mängd utbildningsmaterial men
det skulle behövas initiativ för att prioritera utbildning om aktörernas respektive
planeringsprocesser. Mer kraft skulle på så vis kunna läggas på att diskutera strategiska inriktningar och målkonflikter snarare än att överbrygga kunskapsluckor
(Trafikverket 2017c). Utöver detta framgår av kartläggningen att arbetet med
ÅVS upplevs uppta en stor del av Trafikverkets planeringsresurser. Arbetssättet
beskrivs som resurskrävande eftersom det krävs mycket tid till förberedelse, deltagande och förankring hos alla aktörer. Samma problem har även lyfts fram från
kommunernas sida, de saknar tillräckligt med anställda med rätt kompetens.
(Trafikverket 2017c, Fernström m.fl. 2016).
Några av de förbättringsförslag som nämns är att genomföra utbildningar inom
bebyggelseplanering respektive infrastrukturplanering för att öka kompetensnivån om kopplingen mellan dessa områden. Både kunskap om processer och kunskap om sakfrågor behöver förmedlas i större utsträckning (Trafikverket 2017c).
Ett problem som lyfts i utvärderingen är att behovet av förankring vid ÅVS underskattas. Det kan leda till bristande förtroende mellan aktörerna och således
påverka möjligheterna till genomförande av olika åtgärder. En annan rekommendation från samma rapport är att ta fram riktlinjer för olika typer av ÅVS. Med
det menas att resursinsats och tidsåtgång måste anpassas efter projektets komplexitet, t ex i förhållande till geografisk omfattning eller typ av problem/åtgärd.
Mot bakgrund av samma argument har Trafikverket under 2017 genomfört ett
förstudieprojekt om ”Anpassad infrastruktur för storstad/tätbebyggda områden”.
Syftet var att utveckla arbetssätt för att utvärdera gemensamma förhållningsätt
för anpassade infrastrukturlösningar i storstäder och tätbebyggda områden
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4. Sammanfattning och slutsatser

Syftet med rapporten har varit att ge en fördjupad bild av de komplexa förutsättningarna inom samhällsplaneringen idag och skapa förståelse för samordningsutmaningar i tidiga skeden. Ett viktigt mål med rapporten har varit att sammanställa de viktigaste utmaningarna inom planeringssamarbetet mellan Trafikverket, kommuner och regionalt utvecklingsansvariga, samt även ge översyn kring
arbetssätt inom tidiga skeden.
De rådande förutsättningarna inom samhällsplaneringen och hållbarhetsutmaningen kräver en samordnad planering. Det är ingen enkel uppgift och det planeringssamarbete som måste till är mångfacetterat. Kraven på nya styrningsformer
från ett governance-perspektiv understryker ytterligare betydelsen av samverkan
i flera nivåer och i nätverk mellan samhällets aktörer. Både i Sverige och internationellt pågår (mer eller mindre) experimentella försök att finna nya samverkansformer och planeringsmodeller för att hantera de rådande utmaningarna.
Detta återspeglas i förändringarna av myndighetsstyrningen, lagstiftningen och
de nya planeringsmetoder som introducerats de senaste åren.
Argumenten för en nära och tidig samverkan mellan aktörerna handlar om att
möta oförutsägbarheten och den komplexa delen av planeringen. Ökad gemensam förståelse för potentiella målkonflikter, problem, utmaningar, evidens, planer och strategier tidigt i processen leder till ökad kunskap om potentiellt bättre
lösningar i framtiden. Det delade ansvaret för olika planeringsuppgifter medför
även att alla aktörerna är i behov av varandras kunskap och åtaganden för att
genomföra planeringen. Att i tidigt skede utbyta information framhävs (i både
teorin och praktiken) som ett sätt att öka tilliten mellan aktörerna, som i sin tur
leder till ökad genomförbarhet och måluppfyllelse av planeringen.
Samtidigt kan denna form av planering medföra utmaningar om det inte organiseras på ett strukturerat sätt. Många av aktörerna upplever att processerna blir
mer resurskrävande, och att det är svårt att avgränsa och organisera samverkan
med ”alla berörda parter” på ett effektivt sätt. Särskilt utmanande blir det när det
handlar om samverkan i tidigt skede som inte är formellt reglerat i processen.
Det kan delvis återföras till spänningen mellan kraven på allt effektivare och mer
transparenta processer som utifrån ett teoretiskt perspektiv utgår från två skilda
logiker. Strävan efter effektivitet och legitimitet bör hanteras med tydliga avvägningar för att säkerställa att de formella delarna av processer efterföljs och att
inte parallella processer genomförs. Medvetenhet och mer kunskap kring avvägningar mellan dessa perspektiv kan bidra till ökad förståelse för hur aktörerna
kan hantera formella och informella sammanhang.

Utmaningar i planeringssamarbetet
Översynen av planeringsläget visar på ett antal konkreta utmaningar inom planeringssamarbetet. Det handlar om flera parallella utmaningar som till stor del kan
relateras till processuella utmaningar, men även till frågor som rör samsyn om
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planeringsunderlag, kunskap och kompetens om varandras processer samt hur de
interna resurserna hanteras.

Samordningsprocessen i tidiga skeden
Det finns många genomtänkta metoder för arbete i tidigt skede och samarbetet
fungerar på många sätt bra mellan Trafikverket, kommunerna och de regionalt
utvecklingsansvariga. Det finns delvis redan idag etablerade rutiner för informella möten mellan aktörerna, men samtidigt upplever aktörerna en stor utmaning med att hantera sina resurser på ett effektivt sätt och skapa samsyn om planeringen. Detta kan delvis härledas till att samverkansdimensionen mellan aktörerna har stärkts i lagstiftningen men inte konkret formaliserat i ett processuellt
perspektiv. Ibland medför det otydligheter kring vem som har ansvaret att initiera samverkan och vem som leder samverkansprocessen i framåt. Till exempel
kan det handla om samordningen av det kommunala bostadsbyggande och den
statliga infrastrukturplaneringen, där Trafikverket ofta får reagera i ett sent läge
under remissrundan på kommunernas planer snarare än att aktörerna tar fram gemensamt planeringsunderlag i tidigare skede. I det skedet verkar det även saknas
kunskap och kompetens om varandras processer och ansvar, samt hur och när
olika planeringsverktyg ska tillämpas i planeringen. Det kan exempelvis handla
om när det behövs en ÅVS och hur den förhåller sig till översikts- och detaljplaneringen, men även kring hur aktörerna ska informera varandra om pågående
planering.
Sammantaget finns flera utmaningar för alla aktörer att förstå när, var och hur
transportplaneringen kommer in i den kommunala planeringen. Några av de potentiella lösningarna som lyfts fram är att hitta mer strukturerade samverkansformer i tidigt skede. Det finns ett stort behov av fler möjligheter till kunskapsutbyte
och att kunna föra en dialog där parterna under informella former kan delge
varandra planeringsunderlag och utredningar. Ett mer strategiskt angreppssätt
lyfts fram både inom teorin och i lärdomarna från många av utvecklingsprojekten. För att hantera en samordning i alla riktningar krävs ett strategiskt fokus
och strukturerat arbetssätt för samverkan. En potentiell väg framåt skulle kunna
vara att Trafikverket utvecklar en gemensam samverkansmodell för hur de informella delarna ska hanteras tillsammans med berörda aktörer.
Några förslag på arbetssätt som ämnar att hantera växelverkan mellan formella
och informella processer är Forum-Arena-Court modellen och Samhandlingstrappan. Detta förtydligar vikten av ett strategiskt arbetssätt, och att koppla samman informell samverkan med många aktörer och de formella momenten inom
planprocessen. Genom att strukturera samspelet mellan informella arenor och de
formella sammanhangen kan de potentiella riskerna kring legitimitet och transparens undvikas och bidra till att processerna blir mer effektiva och lättare att
hantera resursmässigt.

Samsyn om planeringsunderlag och statens olika tolkningar
En relaterad utmaning som hänger tätt samman med samverkan i tidigt skede är
samsyn kring planeringsunderlag och målstyrning. Det framkommer i flera studier att det råder motsättningar mellan målstyrd och prognosstyrd planering.
Denna skillnad i grundsyn på planeringen medför målkonflikter redan tidigt i
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processen kring vad som ska styra planeringen; är det t ex kommunal bostadsförsörjning eller regional framkomlighet?
Förutom den rent formella rollen Trafikverket har som remissinstans finns även
en del otydligheter kring Trafikverkets roll i översiktsplaneringen. Det finns behov av att etablera en strategisk samverkan i översiktsplaneringen så att kopplingen mellan bebyggelseplanering och infrastrukturplanering etableras redan i
ett tidigt skede. Tidigare erfarenheter visar exempelvis på att Trafikverket ofta
kommer in för sent i översiktsplaneringen och att det finns behov av att etablera
en mer kontinuerlig och levande dialog med kommunerna.
En annan utmaning som visar på att problem uppstår i sent skede i planprocessen
är de statliga myndigheternas tolkning av riksintressena. Hanteringen av dessa
upplevs av kommunerna som oförutsägbar och de kommunala planerarna känner
stor osäkerhet kring hur Trafikverket och olika länsstyrelser tillämpar bestämmelserna. Ett tätare samarbete i tidigt skede mellan kommunerna och Trafikverket skulle kunna leda till bättre förståelse och mer förutsägbara planeringsförutsättningar för kommunerna.

Planeringen i flera nivåer och funktionella samarbeten på regional nivå
En genomgång visar på komplexa planeringsförutsättningar för alla aktörer och
det finns en del otydligheter kring samordningsansvaret. Samordningsdimensionen har stärkts i lagstiftningen, men samtidigt kvarstår utmaningen att utveckla
gemensamma processer och systematisera samverkan i flera nivåer. Parallellt
med detta finns det också många osäkerheter kring de formella delarna av planeringssystemet och vilken roll de olika planerna och strategierna kommer att ha i
framtiden. Översiktsplanens funktion utreds och den fysiska planeringen på regional nivå diskuteras, det finns därmed flera potentiella möjligheter att utveckla
en mer samordnad planering inom ramen för dessa uppdrag.
Utifrån rådande formella förutsättningar är framförallt Trafikverkets roll inom
översiktsplaneringen och det regionala tillväxtarbetet prioriterade utmaningar.
Regional fysisk planering har identifierats ha potential att överbrygga samordningen mellan nationell infrastrukturplanering och kommunal översiktsplanering. Breda överenskommelser är en metod som använts relativt begränsat och
som SKL framhäver har en stor möjlighet att användas i fler sammanhang. När
det gäller mer informella moment, i form av till exempel olika former av nätverksmöten, finns det behov av att hitta mer strukturerade former både på kommunal och regional nivå. Ett förslag är att hitta en bättre struktur för regelbundna
mötesformer och att utveckla informella nätverksplattformar, exempelvis som i
TRAST modellen. Strukturerande mötesformer i en informell miljö har potential
att fånga upp otydliga planeringsutmaningar och kan bidra till bättre samsyn mellan aktörerna. Här framhävs även den regionala nivån som en viktig nivå i planeringen där det kommunala, regionala och statliga myndigheter kan mötas för
att hantera gemensamma frågeställningar. I detta sammanhang kan även trafikstrategier på regional nivå nämnas som ett tänkbart planeringsverktyg som kan
vidareutvecklas och har en potential att fånga in strategiska frågeställning i tidigt
skede, samt i ett regionalt sammanhang.
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