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Den Goda Staden, bakgrund

• Ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt sker till stor del i 
städerna

• 60% av EU:s invånare bor i städer och där produceras nästan 
85% av EU:s BNP

• Städer kan erbjuda arbetsplatser, utbildning, kultur, 
kommersiell service

• Att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer, en levande 
stadskärna, bra kommunikationer blir viktigt i konkurrensen om 
invånare och investeringskapital

• Staden och regionen är beroende av varandra
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Transportplanering, bakgrund

• Väl fungerande regioner är viktiga i den globala 
ekonomin 

• Framtida tillgänglighet genom smart balans mellan 
täthet (lokalisering av bebyggelse och verksamhet), 
och samordnade transportsystem (spår- och 
vägsystem)

• Behov av bättre samverkan mellan sektorer
• Behov av bättre samverkan mellan såväl nationell, 

regional och lokal nivå som mellan offentliga och 
privata intressen inkl. allmänheten
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Transportsystemen har betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen

Lokalisering, utformning och dimensionering
avgörande

• De kan vara en positiv struktur som skapar
tillgänglighet och nåbarhet

• Men de kan också vara en struktur som
fragmentariserar och hindrar utveckling av attraktiva
livsmiljöer
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Bilar, bilar, bilar (användning)
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Brist på kapacitet ? (användning)
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Utgångspunkter
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Hållbarhet

Ekologisk Ekonomisk

Social/kulturell
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Brister och problem

• Mål att klara stadens transporter på ett långsiktigt 
hållbart sätt

• Konsekvenser i dagsläget av vårt nuvarande sätt att 
transportera oss, främst individuellt med bil 
– växthuseffekt, 
– luftföroreningar, 
– buller, 
– olycksrisker  
– stor konsumtion av markyta 
– m.m.

Samtidigt som städerna erbjuder många möjligheter 
finns också problem
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Källa: Bustrip-projektet
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Buller en ökande hälsofara

• Trafikbuller är en miljöstörning som berör många 
människor

• Över två miljoner människor är utsatta för buller som 
överstiger riktvärden som satts upp av riksdagen

• Trafikökning och inflyttning till städer ökar 
problemen
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Tre skäl att minska bullret

• Folk blir friskare och gladare. Buller med störd sömn 
gör människor stressade, irriterade och trötta. En bra 
ljudmiljö ökar välbefinnande och hälsa.

• Attraktiv stad. Tätorter med god ljudmiljö är mer 
attraktiva än de som känns bullriga.

• Det lönar sig i längden (samhällsekonomiskt lönsamt) 
Störningar enbart från vägbuller kostar samhället 5 – 10 
miljarder kr per år. 
Utan buller minskar sjukdagarna, produktiviteten ökar 
och inlärning blir effektivare
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NO2?

CO?

Bensen?

PM10
?

SIMAIR 
ett internetverktyg för bedömning
av luftkvalitet i vägars närområde

www.luftkvalitet.se

Luftkvalitet
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Fördjupningsdokument 
miljö – Frisk luft

Åtgärdsområden:
• Renare fordon och arbetsmaskiner

– Skärpta avgaskrav 
– Snabbare utbyte, efterkontroll av avgasrening, upphandling o 

resepolicy
• Mindre mängd slitagepartiklar

– Minskad dubbdäcksanvändning: information o bättre 
vinterväghållning

– Akutåtgärder: dammbindning, hastighetsnedsättning
• Minskad exponering

– Bevakning av luftkvalitet i planer och program 
• Ett transportsnålt samhälle
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Klimatförändringar kostar
• Redan idag orsakar klimatförändringen stora kostnader
• Effekter handlar om vattentillgång, livsmedelsproduktion, 

samhälle, hälsa och miljö.
• Sir Nicholas Stern uppskattade kostnader för 

klimatförändringar till 5-20% av världens BNP per år i 
all framtid (om vi fortsätter som nu).

• Att nå en stabilisering av temperaturökningen på 2°C 
(motsv 450-400 ppm  CO2-eq) skulle kostnaderna för 
åtgärderna enligt IPCC minska världens BNP med 
högst 3 %.

• Historiskt sett har vi en tendens att underskatta det 
förstnämnda och överskatta det sistnämnda.
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Energieffektivisering

Biodrivmedel
Uthållig EL

Vätgas

Minskat 
Fossilbränsle-

behov

Transporteffektivt 
samhälle

Reduktion av vägtrafikens utsläpp
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•Kan inte lösas med enkla transportplaner
•Kräver politiska instrument
•Kräver ett integrerat förhållningssätt om  
mobilitet och stadsplanering
•Planer för hållbara transporter 
rekommenderas av EU
•Grundval för nytt förhållningssätt till 
transporter
•Främja integrering av transportfrågor i 
stadsplaneringen och i den ekonomiska 
planeringen

Källa: Bustrip-projektet

Hållbar mobilitet
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Strategisk plan 2008 – 2017, Vägverket

• Utmaning 1
Transporteffektivt samhälle med god tillgänglighet

• Utmaning 3
Attraktiva tätorter och storstäder med bättre 
transportsystem

• Utmaning 4
Klok användning av transportsystemet
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Fyrstegsprincipen

1. Påverka transportbehov och transportsätt
2. Effektivare utnyttjande av vägnät och fordon
3. Begränsade ombyggnadsdåtgärder
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
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Vägverkets sektorsansvar

• Sektorsansvaret innebär att Vägverket skall verka för 
de transportpolitiska målen och andra samhällsmål
– arkitekturpolitiska mål 
– miljömål 
– folkhälsomål
– m.fl.

• Gäller även i tätorter där man inte har ett 
väghållaransvar

• Sektorsansvaret förutsätter därmed samverkan med 
många olika aktörer. 
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Vision och verksamhetside´, Vägverket

”Vi gör den goda resan möjlig”
Vision

Versamhetside´
”Med människan i centrum skapar Vägverket 
möjligheter till effektiva, säkra och 
miljöanpassade transporter för medborgare 
och näringsliv”

Vision, Banverket
Järnvägen är en självklar del i person- och 
godstransporterna.
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Den Goda Staden, bakgrund etapp 1

• Inbjudan till 10 städer med 80 – 100 000 invånare 
hösten 2005

• Stort gensvar
• Jönköping, Norrköping och Uppsala
• Gemensam avsiktsförklaring juni 2006
• Formulering av inriktning, delprojekt och prioritering 

av gemensamma teman höst 2006
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Projektets syfte

• Att med utgångspunkt i konkreta fall
utveckla kunskap  om integrerad planering av 
bebyggelse och transportsystem

• Att utveckla processer och lösningar där olika 
intressen, krav och behov hanteras samordnat för att 
åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling
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Process

Arbete, process
Samarbete, metoder, 
”paketering”

”Fabrik”
Utveckling av  
verktyg, strategier,
forskning 

Regionala & lokala 
åtgärder
Projekt

Kunskap
Metoder

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Aktörer, parter

Råd&riktlinjer
Regler
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Den Goda Staden, inriktning etapp 1

• Koordinering i gemensam samordningsgrupp
• Workshops och seminarier inom respektive tema
• Utåtriktade seminarier/konferenser 1 gång/år

Norrköping höst 2006
Uppsala höst 2007
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Kommunernas delprojekt

• Delprojekten är projektets kärna
• Erfarenheter och kunskap från de konkreta fallen
• Input av erfarenheter från workshops och stöd från 

internationella och nationella överblickar 
• Koordineras av en samordningsgrupp i respektive 

kommun med representanter för Banverk och 
Vägverk
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Paraplyprojekt och delprojekt

Den Goda Staden

Delprojekt

Bidrag till det praktiska
Arbetet i delprojekten

Underlag för kunskaps-
Uppbyggnad och process-
utveckling
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Utmaning 1
Attraktiva städer och regioner

• Samordnad helhet –
integrerad stadsstruktur
– Bebyggelse 
– Parker 
– Stadsrum och gator
– Trafik av olika slag

• En attraktiv livsmiljö
• En attraktiv 

näringslivsmiljö
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Utmaning 2
(från sektoriseringsutredningen,

Statskontoret 2005:3)

• Att samordna olika sektorsperspektiv och 
politikområden och matcha det faktum att

• de principer som styr dagens förvaltningspolitik
(mål- och resultatstyrning) motverkar samordning 
mellan sektorer
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Utmaning 3

• Utforma planeringsprocesser som möjliggör 
koordinering av spridda verksamheter, agendor och 
planeringssystem

• Ändra attityder och förhållningssätt
(avlärning och inlärning)
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Frågor som behandlats, exempel
• Praktik; kompetensstöd, regelverk

– Dragarbrunnsgatan
– Västra Centrum

• Finansiering
– Spårvagn
– BIDs och frilöpare

• Samverkan, helhetssyn
– Varudistribution
– Stadsbyggnadsvision 1
– Stadsläkning



 

Den Goda Staden

Tre typer av problematik
• Den kommunala styrningen av sektorsövergripande 

arbete.
– Politisk samordning i breda politiska överenskommelser
– Samordning av verksamhet mellan nämnder/förvaltningar
– Samordning mellan strategi och genomförande

• Statens roll i stadsutvecklingen.
– Samordning mellan statliga och lokala investeringar
– Samordning av verksamhet mellan statliga verk
– Samordning av nationella regelsystem och lokala 

utvecklingsbehov
• Skilda perspektiv hos företrädare för olika sektorer, 

invanda arbetssätt.
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Exempel Dragarbrunnsgatan Uppsala
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Exempel Dragarbrunnsgatan Uppsala
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Exempel, stadsläkning Uppsala
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Exempel Råbyleden, Uppsala
Stadsbyggnadskontor versus Gatukontor 

• Smalare gaturum –
helst ner mot 18-20 
meter

• Kantstensparkering
• Skapa nytt 

trafikbeteende

• Bredare gaturum –
minst 40 meter

• Ej kantstensparkering
• 10 000 fordon/dygn
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Den Goda Staden
Uppföljning och utvärdering
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Uppföljning och utvärdering

• Att analysera hur nuvarande planerings-, 
samverkans- och beslutsmodeller kan effektiviseras 
om ambitionen är att utveckla ett integrerat 
perspektiv på trafik- och stadsplanering

• Fokus på arbetssätt och processer
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Uppföljning och utvärdering,
förutsättningar  för en samordnad planering

Ex. Det formella planuppdraget
I ett detaljplaneärende

 

Strukturella  
förutsättningar

Projektspecifika  
förutsättningar 

Formella 
förutsättninga

Informella 
förutsättninga

1

2 4

3

Ex. Plan och bygg-
lagen, miljöbalken

Ex. Organistionskulturer
Skilda perspektiv hos 
olika yrkesgrupper

Ex. Skilda tolkningar av hur 
Målkonflikter ska hanteras.
Dålig personkemi mellan 
personer
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Att arbeta med ”helheter”
”Helhetssyn” är komplext och kräver sin egen form av expertis

Olika perspektiv och begreppsanvändning
Olika yrkestillhörighet, uppdrag, mm gör att olika grupper ser en 
situation på olika sätt, vilket i sin tur leder till olika sätt att definiera 
problem och olika beslutslogik

Intressekonflikter och revir
I samband med att etablerade roller och arbetsformer förändras 
uppstår lätt friktion mellan aktörer såväl inom som mellan 
organisationer

Den grundläggande problematiken
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Den Goda Stadens första etapp

• Gemensam plattform/arena/sammanhang
– Ett gemensamt samtal mellan berörda parter och 

klargörande av varandras planeringsförutsättningar
• Legitimitetsstärkare och katalysator

– En ”spark i baken”, ”neutraliserande kraft”
– Mandat att arbeta på nya sätt

• En större statlig närvaro i 
stadsutvecklingsdiskussionen
– En underlättad dialog mellan stat och kommun

Goda erfarenheter…
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Den Goda Stadens första etapp

Men samtidigt kritik mot projektet…

•Bristande förankring och intern kommunikation
-Personberoende projekt med svagare förankring 
utanför ”kärntruppen”

• Otydlig nytta
-En ”diskussionsklubb för direktörer”
-”För lite fokus på behovet av stadsutveckling och 
mer på enskilda projekt”
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Uppföljning och utvärdering etapp 1

• Betydelsen av gemensamma målbilder
• Betydelsen av stabila planeringsförutsättningar
• Vikten av svårigheten att arbeta utifrån en helhetssyn
• Vikten av att svårigheten att arbeta med olika perspektiv 

och intressen
• Några centrala komponenter

– Värdet i förankring
– Lyhördhet för olika perspektiv
– Legimitetsskapande
– Engagemang

Några centrala aspekter av en samordnad planering av 
transportsystem och städer
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Uppföljning och utvärdering, 
ökad tydlighet i Den Goda Staden,

förslag inför fortsättningen
• Lyft fram problemen och konflikterna
• Förtydliga den statliga rollen
• Intern förankring och kommunikation
• Stärk kopplingen mellan struktur och projekt
• Belys behovet av en konsekvent nationell planering
• Belys skillnaderna mellan 

planeringsförutsättningarna mellan aktörer
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Delprojekt

Den Goda Staden

Nationell 
infrastruktur-

planering
Lagstiftning

Nationella 
sektorsverksamheter

Nationella 
rumsliga 
strategier 

(stadspolitik)

Andra lokala 
stadsutvecklings-

projekt Lokala rumsliga 
strategier

Lokala sektors-
verksamheter

Intern påverkan

Extern påverkan

Den Goda Stadens fokus
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Övriga resultat, rapporter m.m.
Den Goda Staden, Etapp 1
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Stadsutveckling, Plattformsdokument

Tid för handling

PLATTFORM
FÖR DEN 

GODA 
STADEN
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Exempel, artikel
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Exempel, inspel till utredningen Koll framåt
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Den Goda Staden
Etapp 2
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Avsiktsförklaringar etappen 2
• Ligger till grund för samarbetet 2008-2010
• Syfte:

– utveckla processer där olika intressen, krav och behov hanteras 
samordnat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling.

– förverkliga intressanta nya lösningarna och följ upp resultatet
– utveckla möjligheterna till koordinering mellan nationell, regional 

och lokal nivå.

• Organisation resp kostnadsfördelning redovisas
• Undertecknare

– Generaldirektörer för Vägverket, Banverket, Boverket
– Kommunstyrelsens ordf. i Jönköping, Norrköping, Jönköping
– Sveriges Kommuner och Landsting
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Den Goda Staden, projektplan 2008-2010

• Deltagande i delprojekten
• Analys och slutsatser
• Utvecklad informell samverkan
• Utvecklade formella planeringsprocesser
• Kunskapsspridning och implementering

Aktiviteter i projektet
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Den Goda Staden, projektplan 2008-2010

• Horisontell(tvärsektoriellt, mellan förvaltningar) 
respektive vertikal(stat-region-kommun) samordning 

• Regelsystem kring fysisk utformning 
• Regelsystem kring planeringsprocesser 
• Finansiering 
• Miljö

Frågeställningar till vilka delprojekten kopplas



 

Den Goda Staden

Den Goda Staden, projektplan 2008-2010

• Delprojekt 
• Seminarier
• Nätverk/Teman
• Uppföljning och utvärdering
• Artiklar
• Dokumentation, rapporter
• Implementering
• WEBB
• Omvärld, bevakning, deltagande

Leveransplan
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Kommunikationsplan

• Städer som erbjuder en attraktiv livsmiljö och bra 
kommunikationer är en nyckel till ekonomisk 
utveckling. 

• Tillsammans vill vi lösa utmaningen att planera för 
en stad där människor trivs samtidigt som 
transporterna sker på ett sätt som minskar 
miljöproblemen och ger invånarna goda möjligheter 
att förflytta sig snabbt och effektivt.

Budskap
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• Projektplatsen
• Länkade webbsidor – Vägverkets har all gemensam 

dokumentation 
• www.vv.se/dengodastaden
• http://banportalen.banverket.se järnvägen i samhället, 

projekt, den goda staden

Kommunikationsstöd för projektet

http://www.vv.se/dengodastaden
http://banportalen.banverket.se/
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Den Goda Staden

Slut
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