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Introduktion 

Syftet med sammankomsten, som var den 11 april 2019, var att dra lärdomar från de olika 

ländernas erfarenheter av styrmedel för hållbar mobilitet genom utbyte och diskussion. 

Dessutom skulle mötet tänka kring eventuella gemensamma rekommendationer för 

framtida utformning av styrmedel för hållbara transporter utifrån dessa samnordiska 

erfarenheter. Dagen var uppdelad i en del som innehöll presentationer med efterföljande 

frågestund och diskussion samt en workshop där deltagarna i grupp fick diskutera ett 

antal förutbestämda frågeställningar. För dagens program se bilaga 1. 

 

Inledande sammanfattning och presentation från fyra länder 

Ulrik Berggren vid K2 höll en kort inledande presentation av nordiska erfarenheter av 

styrmedel för hållbar mobilitet. Presentationen gav en jämförande bild över hur det 

fungerar i de olika länderna. Gemensamt är att de syftar till ökad hållbarhet och 

attraktivitet i stadsregioner och förbättringar i transportsystemets effektivitet därstädes. 

Se mer information i PM:et ”Nordiska erfarenheter av statliga incitamentsupplägg i form 

av ekonomiska stöd och styrmedel för utveckling av hållbar mobilitet i nordiska städer”. 

 

Byvekstavtale i Norge – verktyg för nullvekstmålet 

Presentation 

I Norges byvekstavtal är nolltillväxtmålet för biltrafik (”Nullvekstmålet”) - att ingen 

ökning i antalet fordonskilometer får ha skett vid avtalsperiodens slut jämfört med ett 

referensår, utan att all ökning i persontransportarbetet ska ske med trafikslagen gång, 

cykel och kollektivtrafik - en bärande del. Målet, som var sett som ambitiöst 

inledningsvis och som är välkänt och allmänt accepterat, har kommit som ett svar på 

städernas befolkningsökning och byvekstavtalen har kommit till för att kunna följa upp 

det. Det finns i nuläget nio stycken (ej juridiskt bindande) byvektstavtal – Oslo, Bergen, 

Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Skien + Porsgrunn, Fredrikstad + 

Sarpsborg samt Tromsö. Fyra av dessa är hittills klara och underskrivna, medan 

förhandlingar fortsatt pågår för resterande fem. I den nationella infrastrukturplanen för 

2018–2029 har totalt 66 000 miljoner norska kronor anslagits för byvektsavtalens 

åtgärder (förhandlingarna är indelade utifrån fyra kategorier – kollektivtrafik, gångtrafik, 

belöningsordning för kollektivtrafikdrift samt utveckling av bytespunkter och stationer), 

men då ingår även en större åtgärd i Oslo – Fornebubanen (men inte ett antal större 

åtgärder på det nationella järnvägsnätet som innebär ökad kvalitet eller kapacitet i lokal 

spårtrafik). Nullvekstmålet för biltrafik kräver i princip att vägavgifter (bompeng) 

används som instrument för att nå uppfyllelse. Några städer uppfyller målet redan i 

dagsläget. I byvekstavtalen ingår således investeringar i åtgärder för gång, cykel och 

kollektivtrafik, och restriktiva åtgärder gentemot biltrafik. Exempelvis har Bergen 
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kommune fått stöd för sin bybane (spårväg) mot att de förbundit sig att planera för 

koncentration av ny bebyggelse längs denna. Fokus i de senaste avtalen ligger alltså på 

markanvändning och rumslig planering.  

Frågor och diskussion 

Norge har en starkare regional planeringslagstiftning än Sverige, grundat i att det finns 

många små kommuner och ett långvarigt värnande av produktiv jordbruksmark 

(jordvern). Man har även ett centralt departement för kommuner och regioner som stöttar 

dessa med fysisk planering. Det finns tre nivåer i den fysiska planeringen – lokal, 

regional och nationell - där den regionala ger riktlinjer för kommunernas planer (lokal 

nivå). Byvektsavtalen ses som ett styrmedel att stärka de regionala planernas roll för 

markanvändningsplaneringen, och att se till så att de olika planerna är synkroniserade. Ett 

exempel gäller lokalisering av resealstrande verksamhet till kollektivtrafiklägen. 

Liksom i Sverige anser man sig vara dåliga på att följa upp åtgärder systematiskt. Men, i 

och med byvekstavtalen så har detta ändrats. Kommuner och regioner måste nu ta fram 

indikatorer som kan följas upp, bland annat baserade på fullständiga resvaneunder-

sökningar. Det finns även strikta metodkrav för hur indikatorerna ska tas fram och 

kommunerna är förpliktigade att dokumentera förutsägelser såväl som uppmätta effekter 

av åtgärderna. Det finns särskilda medel för kommuner att söka för planering och 

förberedelser inför förhandlingarna. 

 

Något som har hänt på sistone vid framtagandet av byvekstavtal är att de större 

kommunerna försöker få med sig sina kranskommuner i förhandlingarna med staten, 

något som har gett gott resultat i bland annat Trondheim (men det finns också många 

utmaningar då man inte har möjlighet att ta del av samma medel som storkommunerna). 

För vissa mindre kommuner kan dock det stöd man får via de större kommunerna vara 

mycket värt i förhandlingarna med staten, liksom möjligheten att få ta del av statliga 

medel. Staten/regionen har dessutom möjlighet att komma med tvingande sanktioner om 

de mindre kommunerna inte följer den regionala planen för markanvändning. Från större 

kommuner såsom Bergen har man aviserat att man är beredd att dela med sig av de 

statliga medlen för att på så sätt få med sig kranskommuner på åtgärder som begränsar 

exempelvis inpendling med bil till storkommunen. 

 

En erfarenhet av förhandlingarna om byvekstavtal är att ett visst mått av politiskt spel har 

utvecklats. Från lokala företrädare ser man avtalen som ett visst hot mot det lokala 

självbestämmandet, medan de centrala företrädarna ser att vissa större kommuner tar 

medlen som erbjuds för givna, och inte anstränger sig. Det är viktigt att kunna visa upp 

”morötter” som kan lösas in i reda pengar (till önskade åtgärder) om man uppfyller 

kraven i de nationella och regionala planerna. 
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Från medborgarna är reaktionerna olika från avtal till avtal. I Trondheim, där åtgärderna 

är relativt modesta (ett exempel är mindre åtgärder för förbättrad gångframkomlighet) 

och det ingår tydliga miljöförbättringar (miljöpakke) vilka inte kräver så höga 

vägavgifter, har avtalet i huvudsak tagits väl emot. Bergen och Stavanger har upplevt ett 

större motstånd på grund av kraftigt höjda vägavgifter då det krävts mycket pengar för 

dyra kollektivtrafikinvesteringar. För Oslos del, där motsvarande upplägg funnits under 

närmare 30 år, har det skett en tillvänjning i och med att medborgarna uppskattat de 

förändringar, med resulterande positiva effekter, som medlen från vägavgifterna kunnat 

finansiera. I Trondheim förhandlades, och förankrades, avtalet ”under radarn”, medan 

man i Bergen i princip förhandlade via media vilket inte har underlättat processen. 

 

Avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) i Finland 

Presentation 

Avtalen, som i viss mån liknar Norges byvekstavtal och som slutits fortlöpande sedan år 

2010, innehåller betydligt mindre finansiella medel till de ansökande kommunerna och 

regionerna. Ett sätt att se avtalen är som styrmedel utan pengar, och pengar utan 

överenskommelser. Det förstnämnda då det i själva överenskommelserna ingår mycket 

små medel till konkreta åtgärder, och då endast när dessa görs på det regionala/nationella 

vägnätet utanför själva stadskärnorna. Det andra då det i överenskommelserna listas alla 

större nationella objekt inom den nationella transportplanen (som nu är på gång att tas 

fram för första gången) som berör regionen, men som finansieras via andra kanaler. Även 

nationellt driftsstöd till kollektivtrafik (finns i alla kommuner, men bidrar mest 

procentuellt sett i mindre glesbygdskommuner) tas upp, men även detta finansieras från 

andra källor. Liksom i Norge är ”avtalen” att se som avsiktsförklaringar, och de görs 

mellan regioner och staten, där regionerna består av de fyra största städerna med 

kringliggande kommuner. Även lokala kollektivtrafikoperatörer finns ofta med under 

förhandlingarna. Till skillnad mot i Norge är det dock fortsatt miljödepartementet som är 

ansvarigt, och som även utvärderar avtalen. Utöver MBT finns även stöd för 

påverkansåtgärder och en ny pott för gång- och cykel (utan krav på motprestationer). 

Gemensamt för dessa stöd, vilka fördelas utifrån ansökningar på samma sätt som i 

Sverige, är att de genererat många bra ansökningar – många fler än det funnits medel 

tilldelat. 

Frågor och diskussion 

Förhandlingarna har skett mellan regionala, kommunala och statliga tjänstemän, medan 

den politiska nivån fokuserat på strategiska frågor och mål samt den slutliga fördelningen 

av medel. Regionala trafikcentraler står för framtagandet av möjliga åtgärder inom 

avtalen. I Finland har frågan om bostäder till rimliga priser varit i fokus för avtalen, vilket 
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motverkat kritik som framförts ibland annat Stavanger om att den bostadsexploatering 

som ingår i deras avtal bara lett till byggande av ”lyxbostäder”.  

 

När det gäller effekter har främst goda resultat beträffande bostadsförsörjningen 

rapporterats (t ex att 25 procent ska vara till överkomligt pris), medan signifikanta 

förändringar av utsläppseffekter inte kunnat uppmätas. Staten har inga direkta 

sanktionsmöjligheter för att se till att avtalen följs, utöver att det är lägre sannolikhet att 

berörd region/kommun får medel tilldelade i nästa omgång. 

 

Danmark – Trafik, bolig og byggestyrelsens åtgärdspotter 

Presentation 

Här saknas avtal av norsk/finsk modell, men ett antal bidragssystem (potter) för cykel och 

kollektivtrafik finns. Totalt har 1 100 miljoner danska kronor delats ut till 

kollektivtrafikinfrastruktur och 1 600 miljoner danska kronor till cykelåtgärder sedan 

2010. Dessutom har 100 000 miljoner danska kronor delats ut som driftsbidrag under 

samma period. Utöver dessa pottbaserade bidrag har även enskilda kommuner slutit 

överenskommelser med staten knutet till enskilda större kollektivtrafikprojekt (”de 

intressanta åtgärderna”) – så som letbane i Århus och Odense, BRT i Ålborg och 

tvärspårväg/letbane i Köpenhamn. Dessa bygger dock inte på något centralt ramverk utan 

är framförhandlade på initiativ av respektive kommun, och de skiljer sig också mycket 

sinsemellan vad gäller avtalsvillkor och finansiering. Gemensamt har de att åtgärderna är 

riktade mot stora arbetsplatser för att maximera antalet kollektivtrafikresor, och att 

initiativen har tagits från lokalt eller regionalt håll. För Köpenhamn gäller sedan andra 

världskriget den så kallade Fingerplanen för lokalisering av ny bebyggelse längs S-

tåglinjerna. Sedan 1989 gäller att alla arbetsplatser med fler än 100 anställda ska 

förläggas inom 600 meter från stationer (kan även vara metro). Tendensen vad gäller 

resandet är att cykeltrafiken ökar på biltrafikens bekostnad i den centrala delen av 

Köpenhamn (i nuläget är andelen av antalet resor 60 procent sett över året), medan den 

varit oförändrad i mängd men har en sjunkande andel i övriga delar av staden. Trots detta 

sker de flesta cykelförbättrande åtgärderna fortsatt i centrum (åtminstone de mest 

spektakulära såsom ett antal cykelbroar). Man har en stor andel som använder cykel till 

S-tåget – cirka 30 procent av resenärerna kommer med cykel. Många nyttjar dessutom 

möjligheten att gratis ta ombord cykeln vilket tidvis lett till trängsel ombord. 

Frågor och diskussion 

När det gäller potterna för landsbygdstrafik har det varit svårt att få in tillräckligt bra 

ansökningar, även graden av innovation kan ifrågasättas trots att detta varit ett kriterium 

vid ansökning om medel till ett flertal av potterna. Båda dessa har dock varit 

betydelsefulla för politikerna som beslutat om potterna. 
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Sverige – Trafikverket och stadsmiljöavtal 

Presentation 

Stadsmiljöavtalet beslutades att genomföras i och med ett regeringsbeslut 2015. 

Upplägget med stadsmiljöavtalet inspirerades av bymiljöavtalet i Norge, och bygger på 

ett ansökningsförfarande där kommuner och regioner får delta och kan få kollektivtrafik- 

och cykelåtgärder finansierade från staten med högst hälften mot att man förbinder sig att 

genomföra motprestationer. Dessa kan utgöras av planering för tät, funktionsblandad 

bebyggelse lokaliserad med hög tillgänglighet till kollektivtrafik, restriktiva parkerings- 

eller hastighetsstrategier, påverkansåtgärder, utökat kollektivtrafikutbud eller gång- och 

cykelåtgärder. Från en inledande fyraårig försöksperiod 2015-2018 har upplägget från 

2018 permanentats som instrument i den långsiktiga infrastrukturplaneringen i och med 

att det finansieras inom ramen för den nationella infrastrukturplanen. Syftet är att öka 

andelen av urbana persontransporter som genomförs med cykel och kollektivtrafik 

(energieffektiv, låga utsläpp av växthusgaser, innovativa och som medverkar till att 

uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö). Totalt har 12 miljarder 

svenska kronor fördelats till stadsmiljöavtal i nationella planen för infrastruktur 2018–

2029. Fyra ansökningsomgångar genomfördes inom försöket innan det implementerades i 

nationella planen. Kommuner av olika storlek ansökte om och blev beviljade medel. Den 

största delen av medlen gick till kommuner med fler än 50 000 invånare. Erfarenheter 

från försöksperioden visar att åtgärderna hade kommit senare och varit mindre ambitiösa 

utan stödet, om de alls blivit av. Många pekar dock på stor arbetsbörda i uppföljningen av 

åtgärderna. I maj 2019 trädde en förordningsförändring i kraft vilket innebär att det 

framöver även finnas möjlighet att söka stöd för hållbara godstransportlösningar för 

samlastning av godstransporter, samordnad citylogistik eller gods på cykel för lokal eller 

regional distribution. En knäckfråga kring stadsmiljöavtalet är att Trafikverket inte kan 

dela ut pengar till privata aktörer.  

Frågor och diskussion 

Ansökningarna har successivt fått bättre kvalitet – i början hade många kommuner inte 

full förståelse för vad motprestationerna innebar för deras del. I övrigt är det mera upp till 

kommunerna hur mål, åtgärder och motprestationer utformas – statens styrning är inte 

lika strikt som i Norge. I Sverige har vi inte samma typ av krav på måluppfyllelse som 

man har i Norge att man måste nå nollväxtmålet. Detta påverkar också utvärderingens 

innehåll. 

 

Vissa kommuner upplever kraven på utvärderingarna som en barriär mot att söka, särskilt 

då man inte kan få extra bidrag för förberedelser och planering. På så sätt är 

stadsmiljöavtalen mera lika de så kallade belöningsordningarna som föregick och numera 

är en del av byvekstavtalen i Norge. Dessutom, liksom i Danmark, är åtgärderna och 

motprestationerna i vissa fall mera geografiskt spridda liksom de ansökande 
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kommunerna. Motprestationerna ses som den stora styrkan i avtalen, även i jämförelse 

med nordiska motsvarigheter.  

 

Politiskt och internt på Trafikverket har stadsmiljöavtalen en hög status i form av ett 

åtagande gentemot de ansökande, vilket kan utläsas av det faktum att det allmänna 

påbudet om effektivisering (i form av budgetnedskärningar) på Trafikverket inte tilläts 

nagga de tilldelade medlen i kanten. Istället påverkades andra projekt.  

Trafikverket har inga direkta sanktionsmöjligheter för att se till att avtalen hålls från de 

ansökandes sida, mer än att man kan hålla inne medel eller begära tillbaka medel. Oslo 

följer frågan om utformningen av riktlinjerna kring stöd till citylogistik med stort intresse, 

då man har liknande utmaningar där. 

 

Paneldiskussion mellan Karin Svensson Smith (Miljöpartiet) och 
Håkan Johansson (Trafikverket) 

John Hulten anförde diskussionen mellan Karin Svensson Smith (Miljöpartiet i Lund och 

tidigare ordförande i Trafikutskottet i Sveriges riksdag) och Håkan Johansson (Nationell 

samordnare klimatfrågor på Trafikverket). I ett inledande anförande betonade John de 

värden som den aktuella typen av styrmedel kan stå för, och att de kan vara både 

explicita, implicita och dolda för de inblandade.  

 

Karin Svensson Smith kom först i kontakt med ett motsvarade upplägg som 

stadsmiljöavtal vid en studieresa till södra Frankrike och norra Spanien som 

Trafikutskottet gjorde 2008 för att studera hur ett nytt system med höghastighetsjärnväg 

kan utformas och finansieras. Man besökte då bland annat Bordaux och blev inspirerade 

av hur väl de fått till samhälls-planeringen kring en ny spårväg.  

 

Håkan Johansson, som var huvudsekreterare i den statliga utredningen för fossilfrihet på 

väg (SOU 2013:84) fick under 2014 höra av en norsk kollega att Norge var på väg att ta 

fram något man kallade bymiljöavtal, och som siktade på att samordna trafik- och 

bebyggelse-planering för att komma tillrätta med trafikutsläpp i de större städerna.  

 

För Karin Svensson Smith var det långvariga arbetet lokalpolitiskt med Lundalänken och 

Lundaspårvägen ett sätt att förstå den lokala kontextens vikt för att åstadkomma hållbar 

mobilitet och samtidigt få medborgare och politiker med sig. Att få människor att ställa 

sig frågan vilken stad man vill ha, och bli medveten om att det behövs mer grönyta för att 

skapa beredskap för ett mer oberäkneligt framtida klimat var också viktigt. Karin pekade 

även på att det finns EU-direktiv om att städer bör ha en blågrön strategi för att uppnå 

hållbarhet. För att kunna få plats med mer grönska i en växande stad krävs dock att 

transporterna effektiviseras. Det viktiga då är att skapa en vision som människor kan 

attraheras av. 
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Att stadsmiljöavtalen skulle innehålla krav på bostadsutbyggande var något som kom 

med i och med förhandlingar med Socialdemokraterna efter maktskiftet vid 2014 års val. 

En eftergift var att man inte fick igenom ett centralt nolltillväxtmål för biltrafiken. 

Generellt råder någorlunda enighet om att åstadkomma ett fossilfritt välfärdssamhälle till 

2045 i Sveriges riksdag, men inte när det gäller vägen dit. Framför allt råder oenighet 

beträffande tvingande styrmedel för minskad biltrafik. Dessutom råder oenighet mellan 

den nationella och lokala nivån om vilka mål som bör gälla för detta.  

 

Begränsningar i tillgängliga medel, och i tid, gjorde så att man fick ta till en 

ansökningsprocedur för stadsmiljöavtalen. Håkan Johanssons ursprungliga förslag var 

betydligt mer omfattande, i form av långsiktiga avtal, liksom i Norge, och att större 

projekt skulle kunna möjliggöras. Den korta tidshorisonten under testperioden medförde 

dock att det, åtminstone hittills, i de flesta fall handlat om projekt under 100 miljoner 

kronor styck. En annan viktig skillnad mot Norge är att de senares byvekstavtal bygger på 

trafikpaket, medan stadsmiljöavtalen är betydligt mindre och inte lika omfattande.  

 

Vad man uppnått är att skapa nya relationer mellan och inom de berörda organisationerna 

såsom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och kommuner. Man har sett nya 

samverkansformer växa fram. Ett exempel är att en region har tvingats ha en dialog med 

kommunerna för att få sin ansökning godkänd. 

 

För framtiden framför Håkan Johansson en önskan om:  

 Ett nolltillväxtmål för biltrafiken i svenska städer (många kommuner har det redan 

idag). 

 Förhandlingar om större åtgärder, vilka bör föregås av åtgärdsvalsstudier för vilka 

åtgärder som krävs för att uppnå ett nolltillväxtmål (och andra mål) som 

analyseras i samverkan mellan berörda parter från Trafikverket, region och 

kommun. 

 Ett särskilt stödprogram för mindre kommuner, vilket även fortsatt kan bygga på 

ansökningar. 

 

Resultat från workshopsdelen 

En workshop där deltagarna var uppdelade i fem grupper hölls efter den inledande 

seminariedelen. Se deltagarlista i bilaga 2. Workshopdeltagarna hade i uppgift att, 

förutom att diskutera vad man kunde lära sig av varandras länder när det kommer till 

styrmedel för hållbar mobilitet, även notera och kommentera på en plansch hur, på en 

skala mellan par av extrema egenskaper, man ansåg att sådana styrmedel bör utformas för 

att vara effektiva (se Figur 1). Tio par av egenskaper diskuterades, och gruppen ombads 

även kommentera valet av placering av markering (x) för varje par av egenskaper. 
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Som figuren nedan visar var markeringarna utspridda, men för vissa par av egenskaper 

var det en något tydligare bild. I vissa fall ville gruppen förmedla att man såg fördelar 

med båda aspekter av egenskaper och vissa fall berodde bedömningen av en egenskap på 

hur en annan egenskap hade bedömts. T ex menade någon grupp att om det var små 

åtgärder som finansierades så borde det vara via avtal, men om det var stora projekt så 

var förhandling mer lämpligt.  

 

 
Figur 1. Bild utifrån de fem gruppernas planschnoteringar över hur man ansåg att styrmedel borde vara utformade 
utifrån skalor mellan extrem-par. Någon grupp diskuterade inte alla aspekter och därav fattas ibland markeringar. I 
andra fall ville gruppen inte sätta ett kryss bara, utan ville förmedla att det kunde bero på olika förhållanden. Med 
pilar utanför figuren ville en grupp visa hur det kunde vara lämpligt med olika varianter av styrmedel. 

Grupp 1 

Deltagare: Ann-Marie Boelt, DTU; Jofrid Burheim, Trondheim kommune; Ilkka 

Räisänen, miljökontoret Villmanstrands kommun; Bryndis Fridriksdottir, Isländska 

vägverket; Malena Möller, Trafikverket Sverige; Maria Brodde Makri, gatukontoret 

Malmö stad; Niklas Håkansson, K2 (sekreterare) 

Diskussion kring erfarenheter av respektive styrmedel och vad man lärt sig  

Utifrån lärdomar från andra länder drar man slutsatsen att systemen liknar varandra. 

Finansiering för mobility management, såsom finns i Finland, ses som något bra och de 

andra gruppdeltagarna önskar att de kunde ge finansiering för mobility mangament-

åtgärder utan att de knyts till byggprojekt. Beslut som kräver beteendeändring tas på 

makronivå men individerna på mikronivå får ingen hjälp med hur de ska ändra sitt 

beteende. Gruppen anser att utbildning borde erbjudas på mikronivå för att ge individerna 

möjlighet att lära sig nytt beteende och att det t.ex. gynnar hälsan. 

 

Gruppen anser att det är viktigt att: 

 namnet på finansieringen talar om vad det ska användas till, till exempel är 

stadsmiljöavtal ett bra namn då det berättar att finansieringen ska gå till 
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stadsmiljön. Otydligare namn kan ge motsättningar eftersom det kan missförstås 

vad pengarna ska användas till. 

 tänka på hur klimat och väder påverkar städer. Städer påverkas olika av klimat 

och väder eftersom de ser olika ut. Viktigt att mänskliga miljöer skapas. 

 avtalen utvecklas med och anpassas för problemen som städerna stöter på och att 

de styr mot stadens tillväxt. 

 inte glömma bort de områden som är för små och utspridda för att kunna ha 

kollektivtrafik. 

 få till samarbete mellan kommuner så inte en stor kommun (stad) får bilanvändare 

att flytta till grannkommunerna, som fortfarande planerar för bil, och bilpendla 

därifrån istället för att bilpendla inom staden. 

Kommentarer kring planschen 

Infrastruktur – viktigt med stöd till annat än drift. Ofta olika finansiering för 

infrastruktur och trafik. Infrastrukturen är underliggande ”ryggrad” (för hållbart 

transportsystem). Infrastruktur och drift är båda viktiga och bör inte konkurrera med 

varandra om pengar. Då vinner infrastruktur eftersom det inte ger samma effekt att lägga 

pengarna på drift. Ur isländskt perspektiv är det viktigt med både drifts och 

investeringsstöd eftersom systemet på Island är utformat så att pengarna delas mellan 

båda, och de bör inte konkurrerar om pengar. Ur norskt perspektiv är det viktigt att dela 

mellan båda men att infrastruktur är viktigare. Ur svenskt perspektiv är infrastruktur 

viktigare eftersom det möjliggör förändring. Alla håller med om att finansiering för 

infrastruktur och drift ej bör blandas men om de gör det är infrastruktur viktigare. 

 

Morötter eller piska – båda behövs, inte bara piskor. Piskor behövs för att finansiera 

morötterna, men morötterna möjliggör att medborgarna vill skapa sig nya vanor 

(nudging). Piskor bör bara användas som komplement till morötter. Ett exempel är försök 

med utlåning av elcyklar för att möjliggöra nya vanor. Att testa något innan man 

investerar i den ökar sannolikheten att man ändrar beteendet. 

 

Specifika vs generella mål – Finansiering måste riktas till specifika projekt - annars 

kommer ingen att se till att projekten genomförs. 

 

Projektstorlek – både stora och små åtgärder behövs eftersom de gynnar olika grupper. 

Olika finansiering för olika projektstorlek behövs och det är viktigt att undvika 

konkurrens för då tenderar de små projekten att förlora. Små påverkansprojekt behövs för 

att påminna om att det finns fler än ett transportsätt. Att kollektivtrafikmyndigheter är på 

regional nivå kan orsaka problem eftersom de då inte är lika intresserade av uppföljning 

av effekter i kommunerna även vid stora projekt. 
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Förhandling vs ansökningsförfarande – Det beror på projektets storlek. För små projekt 

är ansökningsförfarande lämpligt, för större projekt kan förhandlingar behövas. 

Förhandlingar är generellt bättre då löften får en större tyngd eftersom politiker är mer 

inblandade i processen. Förhandlingar tar dock mycket tid och ansträngning. Det kan 

dessutom vara svårt att förhandla om små åtgärder. 

 

Långa eller korta överenskommelser – beror på åtgärdens storlek. Långa 

överenskommelser kan bli för detaljerade. Bostadsbyggande är en långsiktig process. 

Långa avtal kan vara problematiska då förutsättningar ändras under tiden, och längre 

avtal kan också bli mer detaljerade och dyrare. De bör således vara ”varken långa eller 

korta”. 

 

Ett eller flera styrmedel – beror på storleken (av paketet/staden) och åtgärdstypen. 

Särskilda verktyg behövs för stadsplanering. Flera olika styrmedel kan stärka varandra, 

men bör vara flexibla då verklighet och planering inte alltid stämmer överens. 

 

Helfinansiering eller delfinansiering – lokalt deltagande nödvändigt för att inblandade 

aktörer ska bry sig om projektets resultat. 

 

Små eller stora städer – viktigt att beakta inte bara kommuner utan stadsområden. 

Mindre städer kan dra nytta av till exempel tillkomst av regionala cykelstråk. 

 

Många eller få intressenter – det beror på typen av projekt. Deltagande är viktigt, 

särskilt om åtgärden i projektet kopplar samman kommuner. Då är det viktigt att få med 

fler intressenter medan om det är inom en kommun behövs inte externa intressenter tas in. 

En mångfald av intressenter är emellertid svårt att hantera och gör processen 

långsammare och kanske rörigare. 

Grupp 2 

Deltagare: Jan Jørgensen, Trafikstyrelsen Danmark; Elisabeth Dahle, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i Norge; Hilde Solli, Klimaetaten, Oslo kommune; Tytti 

Viinikainen, finländska Trafikverket; Kajsa Lindström, Infrastrukturdepartementet 

Sverige (observatör); Rami Yones, Trafikverket Sverige; John Hultén, K2 (sekreterare) 

 

Gruppen lämnade inga kommentarer om vad man kan lära av respektive land.  

Kommentarer kring planschen 

Infrastruktur – strategiska infrastrukturåtgärder är viktiga för stadens långsiktiga 

utveckling, och för att stödja långsiktigt hållbar markanvändning. Men driften är också 

viktig. 
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Morötter eller piska – vi behöver båda, och morötter underlättar införandet av piskor för 

kommunerna. Piskor, såsom avlägsnande av parkeringsplatser, är nödvändiga för att 

åstadkomma överflyttning mellan transportmedel. 

 

Specifika vs generella mål – risken är att målen blir för generella och omöjliga att styra 

mot. För specifika mål å andra sidan medför en risk att förlora greppet om helheten och 

förlora sig i detaljer. 

 

Projektstorlek – större projekt/åtgärder kräver stora resurser och är därmed mest lämpade 

för de största städerna. En betoning på många mindre åtgärder tillgängliggör finansiering 

för fler. 

 

Förhandling vs ansökningsförfarande – Problemet med ansökningar är att de faktiska 

utförarna (för implementeringen) inte är inblandad i processen. För hög grad av 

förhandling kan göra processen otydlig och mindre transparent. 

 

Små eller stora städer – Det krävs ofta en stor stad för att få till kollektivtrafikprojekt 

som är samhällsekonomiskt lönsamma. 

Grupp 3 

Deltagare: Erik Cockbain, Rogalands Fylkeskommune; Pauliina Jalonen, Finländska 

förbundet för kommuner och regioner; Thorsteinn Hermannsson, transport- och 

planeringsdirektör vid Reykjaviks stad; Anne Sörensson, Östersunds kommun; Elin 

Sandberg, Trafikverket Sverige; Anna Mellin, IVL (sekreterare) 

Diskussion kring erfarenheter av respektive styrmedel och vad man lärt sig 

Situationen är likartad i de olika länderna, men stadsbebyggelsen är tätare i Sverige och 

Finland än i Norge (frånsett Oslo) och Island. Sverige och Finland tillämpar 

ansökningsförfarande medan Norge tillämpar förhandlingar i de nio största 

stadsregionerna. Reykjavik kan inte få statligt stöd om de inte inkluderar kringliggande 

kommuner, vilket enskilda kommuner i Sverige kan. Överenskommelser bryts/misslyckas 

då mindre kommuner inte ser några positiva drivkrafter/incitament i avtalen. På Island är 

det regionerna som driver frågan om bostadsbyggande mot staten. Det finns ingen 

nationell överenskommelse, utan initiativen kommer från regionalt håll. I Finland finns 

en lag om miljöfordon som beslutats centralt. Det finns problem med att staten styr den 

regionala och lokala nivån på ett visst sätt, när olika kommuner och regioner har olika 

verktyg och förutsättningar. 
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Kommentarer kring planschen 

Infrastruktur – huvudfokus bör vara på att bygga infrastruktur. I framtiden behövs medel 

för trafikering, men det är även en viktig motprestation. Kostnaden för investering är 

lägre än driftskostnaden på lång sikt. Gruppen antar att det kommer stöd för drift i 

framtiden, när infrastrukturen är på plats och driften är den stora kostnaden. Det stödet 

kan bestå av en annan stödform, exempelvis från Energimyndigheten (Sverige) för 

elbussar. Även stöd för påverkansåtgärder kopplade till infrastrukturfinansiering kan 

behövas, som Trondheim är ett bra exempel på. 

 

Morötter eller piska – båda behövs men mål om nolltillväxt är grundläggande för att 

åstadkomma en ny bilnorm. Piskor såsom vägavgifter och parkeringsrestriktioner behövs 

för att förmå medborgarna att lämna bilen och använda andra färdmedel. Kombinationen 

av piskor beror på stadens utformning. Centrumhandel mm måste beaktas (exempel från 

Stavanger). Trängselavgifter är viktiga, men fungerar inte överallt. Acceptansen kan 

relateras till vart medborgarna upplever att pengarna från avgifterna går. Sanktioner för ej 

efterlevda avtal behöver finnas. 

 

Specifika vs generella mål – båda typerna behövs. Specifika mål är viktiga för att kunna 

följa upp och mäta. Norge arbetar med att ta fram mått på markanvändningen. 

 

Projektstorlek – mindre projekt kan vara symboliskt viktiga och för att kombinera flera 

färdsätt, exempelvis gång- och cykelåtgärder. Det är dock enklare att följa upp ett fåtal 

större åtgärder än många små.  

 

Förhandlingar vs ansökningsförfarande – Förhandlingar passar bättre för större 

kommuner och ansökningar för mindre. Båda kan också fungera; först en ansökan och 

sedan förhandling. Det är viktigt att förmå kommuner att göra åtaganden. 

Ansökningsförfarande är snabbare medan förhandlingar kan köra fast, och då behövs en 

”sidoutgång”. 

 

Långa eller korta överenskommelser – långa överenskommelser ska hålla över val och 

måste kunna justeras. De norska avtalen är på fyra år. För Sverige är de i nuläget som 

längst till 2023, men framtida avtal kan sträcka sig till 2029. Långsiktiga avtal på 10-15 

år behövs på grund av politisk osäkerhet. I Sverige har Trafikverket sagt upp avtal efter 

ett år då kommunen inte följt avtalet. 

 

Ett eller flera styrmedel – är kopplat till kommunstorlek och åtgärdstyp mm men de 

behöver vara effektiva. Det behövs stora finansiella medel i de avtal som innehåller 

kostsamma infrastrukturprojekt, men det är positivt med ett flertal stödformer, men det 

får inte bli för byråkratiskt (i antal och hur de relaterar till varandra inbördes). En lösning 

är att ha skilda stödformer för stora respektive små kommuner. För de svenska 
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stadsmiljöavtalen har klagomål kommit från ansökande om att de kräver för mycket 

administration. Kommuner av olika storlek har olika möjlighet att skriva ansökningar och 

följa upp åtgärder och motprestationer. 

 

Helfinansiering eller delfinansiering – viktigt att få med alla intressenter och att de gör 

bindande åtaganden. 50 procent är en bra fördelning. Medfinansiering medför incitament 

för samverkan och deltagande från inblandade aktörer. 

 

Små eller stora städer – de flesta i gruppen anser att betoningen bör ligga på större 

städer, men att stödformerna måste ge effekt. I större städer behöver alla 

befolkningsgrupper känna att de är med för att de övergripande målen ska kunna nås. De 

svenska stadsmiljöavtalen fungerar som bra incitament för möjligheter för mindre städer, 

men utformningen kan behöva ändras. Beroende på övergripande mål kan större effekter 

förväntas i större städer, där också inslaget av piskor kan vara större medan mindre 

kommuners avtal kan behöva större inslag av morötter. 

 

Många eller få intressenter – beror på situationen ”på marken” och vad som krävs för att 

uppnå satta mål. En del projekt inbegriper en kommun, medan andra större projekt 

påverkar flera regioner. Om flera deltar blir det en mer sammansatt uppgift, men ibland 

krävs det för att uppnå önskade effekter. Viktigt att staten samordnar projekten. 

Grupp 4 

Deltagare: Marie Pryn, Region Hovedstaden Danmark; Tore Leite, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet Norge; Anni Rimpiläinen, ginländska Trafikverket; Julie 

Rugh, DTU; Håkan Johansson, Trafikverket Sverige; Per Eneroth, tekniska förvaltningen, 

Lunds kommun; Elias Isaksson, K2 (sekreterare) 

Diskussion kring erfarenheter av respektive styrmedel och vad man lärt sig 

En i gruppen reflekterar kring nullvektstmålet och vilken betydelse detta har haft för 

utfomningen av bymiljö- och byvektstavtalen i Norge. Finlands stödformer för 

påverkansåtgärder är intressant ur svensk synvinkel, då det i Sverige ofta blir 

diskussioner i projekten, när fyrstegsprincipen ska tillämpas, om vem som ska stå för 

kostnaden för steg ett- och tvååtgärder. Stavanger har ett upplägg där man vill förmå 

invånare att arbeta hemifrån. Olika politiska landskap och administrativa regelverk i de 

olika länderna har betydelse. Vikten av att beakta de regionala resorna, som är svårare för 

en enskild kommun att påverka jämfört med resorna inom den egna kommunen lyfts 

fram. Det är ett problem att påverkansåtgärder har låg status – de borde uppvärderas. I 

Finland ska en tolvårig transportplan tas fram – då är det bra att få inspel i form av 

nordiska exempel på åtgärder. I Danmark är fysisk planering och transportplanering 

ganska åtskilda och det kan behövas statliga styrmedel för att öka samordningen. Från 
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norskt håll reflekterar man kring om byvekstavtalen är för tidskrävande att förhandla 

fram, det sker en kontinuerlig debatt om detta i Norge. De svenska stadsmiljöavtalens 

motprestationer är mycket intressanta att följa, då byvekstavtalens förhandlingar ofta gör 

kommunerna defensiva, medan motprestationer gör dessa mer aktiva för att visa på vad 

de kan åstadkomma. I Norge handlar motprestationer om att ta bort planer på nybyggnad 

(detaljplaner) med dålig kollektivtrafikförsörjning. Utbyggnaden av kollektivtrafiken 

innebär stigande driftskostnader, så framöver behöver stödet för dessa förstärkas. 

Kommentarer kring planschen 

Infrastruktur – Finland har ett mål om fördubblad kollektivtrafik. När kollektivtrafiken 

dubbleras behövs även pengar för trafikeringen. Balansen är komplicerad när man arbetar 

med trafikeringskontrakt och de kan behöva förlängas. I Danmark behöver Region 

Hovedstaden dra ner på trafikeringen för att kunna finansiera infrastrukturen. 

 

Morötter eller piska – båda behövs. Konceptualiseringen är viktig – hur styrmedlet 

presenteras (positivt eller negativt). Det är viktigt att det upplevs rättvist för alla, även 

bilanvändare. I Norge kan man se att piskor såsom hastighetsbegränsningar och 

parkeringsåtgärder är effektivare för att påverka trafiken. I Norge används parkerings- 

och vägavgifter samt markanvändning för att styra biltrafiken – det ska vara dyrare att ta 

bilen än att resa kollektivt. I Köpenhamn är det ett problem att pendlare från 

kringliggande kommuner skapar trängsel i staden – de som skapar problemen är inte de 

som upplever effekterna som problem. I centrala Köpenhamn cyklar de flesta till arbetet, 

så mycket av trafiken orsakas av boende i andra kommuner. Så idén från Bergen att 

involvera kringliggande kommuner är värd att fundera kring. 

 

Specifika vs generella mål – båda behövs. Man är inte hjälpt av att ha ambitiösa 

övergripande mål såsom ”världens första fossilfria välfärdsland”, utan att också precisera 

vad dessa betyder, såsom ett nolltillväxtmål för trafiken som i Norge. Hur specifika 

målen ska vara beror även på kommunstorleken – större projekt kan hantera generella 

mål bättre.  

 

Projektstorlek – för ett fåtal stora projekt behövs förhandlingar medan om man har 

många små åtgärder så passar det med ett utlysningsförfarande av stöd. Små åtgärder 

passar mindre kommuner bäst. Generellt sett är många av frågeställningarna på planschen 

relaterade till varandra. Många småkommuner har inte ens förmåga att dra igång ens små 

projekt. Det kan behövas olika ansökningsförfaranden för små respektive stora 

kommuner. 

 

Långa eller korta överenskommelser – långa möjliggör långsiktig planering, men också 

större möjlighet till omställning av trafiksystemet. 
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Ett eller flera styrmedel – om det är som i Norge, ett gemensamt övergripande mål så 

behövs ett övergripande styrmedel – byvekstavtalen, vilket i sin tur inbegriper olika 

former av specifika styrmedel beroende på kommun. Många styrmedel kan behövas, men 

ett riktigt bra kan vara tillräckligt, men då med  olika indikatorer/mått. 

Helfinansiering eller delfinansiering – delfinansiering håller kostnaderna inom ramen 

enklare. Kommunerna har också ett ansvar att veta vilka åtgärder som är 

kostnadseffektiva. 

 

Små eller stora städer – förhandlingsupplägg passar de större städerna bäst medan 

mindre kommuner behöver ett enklare system, med en mindre administrativ börda. 

Grupp 5 

Deltagare: Elise Sangereid, Trondheim kommune; Caroline Schousboe, Köbenhavn 

kommune; Anne Ogner, Norges vegvesen; Mathias Lindgren, Karlstadsbuss; Alberte 

Ruud, Norges vegvesen och Kari-Jasmin Kosonen finska Nätverket för fysisk planering i 

regioner och kommuner (samt Tammerfors kommun), Ulrik Berggren, K2 (sekreterare) 

Diskussion kring erfarenheter av respektive styrmedel och vad man lärt sig  

Karlstadsbuss och Helsingborgs kommun pekar på stadsmiljöavtalets betydelse för att 

kollektivtrafikåtgärder blivit av. I både Norge, Sverige och Finland har regioner och 

större kommuner bistått mindre kommuner med kompetens eller, som varit fallet i Norge 

och Finland, delat med sig av medel till dessa för att möjliggöra lokala åtgärder där, mot 

att de förbundit sig att genomföra åtgärder för minskad biltrafik och/eller planera 

”bilsnålt”. Ansökningsförfarandet (som i Sverige) eller att ta fram erforderligt underlag 

till förhandlingar (som i Norge och Finland) upplevs vara anpassat i första hand för större 

organisationer, såsom regioner eller större kommuner, med särskilt avdelade resurser för 

att göra analyser och utredningar, och för större åtgärder. I Helsingborgs fall gjordes de 

detaljerade åtgärdsbeskrivningarna först i samband med avtalsskrivandet, då man redan 

fått ansökan beviljad. I Danmark har stödupplägget till landsbygdsåtgärder inte varit så 

välutnyttjat av liknande orsaker – resursbrist hos de tänkta aktörerna. I Danmark krävs att 

lokala och regionala parter kommer överens om att äska medel från staten för att 

åstadkomma större kollektivtrafikåtgärder, såsom Letbane längs Ring 3 i Köpenhamn och 

spårvägarna i Odense och Århus. I det förstnämnda fallet låg regionen på staten i cirka 10 

år innan en överenskommelse kunde slutas. 

 

Flera deltagare från de övriga nordiska länderna var nyfikna på Sverigeförhandlingen, 

och misstänkte att överenskommelser inom denna hade större likhet med MBT-avtal och 

byvekstavtal än vad stadsmiljöavtalen har. Helsingborg, som deltagit i Sverige-

förhandlingen, påpekar att de där ingående åtgärderna är väldigt vagt formulerade i 

jämförelse med i stadsmiljöavtalens åtgärder. Från Norge påpekades vikten av att 
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fokusera på mål och måluppfyllelse i första hand under förhandlingarna, utan att fastna i 

detaljer kring enskilda åtgärder, och att det är viktigt att inte fastna i diskussioner om 

”projektlistor”. Målen ska även kunna brytas ner på lämplig, relevant nivå. En erfarenhet 

man har är att de fysiska åtgärderna är lättare att utvärdera än policyåtgärder. 

Acceptansen för avtalen hos allmänheten varierar över tid och geografisk plats. Det 

viktiga – men svåra – är att förankra målen på en tillräckligt nedbruten nivå. De 

deltagande kommunerna är överens om att det är svårt att kommunicera dessa mål bland 

allmänheten brett. Det gäller att åtgärder och mål etiketteras och profileras på ett sätt som 

upplevs attraktivt. Trondheim har lyckats väl genom att resultaten av avtalet med staten 

tagits emot väl av befolkningen. Detta kan förklaras dels med att själva förhandlingarna 

skedde i relativ tysthet, utan publika förhandlingsutspel åt olika håll, samtidigt som 

relativt billiga åtgärder medförde synbara miljöförbättringar lokalt. Till framgången 

bidrog även att vägavgifterna inte behövde höjas i någon större utsträckning. I Bergen var 

skeendet det motsatta – publika protester då dyra åtgärder, som inte gynnar flertalet i 

befolkningen (åtminstone inte på kort sikt), krävde kraftigt höjda vägavgifter. Dessutom 

föregicks avtalet av en offentlig debatt och förhandling inför öppen ridå med många 

utspel. Acceptansen kan även hänga samman med medborgarnas erfarenheter kring hur 

kommunen hanterat denna typ av frågor tidigare. I Finland har förhandlingarna skett 

tämligen diskret, och det har inte varit några större negativa reaktioner från befolkningen. 

Kommentarer kring planschen 

Infrastruktur – Från Norge påpekas vikten av att satsa på långsiktiga 

infrastrukturinvesteringar som ger mätbar effekt. 

 

Morötter eller piska – Gruppen var överens om att det behövs en blandning, men att 

piskor är nödvändiga för att få till verkliga effekter i hållbar riktning. 

 

Specifika vs generella mål – bra att börja med generella mål inledningsvis som sedan 

successivt bryts ner. I byvekstavtalen har man valt olika typer av mål på olika nivåer. Det 

är dock viktigt att de övergripande målen är mätbara. Kommunerna har möjlighet att 

själva sätta egna mål, baserade på nedbrutna övergripande mål. 

 

Projektstorlek – svårt från centralt håll att administrera och följa upp många små projekt, 

men både stora och små behövs. Ett generellt problem med stora projekt är om driften ska 

finansieras lokalt – då riskerar kostnaderna för den senare att tränga undan andra 

satsningar på exempelvis utökad trafik. 

 

Förhandlingar vs ansökningsförfarande – Gruppen ser förhandling som ett bra 

tillvägagångssätt för större åtgärder i storstäder. Det är en bra process som kan skapa 

samverkan – även kring mål – och bör ske som en successiv process. För mindre 

kommuner kan det vara lämpligare med ansökningsförfarande, men med en enklare form 
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av uppföljning och rapportering än som är fallet idag i Sverige för stadsmiljöavtal. 

Förhandlingar hör samman med långsiktiga avtal medan ansökningar fungerar för kortare 

avtal. 

 

Långa eller korta överenskommelser – Större överenskommelser kräver längre avtal. 

Effekter på resande och bebyggelse tar längre tid. Små åtgärder bör följas upp med 

kortare tidshorisont. 

 

Ett eller flera styrmedel – gruppen föredrar ett ”modulbaserat” sätt att se på styrmedel. 

Med detta menas att ramverket med stöd till hållbarhetsåtgärder bör förenklas och gå mot 

ett system, istället för den fragmenterade situation som råder nu, där möjlighet till 

förhandlingslösningar ingår för större paket. 

 

Helfinansiering eller delfinansiering – bra med delfinansiering för att få till bra lokalt 

engagemang. 

 

Små eller stora städer – Små städer ska kunna ansöka. Stora städer bör kunna förhandla 

större åtgärder. Mindre städer kan samarbeta med större städer. Innovativa idéer kommer 

ofta fram i mindre kommuner. 

 

Många eller få intressenter – utöver kommuner och stat ingår även privata operatörer 

ibland (t ex i Finland och Danmark). Det kan dock bli problematiskt vid långa avtal. I 

Danmark är även intresseorganisationer aktivt deltagande. Diskussioner förs i exempelvis 

Norge att involvera universitet tydligare i processerna med avtalen. 

Individuella överväganden 

Utöver de gruppvisa planscherna fick deltagarna även tillfälle att dela med sig av sina 

egna individuella överväganden kring hur effektiva styrmedel bör utformas genom att 

markera sina skal-placeringar på digital väg i appen Mentimeter, där motsvarande 

egenskaper lagts in som på planscherna. Dessa individuella svar skiljer sig något från de 

gruppvisa svaren, vilket framgår av resultaten i Figur 2 och Figur 3. 

 



  Maj 2019 

  

    

 

 

 

  

 
Adress: K2, Bruksgatan 8, 222 36 Lund   
www.k2centrum.se 

 

18 

 
Figur 2. Sammanvägda svar från 25 av workshopdeltagarna utifrån samma egenskaper om styrmedels önskade 
utformning som gjordes på planschen (-par 1-5), fast nu omformulerade som påståenden. 

 

 
Figur 3. Sammanvägda svar från 25 av workshopdeltagarna utifrån samma egenskaper om styrmedels önskade 
utformning som gjordes på planschen (par 6-10), fast nu omformulerade som påståenden. 
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Rekommendationer 

Utifrån input från workshopsdelen har K2 försökt att se mönster och tolka hur denna kan 

formuleras till rekommendationer om hur styrmedel kan vara utformade för att fungera 

effektivt. Gemensamma rekommendationer visade sig vara svårt att formulera, eftersom 

vad som är det effektivaste styrmedlet kan variera utifrån plats, syfte, målbild mm. Nedan 

följer dock några rekommendationer som kan ges utifrån hur deltagarna har resonerat.  

 

- Infrastrukturåtgärder bör finansieras snarare än i alla fall bara driftåtgärder. Dock 

kan åtgärder innebära att driftskostnader ökar/kan behöva öka och det är bra om 

det då finns andra medel/annan finansiering för att stötta detta. (T ex räcker det 

inte med att bygga spår utan det måste köras trafik på spåren för att det ska ge 

någon effekt.) Man kan också fundera på att stöd ska kunna ges till 

planeringsskedet. 

- I överenskommelserna behövs både ”piskor” och ”morötter”, dvs det behövs både 

åtgärder som begränsar biltrafik och som stöttar hållbart resande. Intäkter från 

”piskorna” kan i vissa fall finansiera en del av ”morötterna”.  

- Övergripande generella mål är bra för vägledning, men nedbrutna mätbara mål 

behövs också för uppföljning.  

- Både stora och små projekt kan behöva finansieras. För mindre städer kan mindre 

projekt vara mer relevant och ska denna typ av projekt ingå så bör det vara ett 

förfaringssätt med ansökningar och inte förhandling. Om ansökningsförfarande 

ska användas bör projekten inte vara för komplexa eller långvariga. Detta bör 

också hänga ihop med storlek på kommunen. 

- Förhandlingar ökar möjligheten att åstadkomma ett gemensamt åtagande och 

minskar risken för att åtgärder inte blir genomförda eller att det hela blir urvattnat.  

- Överenskommelserna bör snarare vara långsiktiga än kortsiktiga (gäller dock ej 

små projekt som ej tillkommit via förhandling), eftersom det finns större 

möjlighet att få till en beteendeförändring över en längre tid.  

- Ett övergripande styrmedel kan underlätta, som samordnas av en myndighet. 

Inom detta styrmedel kan olika delar finansieras. 

- Stöd bör kunna sökas för del av kostnaderna. 50 % som delfinansiering är rimligt.  

- Det är viktigt att fortsätta att lära av varandra och att följa upp effekter av det som 

görs (ev genom att involvera akademin). 

  

 



Nordic experience-sharing  
on support and  

policy instruments  
for sustainable Nordic cities,  

focusing on  
climate-smart mobility.

Programme: 11 April 2019 at the Grand Hotel in Lund, Sweden 



09:00  Assembly and light refreshments

09:30–09:45  Short welcome speech (K2)

09:45–10:00  Support and policy instruments for sustainable mobility  
 – a Nordic comparison (Ulrik Berggren, K2)

10:00–10:30 Urban growth agreements in Norway – Tools for zero growth  
 (Alberte Ruud, The Norwegian Public Roads Administration)

10:30–11:00  Policy instruments for sustainable mobility in Finland  
 (Tytti Viinikainen, Finnish Transport and Communications Agency)

11:00–11:15  Short break

11:15–11:45 Cooperation between national and local level in Denmark  
 – To achieve sustainable mobility (Susanne Krawack, City of Aarhus)

11:45–12:15  Urban environment agreements in Sweden  
 – Do they make a difference? (Malena Möller, Swedish Transport Administration)

12:15–13:15  Lunch

13:15–13:35  What is required and what is possible? Panel discussion with a politician  
 and a civil servant (Karin Svensson Smith, politician and Håkan Johansson,  
 Swedish Transport Administration)

13:35–15:15  Workshop: Support and policy instruments for sustainable mobility  
 – Opportunities and challenges 

  What can we learn from the different Nordic countries?

 What joint recommendations do we want to give?

14:30 Coffee during the workshop

15:15–15:30 Summing-up and formulation of recommendations

15:30  End of the day

16:00–17:00  Study visit for those interested to the Lund Tramway



   

  

   

 

  

 
 

 Name Surname Organization  Country 

Ann-Marie Boelt DTU Denmark 

Jan Jørgensen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Denmark 

Marie Pryn Region Hovedstaden Denmark 

Julie Rugh DTU Denmark 

Caroline Schousboe Capital Region of Denmark Denmark 

Pauliina Jalonen the Association of Finnish Local  Finland 

  and Regional Authorities  
Kati-Jasmin Kosonen The Finnish Network for Land use, Housing  Finland 

  and Transportation, Tampere City Region  
Anni Rimpiläinen Finnish Transport and Communications Agency Finland 

Ilkka Räsämem City of Lappeenranta, Environmental Office Finland 

Tytti Viinikainen Finnish Transport and Communications Agency Finland 

Bryndis Fridriksdottir Vegagerðin Iceland 

Thorsteinn Hermannsson City of Reykjavik Iceland 

Jofrid Burheim Trondheim municipality Norway 

Erik Cockbain County governor of Rogaland Norway 

Elisabeth Dahle Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norway 

Tore Leite Norwegian Ministry of Local government  Norway 

  and Modernisation  
Anne Ogner Norwegian Public Roads Administration Norway 

Alberte Ruud Norwegian Public Roads Administration Norway 

Elise Sangereid Trondheim municipality Norway 

Hilde Solli Klimaetaten, Oslo kommune Norway 

Ulrik Berggren Lund University/K2 Sweden 

Maria Brodde Makri City of Malmo Sweden 

Per Eneroth Lunds kommun, Tekniska förvaltningen Sweden 

John Hulten K2 Sweden 

Niklas Håkansson K2 Sweden 

Elias Isaksson Lund University/K2 Sweden 

Torgny Johansson City of Helsingborgs Sweden 

Håkan  Johansson Swedish Transport Administration Sweden 

Mathias Lindgren Region Värmland Sweden 

Kajsa Lindström Ministry for Infrastructure Sweden 

Anna Mellin IVL Swedish Environmental Resaerch Institute Sweden 

Malena Möller Swedish Transport Administration Sweden 

Elin Sandberg Swedish Transport Administration Sweden 

Helena  Svensson K2 Sweden 

Anne  Sörensson City of Östersund Sweden 

Rami Yones Trafikverket Sweden 

 

 

 

BILAGA 2 - Deltagare 


