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Förord
En bred diskussion har de senaste åren pågått kring hur aktörerna kan se på hållbar
samhällsutveckling i ett regionalt perspektiv. Det har blivit tydligt att en funktionell region
runt om i Sverige kan avgränsas på olika sätt om fokus skall vara ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet. Arbetsmarknadens karaktär och närheten till regionala urbana
centrumpunkter påverkar avgränsningen i hög grad.
Eftersom pågående arbete med underlag inför kommande planperiod upptar tillgängliga
resurser runt om i landet har en bedömning gjorts att det inte finns resurser för närvarande
att utarbeta en tydlig handledning i hur en regional trafikstrategi kan utvecklas. Därför
sammanfattas nedan det viktigaste innehållet i den pågående diskussionen kring regionala
trafikstrategier.
När pågående planeringsomgång är avslutad kommer frågan tas upp kring en fortsatt
utveckling av materialet. I avvaktan på det kan regionerna runt om i landet att utgå från
nedanstående metodik i den utsträckning som bedöms möjligt.
Texten har utvecklats av Trafikverket i samverkan med Region Värmland och får tills vidare
betraktas som ett förslag. Frågor om materialet kan ställas till Lina Sandberg
(lina.sandberg@trafikverket.se), Mathias Wärnhjelm (mathias.warnhjelm@trafikverket.se),
Per Lindroth (per.lindroth@trafikverket.se) eller Mattias Landin
(mattias.landin@regionvarmland.se).
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
2008 etablerades regionala systemanalyser på regeringens initiativ. Flera län har upprättat
systemanalyser som legat till grund för länets regionala transportplaner och utgjort
underlag till den nationella planen. Sedan de regionala systemanalyserna etablerades har
det skett ett antal förändringar, bland annat en förändrad lagstiftning där landsting bildat
regioner och tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Regionförstoringen har fortsatt
och det blir allt mer uppenbart att rörelsemönster och transporter i ökande utsträckning
sker över kommungränserna. Det är därför läge att utveckla tidigare vägledning för
regionala systemanalyser och skapa möjligheter för dokument som i större utsträckning
även fokuserar på en hållbar omställning av transportsystemet och involverar kommunerna.
Tanken är att det nya konceptet ”regionala trafikstrategier” ska sammanfoga det bästa från
de regionala systemanalyserna med den metodik och det innehåll som ligger till grund för
att arbeta med kommunala trafikstrategier. Det innebär att regionala trafikstrategier blir ett
bredare dokument med ett övergripande fokus på transporter, trafik och tillgänglighet på
regional nivå. Precis som i den regionala systemanalysen ligger fokus på vilka brister och
problem som finns i systemet samt hur dessa kan åtgärdas. Dokumentet kan användas för
att prioritera mellan åtgärdsvalsstudier som behöver göras men målsättningen är att
samtidigt fungera som ett samlande paraply under vilket kommunerna kan ta fram sina
lokala trafikstrategier. Genom samarbete kan synergier skapas och bidra till ett hållbart och
tillgängligt transportsystem i regionen.

1.2 Syftet med en regional trafikstrategi
Syftet med en regional trafikstrategi är att ta fram en politiskt genomarbetad och förankrad
utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Förankringen behöver ske både regionalt
och kommunalt. Den regionala trafikstrategin kan fungera som en fördjupning till den
regionala utvecklingsstrategin med fokus på transport och tillgänglighet.
En trafikstrategi beskriver hur trafiksystemet i regionen bör utformas för att stödja
samhällsutvecklingen i riktning mot regionens uppsatta mål. I trafikstrategin ska avvägning
ske mellan olika trafikslag och konkurrerande intressen. Förutom att identifiera brister i
trafiksystemet ska trafikstrategin också bidra till att främja en hållbar utveckling med fokus
på transporter. Detta skapas dock inte endast genom tekniska åtgärder och fysiska ingrepp.
Det handlar om en samhällsplanering där många parter och intressen ges möjlighet att
samverka i planeringsprocessens olika skeden. Attraktivitet och infrastrukturens möjlighet
att locka till aktiv rörelse och därmed förbättrad hälsa, liksom annan beteendepåverkan,
behöver inkluderas i tänkandet. Särskilt viktigt är det att kommunerna som ingår i regionen
involveras i arbetet med att ta fram och genomföra en regional trafikstrategi.
En central utgångspunkt för den regionala trafikstrategin är de mål och strategier som tagits
fram inom den regionala utvecklingsstrategin. Även länstransportplaner, Trafikverkets
nationella plan för transportinfrastruktur, kollektivtrafikförsörjningsprogram och
kommunernas översiktsplaner och trafikstrategier utgör viktiga underlag till den regionala
trafikstrategin. Den regionala trafikstrategin blir den strategiska pusselbit som beskriver hur
transportsystemet ska kunna bidra till ett förverkligande av dessa mål och strategier.
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1.3 Om processen
På länsnivå är det regionerna som har ansvar för att initiera och samordna arbetet. Inom
respektive region är det angeläget att tidigt i processen identifiera och möta de aktörer som
bör vara med i arbetet. Lämpliga parter är Trafikverket, regionala
kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, länsstyrelser, angränsande regioner med flera. Även
andra myndigheter kan vara aktuella. Arbetet bör lämpligen förankras också hos andra
intressegrupper, till exempel näringsliv och resenärer. Det går också att ta fram en regional
trafikstrategi som inbegriper flera län. Hur ansvarsfördelningen ska se ut då är upp till de
involverade aktörerna.
En regional trafikstrategi måste vara anpassad till sammanhanget där den tas fram. Vilka
frågor som är aktuella och vilka utmaningar som regionen står inför beror bland annat på
ortsstruktur, befintlig infrastruktur, näringslivets struktur och lokalisering samt
rörelsemönster.
Ett trafikslagsövergripande perspektiv är centralt för att analysen av transportsystemets
funktion och brister utifrån mål och behov ska bli av bra kvalitet. Utgångspunkten är att
trafikslagen ska komplettera varandra för att transportsystemet på ett optimalt sätt ska
tillgodose efterfrågat transportbehov och bidra till de nationella, regionala och lokala målen.

2. Förutsättningar för en regional trafikstrategi
2.2 Nationella mål
Utgångspunkten för planering av transportsystemet är det övergripande och av riksdagen
beslutade transportpolitiska målet och de tillhörande likvärdiga funktions- och
hänsynsmålen. Andra relevanta samhällsmål och visioner framtagna av den sittande
regeringen bör också integreras. Exempel på sådana samhällsmål är mål för byggande och
boende och mål för regional tillväxt och utvecklingskraft. Hur bidrar transportsystemet i
regionen till uppfyllelse av dessa mål?
Utöver de nationella målen är det naturligt att i analyserna även lyfta in regionala och lokala
mål. Därför är avstämningen mellan mål på olika nivåer och med andra underlag nödvändig
för att analyserna ska resultera i väl genomtänkta funktioner.

2.2 Koppling till regionala dokument
Det finns ett antal dokument och mål som tas fram på regional nivå. Den regionala
trafikstrategin relaterar till dessa. Ju tydligare relationen blir mellan tidigare regionala
dokument och den tillkommande strategin desto enklare blir det för andra aktörer så som
kommuner, näringsliv och medborgare att förstå var regionen är på väg.
Först och främst finns den regionala utvecklingsstrategin som ska tydliggöra regionens
utveckling och samordna insatser för att strategin ska kunna genomföras. Den ska enligt
lagstiftningen ha ett tydligt fokus på hållbar tillväxt och utveckling. Ofta baseras den
regionala utvecklingsstrategin på ett antal mål och/eller en vision. Dessa kan användas eller
anpassas till den regionala trafikstrategin. Det går att tänka sig att relationen mellan
regional utvecklingsstrategi och regional trafikstrategi blir den samma som mellan
kommunernas översiktsplaner och de kommunala trafikstrategierna.
Sedan 2008 har möjligheten att ta fram regionala systemanalyser funnits. Tanken är att den
regionala trafikstrategin ersätter systemanalysen och tar ett ännu bredare grepp om trafik-
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och transportfrågor på regional nivå. Möjligheten att använda strategin som underlag till
regional och nationell plan kvarstår samtidigt som möjligheterna att rikta insatser regionalt
och lokalt till att förbättra systemet ökar.
Länstransportplanen är ett tredje dokument på regional nivå. Den syftar till att tydliggöra
vilka medel för investering och förbättringsåtgärder som finns samt hur dessa ska fördelas.
Det finns en tydlig koppling mellan regional trafikstrategi och länstransportplanen eftersom
trafikstrategin kan användas för att spela in brister i transportsystemet när
länstransportplanen tas fram. Det kan vara lämpligt att ta fram en regional trafikstrategi
inför arbetet med länstransportplanen för att enklare kunna prioritera mellan olika
åtgärder.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Detta program måste innehålla en analys
av behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål med kollektivtrafikförsörjningen. Det
finns tydliga samband mellan trafikförsörjningsprogrammet och en regional trafikstrategi
som kan vara bra att nyttja. Behovet av kollektivtrafik framöver är viktigt för att kunna se
brister och ytterligare behov av funktioner i trafikstrategin. Prioriteringarna mellan olika
trafikslag i trafikstrategin kan också medföra att behovet av kollektivtrafik förändras i
framtiden. Det är viktigt att den regionala kollektivtrafikmyndigheten involveras i arbetet
med att ta fram en trafikstrategi.

2.3 Begreppsförståelse
En av förutsättningarna för att kunna ta fram en framgångsrik regional trafikstrategi är att
enas om gemensamma definitioner av viktiga begrepp. Många termer kopplade till
transporter och trafik går att förstå på olika sätt och för att vara säkra på att alla involverade
aktörer arbetar i samma riktning behöver en gemensam begreppsförståelse finnas. Begrepp
som kan vara aktuella att diskutera och enas om är: tillgänglighet, hållbarhet, attraktivitet,
mobilitet, hållbart resande med flera.
Nedan kommer ett exempel på hur tillgänglighet för personresor går att förstå och definiera
på ett sätt som fungerar stödjande för prioritering mellan åtgärder i en trafikstrategi. På
liknande sätt går det att arbeta med att skapa förståelse även för andra begrepp, till exempel
tillgänglighet för godstransporter och hållbart resande.

2.3.1 Tillgänglighet för personresor
I ett transporteffektivt samhälle kan tillgängligheten öka samtidigt som mängden trafik som
krävs för att uppnå tillgängligheten kan minska. Ökad tillgänglighet behöver inte
nödvändigtvis innebära en ökad mobilitet. Tillgänglighet innebär att medborgare och
näringsliv har tillgång till målpunkter och kan tillgodose sina behov på ett tillfredsställande
sätt. Tillgänglighet kan uppnås genom mobilitet, det vill säga möjligheten att transportera
sig på ett effektivt sätt mellan målpunkter, till exempel med cykel, kollektivtrafik eller bil.
Hållbar mobilitet brukar användas som ett samlingsnamn för resor med cykel,
kollektivtrafik och till fots. Men tillgänglighet kan också uppnås utan resor.
Resfri tillgänglighet eller digital tillgänglighet som det också kallas innebär att medborgare
och näringsliv virtuellt kan tillgodose en del av sina behov. Detta innebär att mängden resor
kan minska även om tillgängligheten är hög. Det går alltså att se på tillgänglighet utifrån de
olika transportslagen, men också utifrån ett perspektiv som inte nödvändigtvis kräver
mobilitet.
Precis som trafikverkets fyrstegsprincip för att prioritera mellan olika åtgärder går det att se
på tillgänglighet utifrån fyra perspektiv.

Sida 8 (14)

1.

Resfri tillgänglighet
Kräver bredbandsutbyggnad och god internetuppkoppling. Erbjuder individen en
ökad frihet. Kan minska belastningen på infrastrukturen och kollektivtrafiken i
rusningstid om det finns fler som kan arbeta på distans eller göra ärenden hemifrån
med hjälp av god uppkoppling. En god digital tillgänglighet har potential till att bidra
till en levande landsbygd och säkerställa en ökad grundläggande tillgänglighet för
alla medborgare och näringslivet.

2. ArbetsHUB
En arbetsHUB är ett initiativ som en kommun eller region tar där de erbjuder
möjlighet för distansarbete med goda förutsättningar oberoende av arbetsgivare.
Genom att upprätta en kontorslokal och låta medborgarna nyttja denna istället för
att pendla till annan ort för arbete ett visst antal gånger per vecka minskar behovet
av resor samtidigt som tillgängligheten förblir stor. En HUB kan antingen placeras i
centralorten, den kan då öka möjligheten till kompetensförsörjning i mer avlägsna
delar av regionen eftersom pendling inte behöver ske varje dag. En HUB kan också
placeras i någon av orterna som inte ligger så centralt och inte har lika många
arbetstillfällen som centralorten men å andra sidan har goda möjligheter att hitta
boende. Genom att tillämpa detta perspektiv går det att få en större del av regionen
att leva.
3. Delade fordon
Möjligheten att dela fordon erbjuder fysisk tillgänglighet utan behov av ägande. Det
medför en större flexibilitet för den enskilde som i stor utsträckning kan välja typ av
transport beroende på behov vid det enskilda tillfället. Kostnaderna blir generellt
lägre vid delning av fordon än om varje individ ska äga en bil. Kollektivtrafik kan
sägas vara urtypen av att dela fordon. Genom att komplettera det med möjligheten
att dela bil, släp, lådcykel och andra fordon som inte används dagligen möjliggörs för
en ökad tillgänglighet till låg kostnad. Med delat fordon menas både att dela genom
att samåka och dela genom att flera personer har tillgång till samma fordon men
reser var för sig
4. Eget fordon och egen resa
Genom att arbeta med de tidigare tre perspektiven på tillgänglighet är målet att
erbjuda tillgänglighet med yt- och energieffektiva transporter. Målsättningen med
arbetet med övriga tre perspektiv är att behovet av att äga en bil och nyttja den för
majoriteten av resorna minskar. Därigenom minskar belastningen och trängseln på
vägarna samtidigt som utsläppen minskar. Egna resor med fordon så som cykel,
elcykel och elscooter är yt- och energieffektiva och erbjuder tillgänglighet utan
negativa effekter i form av utsläpp och buller.

3. Nyttor med en regional trafikstrategi
3.1 Underlag till regional och nationell plan för
transportinfrastruktur
En del i den regionala trafikstrategin handlar om att beskriva vilka funktioner som krävs i
transportsystemet för att uppnå eller bidra till målen. Den anger också vilka brister som
finns i systemet idag. Dessa brister kan användas som inspel till förslag på åtgärder i
kommande transportplaner både på regional och nationell nivå. Att regionen har ett tydligt
och genomarbetat material som ligger till grund för brister i transportsystemet gör det
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enklare att peka på varför åtgärder behövs och vilka effekter en förändring får i systemet.
Systemperspektivet är viktigt för att visa hur en åtgärd kan få effekter på flera olika sätt.

3.2 Gemensam riktning för region och kommun
Genom att regionen tar fram en trafikstrategi blir tröskeln lägre för kommunerna att ta fram
egna trafikstrategier i och med att gemensamma mål att utgå ifrån redan är etablerade.
Dessutom finns underlagsmaterial från regional nivå redan tillgängligt som sedan kan
anpassas till kommunens unika förutsättningar. Att kommunerna tar fram egna
trafikstrategier kan inverka positivt på genomförandet av och förutsättningarna för den
regionala trafikstrategin. För att transportsystemet ska fungera så effektivt som möjligt
krävs det att åtgärder sker på alla nivåer. Det finns generellt större möjligheter att öka
andelen resor med till exempel cykel och gång på kommunal nivå än vad det finns på
regional nivå. Detta beror till stor del på att avstånden ofta är kortare inne i städer. Men för
att en omställning till ökad andel hållbara transporter behöver också en översyn ske på en
övergripande regional nivå. Dessutom möjliggör den ökande andelen eldrivna cyklar och
mopeder ett större upptagningsområde som naturligt inkluderar mindre orter och förorter
till en större urban kärna. På den regionala nivån skapas samband och en struktur som
kommunerna sedan kan förhålla sig till.

3.3 Hållbar omställning
Infrastrukturen och transportstrukturen påverkar möjligheterna till en hållbar omställning.
I en regional trafikstrategi finns ett trafikslagsövergripande perspektiv där förutsättningar
och möjligheter med respektive trafikslag lyfts fram och sätts i relation till varandra. Detta
ger goda möjligheter för regionen att analysera konsekvenser och möjligheter av att
prioritera vissa trafikslags utveckling framför andra. Genom att erbjuda medborgarna ett
förbättrat nät för kollektivtrafik, delade fordon och cykelvägar minskar bilberoendet och
regionen kan minska utsläpp och buller. Angeläget är också att öka attraktiviteten i kortare
resvägar (mindre än 5 km) genom att skapa ett väl fungerande gångtrafiknät, för att på så
sätt minska den idag alltför stora andelen korta biltrafikresor. På samma sätt går det att
initiera en grön omställning inom näringslivets godstransporter, till exempel genom
samtransporter eller bättre anslutningar till viktiga målpunkter och omlastningscentraler.
En omfattande potential finns också i ett samarbete mellan väghållare/kommun och
näringsliv avseende en förändring av de boendes inköpsresande till ökad andel e-handel
inkluderande dagligvaruabonnemang samt ett nät av noder för utlämning av ehandelsbaserade inköp. Här utgör e-handelsleveranser ett ökande transportarbete där
aktörerna i samverkan kan skapa en motivation hos den enskilde till ett hållbart agerande.
E-handeln möjliggör också en ökad tillgänglighet till varor och tjänster för områden utanför
de urbana kärnorna.
Till följd av att metodiken från TRAST (Trafik för en attraktiv stad) sammanfogas med
metodiken och strukturen för regionala systemanalyser ökar möjligheterna att fokusera på
hållbara transporter och identifiera deras utvecklingspotential i regionen.

3.4 Prioritering vid ÅVS
En politiskt genomarbetad och brett förankrad regional trafikstrategi visar tydligt vilken
riktning transportsystemet behöver utvecklas i. Detta innebär att trafikstrategin kan
användas för att prioritera mellan olika åtgärder när en åtgärdsvalsstudie görs. ÅVSen kan
sättas i relation till långsiktiga mål och strategier kopplat till respektive transportslag utan
att förlora det transportslagsövergripande perspektivet. I sin tur medför detta att det blir
enklare att motivera varför en viss åtgärd väljs framför en annan. Att ta fram en regional
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trafikstrategi kan alltså minska arbetsinsatsen längre fram i planeringsprocessen till följd av
de tydliga ställningstaganden som finns.

4. Hur bör arbetet läggas upp?
För att en regional trafikstrategi ska få genomslag och kunna påverka behöver den samla
kommunerna och regionen under en gemensam vision. Detta innebär att arbetet med att ta
fram en regional trafikstrategi kräver att flera parter engageras och involveras genom hela
processen.
En utmaning i planeringen är att vänta med att fundera över åtgärder relaterat till mål och
brister till dess att det är klarlagt vad det är för funktioner i transportsystemet man vill
bevara, vilka som behöver förbättras eller vilken nytta man vill skapa. Det kan också vara
lätt att få ett alltför snävt perspektiv i arbetet, till exempel genom att stanna inom ett
trafikslag och en åtgärdstyp.
Det är bra att tänka på att dokumentera processen och arbetsgången för att kunna återföra
dessa erfarenheter vid kommande planeringsomgångar. Det kan vara av värde att beskriva
hur arbetet gått till, vilka som varit delaktiga i olika skeden, hur jämställdhet och mångfald
har hanterats samt hur riksdagens vision om att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp
av växthusgaser i atmosfären har hanterats.
Nedan följer en kort genomgång av det innehåll som en regional trafikstrategi bedöms
behöva innehålla för att generera nytta. Anpassningar görs vid behov till regionens
förutsättningar och utmaningar.

4.1 Mål och framtidsvision
För bästa möjliga synergieffekter med övriga regionala dokument bör den regionala
trafikstrategi utgå från mål och visioner som baseras på de som finns i den regionala
utvecklingsstrategin. Dokumenten blir då sammankopplade och regionen visar en tydlig
riktning framåt. Målen och visionen för en regional utvecklingsstrategi kan vara av en mer
generell karaktär, men ofta går det att göra kopplingar till vad som behöver ske inom trafik,
tillgänglighet och transporter för att målen ska uppnås. Målen för trafikstrategin kan således
vara ett steg på vägen att uppnå visionen för regionen.
Målen kan också inspireras och baseras på nationellt satta mål så som de transportpolitiska
målen eller mål om nollutsläpp 2045. Det går också att använda internationella målbilder
som Agenda 2030 när målen för trafikstrategin tas fram.

4.2 Omvärldsanalys
Detta avsnitt behandlar de trender som påverkar trafik, tillgänglighet, mobilitet och
transportbehov idag och i framtiden. Det går att se som en del av underlagsmaterialet för de
kommande analyserna. Men det centrala med avsnittet är att sätta kommande analysarbete
i relation till omvärlden. Omvärldsanalysen hjälper till att förstå varför transportsystemet i
regionen ser ut som det gör idag och vad som kan komma att påverka det framöver.
Framtida påverkan av omvärlden och trender kan sedan komma att avgöra vilka åtgärder
och funktioner som är mest lämpliga att prioritera.
Det finns mycket tillgängligt material att hämta och inspireras av från myndigheter och
andra aktörer. Detta går sedan att anpassa till regionernas förutsättningar och
sammanhang. Exempel på trender som kan påverka transporter och behov framöver är:
urbanisering/avfolkning, klimatförändringar, demografiska förändringar, invandring, ökad
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digitalisering och globalisering/glokalisering (kombinationen av globalisering och
lokalkulturella yttringar) för att nämna några.
Omvärldsanalysen tillsammans med underlagen som tas fram och nätanalysen av de olika
trafikslagen bildar gemensamt en nulägesbild av hur situationen är i regionen just nu.

4.3 Underlag
Vilka underlag som behövs för att ta fram nödvändiga analyser inom den regionala
trafikstrategin är beroende av sammanhanget. Regionen behöver inte på egen hand ta fram
allt underlagsmaterial, viss information och data finns att hämta hos aktuella myndigheter.
Trafikverket arbetar till exempel med nationella analyser av godsflöden och långväga
persontransporter. Som en del i detta arbete erbjuds indikatorer och underlag som
regelmässigt uppdateras. Behov av ytterligare underlag och eventuella analyser behöver
stämmas av med god framförhållning, förslagsvis med Trafikverkets regioner.
Kunskap om hur transportsystemet ser ut i dag och om den bedömda utvecklingen i
framtiden är grundläggande kunskap att ha inför arbetet med en regional trafikstrategi. Det
handlar både om hur användningen av systemet ser ut – inom och utom länsgränser – och
hur standarden är. Exempelvis kan det vara värdefullt att ha tillgång till underlag om kortoch långväga arbetspendling, näringslivets transportbehov, hastighets- och
säkerhetsstandard, resvaneundersökningar, godsstrategier med mera. Men det kan också
vara värdefullt med kunskap om andra områden som påverkar transportsystemet, till
exempel befolkningsutveckling, näringslivsstruktur, ortsstruktur, funktionella samband och
bostadsförsörjning.

4.4 Nätanalys
Nätanalysen kan förstås som en nulägesbild av hur trafiksystemet ser ut i regionen. Varje
nätanalys kan inledas med en syntes för trafikslaget i fråga. ”Vad behövs för att trafikslaget
ska kunna utvecklas på ett för regionen gynnsamt sätt?”. Att ha svar på denna fråga
underlättar för det kommande arbetet med att identifiera brister. För att kunna identifiera
en brist krävs det att man har kunskap om hur trafikslaget fungerar när förutsättningarna är
som mest gynnsamma. Vilka potentialer har trafikslaget och hur påverkas dessa av andra
trafikslag och mönster i regionen?
Nulägesbilden kompletteras med kartor där respektive färdsätt eller transportslag markeras
ut. Huvudleder, korsningspunkter, intensitet i trafik, hållplatser, parkeringar med mera.
Genom att sedan lägga näten för olika transportslag över varandra blir det möjligt att se
konfliktpunkter, barriärer och andra brister. Dessa analyseras vidare i bristanalysen.
Uppdelning efter transportslag kan förslagsvis ske i följande kategorier: bil, cykel, gång,
gods, kollektivtrafik och utryckning. Inom respektive kategori går det att göra uppdelningar
i underkategorier om ett sådant behov identifieras, inom kollektivtrafik kan det till exempel
vara intressant att kunna jämföra nät för kollektivtrafik med buss och tåg samt mellan
regionala, lokala och nationella anslutningar.
I centrum för nätanalysen bör funktionerna för respektive transportslag och systemet i stort
stå. Vilka funktioner finns idag och vilka funktioner saknas?

4.5 Bristanalys
Med grund i resultatet av nätanalysen identifieras brister inom respektive trafikslag. Brister
är skillnaden mellan de mål man har och hur tillståndet ser ut idag eller i framtiden. Gapet
mellan mål och tillstånd blir sen föremål för fortsatt diskussion om strategier som bäst
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bidrar till målen. Bristanalysen bör också delas upp mellan gods- och persontrafik, eftersom
dessa ofta har olika målpunkter och behov. Genom att identifiera brister och de effekter
systemet skulle få om bristerna åtgärdas skapas underlag för länstransportplanen och den
nationella infrastrukturplanen.
De identifierade bristerna beskrivs och sätts i relation till de funktioner transportsystemet
behöver för att nå de satta målen och visionen. Vilka funktioner vill vi åstadkomma i
systemet?

4.6 Scenarioanalys
När bristanalysen är färdig är det dags att ta fram ett antal scenarier för hur utvecklingen av
transporter och trafik kan komma att ske i regionen. Här lyfts erforderliga åtgärder in för att
uppnå olika scenariers mål.
Åtminstone tre framtidsscenarier för regionen bör jämföras för att se vilka konsekvenser
olika utveckling får på tillgänglighet, hållbarhet och andra eftersträvansvärda lägen. Hur ser
framtiden i regionen ut om utvecklingen sker med ett starkt hållbarhetsfokus? Hur ser
framtiden ut om fokus istället primärt är på en ökad tillgänglighet? Vilka möjligheter finns
det inom teknisk utveckling och hur påverkar det regionens resmönster?
Scenarier att jämföra väljs utifrån regionens förutsättningar, den inledande
omvärldsanalysen och den vision samt de mål regionen satt upp för framtida utveckling.

4.7 Val av scenario
Vid den jämförande analysen av scenarios kan värderosmetoden användas där förbättrandet
av angelägna kvaliteter beskrivs för de olika scenarierna i samma bild. När scenarierna är
jämförda är det dags att välja ett av dem att rikta insatser mot. Genom att välja ett
framtidsscenarium för transporter och trafik sätter regionen en tydlig riktning mot
målbilden. Detta underlättar dels för det kommande arbetet med att prioritera mellan
åtgärder men också för kommunerna när de på lokal nivå också arbetar med trafikstrategier.
Denna process gör det också enklare att beskriva behovet av och att ekonomiskt motivera
prioritering av angelägna insatser.

4.8 Genomförande
Efter att ha analyserat näten, brister och scenarier behöver genomförandet av trafikstrategin
bearbetas. Det handlar bland annat om att diskutera ansvarsfördelning och vilka funktioner
som ska prioriteras och utvecklas för att driva utvecklingen i önskad riktning. När
funktionerna som ska bevaras, förbättras och skapas för att uppnå mål och vision är
formulerade och prioriterade är det dags att se på åtgärder som kan bidra till att detta sker.
Här är det upp till den enskilda regionen att avgöra vilken detaljeringsnivå som är lämplig.
Men utan att formulera framtida funktioner och åtgärder blir det lätt att den regionala
trafikstrategin blir tandlös och inte riktigt får någon inverkan på hur transportsystemet
utvecklas framöver.
En del av ansvarsfördelningen handlar om att föra ett samtal med kommunerna om hur det
gemensamt går att uppnå större förändringar med hjälp av riktade insatser från flera håll.
Transporter korsar ofta över kommungränser och det är viktigt med samarbete för att
säkerställa att så många som möjligt av dessa kan genomföras på ett hållbart sätt.
Det är också lämpligt att föra ett resonemang kring hur ofta trafikstrategin följs upp och hur
den går att hålla aktuell samt vad som händer när den inte längre bedöms vara aktuell.
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