


Snart börjar informationsmötet om 
stadsmiljöavtal

Om du inte hör musiken:

• Ofta är problemet lokalt.

• Gå in via inställningar och välj/ändra ljudenhet.

• Starta om Skype/anslut via webbläsare istället för appen.

• Testa annat nätverk/anslut med nätverkskabel/anslut via internetdelning från 
telefonen.

• Starta om dator/använd annan dator.



Stadsmiljöavtal

Informationsmöte i samband 

med utlysning hösten 2022



Upplägg på dagens presentation

• Allmänt om stadsmiljöavtalen

• Innehåll i och bedömning av ansökan

• Viktigt att tänka på vid ansökan inklusive kort genomgång av ansökningsmallen

• Beviljade avtal

• Kontaktuppgifter



Allmänt om stadsmiljöavtalen



Allmänt om stadsmiljöavtalen

• Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

• 6 miljarder kr (=1 miljard kr per år) till stadsmiljöavtalen 2022-2027 i Nationell plan för 

transportsystemet (2022-2033).

• Utlysning 2022 öppen till 3 februari 2023. 



Energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser

God bebyggd miljö

Innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar

Ökat bostadsbyggande

Ökad andel hållbara transporter

Stöd för åtgärder i städer som leder till ökad andel 
persontransporter med kollektivtrafik och cykeltrafik eller 

hållbara godstransportlösningar

Medfinansierade åtgärder
Motprestationer

UppföljningÖvriga åtgärder



Förordning (2015:579) om stöd för att 
främja hållbara stadsmiljöer 



Vem kan söka stöd och hur mycket?

• Kommuner och regioner.

• Gemensam ansökan rekommenderas.

• Medfinansiering kan lämnas med högst 50 procent av åtgärdernas byggkostnader.



Vilka åtgärder kan stöd sökas för?

• Investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt transportbehov. (2 §)

• Investeringar i en anläggning eller del av anläggning för att demonstrera eller prova nya 

transportlösningar för lokal eller regional kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransport. (3 §)

OBSERVERA ATT

 Åtgärderna får inte ha påbörjats när ansökan lämnas in. (5 §)

 Åtgärder och motprestationer ska ha slutdatum senast 2027. (1 §) 



Definitioner av start- och sluttid (gäller 
främst åtgärder)

Starttid 
När spaden sätts i 

marken.

Sluttid
Åtgärden ska vara 

• färdigställd, 

• slutbesiktigad och

• administrativt slutförd genom 

att samtliga kostnader ska 

vara bokförda och betalda.



Investeringar för att tillgodose lokala 
eller regionala transportbehov (2 §)  



Exempel på åtgärder som beviljats medel

• Kollektivtrafikkörfält/busskörfält

• Bytespunkt/resecentrum

• BRT-satsningar (BRT=Bus Rapid Transit) 

• Kollektivtrafiksignaler/signalprioritering

• Elbussatsningar/laddstationer (som del av 

paketlösning)

• Spårvägar

• Cykelvägar 

• Cykelgarage
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Stöd lämnas inte till:

• Anläggningar med uthyrning av lokaler (2 §).

• Anläggningar som ägs i bolagsform.

• Pendelparkeringar för bil, depåer (garage), fordon och driftåtgärder.

• Planerings- och projekteringskostnader.

• Anläggningar för gods som ska avgiftsbeläggas. 



Hållbara godstransportlösningar

• Avse godstransporter med målpunkt i städer (last mile-lösningar).

• Endast kommun och region får äga anläggningen, men ej i bolagsform.

• Inga privata intressenter (fastighetsägare, speditörer/distributör etc).

• Ingen avgiftsbeläggning.



Motprestationer – en förutsättning för stöd

Motprestationerna är en lika viktig del av avtalet som åtgärderna.

Motprestationerna får inte vara påbörjade när ansökan lämnas in. Undantaget är detaljplaner, strategier 

etc där processen får vara påbörjad, men politiskt antagande får ske tidigast ett år efter inlämnad ansökan.

Objekt som ingår i statliga avtal såsom andra stadsmiljöavtal, Sverigeförhandlingen eller har fått statlig 

medfinansiering från Trafikverket godkänns inte som motprestationer.  



Motprestationskategorier/ 
Exempel på motprestationer

• Mobility Management-arbete 

• Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar

• Utbyggnad av kollektivtrafik

• Hastighetsanpassning och utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och 

kollektivtrafik

• Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter

• Planer för bostadsbebyggelse

• Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)



Totalt antal beviljade åtgärder 
och motprestationer 2015-2022

Ordinarie ansökningsomgångar:

• 132 ansökningar har beviljats stöd.

• Ca 80 kommuner och regioner.

• Ca 8 miljarder kronor fördelade.

Totalt 2015-2022 rör det sig om:

• Cirka 390 åtgärder

• Nästan 900 motprestationer



Vad har stadsmiljöavtalen betytt?

Källa: K2



Frågor?



Innehåll i och bedömning 
av ansökan



Vad ska en ansökan innehålla? (8 §)

• Beskrivning av åtgärder som medfinansiering söks för, planerad start- och sluttidpunkt samt 

budget.

• Beskrivning av motprestationer samt start- och sluttidpunkt.

• Analys av vilka effekter åtgärderna och motprestationerna leder till. 

• Uppgifter om huruvida annan finansiering sökts eller beviljats för att genomföra 

åtgärderna/motprestationerna.

• Beskrivning av kommunens arbete med hållbar stadsutveckling, översiktsplanering och 

liknande.

• Analys av hur åtgärder och motprestationer bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö.



Kort genomgång av 
ansökningsmallen



Ansökningsmallen avsnitt 3a

2022-08-30



Ansökningsmallen avsnitt 3b

2022-08-30



Ansökningsmallen avsnitt 3f

2022-08-30



Ansökningsmallen 
avsnitt 5

2022-08-30



Hur kommer ansökningar att bedömas?
Kompletta ansökningar bedöms i konkurrens med andra ansökningar utifrån tre delar:

1. Åtgärderna som stöd söks, som bedöms utifrån

‒ Bidrag till syftet om ökad andel personresande med kollektivtrafik/cykeltrafik, hållbara godstransportlösningar
‒ Innovativa lösningar
‒ Energieffektivitet och minskning av klimatpåverkan
‒ Resurseffektiva och kapacitetsstarka lösningar
‒ Bidrag till miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö
‒ Mognadsgrad/genomförbarhet

2. Motprestationerna, som bedöms utifrån

‒ Bidrag till ökad andel hållbara transporter (gång, cykel, kollektivtrafik)
‒ Bidrag till ökat bostadsbyggande
‒ Mognadsgrad/genomförbarhet

3. Hur åtgärder och motprestationerna passar in i kommunens övergripande arbete för en 

hållbar stadsmiljö 



Frågor?



Viktigt att tänka 
på vid ansökan



Viktigt att tänka på

• Stadsmiljö!

• Paketlösningar med sammanhängande åtgärder och motprestationer.

• Kapacitetsstarka lösningar.

• Bra underlag gällande tid, kostnad och innehåll.

• Utförliga, tydliga beskrivningar (beredningsgruppen har ej lokalkännedom).

• Förankring!

• Tänk tidigt igenom hur ni ska hantera ett beviljat stadsmiljöavtal inom 

organisationen vad gäller exempelvis uppföljning.



Viktigt att tänka på, forts.

• Föremätningar för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik ska göras (kan 

ibland behöva göras innan stöd beviljats).

• Om ni saknar mätningar behöver uppskattningar göras, framför allt vad 

gäller kvantifieringar. Uppge då att det är just uppskattningar.



Om statlig anläggning berörs

Om statlig anläggning berörs behövs 

sedvanliga samråd och eventuella 

tillstånd från Trafikverket regionalt.



Beviljade avtal



Uppföljning och rapportering
Kommuner och regioner ska inom ramen för beslut:

• Mäta resande och resandefördelning (bil, kollektivtrafik, gång, cykel och ev. gods) för 

relevanta områden före och efter genomförandet.

• Skicka in en plan för hur uppföljningen ska läggas upp (uppföljningsplan).

• Årligen redovisa kostnader och genomförandet av åtgärderna som stödet avser samt hur 

motprestationerna fortskrider (årlig uppföljning).

• Leverera slutrapport innehållande:
‒ en ekonomisk slutredovisning av de åtgärder som stödet beviljats för samt revisorsintyg,

‒ en redovisning av vilka effekter som åtgärderna har gett,

‒ en redovisning av hur motprestationerna enligt 9 § 2 genomförts, och

‒ en redogörelse för kommunens eller regionens arbete för en hållbar stadsmiljö och hur åtgärderna och 
motprestationerna har bidragit i det arbetet. 



Fast nivå på stödet

Stödet är beviljat i fast nivå

• Indexuppräknas ej

• Exklusive moms

• Anger maximalt stödbelopp (stödnivån kan bli lägre om 
totalkostnaden blir lägre)

Trafikverket innehåller med 20% av stödet per åtgärd tills 
slutrapporteringen är godkänd. 



Frågor?



…Ha gärna dialog med 
Trafikverket!

Till sist…



Webb och kontaktpersoner
Trafikverkets hemsida, https://www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal/ ex:

‒ frågor och svar, 

‒ beviljade projekt, 

‒ handledning, 

‒ informationstillfällen

Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Kontaktpersoner:

elin.sandberg@trafikverket.se erik.b.larsson@trafikverket.se

anna-karin.forseng@trafikverket.se ulrika.menau@trafikverket.se

ann-sofie.junglert-holmberg@trafikverket.se tobias.malmgren@trafikverket.se

julia.ohlgren@trafikverket.se

https://www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017583-om-regionalt-tillvaxtarbete_sfs-2017-583
mailto:elin.sandberg@trafikverket.se
mailto:erik.b.larsson@trafikverket.se
mailto:anna-karin.forseng@trafikverket.se
mailto:ulrika.menau@trafikverket.se
mailto:ann-sofie.junglert-holmberg@trafikverket.se
mailto:tobias.malmgren@trafikverket.se
mailto:julia.ohlgren@trafikverket.se


Stadsmiljöavtalen 2023 
och framåt

Utlysning 2022 öppen till 3 februari 2023.

Fortsatt en utlysning per år, öppen oktober-

januari.



TACK!


