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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att empiriskt undersöka förekomsten av steg 1-åtgärder i 
Åtgärdsvalstudie-processen och att lyfta upp diskussionen gällande den roll Åtgärdsvalstudie 
(ÅVS) har i utvecklingen av ett hållbart transportsystem. I den svenska transportplaneringen 
har den så kallade fyrstegsprincipen varit en del av arbetet under de senaste två 
decennierna i avsikt att modernisera trafikplaneringen. Tanken var även att fyrstegsprincipen 
skulle få en mer central roll i och med införandet av ÅVS-processen. ÅVS som metod är nu 
fem år gammal och det har framkommit kritik mot hur processen fungerar. Där metoden 
hade som avsikt att erbjuda en tidigare och öppnare process för att effektivisera och lyfta 
nya perspektiv i den strategiska, nationella trafikplaneringen, finns det belägg för att 
metodiken inte har nått dit Regeringen och Trafikverket ville. Nya perspektiv är få och det går 
att ifrågasätta hur pass hållbara de förslag på rekommenderade åtgärder som lämnas i 
ÅVS:er faktiskt är. Fyrstegsprincipens stegvisa prövning leder sällan till att så kallade steg 1-
åtgärder genomförs som signifikant lösning och det är även oklart exakt vad som menas 
med steg 1. Utöver ÅVS-processen i sig finns frågor kring hur Åtgärdsbanken, där alla 
åtgärder som rekommenderas i en ÅVS ska registreras, fungerar i sin roll som systematisk 
data- och kunskapsåterföringsbank. 

Det är här detta examensarbete kommer in. Det söker förklara vad steg 1 faktiskt innebär, 
hur detta tar sig uttryck i åtgärder inom ÅVS-metodiken och hur utfallet från ÅVS-processen 
ser ut. Med en genomgång av dokument från 150 ÅVS-processer med möjliga steg 1-
åtgärder undersöks vad som menas med steg 1 och hur Trafikverket och andra deltagare i 
ÅVS-processer kommer fram till dem. Studien omfattar också vad för slags primära steg 1-
åtgärder som har genererats. Därutöver söks genom mer detaljerade undersökningar 
mönster för ÅVS-processen vad gäller ÅVS:ers avgränsning och aktörsuppsättning för att 
söka svar på frågor kring hur åtgärder genereras i ÅVS:er samt försöka besvara den kritik 
som ställs mot ÅVS-processen.   

Slutsatserna av studien är att det finns klara brister i ÅVS-processen. Bristerna omfattar 
svårigheter med att korrekt klassificera åtgärder, att särskilt steg 1-åtgärder paketeras utan 
enskild effektbedömning, och att arbetsgången i stort saknar det tänk om-perspektiv som 
eftersträvas. De primära steg 1-åtgärder som genereras kännetecknas i huvudsak av 
informationsinsatser och planering. De ÅVS:er som genererar primära steg 1-åtgärder är 
generellt sådana som karaktäriseras av att ha en tidshorisont kopplad till andra 
planeringsprocesser, en begränsad geografisk utbredning på lokal nivå, och att vara 
trafikslagsövergripande. Forskningen visar också att olika primära steg 1-åtgärder genereras 
under olika geografiska förutsättningar, att två vanliga förutsättningar för steg 1-åtgärder är 
att steg 4 exkluderas, samt att steg 1-åtgärder paketeras för att underlätta hanteringen av 
dessa. Det går att hitta vissa tecken på att den kritik som förts fram är legitim och det går 
samtidigt att se att Åtgärdsbanken både som data- och kunskapsåteföringsbank fungerar 
dåligt idag, och att en förbättring krävs för att uppnå uttalat syfte. 

Nyckelord: Fyrstegsprincipen, Åtgärdsvalsstudie, hållbar transport, transportplanering, 
process, Åtgärdsbanken, aktör, steg 1, primär steg 1-åtgärd, styrmedel.   



Abstract 
The purpose of this study is to empirically investigate the occurrence of Step 1 measures of 
the “four step principle” and the role of Strategic Choice of Measures (SCM) as it pertains to 
the development of a sustainable transport system. The “four step principle” has been a part 
of Swedish transport planning for the last two decades with the purpose of modernising it. By 
implementing SCM the “four step principle” was supposed to take a central role in planning. 
SCM was supposed to offer an earlier and more open process to make strategic, national 
transport planning more efficient and enable new perspectives in the process. However, new 
perspectives are few and far between and it is questionable how sustainable the measures 
suggested in SCM processes actually are. The step-wise examination of the “four step 
principle” seldom leads to suggestions where Step 1 measures are a considerable part, and 
it is even unclear what Step 1 actually is. Going beyond the SCM process it is questionable if 
the Measure data bank (Åtgärdsbanken), where all SCM-recommended measures are 
supposed to be registered, works as a data and knowledge management database. 

This thesis steps in at that point.The goal of this report is to explain what Step 1 actually 
represents, how this is expressed in the SCM methodology and what the output of the SCM 
process is. By text analysis of documents from 150 SCM processes with possible Step 1 
measures an examination is made of what Step 1 represents and how Swedish Transport 
Administration and other participants in SCM processes reach the measures suggested. 
What kind of so called primary Step 1 measures that are generated in the SCM process is 
also within the scope of this report. In addition a more detailed investigation of patterns is 
performed for SCM processes that generate primary Step 1 measures, pertaining to the 
delimitation and actor setup in SCM:s. This is done in order to answer questions surrounding 
the process of generating measures in SCM is concerned, and also to attempt to answer the 
criticism that has been brought forth concerning the SCM process. 

The main conclusion of this report is that there are clear flaws in the SCM process. These 
shortcomings and flaws include difficulties in classifying measures, that particularly Step 1 
measures are packaged without individual effect evaluation, and that the process at large 
lacks the “rethink” perspective which the SCM process aims at. Looking at the primary Step 
1 measures generated, they are characterised as having a time scope connected to other 
planning processes, a limited, local geographical expanse, and as being multi-modal. The 
research shows a contrast in that certain primary Step 1 measures occur at particular 
geographical delimitations. Two common conditions for the generation of primary Step 1 
measures are the exclusion of Step 4 in the generation of measures, and packeting of Step 
1 measures for ease of handling. When investigating the SCM process the criticism that is 
brought forth towards it shows signs of being legitimate. At the same time it is clear the the 
Measure data bank does not function correctly as a data and knowledge management bank 
and improvements are needed for it to serve its intended purpose. 

Keywords: “four step principle”, Strategic Choice of Measures, sustainable transport, 
transport planning, Measure data bank, actor, Step 1, Primary Step 1 measure, instrument.  
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1. Introduktion
I nära tjugo år har fyrstegsprincipen och tidigare begrepp med liknande men mindre 
omfattande mening nämnts inom den svenska transportplaneringen (Fernström et al., 2016). 
Begreppet infördes innan Trafikverket tillkom, och innebär ett sätt att se på 
transportplanering utifrån ett mer lösningsorienterad perspektiv där den fyrstegade 
åtgärdsuppdelningen är central. De fyra stegen är uppdelade från de icke-fysiska åtgärderna 
i steg 1 med minskad transportefterfrågan som mål, via mer effektiv användning av befintlig 
infrastruktur i steg 2, mindre ombyggnationer i steg 3, och slutligen större ombyggnationer 
och nybyggnationer i steg 4. Detta för att i ett så tidigt skede som möjligt av principens steg 
finna en lösning på det eller de transportproblem som definierats, och därmed kunna dem på 
ett så samhällsekonomiskt effektivt sätt som möjligt (Trafikverket et al, 2015; Trafikverket, 
2018). 

Figur 1: Relationen mellan ÅVS och fyrstegsprincipen. 

I den tidiga planeringen av åtgärder i transportsystemet lanserades ett nytt sätt att arbeta 
med kollaborativa samarbetsformer i och med Regeringens proposition 2012 (Prop. 
2011/12:118). Tanken är att beslut om eventuella åtgärder ska föregås av en öppen och 
förutsättningslös dialogprocess där kostnadseffektivitet och hållbarhet ska vara ledorden när 
relevanta aktörer definierar föreståendeproblematik, och att skapa en tydligare koppling 
mellan den ekonomiska och fysiska planeringen, där fyrstegsprincipen är tänkt som den 
centrala principen vid generering av möjliga åtgärder (Se Figur 1) (Trafikverket et al., 2015). 
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Detta är viktigt att poängtera eftersom fyrstegsprincipen inte haft en alls särskilt 
framträdande position inom Trafikverkets planering tidigare (SIKA, 2005; TRV 2011/17304; 
Fernström et al., 2016). Denna process kom av Trafikverket att benämnas Åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS). I sin ideala form går en ÅVS igenom fyra definierade steg i processen och leder till ett 
ställningstagande hos Trafikverket som sedan leder till åtgärder. 

Det finns även en framväxande diskurs om att fokusera på mobilitet och tillgänglighet, istället 
för byggandet av ny infrastruktur, där ÅVS är en del av denna större trend. Denna diskurs, 
eller paradigm om det kan anses så pass omfattande, ”The Sustainable Mobility Paradigm” 
(Banister, 2008), skulle i praktiken innebära ett bidrag till en förbättrad funktion hos 
transportsystemet samtidigt som reducerad miljöpåverkan uppnås (Johansson et al, 2018). 
Många av de åtgärder som är kostnadseffektiva och hållbara ingår i fyrstegsprincipens steg 
1, så kallade steg 1-åtgärder, som är tänkt att innehålla åtgärder som syftar till att minska 
transportefterfrågan och transportarbetets miljöpåverkan (Trafikverket et al, 2015; 
Trafikverket, 2018). Det finns därmed en klar möjlighet för fyrstegsprincipen att få genomslag 
i ÅVS-processen, vilket också är en grundläggande tanke med ÅVS-processen (Witzell, 
2017). 

Något som är viktigt att ha i åtanke under en undersökning av planeringsprocesser är att 
planering är ett wicked problem. Det innebär att orsakerna till fenomenet som studeras är 
komplexa och inte lättförklarade eller ibland ens möjliga att förklara. Det får som följd att det 
är svårt att se en direkt orsaksföljd mellan enskilda åtgärder och lösning på problemet, vilket 
leder till att det inte går att veta att problemet lösts förrän det faktiskt har lösts (Law, 2006). 

ÅVS-metodiken har sedan införandet 2013 haft avsikten att göra nationell trafikplanering mer 
effektiv och hållbar, särskilt med hjälp av steg 1-åtgärder och icke-fysiska åtgärder (Odhage, 
2012). Dock finns det anledning att granska ÅVS och dess metodik kritiskt. Detta då det 
riktats kritik mot metoden för att dess utfall ofta varken är transportdämpande eller -
avvecklande (ibid), att Trafikverket inte har mandat att följa upp med finansiering eller 
genomförande av icke-fysiska åtgärder som inte direkt berör statlig transportinfrastruktur 
(Fernström et al., 2016), och att transportplaneringen inte förenklats trots målsättning om det 
(Strömblad et al., 2017). Kopplingen mellan möjligheten att använda steg 1-åtgärder och 
avsaknaden av transportdämpande effekt på rekommenderade åtgärder i ÅVS gör det 
intressant att undersöka förekomsten av steg 1-åtgärder som huvudsakliga lösningar i 
ÅVS:er kontra som stödåtgärder åt andra åtgärder. 

1.1 Är forskningen relevant? 
Det finns en växande diskurs om att det behövs ett omtänkande i hur transportsystemet 
utvecklas (Owens, 1995; Meyer, 1999; Banister, 2008). Detta har lett till en utveckling av 
arbeten med strategiska planer för hållbar transport som bygger på dessa idér. 2013 införde 
Trafikverket Åtgärdsvalstudier (ÅVS) för att tydligare arbeta mot hållbar transport i tidiga 
skeden (Odhage, 2012). Den svenska modellen har i sin tur hittat inspiration från den norska 
motsvarigheten “konseptvalgutredning” (Johansson et al., 2018). Därtill har den europeiska 
unionen utvecklat ett koncept kallat Sustainable urban mobility plan (SUMP), vilket likt ÅVS 
och “konseptvalgutredning”  är en strategisk planeringsmetod för att hitta kostnadseffektiva 
lösningar (Wefering et al., 2013). Denna form av strategiska planeringsmetoder för hållbar 
transport har blivit en praxis för att möta problem inom folkhälsa, klimatförändringar, 
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luftföroreningar, buller och samtidigt som möjliggöra en god tillgänglighet till transporttjänster 
(Wefering et al., 2013; Trafikverket et., 2015). 
 
ÅVS-processen är inte bara ett ett viktigt instrument i Trafikverkets arbete med hållbar 
transport. Arbetet och åtgärderna som föreslås omsätter miljardbelopp varje år. År 2018 har 
Trafikverket budgeterat 24,4 miljarder SEK inom området "Utveckling av statens 
infrastruktur”, och en stor del av detta fördelas genom ÅVS-processer (TRV 2016/33412, 
2016). Ett exempel på sådan fördelning är att ett projekt som ska finansieras i nationell eller 
regional plan av Trafikverket kräver att det först prövas enligt ÅVS-metodiken (Trafikverket et 
al., 2015). Därtill kan tilläggas att ytterligare 21 miljarder är öronmärkta för drift och 
underhåll, varifrån pengar fördelas till just drift och underhåll av åtgärder som beslutas efter 
avslutad ÅVS. Processen är bestämd i proposition av Regeringen (Proposition 2011/12:118) 
och det genomförs årligen många ÅVS:er från stora projekt på nationell nivå till mindre 
projekt där Trafikverket som exempelvis väghållare för statliga vägar har ett intresse eller 
möjlig roll. ÅVS som process är därmed en grundläggande aspekt i det nationella 
transportplaneringsarbetet (Trafikverket, 2014), varför en studie i processens utfall är av stor 
vikt och mycket relevant kunskapsmässigt. 
 
ÅVS:er ska ske i en stegvis prövning av åtgärder enligt den så kallade fyrstegsprincipen 
(Trafikverket, et al., 2015). Trots det står de två första stegen av fyrstegsprincipen för en 
betydligt mindre del av Trafikverkets budget än de två sista (Trafikverket, 2014). Trafikverket 
(ibid) anger dock att det är främst i de första två stegen det finns möjlighet att arbeta mot 
energieffektivisering och klimatmålen. Denna idé om att fokusera på styrmedel är en tydlig 
ideinriktning inom hållbar transport förespråkad av bland annat Banister (2008), Meyer 
(1999) & Owens (1995), vilket gör en undersökning av hur Trafikverket arbetar med steg 1- 
och 2-åtgärder högst relevant. En sådan undersökning blir än mer intressant eftersom de 
styrmedel som har beslutats inte på lång väg räcker för att nå den utsläppsminskning som 
krävs (Trafikverket, 2014). 
 
SIKA (2005) gör i sin analys av de dåvarande vägverkens (senare Trafikverket) arbete med 
fyrstegsprincipen som princip och som motmedel mot trafikslagens miljöpåverkan 
observationer som endast kan ses som direkt sågande av arbetet. Det ska sägas att den typ 
av planering som SIKA (2005) specifikt undersökt gäller sådan som är gjord innan 
Trafikverket bildades och innan Åtgärdsvalsstudien tillkom som metod. En stor anledning till 
förändringen från det tidigare planeringssystem var att få en mer förutsättningslös process 
där hela fyrstegsprincipen skulle tillämpas i tidiga skeden (Odhage, 2012), men det finns 
fortfarande fog för att ta SIKA:s kritik seriöst eftersom faktorer som trög förändring inom 
statliga trafikverk och frågan om otillräckligt mandat för genomförande av vissa åtgärder är 
relevanta även idag (SIKA, 2005; Fernström et al, 2016; Fernström, 2018). Samtidigt har 
kritik förts fram utifrån flera olika faktorer och steg i ÅVS-processen (Odhage, 2012; Odhage 
2017; Fernström et.al, 2016, Strömblad et al., 2017, Lindqvist, 2015). Den sammanlagda 
kritiken är så pass koncis att en genomgång av processen kan anses berättigad. Utöver 
ovanstående anledningar finns också ett generellt behov av forskning kring ÅVS, såväl vad 
gäller att beskriva hur ÅVS fungerar i praktiken som att undersöka de idéer som ligger till 
grund för metoden (Odhage, 2017), vilket denna uppsats söker undersöka. 
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1.2 Mål och forskningsfråga 
Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka förekomsten av steg 1-åtgärder i ÅVS-
processen och att lyfta upp diskussionen gällande den roll ÅVS har i utvecklingen av ett 
hållbart transportsystem. Detta är intressant eftersom steg 1-åtgärder under tidigare 
planeringsmetoder ansetts oklart definierade och underutnyttjade (SIKA, 2005; TRV 
2011/17304), och det finns empiri som visar på att så fortfarande kan vara fallet (Odhage, 
2012; Odhage, 2017; Strömblad et al., 2017; Fernström et al., 2016). 

För att kunna göra en systematisk analys behöver steg 1 i fyrstegsprincipen förstås både i en 
begreppsvärld och operationellt, så att de åtgärder som klassificeras som steg 1-åtgärder 
gör det utifrån en tydlig grundidé om vad steg 1 innebär och också varför just dessa åtgärder 
ingår där. Därför är det viktigt att söka förståelse för vad steg 1 faktiskt innebär, och använda 
den förståelsen konsekvent även utifrån ett systematiskt perspektiv, för att söka minska 
osäkerhet. Ett viktigt begrepp att införa här är primära åtgärder. En åtgärd är primär när den 
har en direkt måluppfyllelse, medan en åtgärd som inte har direkt måluppfyllelse eller utförs 
som komplement till en annan åtgärd kallas sekundär (Giovani, 2014). Båda dessa termer 
återkommer senare i uppsatsen. 

Ovanstående paragraf leder ned till följande tre forskningsfrågor: 
1. Hur definierar Trafikverket steg 1 och steg 1-åtgärder i praktik och princip?
2. Vad för slags primära steg 1-åtgärder förekommer i ÅVS och i vilken omfattning?
3. Vad kännetecknar ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder?

Detta ska göras genom en genomgång av det materiella innehållet i planeringsdokumenten 
från ÅVS-portalen, i vilka alla åtgärder som finns inlagda i Åtgärdsbanken ska återfinnas 
enligt Trafikverket (Trafikverket et al., 2015). Genomgången syftar till att skapa en bild över 
hur situationen ser ut genom att kvantitativt kartlägga förekomsten av särskilt steg 1-åtgärder 
i ÅVS-dokumenten. De steg 1-åtgärder som återfinns ska sedan klassificeras som primära 
eller sekundära för att ge data kring steg 1-åtgärdernas natur. Ett underutnyttjande av steg 1-
åtgärder skulle kunna bero på bristande möjligheter för statlig stöd av icke-fysiska steg 1-2-
åtgärder vilket innebär en överefterfrågan på steg 3- och 4-åtgärder (Strömblad et al., 2017; 
Odhage, 2012). Därför blir det också intressant att undersöka förekomsten av åtgärder från 
övriga tre steg i fyrstegsprincipen. 

För att kunna genomföra en god vetenskaplig undersökning som svarar på 
forskningsfrågorna och därigenom bidrar till forskningen finns behov av en god metod. Som 
Odhage (2017) nämner finns det omfattande behov av forskning inom ÅVS och tillhörande 
begrepp och processer. Behoven är både sådana att det krävs en förståelse av 
sammanhanget inte bara i den teoretiska processen utan även av de praktiska skeendena 
och utfallen av ÅVS, samtidigt som den stora mängden ÅVS:er som genomförs innebär att 
det behövs ett brett perspektiv för att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. 
Eliasson (2006) rekommenderar för forskning med dessa premisser att använda både 
kvalitativa och kvantitativa metoder för att skapa en så god forskningsmetod som möjligt. 
Även om kvalitativa och kvantitativa metoder ofta ses som två olika sidor av metodspektrat, 
det kallas ibland att det finns en spricka mellan de båda, ser Cooper et al. (2012) att det finns 
ett större överbryggande mellan de två än många förstår. 
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Studien i denna rapport kommer att behandla stora mängder data och text, där en svaghet 
med kvantitativa metoder finns i att bakgrunden till den data som samlas in inte alltid är klar. 
Genom ett kvalitativt moment kan författarna gå mer på djupet i varje datakälla, i detta fall 
främst ÅVS-rapporter, och i genomgång av texterna tyda vad som leder till den kvantitativa 
data som ackumuleras. Likväl garanteras inte ett representativt urval genom det urval som 
görs i en kvantitativ metod, och ett problem finns i att de koncept som hittas i teori och text 
inte per definition är stringenta med den operationalisering som sker i studien. Därför är det 
viktigt att i de kvalitativa momenten där operationalisering görs vara tydlig med vad som 
operationaliseras, för vad och varför (ibid). 
 
Operationalisering och teori kopplar även till validiteten. Genom en stark och stringent 
koppling mellan operationalisering och teori säkras den kvalitativa undersökningens validitet, 
och det blir än säkrare att det som undersöks faktiskt är det som önskas undersökas . Det 
blir därmed ännu viktigare att som nämns ovan säkerställa en välgrundad operationalisering i 
studien. En god validitet förutsätter också en god reliabilitet. Reliabiliteten kan förbättras 
genom att variabler och data förbereds och gås igenom väl. Det är därför viktigt att arbetet 
dokumenteras väl så att metoden både kan utvärderas och upprepas vid behov (Eliasson, 
2006). 
 
Med ovanstående i tanke blir det nödvändigt för rapporten att luta sig på en tvärmetodologisk 
metod där både kvalitativa och kvantitativa moment ingår, för att kunna söka de olika former 
av kunskap som saknas inom ÅVS-forskningen. Det kvalitativa momentet i metoden kommer 
att bestå av genomgångar av ÅVS-rapporter och Åtgärdsbanken. Det kvantitativa momentet 
kommer att bestå av sammanställning av den data som hittas under genomläsningarna. 
Dessa moment kommer att kompletteras av urval som görs under studiens gång samt de 
operationaliseringar som görs under densamma. 
 
Genom att använda ovanstående tvärmetodologiska metod ges en möjlighet att 
sammanställa och undersöka empiri inom den svenska nationella transportplaneringen på en 
nivå som inte gjorts tidigare, och samtidigt ger den kvalitativa genomgången en kontext för 
datan. Därmed kan denna uppsats bidra med såväl ny data för framtida forskning som en 
bred analys av ÅVS-processen samt dess användning av fyrstegsprincipen. 

1.3 Disposition 
I kapitel 1, “Introduktion”, introduceras studieområdena fyrstegsprincipen, steg 1, ÅVS och 
hållbar transport, problemformuleringen och syftet med uppsatsen, vilket leder till att tre 
forskningsfrågor formuleras. I kapitel 2, “Studieområde”, görs en fördjupad genomgång av 
fyrstegsprincipen, Åtgärdsvalsstudie och även avgränsningar av studien för att förklara de 
viktigaste begrepp som studeras. I det efterföljande kapitel 3, “Teori”, läggs den teoretiska 
grunden bakom de centrala begrepp som studeras och även en begreppsförståelse där 
dessa begrepp kan ses verka i samma kontext. I detta kapitel byggs även basen upp för 
författarnas definition av steg 1. Därefter följer kapitel 4, “Metod och Material”, som har två 
inriktningar. Materialdelen av kapitlet går igenom de system och resurser som tillhandahåller 
empiri för att förklara hur de används och vilken typ av kunskap som hämtats från dem. I 
metoddelen av kapitlet sker en genomgång av hur den praktiska studien har genomförts, 
med kopplingar mellan teori och operationaliseringar utifrån de tre forskningsfrågor som 
formulerats i kapitel 1. I kapitel 5, “Resultat”, redovisas de empiriska resultaten av de 
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metoder som tillämpats genom att resultatet redovisas för de tre forskningsfrågorna, en i 
taget. Kapitel 6, “Diskussion och slutsatser”, är en uppsamlande del där resultaten från 
föregående kapitel 6 problematiseras och diskuteras utifrån utfallet av processen och 
författarnas tankar kring dem, kopplat till de teoretiska begrepp och den teoretiska bakgrund 
som lagts fram i kapitel 3. 
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2. Studieområde 
För att förstå ÅVS som metod behöver vissa begrepp förklaras och sättas i kontext eftersom 
de är centrala för den begreppsvärld som ÅVS är sprungen ur. De begrepp som förklaras i 
denna del syftar till att göra just det, och några av dem förklaras innan ÅVS för att försäkra 
att tydningen av ÅVS blir så enkel som möjligt. 

2.1 Fyrstegsprincipen 

 
Figur 2: Fyrstegsprincipen. Hämtad från: Trafikverket (2018). 
 
Fyrstegsprincipen är en principmodell för trafikplaneringens tidiga steg gällande både val av 
åtgärd och fokus för planeringsprocessen, utformad av Trafikverket. Principen består som 
namnet säger fyra steg. Dessa fyra steg är Tänk om, Optimera, Bygg om, Bygg nytt, enligt 
Figur 2 ovan. 
 
Begreppet fyrstegsprincipen myntades i slutet av 1990-talet av Vägverket under 
benämningen Fyrstegsmodell (SIKA, 2005). Den tillkännagavs av Regeringen för första 
gången i och med Prop. 2001/02:20 och det har sedan Prop. 2003/04:95 förordats att den 
ska användas vid förstudiefasen för långsiktig planering. Av dessa beskrivningar framgår att 
fyrstegsprincipen har till avsikt att åstadkomma en stegvis förutsättningslös prövning av 
infrastrukturåtgärder, denna bild delas även av SIKA (2005). 
 
I regeringens Prop. 2003/04:95 framgår också fyrstegsprincipen för första gången 
trafikslagsövergripande. “Vilket innebär en analys i följande ordning åtgärder som kan 
påverka transportbehovet och val av transportsätt, åtgärder som ger effektivare utnyttjande 
av befintligt vägnät och fordon,  begränsade ombyggnadsåtgärder, nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder” (Prop. 2003/04:95, s. 43). Fyrstegsprincipen har sedermera 
uppdaterats och förtydligats i och med Prop. (2011/12:118, s. 50). 
 

“1. Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt. 
Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på 
såväl transportsystemet som samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan 
eller föra över transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare 
färdmedel. 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.  
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Omfattar insatser inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till 
transportsystemets olika komponenter för att använda befintlig infrastruktur 
effektivare, säkrare och miljövänligare. 
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.
Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintlig infrastruktur, till exempel
trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder.
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Omfattar ny- och ombyggnads- åtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till exempel
nya väg eller bansträckningar. “

Under Steg 1 - Tänk om, återfinns åtgärder som innebär en förändring främst av beteende 
genom sådana åtgärder som inte påverkar den fysiska utformningen. Dessa ligger i linje 
med Owens (1995, s.48) “rethinking of what we mean by integration of transport and 
environmental policies” och syftar på en nytänkande i planeringen av infrastruktur för att 
minimera infrastrukturens negativa påverkan.  Här ingår bland annat Mobility Management 
(MM), ekonomiska styrmedel och samhällsplanering (Trafikverket et al., 2015). Det andra 
steget, Steg 2 - Optimera, innebär att använda befintlig infrastruktur på mer effektivt sätt. Det 
finns klara likheter med föregående steg eftersom det även här är möjligt att använda 
“styrning, reglering, prissättning och information” (SIKA, 2005, s.7) även här. Just att det 
gäller optimeringen av befintlig infrastruktur är vad som skiljer mot steg 1. Exempelvis att 
förbjuda en vänstersväng i en korsning, trimningsåtgärder, hastighetskameror eller att göra 
ett befintligt körfält till kollektivtrafikkörfält utan ytterligare åtgärder är exempel på åtgärder 
inom Steg 2. 

Steg 3 - Bygg om innefattar sådana åtgärder som innebär en mindre ombyggnad av befintlig 
infrastruktur. Här kan åtgärder som att anlägga 2+1-väg men att behålla befintlig vägbredd 
eller att anlägga en kortare GC-väg ingå. Steg 4 - större ombyggnationer och nybyggnation - 
är det sista steget i fyrstegsprincipen. I detta sista steg finns att finna alla åtgärder som är 
större än de beskrivna i steg 3. Detta innebär stora ombyggnationer och nybyggnad av 
infrastruktur. Exempel på detta är Förbifart Stockholm och Ostlänken för att nämna mycket 
stora projekt, men även att anlägga en ny järnvägssträcka mellan en gruva och en stambana 
eller att anlägga en ny kortare motorvägssträcka istället för befintlig väg är exempel på Steg 
4-åtgärder (Trafikverket et al., 2015; Odhage, 2012; Trafikverket et al., 2017).

Fyrstegsprincipen bär i grunden med sig förutsättningar för att införa ett nytänkande i 
transportsystemet. “Fyrstegsprincipen som kunskapsprocess som vänder på perspektiven 
skapade i den undersökta planeringssituationen en påtaglig oro bland medverkande aktörer 
genom att dels ifrågasätta normer och dels ifrågasätta redan vunna kunskaper och insikter 
från tidigare processer” (Odhage, 2017, s.267). Denna normbrytande egenskap har gjort att 
den använts sparsamt i tidigare planeringsprocesser (SIKA, 2005; TRV 2011/17304; 
Odhage, 2017). Istället “har planeringen av landets transportinfrastruktur i princip utgått från 
att behov ska täckas med investeringar. Att utifrån en medveten strategi styra användningen 
av kapaciteten i transportsystemet genom steg 1- och steg 2- åtgärder är relativt nytt i 
Sverige.” (TRV 2011/17304, 2012). Därutöver är ett problem att fyrstegsprincipen endast är 
en princip och ej utgör en fullskalig metod. Detta skapar ett stort tolkningsutrymme för hur 
principen bör tillämpas och det uppstår en stor skillnad i förhållningssätt till fyrstegsprincipen 
mellan myndigheters och organisationers olika delar (SIKA, 2005). 
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2.2 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
 
ÅVS som en del i den nationella transportplaneringen 
ÅVS är ett rimligt nytt begrepp inom transportplanering, infört efter Regeringens påbud 
(Prop. 2011/12:118) och syftar till att förbättra det tidiga skedet av transportplanering och 
söka lösningar som är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva och bidrar till hållbar transport 
(Trafikverket et al., 2015). Det är även en intention att ÅVS ska medföra en öppnare process 
än tidigare planering, med vilket menas att åtgärder ska prövas förutsättningslöst för att 
uppnå just samhällsekonomisk kostnadseffektivitet och hållbart transport (Strömblad et.al, 
2017; Odhage, 2012; Trafikverket et. al, 2015). Det är tydligt att ÅVS verkligen är tänkt som 
en förutsättningslös process, med följande ord från Trafikverket egna manual kring 
processen: 
 
“En väg, järnväg eller farled är inte eftersträvansvärd i sig – utan problemlösningen behöver 
utgå från vissa problem med transportkapacitet, trängselproblem m.m. i delar av 
transportsystemet." (Trafikverket et al., 2015, s.35) 
 
Även Regeringen (Prop. 2011/12:118, s.61) är tydliga med att den tidiga 
planeringsprocessen ska vara just förutsättningslös och särskilt att det behövs “...en samlad 
syn på transportsystemet, dess uppgifter och funktionalitet”. Åtgärdsvalsstudie är tänkt som 
en tidig strategisk planeringsmetod, där samverkan och dialog ska skapa förutsättningar för 
generering av hållbara åtgärder (Se Figur 3). ÅVS-processen är en förutsättning för att 
åtgärder sedermera ska involveras i nationell plan. Avsikten är därmed att 
planläggningsprocessen som föregår faställande av väg- eller järnvägsplanen alltid föregås 
av en ÅVS (Trafikverket et.al, 2015). 
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Figur 3: ÅVS:ens roll i den formella planeringen av transportsystemet. Hämtad från 
Trafikverket et al. (2015, s.9). 

ÅVS-processens struktur 
ÅVS:ens övergripande roll i den nationella planeringen ges ovan, och här följer en mer 
ingående förklaring av hur metodiken ska fungera i praktiken. ÅVS består i breda drag av 
fyra steg. Dessa fyra steg är Initiera, Förstå situationen, Pröva tänkbara lösningar, och 
Forma inriktning och rekommendera åtgärder (Se Figur 4). Ett femte steg, ställningstagande, 
är också starkt sammanknutet till processen men infaller formellt efter att ÅVS är färdigställt 
(Odhage, 2012).

Figur 4: Principiell metodik för ÅVS. Hämtad från Trafikverket et al. (2015, s.24). 

Initiera 
Den första fasen, Initiera, innebär att en aktör, ofta Trafikverket eller en kommun, tar initiativ 
att upprätta en ÅVS. Initiativtagaren måste här ta aktiv ställning till vilka intressenter som 
bedöms som relevanta. Aktörer sammankallas och gemensamma resurser tillsätts för 
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projektet. ÅVS-metodiken lyfter fram en gemensam styrning och finansiering som viktiga 
organisatoriska verktyg i detta sammanhang (Odhage, 2012). ÅVS-metodiken skiljer här på 
aktörer och intressenter, där aktörer är organisationer som kan bidra med gemensamma 
resurser och kompetens, medan intressenter är berörda med erfarenheter och kunskaper 
(Odhage, 2017). En öppen och övergripande problembild formuleras och syftet med ÅVS:en 
klargörs. Det är viktigt att dessa är formulerade utifrån önskad funktion och är 
trafikslagsövergripande för att inte alternativa åtgärder ska begränsas (Trafikverket et al. 
2015; Fernström et al., 2016; Odhage, 2017). Denna diskurs att fokusera på funktioner och 
oönskade problem, istället för infrastruktur går i linje i en generell idéeriktning om att 
transportplanering behöver ett större fokus på mobilitet och tillgänglighet. (Johansson et al., 
2018; Banister, 2008) I praktiken begränsas denna process av ett mer instrumentellt synsätt, 
där delaktighet, dialog och gemensam förståelse får mindre roll än idébilden avser (Odhage, 
2017). Därefter enas aktörerna kring föreliggande brister och behov och fastställer att 
problematiken är transportrelaterad och att en lösning av problem har en potentiell 
samhällsekonomisk nytta (ibid). I denna fas görs också avgränsningar både gällande 
geografisk och tidsmässig omfattning. 
 
Nätverket av relevanta aktörer som utgör ÅVS:en ska helst ha en bred kompetens för att 
skapa möjligheter för en god trafikslagsövergripande dialog där flertalet olika problembilder 
lyfts. Dessa aktörer bör tillsammans utgöra en arbetsgrupp (Trafikverket et.al, 2015). Vid 
komplex problematik kan det utses en processledare för att leda arbetet. Det kan även föras 
dialog med andra intressenter genom att en referens- eller styrgrupp upprättas för att 
säkerställa en god förankring hos dessa (ibid). 
 
I initieringsfasen planeras hur studien ska genomföras. I samband med detta upprättas en 
tidsplan. Här ska ska också en avvägning göras om de transportrelaterade problemet kan 
anknyta till andra samhällsbyggnadsprocesser och därför kan behöva samordnas med andra 
planer om detta bedöms som lämpligt. I dessa fall ges även möjlighet till involvering av 
medborgarperspektivet genom de samrådsaktiviteter som finns i processerna (Trafikverket, 
et.al, 2015). 
 
Initieringsfasen ska även dokumenteras, vilket sker genom en projektbeskrivning där syfte, 
problembild, organisation och avgränsning görs (Trafikverket et al., 2015). 
Avslutningsvis bör aktörer skriva en överenskommelse om att genomföra Åtgärdsvalsstudie 
utifrån dokumenterad projektbeskrivning. 
 
Förstå situation 
Den andra fasen i en ÅVS är att förstå situationen där behovsbilden ska klarläggas och 
innebär en grundlig behovs-, brist- och problemanalys som mynnar ut i en målsättning 
baserat på transportsystemets funktioner. För att möjliggöra att korrekta besluts fattas krävs 
det att ytterligare kunskap samlas in, vilket bland annat kan bestå av kommunala och 
regionala plandokument, systemanalyser samt omvärldstrender. Utöver detta ska även 
faktorer som har betydelse för nulägesbeskrivning och kommande utveckling tas fram 
(Trafikverket et al., 2015). 
 
Den andra fasen innebär också att dialogen vidgas till att inkludera intressenter. Genom 
interaktionsprocessen är ambitionen att fördjupa förståelsen för varandras 
problemperspektiv och ett sökande efter en gemensamt förståelse är eftersträvansvärt 
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(Odhage, 2017). För att öka transparensen i processen ska sedermera behovsanspråk från 
dialoger dokumenteras. I denna fas sker en precisering av problem, brister, behov, 
avgränsningar och intressenter. Utifrån den förbättrade kunskap som projektet erhållit 
formulas en gemensam målbild. Att ha en gemensam aktörsförankrad problembild är 
nödvändigt för att senare kunna formulera mål för åtgärderna (ibid). Enligt Trafikverket el al. 
(2015) bör dessa anges enligt målformuleringen SMART. Det vill säga, de ska vara 
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Åtgärder enligt denna princip 
underlättar dessutom att finna åtgärder som gör att det transportpolitiska målen efterlevs. 

Pröva tänkbara lösningar 
Det tredje steget, Pröva tänkbara lösningar, har till syfte att generera alternativa lösningar till 
det preciserade problemet. Dessa kan klassificeras enligt fyrstegsprincipen och det ska 
tydligt framgå hur fyrstegsprincipen tillämpas i framtagande av åtgärder (Trafikverket el al., 
2015). Denna fas kännetecknas av ett kreativt samarbete mellan aktörer, där aktörernas och 
intressenternas specialistkompetenser kompletterar varandras kunskapsbrister, vilket leder 
till bättre problemförståelse och möjliggör för en bred repertoar av möjliga lösningar. Det kan 
därför i detta läge vara lämpligt med en workshop för att underlätta detta (ibid). Vid 
framtagande av åtgärder ska alternativa möjliga lösningar genereras. Dessa ska vara 
obundna andra paket med handlingsalternativ. Eventuella handlingspaket ska genereras 
vilket bedöms leda till måluppfyllnad. Förslagen ska sedermera bedömas utifrån deras 
måluppfyllande egenskaper. Även effekter och konsekvenser ska bedömas, vilket kan göras 
med en avprickningslista i enlighet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samlad 
effektbedömning (SEB) eller Värderosen före och efter. Oavsett metod är det viktiga här att 
det tydligt framgår hur effekter och konsekvenser har bedömts (ibid). Därtill behöver 
handlingsalternativen sammanställas. Här ska ett kostnadsintervall uppskattas för varje 
enskild åtgärd. Dessutom ska rimligheten hos förslaget bedömas, hur dessa bidrar till att de 
transportpolitiska målen uppfylls, samt pakets samhällsekonomiska lönsamhet uppskattas. 
När genereringen av alternativ bedöms som färdig ska alternativen jämföras och beslut tas 
kring vilken inriktning som ska väljas. 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 
Det sista formella steget i ÅVS-metodiken är att forma inriktning och rekommendera 
åtgärder. Inriktningen ska här konkretiseras och rekommenderade åtgärder beskrivas. Det 
fjärde steget syftar till att svara på varför inriktningen valts. I detta läge bör också en 
ansvarsförklaring skrivas där det översiktligt anges ansvarig för respektive åtgärd 
(Trafikverket et al., 2015). Fernström et al. (2016) konstaterar att det finns stora svårigheter i 
att fördela ansvaret och att en avsiktsförklaring därmed kan stärka relationen mellan 
aktörerna och således öka sannolikheten att åtgärderna genomförs. Ibland kan åtgärderna 
behöva analyseras ytterligare innan beslut fattas kring dem, vilket också ska göras i 
samband med detta fjärde steg. Som sista punkt i steget ska det specificeras vilka åtgärder 
som är kortsiktiga respektive långsiktiga. En uppskattad start- och måltid för respektive 
åtgärd ska också anges (Trafikverket & Boverket, 2015). Sammantaget ska ÅVS resultera i 
en väl förankrad och noga dokumenterad bild av problem och behov i det tidiga 
planeringsstadiet som sedan kan användas som referens för ställningstagande av åtgärder. 

Ställningstagande 
Efter att Åtgärdsvalsstudien är avslutad bör deltagande skriva på en avsiktsförklaring över 
ansvarsfördelning och finansiering av rekommenderade åtgärder. Diskussion om 
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ansvarsfördelning börjar normalt redan under arbetet med ÅVS:en. Ställningstagandet 
upprättas därefter avskilt från åtgärdsvalsstudien (Trafikverket et.al, 2015). Det finns inget 
tvång på att upprättande av avsiktsförklaringen, däremot kan det vara av stor betydelse för 
att öka engagemanget hos ansvarig aktör och därmed öka sannolikheten för att en åtgärd 
genomförs (Fernström et al., 2016). 
 
Kritik mot ÅVS 
ÅVS har en rad påvisade brister, bland annat att målet om ömsesidigt lärande igenom 
processen de facto mer förhåller sig som en Potemkinkuliss, där de andra aktörerna ska 
överta Trafikverkets uppfattning om vad som är en lämplig funktion och utveckling hos 
transportsystemet (Odhage, 2017). Detta på grund av att kriterier för att ingå i 
aktörsgemenskapen är grundade i att ha en tydlig påverkansmöjlighet och ha en bestämd 
förväntad förståelse för transportsystemets funktionalitet (ibid). 
 
“Därmed är det inte Trafikverket som behöver tillägna sig andra, nya, perspektiv t ex från 
lokala aktörer, miljöorganisationer eller andra, utan det faller på ”de andra” att anpassa sig till 
transportsystemperspektivet” (Odhage, 2017, s.162).  “Det vill säga transportsystemet 
uppfattas inte som ett intresse i sig utan tas helt enkelt för givet som den självklara 
utgångspunkten för den samverkan som ska ske. Med stöd i Habermas framstår det alltså 
som att ”systemet” här inte söker legitimitet, utan uppbär redan legitimitet i sin funktionalitet” 
(Odhage, 2017, s.263). Det föreligger således att delaktigheten i ÅVS-processen inte 
behandlas i enlighet med en kommunikativ logik som på många sätt avses och uttrycks utan 
som ett instrumentellt synsätt att samordna resurser utifrån vedertagna mål och 
förutsättningar snarare än en process om ömsesidigt lärande. Dessa vedertagna mål och 
förutsättningar är tätt kopplade till byggandet av mer infrastruktur, samtidigt som det finns en 
tilltro bland ÅVS-deltagare att majoriteten av de genererade åtgärderna är hållbara (ibid). 
 
ÅVS-metodiken är på många sätt formulerad med grunder i den kommunikativa 
planeringsskolan, där värdeord som dialog, delaktighet och gemensam förståelse uttrycks 
(Odhage, 2017). I praktiken överskuggas detta perspektiv. Istället uttrycks ÅVS-processen 
som en kombination av förhandlings- och systemplanering där en instrumentellt rationell 
kunskapssyn genomsyrar metoden (Johansson et al., 2018; Odhage 2017). Det innebär att 
"förutsättningar riskera att användas strategiskt för att möjliggöra att just infrastruktur 
utvecklas" (Odhage, 2017, s.iv), samtidigt som det finns en tilltro bland ÅVS-deltagare att 
majoriteten av de genererade åtgärderna är hållbara. Som tidigare nämnt är ÅVS-processen 
utformad för att vara förutsättningslös och väg- och järnvägsplaner ska föregås av ÅVS-
processen. “Även om det är tänkt att åtgärdsvalsstudier ska föregå en eventuell fysisk 
planeringsprocess genomförs idag studier även för objekt som föreslås till byggstart 
respektive föreslås förberedas för byggstart” (Trafikanalys, 2014, s.26). Denna omvända 
verkan är besynnerlig och ligger inte alls i linje med ÅVS:en tilltänkta process byggd på 
förutsättningslöshet och en stegvis prövning av fyrstegsprincipen. Ett tiotal objekt ingår där 
åtgärder har föreslagits i nationell plan innan ÅVS:er gjorts (Trafikanalys, 2014). 
 
Tidsåtgång i en ÅVS är till stor del beroende på komplexitetsnivån i fallet. Att komplexa fall 
tar över ett halvår att bereda är inte ovanligt (Trafikverket et al., 2015). Det har även visat 
från tidiga fall att komplexiteten ofta underskattas och processen drar ut på tiden (Strömblad 
et.al , 2017). 
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Det finns en generell försiktighet att ifrågasätta normer och redan vunnen kunskap från 
tidigare processer (Odhage, 2017). Dessutom, ”i ÅVS-sammanhanget läggs tonvikt på 
formella kunskapskällor. Lokal kunskap och erfarenhet framhålls inte som viktigt i 
handledningsdokumenten, utan är helt beroende av vilken involveringsstrategi som 
upprättas i varje enskild ÅVS. I analysen framkommer även att kunskap framstår som något 
entydigt, som inte är motstridigt och inte kan komma att ifrågasättas" (ibid, s.vi). Denna 
rädsla för konflikterande perspektiv har visat sig i även i genereringen av åtgärder där 
ÅVS:er på samma plats uppförs i nära anslutning till varandra, men med helt olika agendor 
(ibid). “Det är något med att man inte behandlar motstridiga perspektiv vid ett och samma 
utredningstillfälle, utan låter olika perspektiv dominera vid olika tillfällen “(ibid, s.263). Ett 
exempel framträder i ÅVS:er för Åre där frågor om Europavägens funktion avgörs i en 
separat ÅVS, trots att sådana aspekter rimligtvis ingår i de frågeställningar som påverkar 
trafiksituationen i Åre (ibid). 

2.3 Avgränsningar 
ÅVS är ett stort ämne som har många möjliga infallsvinklar. Denna uppsats fokuserar på en 
särskild aspekt, nämligen steg 1-åtgärder. Det finns därför ett flertal viktiga avgränsningar 
som behöver nämnas. En sådan är styrmedel av icke-fysisk karaktär som ej går under steg 
1, eftersom styrmedel innefattar både steg 1 och 2 (TRV 2011/17304; Trafikverket, 2014; 
Fernström et al., 2016). Vad gäller styrmedels omfattning i denna studie studeras här de 
styrmedel som de facto klassificeras som att tillhöra steg 1. Styrmedel som klassificeras som 
att inte tillhöra steg 1 kommer därför inte att analyseras vidare. Vissa fysiska åtgärder 
klassificeras som att tillhöra transportdämpande åtgärder (Owens, 1995), men eftersom steg 
1 definieras som endast icke-fysiska åtgärder (Trafikverket et al., 2015) kommer fysiska 
åtgärder inte att analyseras vidare. ÅVS som metodik är Trafikverkets (Trafikverket et al., 
2015) och det är ÅVS:er från Trafikverkets egna ÅVS-portal som kommer att analyseras. Det 
kan finnas ÅVS:er och dokument som beskrivs som ÅVS:er utanför detta interna system, 
men dessa kommer att bortses från för att skapa en rimlig och någorlunda stringent bas för 
sökandet av ÅVS-dokument. Uppsatsen omfång innefattar endast hur steg 1-åtgärder har 
behandlats under ÅVS-processen och inte efteråt. Hur åtgärder behandlats efter införandet i 
Åtgärdsbanken har därför ej undersökts närmare. 

ÅVS är inte bara ett stort ämne utan även ett ämne som innefattar specifika och många fall 
komplexa och komplicerade termer och processer inom transport och transportplanering. 
För att kunna göra ämnet rättvisa och samtidigt nå någon form av djup i arbetet krävs att 
dessa termer och processer undersöks närmare. Det blir därför oundvikligen så att det krävs 
någon form av förkunskap inom ämnen som planering, transport och transportplanering för 
att kunna tillgodogöra sig arbetet. Detta eftersom uppsatsen söker att just lyfta diskussionen 
om ÅVS:ens roll i utvecklingen av ett hållbart transportsystem och därmed tar sikte på 
professionen transportplanering och de som jobbar där, för att kunna vara dem till nytta. Det 
går att ifrågasätta ett sådant fokus eftersom det per definition exkluderar en stor andel 
potentiella läsare. Samtidigt har ett val gjorts att titta på denna specifika, strategiska 
transportplaneringsmodell, ÅVS, och därigenom har också en avgränsning skett eftersom 
processen i sig är utformad av Trafikverket och söker involvera aktörer med kunskap inom 
transportplanering i ett tidigt stadium. 
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Att avgränsa ämnet ned till en specifik process för professionella planerare ställer också krav 
på den teori som appliceras. Det teoretiska ramverk som omsluter denna rapport är teori om 
hållbar transport. Det går att kritisera detta val, men det är gjort med hänsyn till flera 
aspekter. Först om främst tangerar hållbar transport och de centrala teoribildningarna däri 
den grundläggande tanken med fyrstegsprincipen, hållbara, samhällsekonomiska lösningar, 
samtidigt som ett “tänk om”-perspektiv även förekommer från ett flertal författare. “Tänk om”-
perspektivet är ytterst centralt för fyrstegsprincipens steg 1 som är tyngdpunkten i 
rapportens studie. Teori om hållbar transport är även i allra yttersta grad relevant i dagens 
transportplaneringspraktik och -teori, men är till skillnad från ÅVS-processen, som är 
studieobjektet i denna rapport, inte lika specifik och komplex och kräver inte samma 
detaljkunskap, i rapportförfattarnas mening. Därigenom anses det att ämnet aktualiseras 
men även öppnas upp för den mindre insatta läsaren genom att hållbar transport används 
som det teoretiska ramverket. 
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3. Teori

3.1 The Sustainable Mobility paradigm (Hållbar transport) 
ÅVS som metod är starkt kopplad till en vision om hållbar transport (Trafikverket et al., 
2015). Det har tidigare ansetts att resande är en härledd efterfrågan som trafikplaneringen 
syftar till att tillfredsställa genom att planera och sedan bygga ny trafikinfrastruktur (Banister, 
2008), men idag är hållbar transport ett ledord i trafikplaneringens målstyrda planering.   
Vad som menas med hållbar transport är inte helt definierat (Smidfeldt Rosqvist & 
Ljungberg, 2009), även om det finns målbilder för vad ett hållbar transportparadigm skulle 
kunna innebära (Banister, 2008), och behovet av att använda policyinstrument för att vända 
utvecklingen från transportutveckling och-effektivisering till transportavveckling nämns 
(Owens, 1995). Den samstämmiga bild som framkommer är att transportsektorn inte kan lita 
till rena teknikinnovationer och -effektiviseringar för att nå hållbarhet, alltså inte endast de 
miljömål som ställs, utan att det krävs en minskning av transportarbetet (Owens, 1995; 
Banister 2008; Smidfeldt Rosqvist & Ljungberg, 2009). 

För att kunna arbeta vidare med termen hållbar transport behöver den dock ha någon form 
av definition, annars riskerar både termen att förlora normativ mening och det blir svårt att 
göra en analys som involverar termen om inte någon form av gräns för systemet finns 
(Smidfeldt Rosqvist & Ljungberg, 2009). En förklaring av hållbar transport innebär att gå från 
“predict and provide” (förutse och tillgodose, egen översättning) till “predict and prevent” 
(förutse och föregå, egen översättning) (Owens, 1995), alltså att istället för att tillgodose en 
efterfrågan arbeta med att styra efterfrågan. Detta styrks även av Odhage (2012, s.99) som 
säger att det måste ske en förändring i värderingar så att en utveckling möjliggörs där 
transportsektorn kan “gå från den gamla mentaliteten ”predict and provide” till den moderna, 
hållbara och utvecklingsbejakande inställningen ”predict and prevent””. 

Den tillgodoseende trafikplaneringen som varit dominerande har i mångt och mycket utgått 
från en prognosstyrd planering, medan som nämns ovan, hållbar transport ligger närmare en 
målstyrd planering. Målstyrd och prognosstyrd planering utgör två stycken konflikterande 
synsätt (Odhage, 2012), där den förstnämnda kännetecknas av att vara baserad på lokala 
mål om hållbart resande utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den målstyrda 
planeringen börjar ofta med att det finns en trafikvolym som ses som eller faktiskt är ett mål. 
Därefter undersöks hur målet efterlevs och hur åtgärder kan antas bidra till måluppfyllnad 
om hållbar trafikinfrastruktur. Kritik riktad mot målstyrd planering är ofta kopplat till avsaknad 
av möjlighet till uppföljning av mål och bristfällig metodik (Hult et al., 2017). 

Den prognosstyrda planeringen karaktäriseras istället av planering som utgår från 
prognosmodeller över hur trafikflöden kommer förändras utifrån uppskattad 
befolkningsökning, konjunktur- och handelsförändring (IVL Svenska Miljöinstitutet AB & 
Trivector Traffic AB, 2017). De ska spegla en basprognos eller ’business as usual-
scenario‘ som beskriver uppskattade trafikflöden om ingen ytterligare åtgärder vidtas. Detta 
innebär ofta att basprognos som utgår från en ökad trafikvolym, trots att en sådan prognos 
går emot nationella miljömål. Efter att basprognosen tagits fram kan den användas för 
riktade insatser om var vägnätet behöver förbättras för att upprätthålla god tillgänglighet. 
Kritiken mot prognosstyrd planering är främst riktad mot att den ses som sanning och 
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byggandet för att uppnå prognosen också leder till en generering av trafikflöden (Hult et al., 
2017). Trafikens inducerande egenskaper tenderar också att underskattas (Goodwin, 1996). 
 
En annan viktig aspekt av hållbar transport är att lösningarna är hållbara även ekonomiskt. 
En ensidig syn på hållbarhet där endast frågan om kapacitet i transportsystemet, alltså att 
hålla systemet rullande, är fokus och åtgärder förverkligas trots dålig lönsamhet leder i 
slutändan till en ohållbar situation där resurser slukas av infrastruktur som inte är effektiv 
(Nilsson et al., 2012). Kopplat till den ekonomiska aspekten av hållbar transport är också 
internalisering av externa kostnader (Wefering et al., 2013), alltså att se till att rätt 
transportslag och dess användare betalar för de effekter de orsakar, och ingen annan. 
 
Banister (2008, s.75) ger följande definition av hållbart transport: "The sustainable mobility 
approach requires actions to reduce the need to travel (less trips), to encourage modal shift, 
to reduce trip lengths and to encourage greater efficiency in the transport system". Det är 
tydligt även här att behovet att minska transport och att göra det effektivt är två viktiga 
aspekter. Lägg där till Meyers (1999, s.576) definition av Transport Demand Management 
(TDM): “In its broadest sense, transportation demand management (TDM) is any action or 
set of actions aimed at influencing people’s travel behavior in such a way that alternative 
mobility options are presented and/or congestion is reduced”. Owens (1995) har som nämnt 
bemärkt att gå från ohållbar till hållbart transport som att gå från att förutse och tillgodose till 
att förutse och föregå framtida transportefterfrågan. Ytterligare två aspekter i författarens 
definition är att transportanvändare måste betala sin fulla kostnad, alltså internalisera 
externa kostnader, samtidigt som policyer kring markanvändning, alltså egentligen 
stadsplanering, behövs. Än en gång är det viktigt att nämna att ingen av dessa tre ensamma 
klarar av att hantera övergången till en hållbar transport. 
 
Därmed kan det sägas att hållbar transport innebär åtgärder som syftar till att minska 
efterfrågan av transport, att flytta över till effektivare transportslag, och att göra detta genom 
att planera, internalisera kostnader och att informera resenärer. Det krävs dock förtydligande 
kring vilken sorts mål transportplaneringen ska sträva mot, och även hur externa kostnader 
ska omfördelas. 

3.1.1 Sustainable mobility paradigm kopplat till de transportpolitiska 
målen 
 
Transportpolitiska målen 
Den övergripande inriktningen inom den nationella transportplaneringen bestäms av 
riksdagen genom det transportpolitiska målet. Det transportpolitiska målet säger att 
transportplaneringen ska sträva mot att “säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet” vilket 
ligger i linje med de visioner som det hållbara mobilitetsparadigmet eftersöker (Prop. 
2008/09:93, s.2). Det nationella transportpolitiska målet antogs av Regeringen 2009 i och 
med att propositionen Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93) röstades 
igenom. Målet består av tre delar: Ett övergripande mål som definierar inriktningen på 
transportpolitiken, och sedan två delmål i och med funktionsmålet och hänsynsmålet. 
Funktionsmålet handlar om tillgänglighet och att transportsystemet ska utformas och fungera 
på sådant sätt att alla oavsett bakgrund ska kunna ta del av det, med särskilt fokus på 
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likvärdighet mellan kvinnor och män. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa 
och där går att läsa att transportsystemet som det ser ut och fungerar inte ska bidra till att 
någon dör eller skadas allvarligt, samtidigt som ett övergripande generationsmål om miljö 
och miljökvalitetsmål ska uppnås, tillsammans med att ökad hälsa ska komma från 
detsamma. 

Det transportpolitiska målet är inte det enda som påverkar transportplaneringen. Även de 
nationella klimatmålen som bestämts av Riksdagen påverkar. Riksdagen har bestämt att  
Sverige fram till 2050 ska genomföra en nedgång av klodioxidutsläpp på 40% från 1990 års 
nivåer, som ska ske genom att prissättningen som tillkommer av den koldioxidskatt som 
Riksdagen själva infört. Fyrstegsprincipen ska användas som ett hjälpmedel för att 
identifiera vilka styrmedel som är just mest effektiva för att uppnå klimatmålen (Nilsson et al., 
2012). Därmed kopplas klimatmålen explicit samman med Trafikverkets 
trafikplaneringsarbete. Genom att det idag finns skäl att tro att målen inom transportsektorn 
genomförs med åtgärder som är mindre effektiva än vad som är möjligt finns ett utrymme för 
effektivisering, men också att ifrågasätta hur väl Trafikverket arbetar utifrån 
fyrstegsprincipen, särskilt dess två första steg med påverkans- och effektiviseringsåtgärder 
(ibid). 

Precis som de transportpolitiska målen delas in i två delar, funktionsmål och hänsynsmål 
(Proposition 2008/09:93), blir det lätt att se hållbar transport från två olika sidor. 
Hållbarhetens två sidor blir en fråga om hur transportsektorns klimatproblem kan lösas 
samtidigt som tillgängligheten, särskilt för de allra fattigaste i samhället, inte offras. Båda 
målen har ett flertal mer precisa undermål inom olika områden för att tydliggöra omfattningen 
och kunna arbeta efter dem. Denna målskrivelse har som syfte att vara enkel, tydlig och 
mätbar, vilket enligt Regeringen (ibid) inte varit fallet med tidigare transportpolitiska delmål, 
då de var femton till antalet till skillnad mot två nu. Funktionsmålet föreskriver att det inte är 
ett mål att minska mängden transport, utan snarare att en ökning är förestående då tillväxt 
och tillgänglighet sägs kräva det. Därtill specificerar hänsynsmålet att transportsektorn ska 
vara en del i minska miljöpåverkan, vilket kan ses som en direkt målkonflikt. Samtidigt som 
denna möjliga målkonflikt är det viktigt att understryka att de transportpolitiska målen i stort 
inte uppnås och ett flertal av dem snarare har en negativ utveckling (Smidfeldt Rosqvist & 
Ljungberg, 2009). 

3.1.2 Konflikterande rationaliteter i planering och ÅVS 
Parallellt med att de transportpolitiska målen innebär en precisering av vad riksdagen önskar 
uppnå finns det en klyfta mellan rationaliteten i det politiska beslutsfattandet kontra den i 
planeringen, i denna uppsats arbetet med ÅVS. Detta ska inte ses som synonymt med att 
planering är en rationell handling, utan istället att aktörer inom planering handlar utifrån sina 
införstådda rationaliteter. Denna uppsats följer samma resonemang som Odhage (2017),  att 
det främst är tre planeringsteoriskolor och rationaliteter som är aktiva i ÅVS-processen. Det 
finns i stort en avgränsning mellan den systemplaneringsmässiga funktionell-instrumentella 
rationaliteten i Trafikverkets planeringsarbete och de kommunikativa och strategisk-
instrumentella rationaliteterna, med basis i kommunikativ planering respektive 
förhandlingsplanering. Det går att se förhandlingsplanering som en form av kommunikativ 
planering också med sitt fokus på deliberation och dialog, men den skiljer sig särskilt 
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gällande rationalitet på en sådan nivå att de båda behöver hållas isär (Odhage, 2017). 
 
Planering som systemtänkande, eller kort och gott systemplanering är ett sätt att se 
planeringsobjektet och dess olika delar som ett stort system bestående av mindre delsystem 
som i sin tur består av komponenter. Strukturen hos ett system är därmed beroende av 
strukturen hos de enskilda delarna, och om den byggda miljön kan ses som ett system 
handlar planering om systemkontroll, eller systemanalys, eftersom ett system som ska 
kontrolleras behöver förstås (Taylor, 1998). Systemplaneringens huvudtes är att ett 
systemperspektiv genom sin iterativa natur ger upphov till de mest effektiva åtgärderna för 
att lösa problemet som identifierats i den tidiga systemprocessen. Enligt Odhage (2017, 
s.52) är systemplanering “en sorts total-planering som utgår från ett instrumentellt 
effektivitetsperspektiv som uppfattar en klar särskillnad mellan det politiska och det 
tekniska”. Den rationalitet som följer av detta synsätt kallas funktionell-instrumentell. Den är 
baserad i Kants instrumentella rationalitet som går ut på att en instrumentellt rationell aktör 
söker nå framgång och resultat vilket ligger till grund för handlingar i dess namn. 
Rationaliteten innebär att det egentligen inte finns något inneboende värde i en handling 
utan att det är resultatet av handlingen som visar på värdet i den (Se Figur 5) (Odhage, 
2017; Reath, 2006; Strömgren, 2007). 
 

 
Figur 5: Rationaliteter i ÅVS-processen. Baserad på Odhage (2017, ss.37-39).    
 
Där systemplaneringen tar sin basis i en iterativ analys och förståelse av ett objekt tar den 
kommunikativa rationaliteten mycket av sina grundprinciper från Jürgen Habermas och hans 
teori om kommunikativa handlingar. En kommunikativ handling behöver uppfylla vissa 
kriterier (sann, rättvis, trovärdig och äkta) för att anses vara en faktisk kommunikation mellan 
två eller fler individer, en “idealiserad talakt” (Odhage, 2017, s.32). Kommunikation är enligt 
Habermas en grundpelare i demokratin och är en bas för deltagande i beslutsfattande 
(Taylor, 1998; Healey, 2003; mfl). Rationaliteten handlar om en kommunikativ process 
mellan subjekt som den faktiska planeringen, med dialog och deliberation som arena (Se 
Figur 5). Detta kan ställas mot en mer traditionell planeringsrationalitet där ett subjekt, 
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planeraren, planerar ett objekt (Strömgren, 2007). Kritik mot kommunikativ planering 
inbegriper en oförmåga att hantera skillnader i makt mellan aktörer och i strukturer (Purcell, 
2009), även om det är något som i alla fall delar av den kommunikativa planeringen är 
medveten om och försöker hantera (Healey, 1992; 2003). Bland annat är en grundpelare i en 
mer idealistisk bild av kommunikativt handlande att makt så att säga ska läggas åt sidan i en 
kommunikativ handling, även om det snarare kan ses som att Habermas och de flesta 
teoretikerna inom kommunikativ planering ser vikten av att maktskillnader och orättvisa inte 
förblir osedda (Taylor, 1998; Healey, 2003). 

För att förstå hur den funktionell-instrumentella rationaliteten och den kommunikativa diton 
kan sammanvävas behövs ytterligare begrepp. Här kommer termerna livsvärld och 
systemvärld in i bilden. Dessa har i olika skepnader funnits med sedan antikens grekiska 
filosofer. Habermas förklarar det som att livsvärlden är den domän där människan lever sitt 
liv som social varelse, en värld där handlingar dominerar. De är beroende av och 
sammanbundna med “intentioner och kommunikation och är personliga”, medan 
systemvärlden är ordningens borg “som förstås i termer av kausalitet och funktion, och berör 
således opersonliga sakförhållanden” (Odhage, 2017, s.33). Precis som de kommunikativa 
handlingarna sker i livsvärlden är det även där som den kommunikativa rationaliteten går att 
finna, medan den funktionell-instrumentella rationaliteten går att finna i systemvärlden. Enligt 
Habermas är det genom kommunikativa handlande som systemvärlden och livsvärlden 
möts. Det finns enligt honom en förmåga att sammankoppla ‘“systemvärldens” rationella 
proklamationer och de personliga erfarenheterna inom “livsvärlden”’ genom “en aktiv och 
demokratisk dialog” mellan dessa båda parter (Olsson, 1991, s.328). Livsvärlden och 
systemvärlden ska inte ses som olika platser utan mer som ett sätt att förstå olika aspekter 
av världen som människan lever i. Det kommunikativa handlandet ska då enligt principen 
ske enligt den idealiserade talakten. Det är enligt Olsson (1991) genom den kommunikativa 
rationaliteten som det intrång som sker från systemvärlden in i livsvärlden kan stoppas. 
Rationaliteterna materialiseras i ÅVS-processen och det finns uppenbart en dimension av 
samexistens och påverkan i under processen från de båda på varandra (Odhage, 2017). 

Där den kommunikativa rationaliteten bottnar i vad Odhage (2017, s.46) kallar “en 
gemensam vilja till samarbete” handlar rationaliteten inom förhandlingsplanering, den 
strategisk-instrumentella, snarare om “en vilja till handling”. Det är alltså en fråga om aktörer 
som ser ett strategiskt behov av att samarbeta snarare än att det finns någon vilja bland dem 
att faktiskt komma till en gemensamt konsensus. Förhandlingsplaneringens strategisk-
instrumentella rationalitet kan ses som att ligga mellan den kommunikativa rationalitetens 
intersubjektiva fokus på individerna som planerande subjekt i dialog och den funktionell-
instrumentella systemplaneringens fokus på subjektets planering av ett objekt (Se Figur 5). 
Det finns någonstans ett problem som är förstått av den aktör i förhandlingsplaneringen som 
initierar förhandlingen, men fortfarande sker kompromisser i dialogprocessen. Detta skiljer 
just den strategisk-instrumentella rationaliteten från den funktionell-instrumentella i att 
dialogen har en mer central roll som faktiskt rådande och bestämmande organ och inte som 
en diskussion bland experter eller möjligen yttligare förfrågan för intressenter som är mer 
synonymt med den funktionell-instrumentella. Gällande de två instrumentella rationaliteterna 
finns det ytterligare en skillnad mellan den strategiska och den funktionella i att perspektivet 
för den strategiska är ett större sådant som handlar om att något behöver göras, där den 
funktionella mer syftar till hur något ska göras. Den strategisk-instrumentella rationaliteten 
domineras i relationen till åtgärder och objekt av grundtesen att allt kan värderas monetärt, 
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där den funktionell-instrumentella inte per definition ser komponenterna i systemet i 
monetära termer, utan fokuserar just på funktioner och regler för systemet (Odhage, 2017).   
 
 
 
Det går att se spår av rationaliteterna i den nationella trafikplaneringen. Trafikverken i 
Sverige har i klart större utsträckning än riksdagen använt sig av samhällsekonomiska 
kalkyler vid rekommendationer av åtgärder inom transportsystemet. Detta kan ses som att 
en strategisk-instrumentell rationalitet ligger till grund för planeringen mer för trafikverken än 
det gör för riksdagen. Byteshandel inom politiska rum där olönsamma projekt genomförs i 
utbyte mot politiska vinningar för beslutande part är inte ovanliga. Detta går att läsa som det 
politiska rummet domineras mer av en kommunikativ rationalitet. Men, om ÅVS-processen 
utgår från att kommunikationen i enlighet med Habermas ska ske en ideal talakt går det att 
ifrågasätta om detta faktiskt sker när åtgärder som inte är de mest samhällsekonomiskt 
lönsamma beslutas, trots att just samhällsekonomisk lönsamhet är ett av huvudmålen för 
ÅVS-processen. Då är det snarare frågan om en strategisk-instrumentell rationalitet där en 
aktör går in med strategin att få igenom en större vinst genom en möjlig förhandling eller 
dialog. Här finns en möjlig konflikt i att politiker i strävan för att uppnå ett särskilt projekt 
utövar påtryckning på tjänstemän som ska göra rekommendationer av projekt. (Nilsson et 
al., 2012; SIKA, 2005; Odhage, 2017). Samtidigt behöver politiker stöd för att kunna 
genomföra policybeslut som innebär att de söker ändra, och i de flesta fall minska, 
transportefterfrågan (Meyer, 1999). I detta fall är troligt att det krävs en kommunikativ 
rationalitet i bemötandet av andra aktörer för att söka skapa konsensus eller i alla fall 
acceptans för policyförslaget. 
 
Det är särskilt alarmerande om påtryckning sker mot tjänstemän som är delaktiga i en ÅVS. 
Eftersom ÅVS:en är tänkt att vara en förutsättningslös process som ska sträva efter att söka 
lösningar i ett tänk om-perspektiv först, alltså steg 1, är det ytterst bekymmersamt om det 
finns en bakomliggande agenda hos framtida beslutsfattare som direkt motverkar 
processens främsta syfte och söka fysiska lösningar i senare steg som ett mål i sig. Att 
påvisa en sådan påtryckarsverksamhet är svårt, och skulle säkerligen kräva någon form av 
diskursanalys av planeringsdokument, vilket faller utanför denna studie. Det är dock en viktig 
tanke att föra med sig i vidare arbete och någonting som är ytterst aktuellt om ansvariga 
politiker menar allvar med att ÅVS ska vara ett verktyg för en ny paradigm i 
transportplanering.        
 
Nilsson et al (2012) fortsätter med att det finns skäl att ifrågasätta målsättningen för 
regionala kampanjer för infrastrukturstöd då det kan ses som ett sätt att få pengar till 
regionen och att det skapar ett syfte i sig självt. Författarna förklarar att den regionalpolitiska 
inblandningen i infrastrukturstöd ofta gäller större projekt, vilket i uppsatsen tolkas som 
åtgärder i steg 4, och möjligen även större steg 3-åtgärder. Detta kan likställas vid en 
snedvriden efterfrågan på fysiska åtgärder, egentligen tvärs emot den uttalade avsikten med 
fyrstegsprincipen. Pettersson (2014, i Odhage, 2017) stämmer in i att regionala satsningar 
på särskilt vägar efterfrågas på en orealistisk nivå, i bjärt kontrast till mål om hållbar 
transport.   
 
ÅVS:en som dialogbaserad modell handlar onekligen om aktörer och deras roll till varandra i 
dialogen, alltså en kollaborativ process. Healey (2003) och Innes & Booher (2000; 2005) 
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skriver att i en kollaborativ dialogprocess skapas av dialogen och samverkan mellan 
aktörerna en institutionell förmåga att handla. Denna förmåga i det här fallet är då ÅVS-
processen som planeringsinstrument och som dialogmodell. Detta är dock inte samma sak 
som att anse att det bara finns en verklighet eller uppfattning av verkligheten i ÅVS-
processen, utan de rationaliteter som nämns ovan är inbundna i de aktörer som deltar och 
påverkar då även ÅVS-processen och dess utfall (Odhage, 2017), precis som de 
kommunikativa handlingar som i idealfallet för den kommunikativa rationaliteten sker mellan 
deltagarna i dialog också påverkar de beslut som blir utfallet av kollaborativa 
dialogprocesser (Healey, 1992). Det blir då intressant att närmare undersöka aktörer i ÅVS-
processen med tanke på att dialogen ska vara central i processen (Trafikverket et al., 2015). 
Angående vilka aktörer som ska undersökas är det en avgränsning som redovisas närmare i 
kapitel 4.    

3.1.3 Fyrstegsprincipens steg 1 kopplat till konflikterande rationaliteter 
Med den möjliga konflikten mellan rationaliteter färsk i minnet blir frågan om just de steg 1-
åtgärder som nämns ovan viktig. Det blir en fråga om vad en steg 1-åtgärd faktiskt 
representerar. Att utan vidare eftertanke acceptera en åtgärd enligt fyrstegsprincipen är att 
gå med på att den per definition strävar efter att och även så samhällsekonomiskt lönsamt 
som möjligt uppnår de transportpolitiska målen och klimatmålen, när möjliga bakomliggande 
agendor och påtryckningar som nämnts ovan kan finnas. Då behövs en klar definition av 
steg 1-åtgärder och en förklaring till den definitionen så att den transparens som bedöms 
som bristfällig (Nilsson et al., 2012) så långt som möjligt kan uppnås. Det är viktigt att 
policyinstrument som söker minska transportefterfrågan riktas mot en särskild, avgränsad 
resemarknad, och att de åtgärder som utförs kopplas till en bredare agenda som även 
allmänheten kan ställa sig bakom. Om det då är oklart om vad en steg 1-åtgärd faktiskt 
innebär kan det innebära problem om en särskild resemarknad ska preciseras. Det är även 
problematiskt med en oklar definition av steg 1-åtgärder om allmänheten ska kunna stödja 
dem, eftersom det blir svårt att resonera för för åtgärder med oklar bakgrund (Meyer, 1999). 

Därmed problematiseras kontexten för steg 1-åtgärder, samtidigt som det finns 
konflikterande rationaliteter som söker åtgärder utifrån både praktiker och principer som går 
stick i stäv med fyrstegsprincipens förutsättningslösa basis (Odhage, 2017). När 
Trafikverkets sektorsmandat togs bort försvann den direkta möjligheten till finansiering av 
andra aktörers steg 1-åtgärder från Trafikverket, samtidigt som trögföränderliga kulturer hos 
statliga myndigheter innebär att delar av den tidigare kulturen som infrastrukturbyggare lever 
kvar hos Trafikverket (Fernström et al., 2016). Därmed försvåras ytterligare möjligheterna att 
arbeta med steg 1-åtgärder i ÅVS. Här kommer även de konflikterande rationaliteterna in i 
bilden. Som Odhage (2017) säger kommer aktörer in i ÅVS-processen med förutsättningar 
som tar form i de rationaliteter de har internaliserade. Eftersom kunskap kring frågor som 
värdering av nuvarande infrastruktur, effekten av information och styrmedel samt underhåll 
för återinvesteringar är svag, samt att nyttan särskilt med väginvesteringar kopplas starkt till 
ökad trafik (Nilsson et al, 2012) är det sannolikt att de rationaliteter aktörerna kommer in i 
processen med kommer att vara starka grunder för val av åtgärder, särskilt eftersom så väl 
den strategisk-instrumentella som funktionell-instrumentella rationaliteten förutsätter en viss 
funktion och agerar utifrån denna funktion som verklighet när åtgärder ska väljas (Odhage, 
2017). Att då aktörer som norm skulle agera förutsättningslöst i valet av åtgärder i ÅVS-
processer är något som måste ifrågasättas. Om valet av förutsättningar inte sker 
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förutsättningslöst är det så också viktigt att ifrågasätta vilken effekt fyrstegsprincipen har i 
verkligenheten. Det går att ställa frågan så långt som att ifrågasätta om en dialog är det 
bästa sättet att lösa transportproblemet med. Purcell (2009) kritiserar som tidigare nämnt 
den kollaborativa dialogen som modell, och både Healey (2003) och Innes & Booher (2000; 
2005) är tydliga med att en dialogmodell inte per definition behöver ge de bästa resultaten 
eller överhuvudtaget vara rätt metod för ett enskilt planeringsfall.. 
 
Fyrstegsprincipen kopplat till de transportpolitiska målen 
 
Fyrstegsprincipen har en naturlig koppling till de transportpolitiska målen i och med att 
Regeringens proposition. Här beskrivs att: 
 
“Transportsystemet ska ge en långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringsliv i hela landet,  medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet och bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Samhällsekonomisk effektivitet är ett viktigt kriterium vid val av 
åtgärder i transportsystemet” (prop. 2011/12:118, s. 49). 
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3.2 Steg 1 och Steg 1-åtgärder 

3.2.1 Steg 1 kopplat till sustainable mobility paradigm 
Sedan tidigare har kopplingen mellan de transportpolitiska målen och Sustainable mobility 
paradigm knytits. Att därefter ta ytterligare ett steg och koppla ihop ÅVS-metodiken och dess 
roll att lyfta fram steg 1-åtgärder som ett viktig verktyg för att nå de transportpolitiska målen 
känns naturligt (Se Banister, 2008; Owens 1995; Meyer, 1999). Att Owens (1995) dessutom 
benämner att åtgärder under Sustainable mobility paradigm representerar ett ‘tänk om’-
perspektiv gör kopplingen än mer klar. Med detta sagt ses steg 1 som en viktig del den 
målstyrda planering Trafikverket vill uppnå (Trafikverket et al. 2015; Odhage, 2012), vilket 
kopplar steg 1 till de transportpolitiska målen och därmed också sustainable mobility 
paradigm även i ÅVS-processen. Detta gör Steg 1-åtgärder till en bärande pelare i 
Trafikverkets hållbarhetsarbete och en viktigt anledning till att tidiga planprocessen 
omprövas (Odhage, 2012; Fernström et al., 2016). 

Trots att det finns en tydlig koppling mellan “tänk om” och vad bland annat Banister (2008) 
föreslår, är vad som faktiskt är en steg 1 inte entydigt (Odhage, 2017). Det är inte bara oklart 
vad en steg 1-åtgärd innebär utan även vem som har ansvar för dem (Odhage, 2017; 
Fernström et al., 2016). Trafikverket har inte rådighet över icke-fysiska åtgärder som inte är 
direkt kopplade till statlig infrastruktur, enligt de tolkningar som Trafikverket gjort, utan det 
krävs att kommuner och andra aktörer åtar sig dessa (Fernström et al., 2016). Den 
begränsade möjligheten till statligt stöd bidrar således till en överefterfrågan av steg 3-4 
åtgärder (Strömblad et al., 2017; Fernström et al., 2016). 

“Detta väcker frågor om hur steg 1-2-åtgärder tas om hand efter att ÅVS:er har avslutats. 
Om steg 1-2-åtgärder har sämre förutsättningar att genomföras än steg 3 och 4-åtgärder är 
det rimligt att anta att fyrstegsprincipen kommer ha svårt att få fullt genomslag i 
transportplaneringen “(Fernström et al., 2016, s.14). 

Dessutom ses steg 1-åtgärder som normativa (Odhage, 2017), vilket ytterligare späder på 
problematiken. Dels då “Fyrstegsprincipen visat sig skapa en påtaglig oro bland 
medverkande aktörer genom att dels ifrågasätta normer och dels ifrågasätta redan vunna 
kunskaper och insikter från tidigare processer” (Odhage, 2017, s.7). 

Dels då “de övriga stegen består av åtgärder som ingår i ett mer avgränsat 
kunskapssammanhang /…/ Avhandlingen pekar på att det kan leda ÅVS-processer till att 
uppfatta de tekniska åtgärderna som mer realistiska och relevanta för att lösa problem" (ibid, 
s.6-7).

Det finns dessutom en risk att åtgärdsvalsstudier med ett kompletterande förhållningssätt 
kommer “att leda till slutsatsen att man omsider behöver bygga ut infrastrukturen” (Odhage, 
2012, s.36). Paketering av sådana åtgärdspaket kan vara problematisk om synergier mellan 
tillhörande åtgärder inte på ett tydligt sätt redovisas (Odhage, 2012). 

Av denna anledning finns det en problematisk bild av huruvida vissa steg 1-åtgärder bidrar 
till att lösa problematiken. Såldes är det av intresse att dela upp åtgärder som sägs kunna 
bidra till måluppfyllnad och dessa ej. Samtidigt finns det klara fördelar med att paketera 
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åtgärder. För att säkerställa att policyer blir implementerade och att dessa får sin tilltänkta 
funktion, kan en kombination eller paketering av åtgärder vara fördelaktig (Givoni, 2014). 
Givoni gör en skillnad på åtgärder som sägs kunna bidra till måluppfyllnad, primära åtgärder 
och de som inte leder till direkt måluppfyllnad, sekundära åtgärder. 
 
Primär åtgärd 
Givoni (2014) benämner primära åtgärder som de policyer som är främst riktade till att lösa 
det politiska målet. En åtgärd, oavsett storlek och sort, anses vara en primär åtgärd så länge 
den har direkt påverkan på det önskade primära målet. Dessa har direkt påverkan på 
måluppfyllnad och leder till ökad effektivitet. Ett exempel på en primär åtgärd är införandet 
av trängselskatt för att minska transportbehovet, alternativt uppmuntra till att utföra 
transportarbete genom mer hållbara transportsätt. Detta är även en åtgärd av sorten “tänk 
om", som har för avsikt att minska transportbehovet. För att åtgärden ska anses vara primär 
krävs också att den inte utförs som ett komplement till en annan åtgärd. Här är en 
informationsinsats mot resenärer om eller i samband med byggandet av en ny väg ett 
exempel på en åtgärd som anses vara komplementär. Åtgärden i sig själv är alltså beroende 
av en eller flera andra åtgärder för att vara aktuell för genomförande. 
 
Samtidigt är det viktigt att hålla isär beroende och synergi. En primär åtgärd kan presenteras 
i ett paket eller sägas kunna ge större effekt tillsammans med en annan åtgärd. En sådan 
synergieffekt är inte att se som att vara beroende av andra åtgärder, utan att policypaket är 
oftast mer effektiva som helhet (Owens, 1995; Givoni, 2014; Smidfeldt Rosqvist & 
Ljungberg, 2009; Witzell, 2017; Meyer 1999). 
 
Sekundär åtgärd 
Givoni (2014) fortsätter med sekundära åtgärder. Dessa åtgärder har två roller, de agerar 
stöd för de primära åtgärderna och har som syfte att förstärka deras effekt. De har också en 
roll att underlätta genomförbarheten genom att agera katalysator för primäråtgärden genom 
att underlätta och minimera introduktionsbarriären av den föreslagna policyåtgärden. Om 
primäråtgärden syftar till en nyproduktion av vägen skulle en sekundär steg 1-åtgärd kunna 
vara en informationskampanj för att informera om hälsofördelarna av aktiv transport i 
samband med invigandet av vägen. 

3.2.2 Policy, Styrmedel och Planering 
 
Den här studien tar avstamp i Lascoumes & Le Galès (2007) och Hoods (1986) 
typologisering av policystyrmedel (se Tabell 1). Dessa är starkt kopplade till governance och 
insamling av information och beteendepåverkan mellan stat och invånare. På senare tid har 
även begreppet styrmedel utvecklats till att inkludera många olika områden, bland annat 
planering av infrastruktur (Lascoumes & Le Galès, 2007). För att förstå dessa styrmedel 
inom nationell trafikplanering måste emellertid en förståelse utvecklas för styrmedlen i sin 
ursprungliga kontext. En stor anledning till att de blivit populära inom trafikplanering beror på 
att de innebär kostnadseffektiva sätt att reducera koldioxidutsläpp (Banister, 2008; Owens, 
1995). Lascoumes & Le Galès (2007, s.1) menar att “instruments at work are not neutral 
devices: they produce specific effects, independently of the objective pursued (the aims 
ascribed to them), which structure public policy according to their own logic”. Denna 
rationalitet står i kontrast mot ett mer funktionellt-instrumentellt synsätt som ser styrmedel 
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som effektiva lösningar på aktuella problem (Hildermeier & Villareal, 2014). Att typologisera 
styrmedel ska inte ses som helt oproblematiskt. Genom att kategorisera styrmedel finns 
risken att formella medel får en privilegierad roll över andra styrmedel och att dess 
tillhörande rationaliteter ignoreras. Att behandla styrmedel som objekt riskerar dessutom att 
förtingliga dem (Grek, 2009). 
 
Lascoumes och Le Galès (2007, s.12) typologisering, innehållande de fyra typologierna 
‘Legislative and Regulatory’, ‘Economic and Fiscal’,’ Agreement-based’, ‘De Facto & De 
Jure’ baseras på Hoods (1986) typologisering NATO. Staten anses enligt denna typologi ha 
fyra hjälpmedel för att samla in och sedermera kontrollera beteendet på befolkningen, 
‘Nodality’, ‘Authority’, ‘Treasure’ och ‘organisering’. Denna typologi ignorerade emellertid 
olika institutioner och teknologier. Dessutom fokuserade Hoods ursprungsarbete endast på 
relationen mellan stat och samhälle, inte relationer mellan myndigheter (Hood, 2007). I fallet 
med nationell trafikplanering och ÅVS behövs ett begrepp som involverar både relationer 
mellan stat och samhälle och myndigheter sinsemellan. 
 
Lascoumes & Le Galès (2007) första kategori förstås som Lagstiftning och reglering (se 
Tabell 1). Dessa beskrivs som styrmedel grundade i den juridiska statliga interventionismen. 
Dessa administrativa styrmedel har tre inneboende funktioner. Den förstnämnda kategorin 
verkar så att den har en symbolisk funktion, vilket grundas i den legitima makt som det 
demokratiska beslutsförfarandet ger den. Utöver den symboliska funktionen är detta 
styrmedel också värdegrundsskapande då det anger för staten viktiga värden och intressen. 
Avslutningsvis har den också en mer pragmatisk funktion i den direkta beteendepåverkan 
som åtgärden innebär (Lascoumes & Le Galès, 2007). Denna funktion är central när det är 
viktigt att dessa styrmedel har stor genomslagskraft (TRV 2011/17304). 
 
Det andra policyinstrumentet, ‘Economic and Fiscal’ tolkas som ekonomiska styrmedel (Se 
Tabell 1). Ekonomiska styrmedel får också legitimitet från en demokratisk och statlig, juridisk 
grund.  Dessa klassificeras till skillnad från Lagstiftning och reglering utifrån det monetära 
verktyg och tillvägagångssätt de tillgriper. Det kan ske på två olika sätt, antingen genom 
skatter och avgifter som samlas in för att antingen fördela (Lascoumes & Le Galès, 2007) 
eller för att användarna ska betala för sina faktiska externa kostnader (Owens, 1995). Det 
kan också röra sig om subventioner och avdrag. Deras effekt rör sig snarare om att få ett 
aktörsbeteende i en önskad riktning (Lascoumes & Le Galès, 2007) 
 
De tre nästkommande kategorierna, ‘Agreement-Based and Incentive-Based’, ‘Information-
Based and Communication-Based‘ och ‘De Facto and De Jure’ går under ‘new public policy 
instruments’ (Se Tabell 1) och är offentlig reglering med mindre inskridande påverkan på 
individen, detta efter att de klassiska policyinstrumenten kritiserats för att vara allt för 
kontrollerande. Detta har utvecklat en innovation av nya styrmedel som är starkt kopplat till 
‘a second age of democracy’. Enligt denna teori finns det inte längre tydligt definierat 
allmänintresse och således kan inte styrmedel heller bygga på en sådan kasualitet. Utifrån 
detta synsätt styr allmänheten i mycket högre grad det politiska utbudet (Lascoumes & Le 
Galès, 2007). Dessa nya styrmedelformer har blivit allt mer populära för att säkerställa ett 
bättre fungerande offentlig förvaltning. Dessa styrmedels legitimitet baseras på en 
kommunikativ och konsulterande logik, och ligger i linje med åsiktsfrihet. Detta har fått dem 
att bli accepterade även bland antibyråkrater och andra grupper som är kritiska mot statlig 
inblandning. Att fokusera på dessa styrmedel handlar också i stor utsträckning om att 
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synliggöra andra sorters styrmedel som inte är intuitiva eller om så osynliga och därför 
avpolitiserade (ibid). 
 
Den första av de ‘new public policy instruments’ som omfattas, Agreement-Based and 
Incentive-Based, handlar om ‘Govern by contract’. Den finner legitimitet då det reducerar 
ansvarsskyldigheten. Dessa hanterar styvheten som lagstiftning innebär och det faktum att 
universella regler leder till dödläge. I dagens globala samhälle är det framförallt dessa icke-
interventionistiska policyinstrument som har möjlighet till reglering. Staten har enligt denna 
idé inte längre funktion som omhändertagande, utan styrmedlen ska används som 
katalysator för det staten anser är lämpligt beteende. Dessa avtalsmässiga styrmedel bygger 
på frivilliga ramverk med möjlighet till olika former av incitament kopplade till dem. De 
styrmedel av avtalsmässigt utbyte mellan stat och annan aktör, eller stat och och det 
offentliga, är tilltänkta för att ge ömsesidiga fördelar mellan aktörerna. De är mer flexibla och 
kan anpassas mer utifrån situation för att undvika det dödläge som lagsting kan innebära 
(Lascoumes & Le Galès, 2007). Ett exempel på ett sådant utbyte är upphandlingar där 
staten skriver avtal med företag om vad projektet avser att göra och under vilka villkor. Där 
kan det också erbjudas incitament eller bonus om avtalet följs eller leveransen sker 
snabbare än överenskommet (ibid).   
 
Det andra styrmedel inom kategorin ‘new public policy instruments’, ‘Information-Based and 
Communication-Based‘, tolkas som kommunikativa och informativa styrmedel. Denna form 
av styrmedel bygger på att medborgarna har rätt att få tillgång till information om offentlig 
sektor, och att den offentliga sektorn är förpliktade att leverera detta. Detta gör att 
information till allmänheten är av betydande intresse. Lascoumes (1998) uttrycker att 
samverkan mellan rätten till information och skyldigheten att informera förefaller var ett av de 
mest framträdande nya sätten att utöva makt (Lascoumes & Le Galés, 2007). 
 
Sist ut av ‘new public policy instruments’ är ‘De Facto and De Jure’. De facto är en standard 
som uppnått en dominant position enligt allmänhetens acceptans eller genom 
marknadsmässiga mekanismer, en norm. De är stabila så länge det finns en miljö där alla 
ser fördelar med dessa standarder (Lascoumes & Le Galès, 2007). De jure är istället regler 
förpliktade enligt lagen. Denna kategori av styrmedel skiljer sig från Hoods typologisering 
och var något som saknades i det ursprungliga arbetet av Hood från 1986 (Hood, 2007). 
Hood (2007) beskriver detta som standardsättning. Dessa skapar maktrelationer mellan de 
offentliga och ekonomiska aktörer, samt mellan ekonomiska aktörer och NGO (t.ex. 
konsumenter och miljöorganisationer). De bygger sin legitimitet på en instrumentell 
rationalitet, vilket neutraliser deras politiska betydelse (Lascoumes & Le Galès, 2007). 
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Tabell 1 Författarnas svenska typologisering baserad på Lascoumes & Le Galès (2007). 

Lascoumes & Le Galès (2007) Författarnas svenska typologi 

Legislative & Regulatory Lagstiftning och reglering 

Economic and Fiscal Ekonomiska styrmedel 

Tre former av “New public policy instruments”: 

- Agreement-Based and Incentive-Based Avtalsmässiga styrmedel 

- Information-based and Communication-
based

Informativa och kommunikativa 
styrmedel 

- De jure & De facto Standarder 

Notering: Typologier från Lascoumes & Le Galès (2007, s.12) 

Ett intuitivt och ofta använt tillvägagångssätt att klassificera styrmedel är Evert Vedungs 
klassificering av moroten, piskan, predikan från 1998 (Bertelmans-Videc et al., 2010). Där 
motsvaras regleringar av moroten, ekonomiska styrmedel av piskan och information av 
predikan. Vedung menar att alla andra sorters styrmedel kan klassificeras ner till dessa tre 
(ibid). Hood (2007) menar att denna klassificering inte är heltäckande inte heller fångar den 
fysiska miljöns påverkan, som han benämner arkitektur. Arkitektur innefattar bland annat 
gatubelysning och farthinder. Fysiska strukturer har lång historisk förankring, och går tillbaka 
till 1700-talets fysiska strukturer som skulle försvåra och öka kostnaden för vissa sorters 
överträdelser. Hood menar att dessa styrmedel är påverkande verktyg, styrmedel för att 
påverka beteende eller förstärka policyer eller regelverk. Dessa skiljer sig från riktade 
verktyg, som innebär att sätta policy och standarder. 

Att påverka genom att arbeta med och designa den fysiska miljön leder en in på planering 
som fysisk design som var den ledande paradigmen tills i alla fall 1960-talet (Taylor, 1998). 
Det är i grunden en strategiskt åtgärdstyp, där det handlar om att lokalisera byggnader, 
anläggningar och andra verksamheter på sådant sätt att det förutsatta, allmänna behovet 
och intresset tillgodoses. Efter omfattande kritik under efterkrigstiden om att de normativa 
ideal som dåtiden planerade efter utvecklades en nya planeringsparadigm kring metoder för 
samverkan mellan markanvändningsplanering och infrastrukturplanering. Detta realiserades 
i systemplanering, och senare i och med kommunikativ och kollaborativ planering under 
1980-talet och framåt där mer kollaborativa moment in i planeringen. Därmed har en 
utveckling skett av planeringens praktik, samtidigt som det som planeras, staden, fortfarande 
innehåller de fysiska aspekter som den gjorde under de tidigare paradigmerna, men den 
deterministiska synen på att planering ger förutsägbara resultat har försvagats. Nutida 
arbete med påverkan genom den fysiska miljön innefattar samhällsplanering som att planera 
i stationsnära lägen eller i kollektivtrafikstråk, detaljplanering och andra strategiska planer. 
Markanvändningsplanering såsom parkeringsstrategi, bebyggelselokalisering, 
verksamhetslokalisering och olika former av planering som söker ökad täthet och 
funktionsblandning ingår också (Taylor, 1998; Mintzberg, 1994; Law, 2006). 
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Inte bara planeringssystemet har förändrats sedan Hood (1986) ursprungliga forskning, utan 
det har även skett en stor teknologisk utveckling (Hood, 2007). Trots detta är hans generiska 
metod fortfarande en väletablerad metod och användbar metodologi. Nästan alla 
väletablerade kategorier av myndigheters styrmedel har på någon nivå skiljt på information, 
incitament, regler och arkitektur, som NATO-klassificeringen bygger på. De senaste 20 åren 
av forskning på området har istället mycket handlat om andra sorters analyser och andra 
sorters kategorier för olika institutionella former (ibid). Bland annat har frågeställningen 
ändrats så att det inte bara är viktigt att kategorisera för att förstå hur offentliga policyer ter 
sig, utan det är också viktigt att ställa frågan varför (Fischer, 1971; Hood, 2007). Tidigare har 
offentliga policyer framställts som oberoende variabler, men sedan dess har ett mer 
konventionellt fokus på bakomliggande orsaker växt fram, där analysen tar plats inom den 
politiskt vetenskapliga teorin, med fokus på bakomliggande ideologier och hur det politiska 
formar valet av åtgärder (Hood, 2007). 
 
Bland de nya policyinstrument som utvecklats på senare tid och som är tilltänkta att vara 
mer flexibla är Mobility Management (MM) ett verktyg som lyfts fram av Trafikverket som ett 
användbart styrmedel (Trafikverket, 2014; TRV 2011/17304). MM är ett relativt nytt begrepp 
och definierades för första gången i EU-projektet MOMENTUM (1999). Därefter har MM 
definierats ytterligare i vidare arbete på EU-nivå. Den nu gällande definitionen för MM 
kommer från det senaste EU-projektet om MM EPOMM (2009) som är en fortsättningen på 
MOMENTUM. Denna används genomgående i Trafikverkets och andra organisationers 
arbete (Trafikverket, 2010; Forsell, 2010 m.fl.). 
 
“Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.“ (EPOMM, 2009, 
s.2) 
 
Vidare beskrivs MM i sammanhanget som: “Grundläggande för Mobility Management är 
"mjuka" åtgärder, som information och kommunikation, organisation av tjänster och 
koordination av olika partners verksamheter. "Mjuka" åtgärder förbättrar ofta effektiviteten 
hos "hårda" åtgärder inom stadstrafiken (som t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar eller 
cykelbanor). Mobility Management-åtgärder (jämfört med "hårda" åtgärder) kräver inte 
nödvändigtvis stora finansiella investeringar och de kännetecknas samtidigt av ett bra 
kostnads/nyttokvot (BCR – Benefit Cost Ratio)” (EPOMM, 2009, s.2). 
 
MM är inget entydigt definierat begrepp. I Sverige används ofta definitionen “Mobility 
Management är mjuka åtgärder för att påverka resan innan den har börjat.” (Forsell et al. 
2010). MM har möjlighet att bidra till uppfyllnad av de transportpolitiska målen samt 
miljökvalitetsmål som är relaterade till transport. Enligt Neergard & Håkansson (2011) är en 
fördel med MM “att de kan lösa flera problem samtidigt och därmed ge positiva effekter inom 
flera områden på samma gång“ (Trafikverket, 2010, s.6). Exempel på samhällsvinster från 
MM är “minskade koldioxidutsläpp, minskade utsläpp av hälsopåverkande ämnen och buller, 
minskade barriäreffekter, färre olyckor och mindre trängsel “(Ibid, 2010, s.6) . Dessa 
samhällsvinster genereras såväl på lokal som global nivå. En annan fördel med MM och 
steg 1-åtgärder är att dessa ofta är billigare att genomföra (TRV 2011/17304). 
 
EPOMM (2009) grupperar MM i sju underkategorier: 
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Informationsåtgärder: 
● Åtgärder för att tillhandahålla information och rådgivning till potentiella resenärer

genom medier där resenären själva söker upp informationen. Med det menas att
information är passivt tillgänglig till den resenär som önskar ta del av den. Det krävs
alltså en insats att ta del av information (EPOMM, 2009).

Reklam 
● Riktade Informationsinsatser om fördelen med andra sorters färdmedel som

uppmuntrar till frivillig beteendeförändring. Reklam är till skillnad från
Informationsåtgärder riktad och där söker den som gör reklamen resenärer att göra
reklam mot. Här behöver inte resenären själv söka upp innehållet, utan det
presenteras aktivt för resenären (EPOMM, 2009).

Åtgärder inom organisation och koordinering 
● Organisering och tjänster som tillhandahåller alternativ till privatbilism. Denna

kategori innefattar organisering och koordinering av resenärer för att dessa ej ska
åka privatbil ensam (EPOMM, 2009). Detta innefattar bland annat samåkning,
bilpooler och anropsstyrd kollektivtrafik, som tågtaxi och flygbussar.

Utbildningsinsatser 
● Åtgärder för att öka kunskapen om Mobility management. Denna kategori berör

utbildning, och “har som mål att integrera MM i utbildningen samt att utbilda personal
inom MM-området” (EPOMM, 2009, s.6). Detta innefattar seminarium och
utbildningar riktade till tjänstemän och politiker rörande MM. Det inkluderar också
positiva förebilder om tidigare lyckade projekt.

Platsbaserade åtgärder  
● Åtgärder riktade till trafikalstring verksamhet för att hantera efterfrågan på resor, till

exempel arbetsplatser, skolor och evenemang. Detta innefattar så kallade
mobilitetsplaner och gröna resplaner, där företag, organisationer och skolor skapar
hållbara strategier för transport inom verksamhetsutövningen, vilket involverar både
resor för anställda, elever och besökare som leveranser till och från företaget
(EPOMM, 2009).

Telekommunikation och flexibel tidsplanering 
● Åtgärder som innebär möjliggör nya arbetsrutiner som att arbeta på distans både

tack vare och ej tack vare digitala tjänster och kommunikationsverktyg, samt flexibel
tidsplanering som minskar behov av resor (EPOMM, 2009).

Stödjande/integrerande åtgärder 
● Åtgärder som inte är direkt beteendepåverkande, men som ändå påverkar

efterfrågan genom att erbjuda högre kvalitet på resor. Exempel på sådana är
parkeringsstyrning, huslånsränta baserad på lokalisering och skatteavdrag för
transport styrda mot hållbara transportmodaliteter (EPOMM, 2009).
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4. Material och Metod
Detta kapitel är kopplingen mellan de tre tidigare kapitlena där kontexten har satts i och med 
studieområde, problematisering och teori, och redovisningen av resultaten i nästkommande 
kapitel 5. Därför ska detta kapitel först gå igenom de källor till empiri som använts, alltså 
material, för att visa på var den kan finnas. Detta innefattar 4.1 och 4.2. Därefter kommer en 
längre genomgång göras av den tvärmetodologiska metod som valts, för att både söka 
säkra reliabiliteten i studien och göra det tydligare för läsaren genom att sätta den metodiska 
kontexten som empirin funnits i. För tydlighetens skull har metodgenomgången i 4.3 delats 
upp efter forskningsfråga så att det blir enklare att hålla isär de olika moment som ingår. 

4.1 ÅVS-portalen 
Trafikverkets ÅVS-portal är sedan april 2015 en databas som ska möjliggöra 
kunskapsöverföring (Trafikverket et al, 2015). ÅVS-portalen består av en gemensam arbets- 

och lagringsyta som innehåller information om alla Åtgärdsvalsstudier, stadie, 
planeringsdokument för ÅVS:er samt ansvarig utförare. Det är projektledaren för en ÅVS 
som är den som ansvarar för inrapportering till ÅVS-portalen (Fernström et al., 2016). Denne 
är även ansvarig för uppdatering av Åtgärdsbanken som är tillgänglig via ÅVS-portalen och  
ska innehålla alla rekommenderade åtgärder och inriktningar från de slutgiltiga ÅVS-
processerna. Det är alltså viktigt att hålla isär ÅVS-portalen där faktiska plandokument finns, 
och Åtgärdsbanken där åtgärderna som står i dokumenten finns specificerade. ÅVS-portalen 
och Åtgärdsbanken har väldigt mycket överlappande information, men de två systemen är 
inte kopplade till varandra och det som skrivs eller uppdateras i det ena systemet kommer 
inte per automatik in i det andra (Se Figur 6). 
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Figur 6: ÅVS-portalens och Åtgärdsbankens skilda roller. 

Som tidigare nämnt laddades ÅVS:erna ned från ÅVS-portalen i form av PDF-dokument. En 
viktig identifieringsmarkör var ÅVS:ens unika diarienummer som angavs i noteringar och 
lades till i dokumentnamn för att säkerställa att ÅVS:erna skulle kunna hållas isär och snabbt 
och systematiskt identifieras. I ett flertal fall, särskilt vid så kallade förenklade 
åtgärdsvalsstudier, saknas diarienummer och då har istället ÅVS-nummer, som skrivs “ÅVS-
XXXX” där X ersätts med siffror för varje enskild ÅVS, använts. För att göra 
källförteckningen så klar som möjligt har ÅVS:erna givits en egen del där de även delats upp 
i grupper utifrån antalet åtgärder inom ÅVS:en. Samtidigt har de faktiska ÅVS-dokumenten 
sparats i grupper utifrån antal åtgärder, likt källförteckningen, i ett digitalt arkiv på en 
kommersiell molntjänst för att både säkerställa tillgången till dem och att lätt kunna hitta dem 
vid behov. 

4.2 Åtgärdsbanken 
I samband med att en ÅVS:en avslutats ska de enskilda föreslagna åtgärderna även läggas 
in i Trafikverkets åtgärdsbank (Åtgärdsbanken). Åtgärdsbanken ska innehålla alla åtgärder 
som föreslagits i ÅVS:er, vilket vuxit till flera tusen stycken (Trafikverket et al., 2015), och 
kan nås via en länk på ÅVS-portalen. Åtgärdsbanken har en funktion som 
erfarenhetsåterföring, och eftersom andra aktörer saknar en god plattform för återföring är 
det viktigt att Åtgärdsbankens dokumentation är av god kvalitet (Lindqvist, 2015), så att 
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kunskapen blir överblickbar och lättillgänglig och därmed kan återföras. Brister i denna 
kunskapsbank skulle kunna vara anledningen till att ÅVS-portalen idag används sparsamt 
(Fernström et al., 2016). Ett stort problem är den osystematiska klassificeringen av de 
åtgärder som kommer in i Åtgärdsbanken (Strömblad et al., 2017), varför det blir intressant 
att undersöka Åtgärdsbanken, eftersom Trafikverket själva säger “att ta del av redan gjorda 
åtgärdsvalsstudier (med kritiska ögon) ger ett lärande från andra fall till det egna fallet” 
(Trafikverket et al., 2015, s.22). Dessutom utgör denna databas ett samlat material av 
åtgärder som tillsammans avspeglar Trafikverkets bild av såväl ÅVS-processen som 
fyrstegsprincipen. 
 
Åtgärdsbanken innehåller information och kategorisering av 3525 åtgärder tillhörande 506 
ÅVS:er. Ett utdrag i excelformat ur Åtgärdsbanken daterat 2017-12-18 utgör den datamängd 
som analysen utgått ifrån. Utdraget innehåller all skriftlig information som finns tillgänglig i 
Åtgärdsbankens webbvy. Bland detta finns information om åtgärden i form av, rubrik, steg 
enligt fyrstegsprincipen, platsspecifisering, planeringsansvarig organisation, uppskattad 
kostnad och studie åtgärder föreslagits i. 
 
Åtgärdsbankens fördelning av åtgärder sker enligt den uppdelning som visas i Figur 7. 
Fördelningen är inte på något sätt bearbetad, utan det är faktiska siffror såsom de 
presenteras i Åtgärdsbanken. Detta utgör ingen ny information, men är viktig att ha med då 
en jämförelse mellan den och denna studies genomgång kan ge ökade insikter i problematik 
kopplat till steg 1-åtgärder och ÅVS-processen. Åtgärdsbanken innehåller främst steg 2- och 
3-åtgärder, vilka utgör en klar majoritet, cirka 70% av åtgärderna (Se Figur 7). Värt att notera 
i detta sammanhang är att fyrstegsprincipen som normalt beskrivs med fyra steg i 
Åtgärdsbanken inkluderar ett femte steg, fördjupning, i denna klassificering av åtgärder. 
Författarna har därför valt att inkludera även fördjupning i kartläggningen av ÅVS-
processens åtgärder, både i den översiktliga genomgången av Åtgärdsbanken samt i 
efterföljande genomgångar av ÅVS-dokument. Bilden nedan ska ses som en schematisk bild 
av Åtgärdsbankens fördelning av åtgärder i dess nuvarande skick. Däremot ska den inte ses 
som en sanning över fördelningen av åtgärder då tydliga brister påtalats av bland annat 
(Lindqvist, 2015, Fernström et.al, 2016) 
 
Tabell 2 : Trafikverkets klassificering av åtgärder i Åtgärdsbanken. 

Åtgärdsbanken, antal ÅVS:er: 506 

Steg 1 - Tänk om 418 11.86% 

Steg 2 - Optimera 1126 31.94% 

Steg 3 - Bygg om 1299 36.85% 

Steg 4 - Bygg nytt 576 16.34% 

Fördjupning 106 3.01% 
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Totalt 3525 100% 

Notering: Baserad på information från Åtgärdsbanken. 

Figur 7: Fördelning av klassificeringar i Åtgärdsbanken. Källa: Åtgärdsbanken 

Fördelningen av åtgärder per ÅVS 
Totalt utgörs Åtgärdsbanken av 3525 inrapporterade åtgärder, där fördelningen av åtgärder 
per ÅVS utgörs främst av ÅVS:er med mellan 1-10 åtgärder. Dessa består av totalt 404 
ÅVS:er och utgör drygt 80% av åtgärderna. Det finns även en stark överrepresentation av 
ÅVS:er med endast en tillhörande åtgärd. Totalt 152 ÅVS:er har endast en tillhörande åtgärd 
vilket utgör närmare 30% av det totala antalet ÅVS:er (Se Figur 8). 
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Figur 8: Fördelning av åtgärder per ÅVS. Källa Åtgärdsbanken. 
 
 
I arbetet med denna studie syns skillnaden mellan ÅVS-portalen och Åtgärdsbanken i att alla 
planeringsdokument laddats ned från ÅVS-portalen i form av PDF-dokument, medan ett 
utdrag med alla åtgärder från ÅVS:er laddats ned i form av ett Excel-ark från Åtgärdsbanken 
(Se Figur 6). I källförteckningen anges inte någon adress till faktiska ÅVS-dokument 
eftersom ÅVS-portalen är ett internt system hos Trafikverket som kräver särskild behörighet 
för att få tillgång till. Det innebär att en eventuell länk enbart leder läsaren till en portalsida 
där inloggning krävs. Därför anges som källa “Trafikverkets ÅVS-portal”. Det går att söka 
reda på vissa ÅVS-dokument via sökmotorer på Internet, men uppsatsens författare kan inte 
gå i god för att dessa är i originalform, varför det inte går att rekommendera. 

4.3 Forskningsdesign 
För att  att undersöka förekomsten av steg 1-åtgärder i ÅVS-processen och att lyfta upp 
diskussionen gällande den roll ÅVS har i utvecklingen av ett hållbart transportsystem har 
författarna tillämpat en tvärmedodologisk metodik. Detta avsnitts ändamål är att förtydliga 
hur de tidigare teori använts och hur brister och begränsningar i data har hanterats för att 
förklara de avgörande vägval som utgör grund för metodvalet. Därigenom hoppas författarna 
att reliabiliteten i undersökningen ska kunna hållas på en så pass hög nivå att det blir möjligt 
för efterföljande forskning att om möjligt återupprepa undersökningen. Reliabiliteten och 
även validiteten, att det som undersöks faktiskt är det som ska undersökas, är båda viktiga 
aspekter att ha i åtanke (Eliasson, 2006). Vidare är en hög reliabilitet en förutsättning för att 
kunna ha en hög validitet. Där reliabiliteten söks säkras genom en rigid dokumentering och 
stringent undersökning, är det genom en god koppling mellan teori och operationalisering 
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som validiteten kan säkerställas. Därför blir det ändå viktigare att den operationalisering som 
sker gör det på tydliga och goda grunder. Metoddelen beskrivs utifrån forskningsfrågorna där 
kommande kapitel har en tydlig struktur. Först presenteras metodval för forskningsfråga 1 
presenteras, därefter forskningsfråga 2 och 3. Avsnittets första del har besvarats genom en 
genomgång av styrdokument och propositioner. Därefter har forskningsfråga 2 och 3 
besvarats genom en insamling av primär data som skett genom en genomgång av ÅVS-
rapporter, vilket resulterat i en kvantitativ sammanställning. Genomgången har också bidragit 
med kvalitativ data där empiri från enskilda fall redovisas och bidrar till förklaringsmodellen. 
 
Kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metodik som föreslås i föregående paragraf är 
enligt Creswell (2003) att föredra då dessa kompletterar varandra. Det kvantitativa avsnittet 
kommer användas för att kartlägga samband och synliggöra strukturer, därefter kan det 
kvalitativa förhållningssättet skapa bättre förståelse för bakomliggande attityder och 
processer som skapar dessa förefallande mönster.  Ytterligare ett argument för detta är att 
datamängder likt ÅVS-portalen, som innehåller ett stort antal fall, är en kombinerad metodik 
med kvantitativa och kvalitativa inslag att föredra (Eliasson, 2006). Dessutom då samtliga 
tidigare arbeten kring åtgärdsvalsstudier har utgått från en kvalitativt frågeställning är ett 
annat angreppssätt att föredra för att belysa andra aspekter. En kombinerad metod har 
fördelar, men samtidigt är det viktigt att poängtera att en kombinerad metod inte per 
definition innebär en lösning på metodologiska problem eller heller löser de svagheter som 
identifierats i metodiken (Cooper et al, 2012). 

4.3.1 Hur har forskningsfråga 1 besvarats? 
Fyrstegsprincipen har en relativ enkel design som skapar möjlighet för stort 
tolkningsutrymme (SIKA, 2005; Odhage, 2017). Det har således varit viktigt att skapa en 
tydlig bild av vad fyrstegsprincipen innebär för Trafikverket i princip och praktik och vad det 
grundas i för underliggande begreppsförståelse. Innan någon analys kunnat ske har en 
litteraturstudie skett av fyrstegsprincipen och närbesläktade hållbarhetsresonemang som 
ligger bakom “tänk om”-perspektivet (Se särskilt Owens,1995; Banister, 2008; Meyer, 1999). 
Genomgången har sedan fortgått med hur steg 1 och fyrstegsprincipen är teoretiska 
tilltänkta att användas i ÅVS:en (Odhage, 2012; Odhage, 2017; Strömblad et al., 2017; 
Fernström et al., 2016). Den teoretiska grunden för fyrstegsprincipen utgörs av regeringens 
proposition (Prop. 2011/12:118) där den gällande definitionen av fyrstegsprincipen återfinns. 
Därtill har denna analys kompletteras av hur definitionen av fyrstegsprincipen har utvecklats 
sedan den introducerade i slutet av 90-talet (Prop. 2001/02:20; Prop. 2003/04:95) 
 
Utifrån denna teoretiska grund eftersöks först Trafikverkets principiella definition av steg 1-
åtgärder. Den är baserad  på regeringens definition av fyrstegsprincipen (Prop. 2011/12:118) 
och som ska efterföljas i och med 2015 års regleringsbrev (Fernström et al., 2015). I detta 
skede har en analys skett av andra officiella definitioner och beskrivningar av begreppet 
gjorts, inte minst Trafikverket et al. (2015) & Trafikverket (2018). Trafikverket et al. (2015) 
utgör en viktigt koppling mellan fyrstegsprincipen och ÅVS, där en idélista med 
exempelåtgärder återfinns som ska finnas till stöd för deltagare i ÅVS-processen (Odhage, 
2017). Detta utgör en form av standardisering av problemlösningen, som kan tänkas bidra till 
högre kvalitet i processen (ibid) och utgör således en viktig principiell källa till hur 
Trafikverket vill att fyrstegsprincipen ska användas. Även Trafikverkets webbeskrivning av 
fyrstegsprincipen (Trafikverket, 2018) kan ses som en viktig källa till information om 
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fyrstegsprincipen, då denna får anses vara den mest tillgängliga information av principen i 
dagens digitaliserade samhälle. Analys av detta material med de åtgärder, beskrivningar och 
kategorier som finns samlat däri har renderat i en principiell bild av hur Trafikverket ser steg 
1-åtgärder och till mångt och mycket också fyrstegsprincipen. 
 
Efter att den principiella bilden av steg 1 och fyrstegsprincipen konstruerats har den andra 
delen av den första forskningsfrågan besvarats genom att undersöka hur Trafikverkets 
använder steg 1-åtgärder i praktiken. Detta har skett genom en kartläggning av de av 
Trafikverket klassificerade Steg 1-åtgärder i Åtgärdsbanken. Denna klassificering har skett 
utifrån Trafikverkets principiella definition som i sin tur bygger på såväl regeringens 
nuvarande definition av fyrstegsprincipen (Prop. 2011/12:118) och deras äldre definition 
(Prop. 2003/04:95) samt Trafikverket et al., (2015). Då ingen av dessa utgör ett fullgott 
material har en operativ definition gjorts, där en lista över åtgärder och de steg de faller 
under finns i Bilaga 1. De åtgärder som skiljer sig från antingen Trafikverket (2018) eller 
Trafikverket et al. (2015) återfinns i bilaga 2. Utöver detta har även en förklarande text 
skrivits till åtgärder som inte är konsekvent klassificerade under samma steg, vilken återfinns 
i bilaga 3. Denna förklarande text är bland annat grundad i relevant litteratur som “tänk om”-
steget representerar,  bland annat Banister (2008), Owens (1995) och EPOMM (2009). Vid 
ospecifika eller otydligt formulerade åtgärder har författarna i största möjliga mån försökt 
tyda dessa åtgärder och kopplat Trafikverkets principiella defintion. Det är även denna 
definition som kommer användas senare i uppsatsen om inget annat specificeras. 
 
Genomgången av samtliga åtgärder som av Trafikverket klassificerats som steg 1-åtgärder, 
419 st, har gjorts utifrån i huvudsak kategorin Rubrik. I denna kartläggning har åtgärder 
endast bedömts utifrån innehållet i Åtgärdsbanken, och kartläggningen söker beskriva 
Trafikverkets användande av steg 1-åtgärder i praktiken. Då skillnaderna mellan rapporterna 
och Åtgärdsbanken bedöms vara för stora för att vara konsekventa i detta hänseende har 
endast den begränsade information från Åtgärdsbanken används som material för denna 
klassificering. Det innebär att erhållen kunskap från ÅVS-rapporterna ej använts. Vissa 
åtgärder kan ibland klassificeras under olika steg vilket leder till bristande information. Denna 
bristande information om åtgärders klassificering ter sig bland annat genom att vissa 
åtgärder endast benämns som information eller MM-åtgärder, där båda dessa kan gå under 
såväl steg 1 som 2 (Trafikverket, 2014; TRV 2011/17304). Ett exempel på en sådan situation 
där möjliga steg 1-åtgärder de facto är steg 2 är i ÅVS Kivik (TRV 2014/37527), där mobility 
management som klassificerats som steg 1 i Åtgärdsbanken, men där det i rapporten 
framgår att dessa rör sig om två icke-fysiska steg 2-åtgärder. För att förtydliga detta har en 
benämning, möjliga steg 1-åtgärder, använts för att symbolisera osäkerheten i Trafikverkets 
praktiska klassificering. I dessa och liknande fall har vederbörande åtgärder klassificerats 
uteslutande utifrån Åtgärdsbanken klassificering. Därefter har en presentation av enskilda 
fall skett för att förklara tidigare kvantitativa analys. 
 

4.3.2 Hur har forskningsfråga 2 besvarats? 
För att undersöka vilka slags primära primära steg 1-åtgärder som förekommer har en 
bortsortering av icke-relevanta ÅVS:er gjorts. Som utgångspunkt används Åtgärdsbanken 
med tillhörande ÅVS:er. Därefter har det skett en systematisk klassificering av åtgärder och 
ÅVS:er som resulterat i ett slutgiltigt urval innehållandes primära steg 1-åtgärder. Detta 
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avsnitts ändamål är att förtydliga hur urvalet skett och hur brister och begränsningar i data 
har hanterats för att förklara de avgörande vägval som utgör grunden i metoden. En 
noggrann genomgång av analysmaterialet har skett utifrån sju steg. Varje steg har inneburit 
en systematisk bortsortering av ÅVS:er. Denna har skett enligt följande (se Tabell 3), där 
ÅVS-portalens 506 ÅVS:er har reducerats till 114 relevanta ÅVS:er innehållandes steg 1- 
åtgärder som redovisas i resultatdelen. 
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Tabell 3:En beskrivning av de metodiska stegen i studien. 

Metodikens steg Beskrivning Bortsorteringssteg Antal 
ÅVS:er 
som 
kvarstår 
efter steg 

1. Genomgång Genomgång: Okulärt besiktat 
Åtgärdsbanken i nuläge, för att få 
förståelse för dess struktur och 
användbarhet. 

Antal ÅVS:er i ÅVS-
portalen. 

506 

2. Urval 1 Undersökning av åtgärder i 
Åtgärdsbanken för att hitta 
ÅVS:er med möjliga steg 1-
åtgärder och åtgärder av oklar 
art. 

Antal ÅVS:er som 
har granskats vidare. 

150 

3. Urval 2 Bortsortering av ÅVS:er med 
annan utförare, ej ÅVS eller 
saknad av ÅVS-rapport. 

Antal ÅVS:er efter 
bortval. 

139 
 

4. Genomgång 1 Läsa ÅVS:er en i taget för att 
identifiera steg 1-åtgärder. 

Antal ÅVS:er som 
lästs. 

139 
 

5. Urval 3   Bortsortering av ÅVS:er som inte 
innehåller steg 1-åtgärder. 

Antal ÅVS:er med 
Steg 1. 

114 

6. Genomgång 2 Läsning vars ändamål varit att 
förstärka systematiken och 
kvalitetssäkra tidigare resultat. 

Antal ÅVS:er som 
lästs. 

114 

7. Urval 4 och 
analys 

Resultat; Presentation av primära 
steg 1-åtgärder. 

Antal ÅVS:er med 
primära steg 1. 

65 
 

 
 
Som utgångspunkt används Trafikverkets interna system Åtgärdsbanken, vilket innebär att 
ÅVS:er vars åtgärder inte återfinns i Åtgärdsbanken inte heller behandlats. Det är viktigt för 
eventuella framtida undersökningar om Åtgärdsbanken och ÅVS-portalen att nämna att 
bortvalen skett från de 150 ÅVS:er som identifierats som potentiella ÅVS:er med steg 1-
åtgärder. Då Åtgärdsbanken och ÅVS-portalen inte är länkade kan det därför finnas fler 
ÅVS:er i ÅVS-portalen innehållandes steg 1-åtgärder. På grund av Åtgärdsbankens 
påtagliga brister som bland annat Lindqvist (2015) och Fernström et al. (2016) påpekat, var 
det första som gjordes i denna forskningsfråga en okulär besiktning av hela Åtgärdsbanken 
för att bättre förstå dess karaktär och problematik. Då beskrivningar av åtgärderna och 
sedan tidigare påpekade brister i klassificering av åtgärder bedöms som alltför bristande har 
den endast utgjort ett urvalsmedium. Analysen har istället skett genom genomgång av det 
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material som återfinns i de relevanta rapporterna. Det uppkommer likväl problem även vid en 
textanalys. Att som utomstående, i efterhand fastställa hur planeringen skett kan vara 
problematisk, inte minst då syftet med att använda sig av rapportformen inom planering är 
att ge en läsbar sammanfattning för aktörer och andra intressenter om förutsättningar, 
bedömningar och resultat (SIKA, 2005). Det som emellertid eftersöks i genomgången är hur 
resultatet, det vill säga rekommenderade åtgärders genereringsmönster, tyder sig och hur 
steg 1-åtgärderna förhåller sig i detta mönster. Eventuella avvikelser i resultatdelen som 
härrör från författarens beskrivning av planens innehåll torde vara små, då detta utgör själva 
slutprodukten. Det vill säga det rapporten redovisar avspeglar processens utfall väl. 
Emellertid kan de bakomliggande processerna beskrivning vara bristande varvid den 
faktiska processen kan vara svårtydd. Fokuset i denna studie är inte att granska processen i 
detalj utan dess verkan. Det är också viktigt att inte anta kausala samband i processens och 
dess utfall, eftersom korrelationen i sig inte är nog för att påvisa orsak (Cooper et al., 2012). 
 
Det andra delmomentet som gjordes vara klassificera möjliga steg 1-åtgärder och samt 
åtgärder av oklar art som också behöver undersökas närmare. Först och främst har detta 
skett utifrån kategorien rubrik och därefter övriga fält om denna ej varit ifylld korrekt. Med 
hjälp av den beskrivande text som funnits med på uttaget för varje enskild åtgärd har det 
med större säkerhet kunnat avgöras om den tillhör möjliga steg 1-åtgärder, har oklar status 
eller tillhör ett annat steg. Detta har gjorts utifrån en öppen tolkning av steg 1, där 
klassificeringen inte avgränsats av någon enskild definition eller tolkning av steg 1. De 
åtgärder som fallit under de två första villkoren har markerats med grön understrykning i en 
särskild kopia av utdraget från åtgärdsbanken för att särskilja dem från andra åtgärder, men 
fortfarande behålla dem i samma kontext. Detta har gjorts för att identifiera ÅVS:er med 
möjliga steg 1-åtgärder (Figur 9). Även ÅVS:er där det bedöms finnas osäkerhet kring vad 
en eller flera åtgärder avser har valts ut för att undersökas vidare. 
 

 
Figur 9: Exempelbild på klassificering av möjliga steg 1-åtgärder. Baserad på utdrag ur 
Åtgärdsbanken. 
 
I det tredje delmomentet har målet varit att få ett stringent urval av ÅVS:er genom att 
eliminera en osäkerhetvariabel som olika typer av ÅVS:er utgör och därmed enklare kunna 
dra valida slutsater om processen och dess utfall. Detta gjordes genom ett bortval av ÅVS:er 
som startade som stråkstudier eller förstudier och inte använt ÅVS-metodiken genom hela 
processen. Dessutom har ÅVS:er med annan utförare än Trafikverkets valts bort. Samtidigt 
som detta skett har ÅVS:er som antingen inte är avslutade, eller där publicerad rapport 
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saknas valts bort. 
 
Det fjärde delmoment har utgjorts av en fullständig kartläggning av förekomsten av steg 1-
åtgärder. I detta delmoment började den mer detaljerade analysen av de 139 fallen, i och 
med analys av de tillhörande plandokument för respektive ÅVS-rapporter. Idén är att i likhet 
med SIKA (2005) genomföra en genomgång av det materiella innehåll av de utvalda 
planerna med tillhörande rapport. Detta för att skapa en mer stringent förståelse över 
fördelning av åtgärder och dra slutsatser om hur fyrstegsprincipen i allmänhet och steg 1-
åtgärder i synnerhet använts, utifrån Trafikverkets egna beskrivningar i plandokumenten. 
Detta delmoment är väldigt omfattande och består i sig av flera stadier. I genomläsningen av 
ÅVS:erna noterades om de möjliga steg 1-åtgärderna de facto var steg 1-åtgärder, alltså hur 
många ÅVS:er som hade steg 1-åtgärder. Därtill har de steg 1-åtgärder som identifierats 
klassificerats utifrån primär och sekundär status. Dessutom noterades antalet åtgärder i 
ÅVS-rapporten, detta har sedan jämförts med antalet åtgärder i Åtgärdsbanken. 
 
Den särskilt viktigaste punkten i detta delmoment var att avgöra om processen genererat 
steg 1-åtgärder. Detta skedde genom en analys över huruvida steg 1-åtgärder var korrekt 
klassificerade, och om möjliga steg 1-åtgärder och oklara åtgärder faktiskt var steg 1-
åtgärder. Helt enkelt om det faktiskt finns steg 1-åtgärder i den undersökta ÅVS:en. 
För att vara systematiska antogs de åtgärder som ingick bland ÅVS:ens rekommenderade 
åtgärder vara ÅVS:ens relevanta åtgärder. Bestod rekommenderade åtgärder av paket, 
ansågs åtgärderna som ingick i paket vara de rekommenderade åtgärderna. Vid fall där 
rekommenderade åtgärder ej definierats eller otydlighet funnits har även ställningstagandet 
beaktats. I de fall där det fanns steg 1-åtgärder undersöktes också om dessa var av primär 
eller sekundär art utifrån typologi av Givoni (2014). Eftersom en primär åtgärd karaktäriseras 
av att ha direkt måluppfyllelse och inte vara komplementär mot någon annan åtgärd 
(Giovani, 2014) lades särskild vikt vid att läsa mål, effektbedömning och rekommenderade 
åtgärder för att finna belägg för åtgärdens art . Denna uppsats har val en stark tolkning av 
Givani (2014), som säger att måluppfyllnad krävs för att en åtgärd ska vara primär. Detta har 
operationaliserats till att en åtgärd klassificeras som primär så fort det finns någon form av 
uppmätt måluppfyllnad. Den enda gången denna princip kan sägas ha frångåtts är när 
måluppfyllnad angivits som obetydlig. Det kan hävdas att en obetydlig måluppfyllnad de 
facto innebär någon form av måluppfyllnad, men i denna studie har obetydlig måluppfyllnad 
likställts med ingen måluppfyllnad. Klassificeringen som primär är i mångt och mycket en 
direkt motsats till den sekundära vilket går att se i 3.2.1. Vid klassificeringen av primära och 
sekundära åtgärder som gjorts, har steg 1-åtgärder klassificerats som sekundära om de ej 
haft effektbedömning, beskrivits som komplement, inte bidragit till måluppfyllnad eller varit 
en förberedelse för en annan åtgärd. Vad gäller effektbedömning krävdes en 
operationalisering. I vissa fall har den samlade effektbedömningen (SEB) ej publicerats i 
rapporten. I dessa fall har effektbedömningen utvärderats utifrån den bedömda 
måluppfyllelsen som återfinns i stegen pröva tänkbara lösningar eller rekommenderade 
åtgärder. Saknas information om måluppfyllelse också där, har åtgärderna definierats som 
sekundära då de saknar effektbedömning. 
 
Andra fall där åtgärder bedömts som sekundär är i de fall där de uttrycks som 
komplementära. Detta kan ske genom att åtgärden endast sägs genomföras om en annan 
åtgärd genomföras. Vad gäller komplement och synergi är dessa inte direkt varandras 
motsats. Synergi är en viktig del av åtgärdspaketering, eftersom det kan leda till bättre effekt 
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av åtgärderna (Owens, 1995; Meyer 1999; Givoni, 2014; mfl). Det finns därmed en viktig 
retorisk och pedagogisk poäng i att hålla isär begreppen. De två begreppen är karaktäristiskt 
intressanta för att visa en djupare bild av steg 1-åtgärder. I fall där det är frågan om Mobility 
Management (MM) eller information i samband med bygge, klassificeras dessa åtgärder 
utan undantag som sekundära åtgärder direkt. I sådana fall är det förvisso frågan om 
synergi, eftersom information om nya satsningar ofta leder till mer effektivt resultat enligt ett 
antal ÅVS-författare (Trafikverket, 2014). Samtidigt är MM- eller informationsåtgärder i dessa 
fall direkt beroende på att det finns en fysisk åtgärd att göra MM och information kring eller 
om. 
Sista anledningen att en åtgärd bedöms som sekundär, är i de fall det varit en åtgärd vars 
enda syfte har varit att agera förberedande för en annan åtgärd. 

I denna del har det även gjorts en sammanställning av antalet åtgärder som 
rekommenderats i ÅVS-rapporten. Detta då det framkommit att åtgärder ofta paketeras 
mellan att de föreslagits och hamnar i Åtgärdsbanken. 

I det femte delmomentet har ÅVS:er som inte innehåller steg 1-åtgärder valts bort. Detta har 
gjorts då studien är avgränsad till att förstå steg 1-åtgärder och deras roll i ÅVS:en. 

Det sjätte delmomentet innebär en andra genomgång som gjorts av de återstående 114 
ÅVS:erna. Detta har gjorts av tre anledningar. Först och främst för att kvalitetssäkra det 
arbete som tidigare genererats. Därtill har alla steg 1-åtgärder dokumenterats skriftligt. 
Vidare har även antalet steg 2-, 3-, 4-åtgärder och fördjupningar kvantifierats i samband med 
undersökningen för att kunna klargöra hur stor andel av åtgärderna som faktiskt går under 
de olika stegen i fyrstegsprincipen. Denna klassificering har likt tidigare klassificeringar skett 
utifrån Trafikverkets principiella definition (Se Figur 10) med förtydligande i bilaga 1-3. Något 
som varit viktigt i denna del har varit att dra gränsen mellan fördjupningar och andra 
åtgärder. För att särskilja dessa har fördjupningar vars syfte varit att förstå situationen eller 
trafiksystemet bättre, klassificerats som fördjupningsåtgärder. I de fall åtgärders 
klassificeringar varit vaga och dessa endast inkluderat kostnaden för genomförandet av 
fördjupningsarbetet, har även dessa klassificerats som fördjupning. Vanligt förekommande är 
också att fördjupningar benämns som utredningar och liknande epitet. Således har ett 
förtydligande krävts gällande vad en fördjupning avser. Med fördjupningsåtgärder menas i 
denna uppsats åtgärder som nämns i Tabell 4. 
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Tabell 4 Åtgärdsklassificeringar som läggs under Fördjupning. 

Fördjupning 

Utredningar 

Översyn 

Beaktande 

Uppföljning 

Identifiera 

Utveckla standard 

Inventering 

 
 
Det sjunde och sista delmomentet är ett väldigt omfattande sådant, där det slutgiltiga målet 
är att klassificera de primära steg 1-åtgärderna. För att kunna klassificera dessa primära 
steg 1-åtgärder krävs först en typologi innehållandes relevanta definitioner och 
operationaliseringar av åtgärdskategorier, så att det blir tydligt vad varje sorts åtgärd innebär. 
Hood (2007) menar att en typologi över styrmedel behöver vara anpassad till sitt 
sammanhang. Därför har utifrån ett teoretisk resonemang med utgångspunk baserad på 
Hoods (1986; 2007), Bertelmans-Videc et al. (2010) och Lascoumes & Le Galès, (2007) 
klassificering av styrmedelesbegreppet och hur Trafikverkets och Regeringens klassificering 
(Prop. 2011/12:118) av Steg 1-åtgärder förhåller sig till dem har en typologi valts. Utöver 
detta har en analys skett av MM och hur Trafikverkets klassificering av denna åtgärdstyp. 
Trafikverket et al. (2015) förhåller sig till den officiella definition av MM (EPOMM, 2009), 
detta då MM ofta används som paraplybegrepp för steg 1-åtgärder och är vanligt 
förekommande i ÅVS-processen. Utifrån detta har en typologi formulerats och en 
operationalisering av gränserna mellan dessa har gjorts. Slutgiltligen har de primära steg 1-
åtgärderna kvantifieras utifrån föreslagen typologi av åtgärder. 
 
Författarna har valt att klassificera åtgärder med utgångspunkt i Trafikverket et al. (2015) och 
Hoods (2007) klassificering av åtgärdskategorier, samt och Regeringens nya definition av 
fyrstegsprincipen (Prop. 2011/12:118) (se Tabell 5), som alla representerar i stort samma 
fyra kategorier, med väldigt små skillnader sinsemellan. Information och påverkan likställs 
här med MM, denna koppling görs även av Trafikverket (2014). Arkitektur beskrivs i Hoods 
(2007) som fysisk infrastruktur för att påverka beteende, vilket överensstämmer väl med 
åtgärder går under kategorin planering och lokalisering i Trafikverket et al., (2015). 
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Tabell 5: Åtgärdstyper inom steg 1. 

Hoods (2007) Trafikverket et al. (2015) Prop. 2011/12:118 

Styrmedel Skatter, avgifter, 
subventioner 

Styrning 

Information Mobility management Information & 
Påverkan 

Lagstiftning Reglering och lagstiftning Reglering 

Arkitektur Planering, lokalisering Planering 

Notering: Klassificeringar hämtade från Hood (2007); Trafikverket et al. (2015); Regeringen 
(Prop. 2011/12:118). 
 
Utöver det har en inkludering Lascoumes & Le Galés (2007) ‘Agreement and incentive 
based instruments’ också gjorts, som av uppsatsens författare kommit att benämnas 
avtalsmässiga styrmedel (Se Tabell 1). Detta då denna form av styrmedel är tillräckligt 
avgränsad för att utgöra en kategori, samtidigt som denna mer flexibla form av reglering är 
tillräckligt nära definitionen av steg 1 att det går att argumentera för att det borde inkluderas. 
Det finns även en viss sannolikhet att åtgärder av denna sort kan uppstå i en ÅVS-process. 
Ytterligare ett avsteg har gjorts från ursprungskategorierna, genom att dela upp MM i de sju 
kategorier EPOMM (2009) definierar. Detta då Mobility Management är ett välanvänt verktyg 
i ÅVS-processen. Genom att göra detta kan olika MM-former på ett bättre sätt fångas och på 
vilket sätt dessa verktyg verkar. Utöver EPOMM (2009) typologi har en typologi med namnet 
MM-Odefinierat varit nödvändig, då vissa enstaka åtgärder endast beskrivits som Mobility 
Management. Därutöver har Information och Reklam tvingats slås ihop då beskrivning av 
hur dessa åtgärder planeras att verka ej beskrivits tillräckligt i ÅVS:erna. Gällande 
Organisering och koordinering av resenärer har författarna även valt att inkludera 
lånecykelsystem då dess funktion är liknande från bilpoolens. 
 
Gällande planering har detta inkluderat såväl transportsnål lokaliserings av bostäder som 
samarbetsformer. Det förs ett resonemang i resultatdelen 5.2.7 kring ifall Lascoumes & Le 
Galés de facto, de jure kan fånga upp dessa samarbetsformer, som går under de 
lösningsformer som krävs för att de svårhanterade problem inom planering, så kallade 
wicked problem ska kunna hanteras (Law, 2006). Då kollaborativa samarbetsformer och 
planering är så starkt förknippade hamnar dessa under samma kategori. De övriga 
kategorierna har behållits intakta, båda dessa är styrmedel av mer traditionell sort som, som 
kan ses som kontroversiella då dessa anses kontrollerande (Lascoumes & Le Galès, 2007). 
Sammantaget har följande åtgärder kategorier använts i klassificering av åtgärder. 
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Tabell 6: Författarnas förståelse av de typologier som tillhör steg 1. 

Kategorier av steg 1 

Ekonomiska styrmedel 

Reglering & lagstiftning 

Planering & lokalisering 

Avtalsmässiga styrmedel 

MM - Odefinerat 

Reklam & Information 

Organisation och koordinering av resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och flexibel tidsplanering 

Stödjande/Integrerade åtgärder 

Notering: Typologier hämtade från EPOMM (2009), Hood (2007); Lacoumes & Le Galès 
(2007) 
  
Vad som varje kategori innebär och var gränsen dras dem emellan viktigt. Gällande de två 
första Ekonomiska styrmedel och reglering baseras dessa på Hood (2007) och Lascoumes 
& Le Galés (2007) typologi. Avtalsmässiga styrmedel grundas Lascoumes & Le Galés 
(2007) resonemang. Planering och lokalisering grundas delvis i Hood (2007) men främst i 
den kollaborativ planeringspraktiken och den samverkan som ligger bakom dagens fysiska 
aspekter, se Taylor (1998) och Healey (2003). Slutgiltigen utgör EPOMM (2009) definition 
och ramar för de 7 kategorier som faller under MM. Utöver detta har några ytterligare 
operationaliseringar gjorts för åtgärder som trots detta hamnar utanför eller mellan 
kategorier. Det är viktigt att hålla isär begreppet MM och fyrstegsprincipen. MM per se 
definierar inte åtgärder på samma sätt som fyrstegsprincipen, vilket gör att det kan bli 
svårare att klassificera åtgärder som exempelvis generell MM eller större MM-paket om de 
inte förtydligas. I föregående steg dokumenterades samtliga steg 1-åtgärder. I de fall där det 
inte räckt med denna dokumentation har en tillbakablick gjort på de ÅVS:er som genererat 
åtgärden för att ett förtydligande. 

4.3.3 Hur har forskningsfråga 3 besvarats? 
För att besvara forskningsfråga 3 har en fördjupad analys gjorts av de 65 ÅVS:er 
innehållandes primära steg 1-åtgärder. Detta har gjorts för att förstå de underliggande 
faktorer och rationaliteter som ligger till grund för de val som görs i ÅVS-processen (Odhage, 
2017) och som resulterar i att vissa ÅVS:er har primära steg 1-åtgärder. Detta genomfördes i 
fyra steg, varav det första steget är en genomgång ÅVS-processens organisation. En 
grundläggande tanke i organisationsanalysen är aktörer och planering som ett wicked 
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problem (Law, 2006). Eftersom så väl kollaborativa processer (Healey, 2003) som 
orsakssamband i planering (Law, 2006) är komplexa behöver organisationsanalysen 
innefatta flera olika sorters aktörer så att bilden blir så tydlig och fullständig som möjligt. Den 
institutionella förmågan som uppkommer genom dialogen (Healey, 2003, Innes & Booher, 
2000; 2005) är en central aspekt i detta. Den är viktig i hänsyn till de primära steg 1-
åtgärderna eftersom kollaborativ dialog som planeringsmetod för policyinstrument, som ingår 
i steg 1 (Trafikverket et al., 2015), är en allt vanligare metodik (Innes & Booher, 2000; 2005), 
samtidigt som det inte alltid är klart att deltagarna bemästrar dialogmetodiken (ibid). Det är 
därmed intressant att undersöka den deltagande organisationen för att kunna se hur 
förmågan att handla skapas i organisationen och om det är möjligt att se bakomliggande 
faktorer som påverkar både handlingsförmågan och de handlande aktörerna inom 
organisationen.     

Författarna ser en möjlighet att genom organisationsanalysen kunna visa på de rationaliteter 
som bland annat Odhage (2017), Witzell (2017) och Nilsson et al (2012) nämner som 
påverkande faktorer i ÅVS -processen. En annan anledning till varför detta anses viktigt är 
för att kartlägga vilka aktörssammansättningar som är gynnsamma, då det är viktigt att 
ÅVS:ens arbetsgrupp har tillräckligt bred kompetens för att kunna hantera problematiken 
allsidigt (Trafikverket, et al., 2015). Därtill har kartläggningar av avgränsningar gällande 
såväl geografi som tidshorisont och trafikslag gjorts. Detta då dessa utgör val i ÅVS-
processen som kan ge en förklarande bild över vad för rationaliteter som dominerar ÅVS:er 
med primära steg 1-åtgärder. Alla dessa tre är möjliga avgränsningar som kan göras i ÅVS-
processen (ibid). Geografisk avgränsning är intressant då Trafikverket tidigare haft fokus på 
statlig infrastruktur och därmed mer fokus på länkar och stråk som ingår i det statliga 
vägnätet (Odhage, 2017). Avgränsning i tid är intressant då “steg 1 och steg 2 har med den 
närliggande tiden att göra och de sista stegen, 3 och 4, ligger längre fram i en tänkt 
problemlösningsprocess“ (Odhage, 2017, s.217). Den sistnämnda, trafikslag, anses vara en 
grundbult i ÅVS-processen och utgör en viktigt länk för att fyrstegsprincipen ska integreras i 
den tidiga transportplaneringen (Trafikverket et al., 2015), där begränsningar i dessa kan 
påverka utfallet. 

Vad gäller kartläggningen av ÅVS:ers organisation avses i denna studie med organisation de 
deltagare i processen som ingår i den så kallade arbetsgruppen. Det är endast dessa som 
analyserats, övriga deltagare har bortsetts från. Det innebär att det är viktigt att skilja på 
arbetsgruppen som de medverkande som varit ansvarig och arbetat kontinuerligt under alla 
fyra faser i processen och aktörer som är de som formellt har resurser påverka och 
finansiera åtgärder (Trafikverket et al., 2015). Arbetsgruppen har kategoriserats utifrån dess 
funktion och deras operativa nivå. Medverkande i arbetsgruppen har klassificerats utifrån 
följande aktörsgrupper: 
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● Trafikverket 
● Regional planeringsmyndighet 
● Regional kollektivtrafikmyndighet 
● Kommun 
● Konsultbolag 
● Privat aktör 
● Non government organisation (NGO) 
● Forskare 
● Länsstyrelsen 

 
Vad gäller aktörerna så är Trafikverket självförklarande. Med Regional planeringsmyndighet 
menas sådana organ som beslutar i frågor på regional nivå, såsom Regionförbund, Region 
Skåne/Halland etc, samt kommun- och kommunalförbund. Kollektivtrafikmyndighet innebär 
de regionala och/eller kommunala myndigheter som ansvarar för kollektivtrafik. Exempel på 
dessa är SL, UL och Västtrafik. Med Kommunala menas alla individer från kommuner eller 
kommunala organisationer, utöver kollektivtrafikansvariga, som är aktörer i ÅVS-processen. 
Med Konsultbolag menas de privata konsultföretag som är delaktiga i processen genom att 
antingen vara med i projektledning, skriva ÅVS-rapport, eller delta i arbetsgruppen på annat 
sätt. Exempel på sådana är Ramböll, Sweco och Trivector. Dessa skiljer sig från privata 
företag, som är alla de privata företag som är med i arbetsgruppen i en ÅVS-process, men ej 
i rollen som konsult. NGO är den engelska förkortningen för samlingsnamnet “Non-
governmental organisations”, vilket här förstås som intresseorganisationer utanför politiken 
och som ej heller är företag. Enligt Healey (2003) kan de spela en viktig roll i att hitta nya 
perspektiv och konstellationer i planering. Med forskare/utbildning menas sådana aktörer 
som deltar i arbetsgruppen genom sin roll som antingen forskare eller expert från ett 
utbildningssäte, som exempelvis KTH. Den sista aktören som nämns är Länsstyrelsen. 
Eftersom det har funnits frågetecken kring deras roll i ÅVS:er (Witzell, 2017), har det funnits 
anledning att undersöka rollen. 
 
Genomgången av ÅVS-rapporterna har främst skett utifrån kapitelbeskrivningen av ‘aktörer 
och intressenter’ eller organisation. I vissa fall återfinns istället information om 
arbetsgruppens sammansättning i försättsbladet eller i en beskrivningen av processen, då 
har information inhämtats därifrån. Utöver detta har vissa ÅVS:er, särskilt så kallade 
förenklade ÅVS:er, bara en mindre text med namnet på deltagare och ingen definierad 
arbetsgrupp. Det är således oklart vilka som är arbetsgrupp, aktörer och intressenter. I 
sådana fall har en gräns dragits där det krävs att de deltagare som nämns definieras som 
deltagande aktörer, eller att de deltagit i alla fyra steg av ÅVS:en. För att anses delta i 
arbetsgruppen behöver en deltagare varit med i hela arbetet med ÅVS:en (Trafikverket et 
al., 2015). Det räcker alltså inte med att ha varit med som deltagare vid workshops, eller att 
ha inkommit med synpunkter under arbetets gång. Ytterligare en operationalisering som 
gjorts gäller andrahandskonsulter, alltså sådana konsulter som är anställda från ett företag 
till en institution och därmed i sin roll som del av institutionen deltar i en ÅVS. Dessa 
konsulter förstås som att tillhöra institutionen. Ett sådant exempel är i en ÅVS (TRV 
2014/93415) där en biträdande projektledare från Trafikverket är anställd av Trafikverket från 
ett konsultföretag, men är med i ÅVS:en som medarbetare på Trafikverket. 
 
Kartläggning av avgränsningar har haft utgångspunkt i ÅVS-rapporternas kapitel 
avgränsningar. I samtliga fall har även information om den geografiska avgränsningen 
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funnits där. I vissa fall saknas information om tidshorisont i denna kapiteldel varvid 
information istället hämtats från andra delar av rapporten, i huvudsak förord, inledning, och 
rekommenderade åtgärder. I vissa fall har ÅVS:er haft en längre tidshorisont i sin 
avgränsning, medan det i rekommenderade åtgärder framgått endast ett åtgärdspaket 
innehållande ett tidsperspektiv. I dessa fall har din initiala avgränsningen använts som 
tidshorisont. 

Med geografisk avgränsning menas den geografiska område som ÅVS:en väljer att förhålla 
sig till, det vill säga det fysiska område där åtgärder kan genereras. Trafikverket har i sin 
beskrivning av geografiska avgränsningar försökt ha en öppen beskrivning av olika 
geografiska indelningar som de benämner, “”stråk”, ”länk”, ”nät” och ”nod” (eller korsning, 
eller bytes/omlastningsfunktion)” (Trafikverket et al., 2015, s.16). 
Flera av dessa exempel fångas också bland de exempel på geografiska avgränsningar som 
Trafikverket (2014) lyfter fram, nämligen hela stråk, mindre länkar, godsterminaler, 
resecentrum. Utöver detta benämns även korsningar som en möjlig avgränsning. En sådan 
snäv avgränsning ses dock som problematisk (Trafikverket, et al., 2015). Utöver av 
Trafikverket nämnda geografiska avgränsningar har skillnad gjorts på ett nät som är på 
regional nivå eller på tätortsnivå. Detta då komplexitetsnivån för en mindre tätort eller region 
bör skilja då ett större nät involverar flera aktörer. Totalt har sju olika geografiska 
avgränsningar definierats av olika geometrisk karaktär. Det ger följande potentiella 
geografiska avgränsningar: Större stråk, mindre länk, Region, tätort, korsning/trafikplats, 
godsterminal & bytespunkt. 

Det kan vara svårt att urskilja var gränsen ska dra mellan olika geografiska avgränsningar. 
Speciellt när det rör sig om storleksrelaterad klassificering i fallet med nät och länk. 

Stråk 
● Större Stråk: Har definierats som ett stråk mellan två större tätorter. Dessa skiljer sig

från mindre stråk då de kopplar ihop städer och/eller regiondelar. De har ett mycket
större omfång än Mindre Länkar.

Länkar 
● Mindre länkar: Har definierats som stråk mellan mindre orter av mer lokal betydelse

eller där endast en kort del av en vägsträckning är med i avgränsningen. I fall där en
mindre länk passerar igenom en tätort, men där det i avgränsningen framgår att
ÅVS:en endast behandlar den statliga vägen räknas denna som tillhörandes mindre
länk.

Nät 
● Tätort: Har definierats som ett helt vägnät som berör en tätort. I de praktiska fallen

berör ÅVS:erna ofta Trafikverkets vägar. I sådana fall har även dessa inkulderats, om
de går igenom en tätort och det inte uttrycks att åtgärder endast berör det statliga
vägnätet.

● Region: Avser ÅVS:er som berör trafikinfrastruktur i ett helt län eller flera kommuner
i ett län.

Nod 
● Korsning / Trafikplats: En eller flera korsningar, i nära anslutning till varandra har

också bildat en kategori. Skillnaden mot Mindre Länkar görs när det i avgärsningen
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specificeras att det endast berör en eller flera korsningar och inte intilliggande stråk. 
 

● Godsterminal: Avser precis det namnet avspeglar, bytespunkter för om- och 
pålastning av gods. För att en ÅVS ska anses avgränsas till godsterminal ska denna 
endast inkludera själva godsterminalen och inte omkringliggande strukturer. 

 
● Bytespunkt: Avser bytespunkter för om- och pålastning av resenärer. 

 
Gällande tidshorisont har detta skett utifrån åtgärder på kort sikt 0-5 år, medellång sikt 5-15 
år och Lång sikt 15 år och framåt. Denna avgränsning är en vanligt förekommande 
avgränsning i ÅVS-sammanhang och passar bra att använda då tidigare åtgärdsplan 
behandlade åren 2014-2025 där möjlighet finns till mindre åtgärder (Odhage, 2017), och 
medellång tidshorisont där det finns möjlighet till finansiering i nästa nationella plan 2018-
2029 (TRV 2017/32405) av större åtgärder. Det innebär att det på kort sikt behöver 
eftersökas andra finansieringskällor i större utsträckning och att det på lång sikt, snarare rör 
sig om strategisk planering, med sämre förutsättningar till finansiering. 
 
Den sista avgränsningen som behandlats är huruvida ÅVS:er är trafikslagsövergripande, 
vilket utgör en av grunderna i ÅVS-metodiken (Trafikverket et al., 2015; Odhage, 2017). För 
att avgöra detta har en kartläggning av ÅVS:er som avgränsar valen av åtgärd till endast ett 
trafikslag, härefter kallad mono. För att en ÅVS ska klassificeras som mono krävs att inga 
andra trafikslag är målet för åtgärder. Ofta tas hänsyn till andra trafikslag, men det krävs att 
processen faktiskt söker lösningar för ett trafikslag för att det ska anses representerat. 
Därmed blir det då även så att i de ÅVS:er där åtgärder syftar till fler än en trafikslag räknas 
dessa som trafikslagsövergripande. 
 
Under genomläsningen har det uppkommit empiri som inte har kvantifierats. Därför har en 
avslutande del gjorts där det visas på samband mellan hur geografiska avgränsningar och 
tidsperspektiv påverkat vilka steg 1-åtgärder som genererats. En kartläggning över samband 
har också dragits mellan avgränsningar i geografi och tidsperspektiv. Dessa tre har gjorts 
genom belysa de faktorer där tydliga skillnader i procentsatser finns mot hela urvalet. 
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5. Resultat 
Efter att först syfte lett till de tre forskningsfrågorna presenterades i kapitel 3 den teoretiska 
kontext som behövs för att besvara frågorna. Därefter förklarades i det föregående kapitel 4 i 
kronologisk ordning hur forskningsfrågorna skulle besvaras. I detta kapitel 5, den så kallade 
resultatdelen, kommer forskningsfrågorna att besvaras i samma kronologiska ordning som 
de ställdes i kapitel 1 och metodologiskt presenterades i kapitel 4. Först kommer 
forskningsfråga 1 besvaras, därefter fråga 2 och 3. Genom detta resultat söker rapporten 
leda läsaren vidare till kapitel 6 där en avslutande diskussion om forskningen tar vid. 

5.1 Forskningsfråga 1: Hur definierar Trafikverket steg 1 och 
steg 1-åtgärder i praktik och princip? 

Detta avsnitt har till avsikt att förklara hur uppsatsens författare har förstått Trafikverkets 
principiella definition av steg 1-åtgärder och hur Trafikverket definition av denna ser ut i 
praktiken. Det sistnämnda har skett genom en kvantitativ kartläggning av steg 1-åtgärder i 
Åtgärdsbanken. 

5.1.1 Trafikverkets syn och definition av steg 1 i princip 
Då det finns viss otydlighet finns kring vad steg 1-åtgärder är och vad de representerar är det 
även intressant att göra en illustrativ bild av den teoretiska bakgrund och de teoretiska 
resonemang som ligger till grund för definitionen av steg 1-åtgärder som Trafikverket och 
Regeringen ligger bakom. Gällande definition för steg 1-åtgärder återfinns i Regeringens 
proposition (prop. 2011/12:118) en beskrivning av steg 1-åtgärder som åtgärder som: 

”Planering, styrning, reglering, påverkan och information för att minska transportefterfrågan 
och föra över transport till mindre utrymmeskrävande färdmedelsval, säkrare eller 
miljövänligare färdmedel” (prop. 2011/12:118, s. 50). 

Här definieras steg 1-åtgärder som åtgärder som påverkar miljövänligare färdmedel och fem 
åtgärdskategorier; planering, styrning, reglering och påverkan och information omnämns. 
Denna bild av fyrstegsprincipen är inte universell. I både Trafikverkets webbeskrivning 
(Trafikverket, 2018) av fyrstegsprincipen och Trafikverkets idélista (Trafikverket et al., 2015) 
definieras istället steg 1-åtgärder som “åtgärder som kan påverka behovet av transporter och 
resor samt valet av transportsätt”. I denna båda dessa råder otydlighet kring vad valet av 
transportsätt innebär. I båda dessa har i mellertid beskrivning kompletterats med en 
beskrivning av några exempel på steg 1-åtgärder. 

Trafikverkets webbeskrivning (Trafikverket, 2018) och idélista (Trafikverket et al., 2015)  
överensstämmer helt med den initiala definition över fyrstegsprincipen (Prop. 2003/04:95, s. 
43) som borde vara underordnad den nya. Prop (2003/04:95, s.43) innehåller den otydligare 
skrivelsen:
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“Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt”. 

Denna dualism i definitionen av steg 1 kan vara förklaringen till en svårtydd bild av steg 1-
åtgärder. Detta kompliceras ytterligare av att exakt vad som är gränsen mellan olika 
åtgärdssteg kan också vara svårtytt (Odhage, 2017). Till exempel är det svårt att avgöra var 
gränsen går mellan tänk om och bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur. Utifrån 
Regeringen nya definition av fyrstegsprincipen (Prop. 2011/12:118) handlar det ytterst om 
åtgärder som förflyttar till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare transporter. 
Detta medan den äldre definitionen (Prop. 2003/04:95) endast behöver påverkat valet av 
transportsätt. Där en informationsåtgärd för val av rutt kan vara beteendepåverkande och 
därmed steg 1 enligt den gamla definitionen. Tolkar vi detta utifrån den nya 
Regeringspropositionen (Prop. 2011/12:118) ses det snarare som ett effektivare utnyttjande 
av befintlig infrastruktur och därmed steg 2. Skillnaden mellan dessa åtgärder och faktiska 
steg 1-åtgärder är att de inte har påverkan på valet av transportsätt till ett mer yteffektivt, 
säkert eller miljövänligt färdmedel, utan enbart påverkar beteendet hos resenärer som 
använder ett visst transportsätt. Åtgärderna är fortfarande MM, eftersom det just handlar om 
beteendepåverkan. Det är inte heller ren trafikstyrning, som är disciplin i sig, utan det 
handlar om att påverka beteendet, inte direkt leda beteendet. Även med en användning av 
den äldre definitionen (Prop. 2003/04:95) med hjälp av Trafikverket et al., (2015) eller 
Trafikverket (2018) där det följer en exempelsamling av åtgärder, är det med Trafikverkets 
och den äldre definitionens (Prop. 2003/04:95) tydning klart lättare att felaktigt klassificera 
steg 2-åtgärder inom MM som steg 1 eftersom beskrivningen inte explicit nämner 
information och påverkan, utan dessa endast kan antas från en lista av exempelåtgärder, 
beroende på hur dessa tolkas. Frågan om skillnaden mellan steg 1-åtgärder och icke-fysiska 
steg 2-åtgärder handlar då ytterst om vad avsikten med åtgärden är, huruvida det är att öka 
framkomligheten eller är den att få fler att resa mer hållbart. 

Detta argument stärks ytterligare av att det är framförallt den gamla definitionen (Prop. 
2003/04:95) som används, när ÅVS:erna beskriver fyrstegsprincipen (Se bland annat TRV 
2015/78106 och TRV 2015/264). Värt att nämna är att Trafikverket enligt Fernström (2016) 
inte formellt har fått uppdrag att använda den nya definitionen av fyrstegsprincipen före 2015 
år regleringsbrev, varvid steg 1 kan ha olika innebörd i olika ÅVS:er i vårt urval. Även en 
intern konflikt mellan fyrstegsprincipens olika steg bidrar till den svårtydda bilden, där 
byggandet av ny kollektivtrafikinfrastruktur överensstämmer väl med definitionen av steg 1 
utifrån båda ovanstående definitioner, då den bidrar till mer hållbar transport. Samtidigt är 
det uppenbart en nybyggnadsåtgärd och därmed även steg 4. I de fall där exempelåtgärder 
definierats i Trafikverkets informationsmaterial har ny kollektivtrafikinfrastruktur hamnat 
under steg 4 (Trafikverket et al., 2015; Trafikverket, 2018). Det finns även exempel från 
ÅVS:er där resonemang kring oklarheten i klassificering av åtgärdsförslag lyfts fram. I ÅVS 
Tpl Läggesta - Sundsvik - tpl Nykvarn (TRV 2012/37701) förs ett resonemang kring 
cykelinfrastruktur ibland klassificeras som steg 3 och ibland steg 4, “samtidigt skulle man 
kunna hävda att det rör sig om en steg 1-åtgärd, då det är en åtgärd som kan påverka valet 
av transportsätt. Ovanstående förslag på nya GC-vägar innebär dock relativt omfattande 
nybyggnation, varför det sannolikt bör betraktas som steg 4-åtgärder” (TRV 2012/37701, 
s.14). Trafikverkets syn av fyrstegsprincipen tar därmed i sin operativa tolkning av hållbar
transport ett visst avstånd från sustainable mobility-paradigmet i sin tolkning av steg 1, där
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åtgärder av samtliga steg enligt författarna resonemang rent teoretiskt kan hamna under 
denna hållbarhetsparadigm. 
 
För att förstå detta ytterligare har därför Trafikverkets manual för ÅVS-processen 
(Trafikverket et al., 2015) undersökts för att få en mer förklarande bild av vad hur 
Trafikverket ser steg 1-åtgärder. Där återfinns en idélista med åtgärder enligt 
fyrstegsprincipen. I den beskrivs exempelåtgärder som går under steg 1. Denna lista har 
klassificerats utifrån fyra steg: planering och lokalisering, ekonomiska styrmedel, MM och 
Reglering, lagstiftning (Trafikverket et al. 2015). Odhage (2017) ser att steg 1-åtgärder 
utifrån denna idélista som olika former av styrmedel för att påverka val av transportsätt, 
vilket är mycket likt Regerigensn nya definition av fyrstegsprincipen (Prop. 2011/12:118), där 
skillnaden är att påverkan och information tolkas som MM. En liknande kategorisering görs 
även av Trafikverket (TRV 2011/17304) som delar in styrmedel i tre kategorier, ekonomiska, 
administrativa och informativa styrmedel. Ekonomiska styrmedel ses enligt Trafikverket som 
subventioner, skatter, rabatter och avgifter, medan administrativa styrmedel istället handlar 
om lagstiftning, tillstånd eller beslut. I den sistnämnda ingår Intelligenta transportsystem 
(ITS) och MM. En rimlig tolkning, med tanke på att MM beskrivs som 
beteendepåverkansåtgärder med hjälp av bland annat information (EPOMM, 2009) och där 
ITS snarare handlar om att underlätta resan, snarare än att flytta över resenärsgrupper och 
hamnar således under steg 2. Detta ger en ganska sammanhållen bild av hur Trafikverket 
och Regeringen kategoriserar olika sorters steg 1-åtgärder. Det dessa tre klassificeringssätt 
har gemensamt är att det alla dessa ser steg 1 som styrmedel. 
 
Innan en jämförelse görs mellan hur steg 1 ser ut i teorin mot praktiken behövs ett operativt 
förtydligande av definition av steg 1 utifrån Trafikverket tolkning. Detta innebär att 
Trafikverkets definition av steg 1 i denna rapport förstås som: 
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Figur 10: Författarnas förståelse av Trafikverkets definition av fyrstegsprincipens steg 1. 
 
Detta är författarnas förståelse av hur Trafikverkets principiellt definierar av steg 1-åtgärder. 
Detta innebär att åtgärder som nybyggnad av kollektivtrafik, infartsparkering och byggnation 
av cykelväg inte har definierats som tänk om, då dessa anses vara fysiska åtgärder. Detta 
går emot vad Owens (1995) hävdat är åtgärder enligt tänk om-perspektivet. De har förvisso 
egenskaper att påverka valet av transportsätt, men då det finns en kultur av att lösningen av 
problemet i transportsystemet är att bygga om och nybyggnation av fysisk infrastruktur 
(Odhage, 2017; Fernström et al., 2016) är det rimligt att dessa ej klassats som steg 1-
åtgärder. Dessa kommer genomföras oavsett, dels då det finns en förenad vilja i ÅVS-
processen att bygga ny infrastruktur (Odhage, 2017) och den regionalpolitiska inblandning 
som gynnar uppkomsten av dessa (SIKA, 2005). 
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Figur 11: Sammanfattning 5.1.1 

5.1.2 Hur definieras steg 1 i praktiken 
Då det råder en dualism i definitioner och sätt att se fyrstegsprincipen från Trafikverkets sida, 
därför är det viktigt att förklara djupare hur Trafikverket definition ser ut i praktiken. Detta 
avsnitt har till avsikt att ge just en förklarande bild av hur Trafikverket ser steg 1-åtgärder i 
praktiken. 

Den definition som är utgångspunkt för att avgöra vad hur Trafikverket ser steg 1-åtgärder i 
praktiken är i grunden Trafikverkets principiella definition (Se Figur 10), där bland annat 
nybyggnad av kollektivtrafikinfrastruktur räknas som steg 4. Däremot har varken 
Trafikverkets idélista (Trafikverket et al., 2015) eller webbeskrivning utgjort 
standardiseringsförutsättning. Enklast hade förstås varit att använda Trafikverkets idélista, 
som innehåller klassificering av runt 300 åtgärder (Odhage, 2017). Främsta anledningen till 
att detta inte gjorts är att denna beskriver fyrstegsprincipen utifrån Regeringen äldre 
definition av fyrstegsprincipen (Prop. 2003/04:95) men klassificerar åtgärder utifrån den 
nyare definitionen (Prop. 2011/12:118). En ytterligare problematik med denna idélista är att 
den ej skiljer mellan steg 3 och steg 4-åtgärder och att fördjupningar saknas som kategori 
(Se Figur 12). Dessutom återfinns inte alla åtgärder i idélista, varvid en egen bedömning 
ändå var nödvändig. Utöver detta saknar den en tydlig koppling till såväl Regeringens nya 
definition (Prop. 2011/12:118) som hållbar transport. (I både idélista och webb-beskrivningen 
beskrivs 2003 års definition av fyrstegsprincipen (Prop. 2003/04:95) i texten, men inte 2011 
års definition (Prop. 2011/12:118)). Då ingen argumentation finns till varför en åtgärd hör till 
ett visst steg över huvud taget, speciellt ingen som är grundad i antingen den nyare 
regeringspropositionen (Prop. 2011/12:118) eller hållbar transport och ‘tänk om’-perspektivet 
(Banister, 2008; Owens 1995; Meyer, 1999), utgör idélistan ej ett tillförlitligt material. 

Något som uppkommit är att det finns en gråzon för klassificering av åtgärder enligt 
fyrstegsprincipen (Odhage, 2017; SIKA, 2005) då denna utgör en princip (SIKA, 2005). 
Liknande åtgärder kan också hamna under flera kategorier. Exempelvis är en 
parkeringsstrategi för lokalisering av pendlarparkeringar steg 1. Att däremot skylta om att en 
grusplan får användas som pendlarparkering ses som steg 2, medan nybyggnation av en 
pendlarparkering som åtgärd klassificeras som steg 3 eller eventuellt steg 4, beroende på 
storlek. Ett annat exempel som verkligen ställer frågan på sin spets är när en ombyggnation 
räknas som större och därmed borde klassas som steg 4-åtgärd. Detta torde vara öppet för 
tolkning i fall där åtgärder ligger i gränslandet mellan steg 3 och 4. En kort snutt cykelväg på 
några hundra meter för att komplettera befintligt cykelnät ses enligt ovanstående 
resonemang som en steg 3-åtgärd, medan en flera mil lång, nybyggd cykelväg borde ses 
som steg 4, men var går gränsen? Att skilja mellan steg 3- och 4 är inte viktigt i detta skede, 
men för att göra en korrekt klassificering av åtgärderna i Åtgärdsbanken krävs en tydlig 
stringens över vilka åtgärder som faller under vilket steg enligt Trafikverkets principiella 
definition. 

På grund av föregående brister har en delvis egen definition gjorts, där en lista över 
åtgärderna återfinns och de steg de faller under finns i Bilaga 1. De fall som skiljer sig från 
Trafikverket (2018) eller Trafikverket et al. (2015) återfinns i bilaga 2. Utöver detta har även 
en förklarande text skrivits till åtgärder som inte är klassificerade likadant, vilket återfinns i 
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bilaga 3. Den definition som framöver alltså kommer användas är författarnas egen, baserad 
på Trafikverkets principiella definition (Se Figur 13) med förtydligande på skillnader i 
åtgärdsklassificering i bilaga 1-3. 
 

 
Figur 12: Varför steg 1 behöver definieras på nytt. 
 
 
För att få en överblick över hur steg 1-åtgärder felaktigt klassificeras har en kartläggningen 
av hur steg 1-åtgärder klassificeras i praktiken. Detta har skett genom att Åtgärdsbanken har 
klassificerats i fem kategorier: Möjliga steg 1, steg 2, Steg 3-4, Fördjupningar och Oklara 
åtgärder. 
 
Den sistnämnda kategorin var nödvändig då vissa åtgärder föll utanför ramen av 
Åtgärdsbankens egna klassificering. Dessa innefattar bland annat åtgärder som endast 
benämndes som ‘Rekommenderade åtgärder’ samt åtgärder som ‘Ingen åtgärd’ och 
‘avsiktsförklaring’. Anledningen till att steg 3- och 4-åtgärder slogs ihop är delvis det fåtal 
åtgärder det rör sig om. Dessutom är beskrivningen så pass bristande att det saknas 
information om hur pass omfattande ombyggnation det i rör sig om. Den främsta 
anledningen får dock anses vara att dessa åtgärder härrör från liknande 
problemlösningskultur om att trafikproblem löses med ny- och ombyggnation (Odhage, 
2017). 
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Figur 13: Författarnas klassificering av steg 1-åtgärder i Åtgärdsbanken. 

För att förstå detta bättre har ett antal fall undersökts närmare för att visa var svårigheterna 
att klassificera steg 1 ligger. Det finns flera exempel från praktiken på hur steg 1-åtgärder 
används felaktigt. 

Gällande svårigheten att särskilja steg 1 och icke fysiska steg 2, har cirka 20% av alla steg 
1-åtgärder klassificerats som steg 2. Några talande exempel på detta är från
Trafiksäkerhetsbrister, väg 66, Sälens by-Hundfjället där en åtgärd, Information om
hastighetsefterlevnad klassificerats som steg 1 (TRV 2016/58851). Ett liknande exempel
återfinns i ÅVS LV 110 Bjuv-Billesholm, där Informationskampanj lämplig körväg likt
föregående exempel klassificerats som steg 1 (TRV 2015/23975). Ytterligare två exempel
återfinns i ÅVS Trafiksäkerhets- och tillgänglighetbrist, väg 66/E16/E45, i centrala Malung
(TRV 2016/58841) och Plankorsning och genomfart Morgongåva (TRV 2017/4669). Alla
dessa tre exempel gäller steg 2 åtgärder som behandlar information och som ses som steg
1. Speciellt när information används verkar den allmänna uppfattningen i ÅVS-processen
vara att detta ses som steg 1, oavsett syftet med åtgärden. Det återfinns även problem
gällande andra steg 2-åtgärder även om dessa lika vanligt förekommande. Cykelstråk
Härad-Strängnäs (TRV 2014/88962), Väg 363 Vindelns industriområde (TRV 2016/15003),
Cykelstråk Cykling längs regionala vägar i Halland (TRV 2014/92318), Väg 570 genom Säve
(mellan Bärby och Gunnesby) (TRV 2014/59214) och E20 genom Västra Götaland TRV
2012/62806 är alla ÅVS:er som handlar om drift och underhåll som klassificerats felaktigt
som steg 1.

Ytterligare en aspekt som noteras är att utredningar ofta skrivs som steg 1-åtgärder. I 
genomgången av Åtgärdsbanken handlar detta om 11% av alla åtgärder som klassificeras 
som steg 1-åtgärder i Åtgärdsbanken (Se figur 13). I Väg 899 Eskilstuna har Fortsatt 
utredning av utformningen av infarterna på vägen kopplat till övrig utveckling av området till 

https://avs.trafikverket.se/webbplatser/AVS-00155
https://avs.trafikverket.se/webbplatser/AVS-00155
https://avs.trafikverket.se/webbplatser/AVS-00647
https://avs.trafikverket.se/webbplatser/AVS-00156
https://avs.trafikverket.se/webbplatser/AVS-00511
https://avs.trafikverket.se/webbplatser/AVS-00511
https://avs.trafikverket.se/webbplatser/AVS-00083
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2030 klassats som steg 1. Ett annat exempel på detta är Gång- och cykelväg i Nås där 
Kommun avser att genomföra en hastighetsmätning våren 2015 har klassificerat som steg 1. 
Plankorsning och genomfart Morgongåva (TRV 2017/4669 återfinns ytterligare två exempel, 
dels en utredning av åtgärder kring befintlig passage för gående och cyklister vid 
plankorsning väg 72 och uppföljning år 2019 av åtgärder på järnvägens signalsystem och 
bomanläggning som minimerar väntetider vid bomfällning. 
 
I drygt 5% av fallen har steg 1-åtgärder klassificerats som steg 3 eller 4. Detta handlar inte 
om åtgärder enligt Owens(1999) “tänk om”-perspektiv. De flesta fall där steg 1-klassificerats 
som steg 3-4 åtgärder handlar det om paketering, där åtgärder återfinns under flera steg. 
Ofta används benämning forma inriktning och rekommenderade åtgärder för dessa. Där hela 
ett helt paket med åtgärder läggs in gemensamt i åtgärdsbanken. 
 
Det finns också ett flertal exempel på åtgärder som avstått ifrån att klassificera åtgärder i 
rapporten, där Åtgärdsvalsstudie Eskilstuna - Västerås och Åtgärdsvalsstudie Kivik är två 
exempel. Den förstnämnda har felaktigt klassificerat tre steg 2 åtgärder som steg 1 i 
Åtgärdsbanken, medan den andra har paketerat två steg 2-åtgärder som MM och 
klassificerat detta som steg 1. Att helt undvika att klassificera åtgärder är en ytterligare 
indikation på de svårigheter som finns att klassificera åtgärder enligt steg 1. 
 
Figur 13 ger en översiktlig bild av hur Åtgärdsbanken och i förlängningen Trafikverket 
definierar steg 1-åtgärder. Detta ger även en bild av svårigheterna med att klassificera steg 
1-åtgärder. Särskilt belyser det svårigheten att särskilja steg 1-åtgärder och icke-fysiska steg 
2-åtgärder. Denna genomgång ger också en bild av hur kategorien steg 1 används som 
uppsamlingskategori för åtgärder som annars faller utanför ramen för fyrstegsprincipen, 
framförallt rör det sig om fördjupningar (Se Figur 13). Det är intressant att endast 61% av 
åtgärderna som skrivs som steg 1 är möjliga steg 1-åtgärder. Detta trots att åtgärder som 
endast benämns som Mobility Management och information, som också kan vara steg 2-
åtgärder, har klassificerats under den första kategorin i brist på bättre information. 
 

 
Figur 14: Sammanfattning 5.1.2. 
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Figur 15: Sammanfattning av 5.1. 

5.2 Forskningsfråga 2: Vad för slags primära steg 1-åtgärder 
förekommer i ÅVS och i vilken omfattning? 

5.2.1 Genomgång 1: Åtgärdsbanken idag 
Något som framgår av genomgången av Åtgärdsbanken är att samma åtgärd klassificerats 
under flera steg i fyrstegsprincipen. Ett exempel på är där samma åtgärd klassificerats 
annorlunda är viltstängsel som hittats som åtgärd i sammanlagt 19 ÅVS:er. I sju av dessa 
har viltstängsel klassificerats som en steg 2-åtgärd, i ytterligare sju fall som en steg 3-åtgärd 
och i fyra fall som en steg 4-åtgärd. Dessutom har en ÅVS klassificerat det som fördjupning. 
Förklaring till detta skulle kunna vara åtgärden ses på olika sätt, beroende på synsätt. Om 
åtgärden ses som komplettering av viltstängsel kan det ses som en steg 2-åtgärd. Det kan 
också vara så att stängslingen inte ses som en tillräckligt omfattande åtgärd för att vara 
ombyggnation av infrastruktur och därmed klassificeras som steg 2. Ytterligare en orsak till 
att viltstängsel klassificeras som steg 2 är att åtgärden anses medföra effektivare 
användning av instängslad anläggning på grund av minskad oro för viltolyckor eller minskad 
mängd faktiska viltolyckor, och därmed klassificeras som steg 2. Ser man istället att 
viltstängslets konstruktion behöver vara så pass robust att det istället ses som infrastruktur, 
kan det räknas som en steg 3-åtgärd eller 4-åtgärd. Steg 3 om det är en ombyggnation av 
vägren eller mindre sträcka eller steg 4 om det är en egen infrastruktur. Att olika 
systemkulturer eller synsätt väljer att se samma åtgärd på olika sätt gör fyrstegsprincipen 
svårhanterlig. Därtill är något som är tydligt för viltstängslingsåtgärder att de som 
klassificerats som steg 4 ofta inkluderar viltpassager och ekodukter som är en annan åtgärd 
och tillhör steg 4-kategorier. 

Det är problematiskt att åtgärder inom två olika steg i fyrstegsprincipen paketeras i samma 
åtgärdspaket och sedan klassificeras enligt ett av stegen. Detta går emot den stegvisa 
prövning som är central för fyrstegsprincipen, en prövning som ska vara det förhållningssätt 
som åtgärdsgenereringen i ÅVS-processen (Odhage, 2017), och alla former av förslag till 
åtgärder i transportsystemet (Prop. 2011/12:118), ska vila på. 
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Figur 16: Sammanfattning 5.2.1. 
 

5.2.2 Urval 1: Finna ÅVS:er med steg 1-åtgärder 
En genomgång av samtliga åtgärder i Åtgärdsbanken har genomförts. På grund av tidigare 
påtalade brister har en identifiering av potentiella steg 1-åtgärder skett fristående från 
klassificering av åtgärder utifrån fyrstegsprincipen som projektledaren för ÅVS:en antecknat i 
Åtgärdsbanken. Det vill säga åtgärder ifyllda som steg 1 i Åtgärdsbanken, har per automatik 
inte bedömts som steg 1-åtgärder enligt författarnas förståelse av Trafikverket definition över 
vad som är steg 1-åtgärd. Alla möjliga steg 1-åtgärder och oklara åtgärder som ingår i 
Åtgärdsbanken har markerats i en särskild kopia av det uttag som laddats ned. Totalt har 
cirka 400 åtgärder bedömts som möjliga steg 1-åtgärder eller åtgärd av oklara art. Detta 
renderade i ett urval på totalt 150 ÅVS:er som ansågs ha potential att innehålla steg 1-
åtgärder.   
 

 
Figur 17: Exempel på tre möjliga steg 1-åtgärder från genomgången av Åtgärdsbanken. 
 

 
Figur 18: Sammanfattning 5.2.2. 

5.2.3 Urval 2: Ett stringent urval, bortsortering av ÅVS:er 
Det har framkommit under den initiala genomgången av Åtgärdsbanken att den innehåller 
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åtgärder från ÅVS:er av olika karaktär. För att ha ett stringent urval, har det av denna 
anledning skett ett bortval av ett antal ÅVS:er från de 150 ÅVS:er som valdes ut initialt enligt 
följande: 

1. Den första bortvalsgruppen innehåller de ÅVS:er som har valts bort för att de ej var
färdigställda eller saknade dokumentation i ÅVS-portalen.

2. Den andra bortvalsgruppen är ÅVS:er som startade som andra utredningar innan
åtgärdsvalsmetodiken startats och som därefter blivit ÅVS:er. Detta inkluderar bland
annat stråkstudier och förstudier.

3. Den tredje bortvalsgruppen är ÅVS:er som har annan utförare än Trafikverket.

Den första bortvalsgruppen, ÅVS:er som saknar dokumentation utgjorde 3 stycken i urvalet 
om 150 ÅVS:er. Det andra bortvalskriteriet, ÅVS:er som startade som andra utredningar 
innan åtgärdsvalsmetodiken startats och som därefter blivit ÅVS:er, omfattade total 8 
ÅVS:er. Dessa är i huvudsak gjorda av kommuner samt några få kopplade till regional 
planering. ÅVS:er som faller under denna typ har ofta en annorlunda, mer avgränsad 
karaktär. Det tredje bortvalskriteriet, ÅVS:er med annan utförare än Trafikverket, innefattade 
inga ÅVS:er inom det aktuella urvalet. Dock nämns kriteriet här eftersom det varit med i 
arbetet. Sammantaget har dessa tre första bortval renderat i att 11 av 150 ÅVS:er valts bort, 
vilket innebar att 139 ÅVS:er kvarstod. 

Tabell 7: Kronologiska bortvalssteg i studien. 

Bortsorteringssteg Antal ÅVS:er 

Antal ÅVS:er i ÅVS-portalen 506 

Antal ÅVS:er som har granskats för steg 1-
åtgärder 

150 

Antal ÅVS:er efter bortval 1 147 

Antal ÅVS:er efter bortval 2 139 

Antal ÅVS:er efter bortval 3 139 

5.2.4 Genomgång 2: Den första läsningen av ÅVS:er 

5.2.4.1 Empiri från genomgång 2 
Vid genomläsning av rapporterna har klassificeringen av primära och sekundära åtgärder 
som gjorts baseras på den information som finns i rapporten. I många fall är det otydligt 
specificerat om en åtgärd är ett komplement till en annan åtgärd, alltså direkt beroende av 
annan åtgärd för att genomföras, eller varit en förberedelse för en annan åtgärd ska vara 
möjlig att genomföras. Det är också den förstnämnda av dessa, att en åtgärd är komplement 
ofta för att förstärka effekten av en fysisk åtgärd, som är den vanligaste orsaken till att en 
åtgärd blivit sekundär. En åtgärd som ses som komplementär beror i ett flertal ÅVS:er på hur 
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författarna till ÅVS:er väljer att uttrycka sig. I ett exempel görs en långsiktig MM-satsning på 
60-95 miljoner kronor (TRV 2015/98602, 2016). Eftersom den benämns som komplementär 
blir åtgärden därmed sekundär  En annan vanlig orsak till att vissa steg 1-åtgärder 
klassificerats som sekundära är att det ej funnits någon effektbedömning tillgänglig. Endast i 
ett fåtal fall har åtgärder uttryckligen beskrivits inte bidra till måluppfyllnad men 
rekommenderats ändå. Klassificeringen som primär är i mångt och mycket en direkt motsats 
till den sekundära vilket går att se i Tabell 8. 
 
Tabell 8: Författarnas operationalisering av primära och sekundära steg 1-åtgärder. 

Primär Sekundär 

Effektbedömd Ej effektbedömd 

Möjlig synergi, inte komplement. Komplement till annan åtgärd 

Direkt måluppfyllnad Inte bidra till måluppfyllnad 

Självstående åtgärd Förberedelse till annan åtgärd 

Notering: Operationaliseringen baserad på Giovani (2014). 
 
 
 
. 
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Figur 19: Staplarna visar skillnaden i antalet åtgärder mellan ÅVS-rapporter och 
inrapportering i Åtgärdsbanken för varje undersökt ÅVS. ÅVS:er med 1 åtgärd finnes längst 
till vänster med ökande antal åtgärder högerut. 



63 
 

 
I denna fas har även skett en kartläggning av antalet rekommenderade åtgärder enligt 
fyrstegsprincipen, där urvalets totala antal åtgärder av varje steg i fyrstegsprincipen 
kvantifierats. Detta har gjorts då det framkommit en tydlig skillnad i antalet åtgärder i de 
rekommenderade åtgärderna gentemot de inrapporterade i Åtgärdsbanken. Det 
framkommer att Åtgärdsbanken ofta innehåller paketeringar av åtgärder, extra tydligt är 
denna paketering för ÅVS:er med få antal åtgärder i Åtgärdsbanken (Se Figur 19). Detta 
påverkar hur många steg 1-åtgärder som de facto har genererats i ÅVS-processen. Det som 
däremot inte framträder av grafen är att paketering är särskilt framträdande bland steg 1-
åtgärder. Ofta benämns dessa också under samlingsnamnet Mobility management. Utifrån 
den kunskapen verkar det snarare som att paketering av steg 1 eller policy packaging är att 
sätt att dels se till att åtgärderna har tillräckligt stor effekt, men också att öka deras chans för 
genomförande (Witzell, 2017). Denna paketering sker främst mellan att åtgärder föreslagits 
under pröva tänkbara lösningar och innan samlad effektbedömning (SEB) görs. Detta beror 
sannolikt på att steg 1-åtgärder är svåra att effektbedöma (Johansson et al., 2018). 
Svårigheter att effektbedöma beror i sin tur sannolikt på att kunskapen om, och 
effektsamband för, steg 1 och 2 är bristande (Fernström et al., 2016; Johansson et al., 
2018). Relativt vanligt är också att paketering av steg 1-åtgärder sker efter avslutad ÅVS. En 
möjlig orsak till detta skulle kunna vara att åtgärder paketeras för att det krävs en 
särredovisning av och hantering av medfinansieringsavtal för samtliga åtgärder som inte 
naturligt faller på Trafikverket (Witzell, 2017). Detta krav medför mycket administrativt arbete 
och viss kostnad, vilket är särskilt problematiskt för små och billiga åtgärder, ofta steg 1. 
Problemet med uppackning av åtgärdspaket existerar också, dock i liten mån. Detta är viktigt 
att ta med sig då absolutbeloppet av dessa i själva verket är större än den direkta skillnaden 
intuitivt visar (se Tabell 9). En annan orsak till skillnaden i angivet antal är att alla åtgärder ej 
är inrapporterade till Åtgärdsbanken. Denna skillnad avspeglas inte heller i tillgängliga 
ställningstaganden, där en potentiell bortsortering annars kunnat ske. 
 
Tabell 9: Skillnaden i inrapporterade kontra faktiska åtgärder i Åtgärdsbanken. 

Antal 
åtgärd
er 

Faktis
kt 
antal 

Skillnad i antal åtgärder Absolutbelopp av skillnad i antal 
åtgärder 

1760 2178 418 520 

Notering: Baserad på författarnas bearbetning av data från Åtgärdsbanken. 
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Figur 20: Sammanfattning 5.2.4. 

5.2.5 Urval 3: Bortval av ÅVS:er utan steg 1-åtgärder 
Det tredje bortvalet utgör ÅVS:er som inte innehåller några steg 1-åtgärder bland 
rekommenderade åtgärder. Det innefattar sammanlagt 25 ÅVS:er, vilket gjorde att det 
slutgiltiga urvalet blev 114 ÅVS:er, innehållandes steg 1-åtgärder. 

5.2.6 Genomgång 3: En mer kvalitativ bild 
I syfte att skapa en bättre bild av hur och vilka steg 1-åtgärder genereras i ÅVS-processen 
har en andra genomgång av de kvarvarande 114 ÅVS-rapporterna med steg 1-åtgärder 
genomförts. Detta för att dels kvalitetssäkra det arbete som tidigare genererats, samt 
kvantifiera antalet steg 2-, 3- och 4-åtgärder samt fördjupningar, för att kunna klargöra hur 
stor andel av åtgärderna som faktiskt går under de olika stegen i fyrstegsprincipen. Just 
bristande systematik är ett problemområde som uppkommit under många delar av studien, 
vilket föranlett att en särskild vikt lagts vid noggrannheten i analyser, klassificeringar och 
bedömningar. Det har vid ett flertal tillfällen funnit diskrepanser mellan såväl antalet åtgärder 
i ÅVS-dokument och Åtgärdsbanken som mellan klassificeringar i ÅVS-dokument, 
Åtgärdsbanken och fyrstegsprincipen. Under genomgången av såväl Åtgärdsbanken som av 
ÅVS:erna har ett stort antal åtgärder (se Bilaga 1) hittats som antingen inte klassificerats 
tydligt i ett steg, klassificerats i olika steg i olika ÅVS:er, eller helt enkelt varit av sådan art att 
de svårligen kunnat klassificerats i ett steg intuitivt. Av det sistnämnda skälet har fortsatt vikt 
lagts vid att notera avsteg och motivera klassificeringar se Bilaga 2. För motivering av ett 
antal svår klassificerade åtgärder, se Bilaga 3. Att vissa åtgärder ligger i en gråzon mellan 
flera steg är sannolikt också en bidragande orsak till den otydliga bild av steg 1-åtgärder 
som framgår av 5.1.2. Slutligen framgick det under den andra genomläsningen att totalt 65 
ÅVS:er har primära steg 1-åtgärder och 49 ÅVS:er endast har sekundära steg 1-åtgärder. 

5.2.6.1 Empiri från genomläsning 2 
Som tidigare beskrivits är en genomgående tendens som noterats att fördjupningar skrivs 
som steg 1-åtgärder. Ett annat exempel på svårklassificerad åtgärd är sådana åtgärder där 
en fördjupning görs med ett uttalat mål att utföra en annan åtgärd. Under genomläsningen 
har det även varit tydligt vissa åtgärder som benämns fördjupningar eller utredningar och i 
rapporten är klassificerade som steg 1-åtgärder egentligen handlar om steg 2-4. Detta 
framgår genom att dessa åtgärder har benämningar som till exempel utredning av breddning 
av väg men är sedan prissatt motsvarande priset för byggnation av den fysiska infrastruktur 
som sägs utredas. 

Ytterligare ett svårdeferensierat område är gränsen mellan steg 1-2 (Odhage, 2017). 
Precis som det framgår i genomgången av Åtgärdsbanken i 5.1.2 klassificeras ofta icke-
fysiska steg 2 åtgärder som steg 1. Detta har även varit framträdande vid genomläsningen 
av ÅVS-rapporterna. Vissa åtgärder som handlar om information gällande trafiksäkerhet 
genom beteendepåverkan har tolkats som att vara steg 2, medan de av Trafikverket ofta 
tolkats dem som steg 1. En anledning till ovanstående kan vara det stora antalet måltydelser 
som involverar trafiksäkerhet. Nästan alla ÅVS:er har direkta mål om trafiksäkerhet, vilket är 
rimligt eftersom de nationella transportpolitiska målen till stor del involverar just 
trafiksäkerhet, men att dessa är så tydligt överrepresenterade är intressant. Dessutom 
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innehåller ett flertal ÅVS:endast mål innefattar trafiksäkerhet. Att då kunna rättfärdiga 
åtgärder som söker minska transportbehov eller överflytta transport till mer miljövänliga 
transportsätt är förståeligt svårt. Typiska åtgärder i steg 2 inom Mobility Management (MM) 
inbegriper åtgärder för trafiksäkerhet som att i ha information kring att hålla hastigheten, etc, 
informera om anna lämplig körväg eller informera om säkerhetsbrister som uppstår vid 
spårspring. 

5.2.6.2 Fördelning av åtgärder i urvalet (114) 
Urvalet för denna sammanställning utgör de 114 ÅVS:er som innehåller steg 1-åtgärder. 
Detta urval utgör således de cirka 20% av de sammanlagt 506 ÅVS:er som har åtgärder 
inrapporterade i Åtgärdsbanken. 
 
Majoriteten av dessa åtgärder är likt Åtgärdsbankens fördelade på steg 2- och 3-åtgärder. 
Utifrån den definition av fyrstegsprincipen samt tolkningen som gjorts av primära och 
sekundära åtgärder baserade på Givoni (2014) utgör primära åtgärder cirka två tredjedelar 
av alla steg 1-åtgärder, där primära steg 1-åtgärder utgör 13% av det totala urvalet av 
åtgärder. Viktigt att ha i åtanke vid läsning av nedanstående graf är att den endast utgör ett 
urval av de 114 ÅVS:er innehållandes steg 1-åtgärder. Utöver detta är det viktigt att ha i 
åtanke de övriga 356 ÅVS:er som ej gick vidare från första urvalet i Åtgärdsbanken inte 
innehåller några steg 1-åtgärder enligt studien. Förvisso finns som tidigare nämnt betydande 
dokumenteringsbrister i Åtgärdsbanken varvid dessa sannolikt innehåller ett fåtal steg 1-
åtgärder, men för enkelhets skull antas dessa dock inte innehålla steg 1-åtgärder. Detta 
skulle innebär att endast 30 % av alla ÅVS:er innehåller steg 1-åtgärder 
 
 

 
Figur 21: Fördelningen av åtgärder enligt fyrstegsprincipen i de 114 ÅVS:erna som utgjorde 
Genomgång 3. Antal åtgärder per steg inom parentes. 
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Tabell 10: Skillnader i angivet och faktiskt antal åtgärder i Åtgärdsbanken, samt fördelning av 
åtgärder. 

Antal 
åtgärd
er 

Faktis
kt 
antal 

Skillna
d i 
antal 
åtgärd
er 

Antal 
steg 1-
åtgärd
er 

Primär
a steg 
1-
åtgärd
er 

Sekun
dära 
steg 1-
åtgärd
er 

Steg 2-
åtgärd
er 

Steg 3-
åtgärd
er 

Steg 4-
åtgärd
er 

Fördju
pning 

1535 1930 395 394 253 141 513 599 237 176 

Bortser man dessutom från de 49 ÅVS:er med endast sekundära åtgärd och istället ser till 
antalet ÅVS:er innehållandes primära steg 1-åtgärder, som sägs kunna bidra till 
måluppfyllnad, utgör dessa endast 65 av ett totalt urval på 506. Det mest anmärkningsvärda 
utifrån tidigare antagande i föregående stycket är att de övriga 431 ÅVS:er eller 87% inte 
innehåller några primära steg 1-åtgärder enligt undersökningen. Även om det skulle existera 
enstaka steg 1-åtgärder som ej redovisats i Åtgärdsbanken i dessa rapporter, är siffran 
väldigt låg. Huruvida det rör sig om ett underutnyttjande av steg 1-åtgärder är svårt att 
fastställa då för detta krävs en definition av hur stor andel av ÅVS:erna som borde ha 
primära steg 1-åtgärder, men detta är en indikation på att så är fallet. 

Tabell 11: Fördelningen av steg 1-åtgärder utifrån primär och sekundär karaktär i de 114 
ÅVS:er som utgjorde genomgång 2. 

ÅVSer Med 
primära 
steg 1-
åtgärder 

Vars steg 
1-åtgärder
endast är
sekundära

65 49 

Steg 1-åtgärder Primära Sekundära 

253 141 

64% 36 % 



67 
 

 

 
Figur 22: Sammanfattning 5.2.6. 

5.2.7 Urval 4: Kategorisering av steg 1-åtgärder 
 
ÅVS:er innehållandes primära steg 1-åtgärder har undersökts närmare. I denna del har en 
kategorisering av åtgärder skett. Det finns olika sätt att typologisera styrmedel (Hoods, 
2007). Detta gäller även hur klassificering skett på inom fyrstegsprincipen. Således kommer 
en analys av använda typologiseringar enligt fyrstegsprincipen analyserar innan ett val 
operationell typologi sker. 
 

5.2.7.1 Empiri från kategorisering av steg 1-åtgärder 
 
I beskrivning av ÅVS-processen återfinns en idélista med följande kategorisering: Skatter, 
avgifter och subventioner; Mobility management; Reglering, lagstiftning; Planering och 
lokalisering (Trafikverket et al. 2015). En liknande klassificering återfinns i den gällande, 
alltså den nyare, definitionen av fyrstegsprincipen (Prop. 2011/12:118, s.50). Här benämns 
både under steg 1 och 2-åtgärder att dessa kan ske genom insatser inom, styrning, 
reglering, påverkan och information. Under steg 1-åtgärder benämns också planering som 
en vertyg. Båda dess följer till väldigt hög grad den typologi som omnämns av Hoods (2007) 
både i hans ursprungliga beskrivning NATO (Hood, 1986) och i hans kritik mot Bertelmans-
Videc et al. (2010) välanvända typologi: moroten, piskan och predikan (Hoods, 2007). Det 
finns också klara likheter med vad Hood (2007) kallar påverkande verktyg och trafikverkets 
klassificering. Hood menar också att de flesta väletablerade typologierna på en nivå eller en 
annan gör en skillnad på just, styrmedel, information, lagstiftning och arkitektur. Denna 
ytterst lik den klassificering som Trafikverket (Trafikverket et al., 2015) och Regeringen 
(Prop. 2011/12:118) använder (Se Tabell 5). 
 
MM är en viktig del av steg 1 (TRV 2011/17304) och någon som framgått av genomgången 
är att de ofta används som ett samlingsnamn för de mindre inskränkande steg 1-åtgärder i 
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ÅVS-processen. Definition av begreppet har inhämtats från European platform on Mobility 
Managements (EPOMM, 2009) forskningsprojekt MAX som initialt definierade begreppet i 
Europa. Detta projekt klassificerade även sju grupper av MM-åtgärder: Informationsåtgärder, 
Reklamåtgärder, Åtgärder inom organisation och koordinering, Utbildningsinsatser, 
Platsbaserade åtgärder, Telekommunikation och flexibel tidsplanering & 
Stödjande/integrerande åtgärder. Dessa påminner i stor grad om underkategorierna till MM 
gjorda i Trafikverkets Idélista (Trafikverket, et al., 2015), men i EPOMM:s klassificering 
inkluderas även Telekommunikation och flexibel tidsplanering. Dessutom innehåller 
EPOMM-klassificeringen en stödjande definition. Dels en definition av  MM i sin helhet, samt 
av varje kategori, något som underlättar klassificering av åtgärder. 

Något som kan problematiseras i sammanhanget är att Trafikverkets Idélista (Trafikverket et 
al., 2015) väljer att särskilja åtgärdskategorierna Mobility management-åtgärder för att 
minska resandet och Mobility management i byggskedet. Detta är något som behöver 
uppmärksammas, speciellt i kopplingen till den sistnämndas sekundära natur. Det går att 
ifrågasätta om dessa kategorier är nödvändiga, då MM inte är direkt kopplat till byggskedet 
och har för avsikt att verka transportdämpande. För att vara stringenta i hanteringen av MM 
så används inte de två ovanstående klassificieringarna utan endast EPOMM:s klassificering. 
Författarna menar att Mobility management-åtgärder för att minska resandet är allt för 
generellt, det vills säga inte en tillräckligt tydlig klassiciering. Dessa åtgärder kan utan vidare 
klassificeras i mer precisa klasser som de sju från EPOMM som nämns i paragrafen ovanför. 
Mobility management i byggskedet används inte eftersom sådana åtgärder genom stuien 
uteslutande visat sig vara sekundära steg 1-åtgärder, och denna del av rapporten arbetar 
endast med primära steg 1-åtgärder. Klassen fyller alltså ingen funktion. Därutöver har 
författarna tvingats sammanföra reklam och information till en grupp. Detta då uppgifterna 
som finns tillgängliga i studerade ÅVS:er inte detaljerad nog att göra denna avvägning, 
varför författarna tvingats sammanföra reklam och information till en grupp. Att dessa inte 
går att särskilja är problematiskt då Trafikverket inte ska hålla på med opinionbildning 
(Fernström et al., 2016). Det ska tilläggas att dessa dessa åtgärder främst hamnar på andra 
aktörer ändå, då Trafikverket ej har rådighet över dessa oavsett (Fernström et al,. 2016). 

Lascoumes & Le Galés (2007) tar sin analys av styrmedel lite djupare utifrån ett 
governance-perspektiv och lyfter frågan kring legitmitetet. Denna studie har valt att inte 
fokusera på detta då det hamnar utanför uppsatsens avgränsningar. Någon som Lascoumes 
& Le Galés däremot lyfter och som saknas i Trafikverkets klassificeringar är agreement-
based and incentive based-policyer. I denna kategori skulle rent teoretiskt åtgärder som 
upphandling av fordon och infrastruktur kunna ingå. Även avsiktsförklaringen är i denna 
mening ett styrmedel för att främja ett effektivt och hållbart transportsystem, dock är inte 
avsiktsförklaring en lösning på de definierade problem i en ÅVS i sig och är således ingen 
steg 1-åtgärd i sammanhanget. Däremot är det väldigt oklart vad en åtgärd enligt 
Lascoumes & Le Galès (2007) de facto och de jure innebär i ÅVS-processen. En tänkbar idé 
skulle kunna innebär att sätta standarder om samverkan vid framtida planering. Det är 
frågan huruvida det ens finns möjlighet för denna styrmedelsform att beslutas utifrån 
processen, eller om de endast ingår muntliga överenskommelser. Själva samarbetet i 
arbetsgruppen som utgör en grund i ÅVS:en är på många sätt ett formellt samarbete om att 
förbättra transportsystemet genom samverkan med andra aktörer. Detta har dock tolkats 
som att vara planering, utifrån de kollaborativa samverkansformer de bygger på. 
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Styrmedel har i sin natur en social och en teknisk dimension som måste beaktas vid 
framtagandet av sådana åtgärder, samtidigt som styrmedel leder till andra resultat än de 
som är menade och förutsedda (Lascoumes & Le Galès, 2007). Genom ett instrumentellt 
rationellt synsätt på dessa styrmedel som fördefinierar problemet, och i sitt sätt antar 
funktionen av åtgärden i förväg, samt sätter en explicit relation mellan åtgärden och 
resultatet, finns risk att man missar de sociala aspekter som påverkar och påverkas av 
policystyrmedlet, samtidigt som en alltför stark kausalitet kan antas mellan just åtgärden och 
antagna effekter. Det är viktigt att problematisera styrmedels komplexa natur eftersom det 
också är en fråga om makt (ibid). Med detta i åtanke är det ytterligare intressant att koppla 
styrmedel mot förutsättningslösheten i ÅVS-processen, som är tänkt som en dialogbaserad 
process med just motivet att hitta nya sätt att lösa transportproblematiken (Trafikverket et al., 
2015). Givet en process där styrmedel är möjliga resultat behövs något som inte tar bort, 
men ändå hanterar eller i värsta fall lyfter upp den komplexa naturen hos styrmedel. Den 
kommunikativa handlingen med sin basis i samförstånd (Taylor 1998; Healey, 2003; m.fl.) 
torde då vara ett sätt att hantera komplexiteten hos styrmedel genom att applicera en 
kommunikativ rationalitet i processutförandet. Det går onekligen att se en koppling till 
planering som ett wicked problem såsom det definieras av Law (2006) även i relationen 
styrmedel och effekt, och då blir dialogen och kommunikationen än viktigare för att 
möjliggöra dess genomförande (Fernström et al., 2016). 
 
 

5.2.7.2 Klassificering av steg 1-åtgärder i urvalet (65) 
Detta har resulterat i en typologi bestående av 11 åtgärder som kvantifieras utifrån antalet 
primära steg 1-åtgärder i ÅVS-processen (Se Figur 23). 
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Figur 23: Fördelningen av primära steg 1-åtgärder utifrån typ av åtgärd. 
 
De primära steg 1-åtgärderna som återfinns i urvalet har klassificerats enligt Figur 23. Från 
vänster ses de sju kategorier av MM som enligt studiens operationalisering ingår i steg 1. De 
tre kategorierna längst till höger, Ekonomiska styrmedel, Planering & lokalisering, och 
Reglering och lagstiftning är kategorier som ingår i steg 1, men ej är MM. Planering & 
lokalisering är den största enskilda kategorin (77), nästan lika stor som den andra och tredje 
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största åtgärden tillsammans, MM- Reklam och information (47) respektive Platsbaserade 
åtgärder (33). MM som åtgärdstyp är dock dominerande, sammanlagt 147 åtgärder 
klassificeras som någon form av MM, mot 108 icke-MM-åtgärder. MM som åtgärdstyp är 
relativt utspridd över de olika kategorierna, förutom utbildningsinsatser. Odefinierad MM är  
sig ingen riktigt kategori utan resultatet av oklar dokumentation och ska därför inte ses som 
mer än en begränsning av operationalisering och klassificering. Reklam och information är 
klart störst, men eftersom detta är två sammanslagna kategorier är mönstret med jämn 
fördelning fortfarande relevant. Det går att fråga varför en kategori som Utbildningsinsatser 
är så liten som den är (4). Intressant är att förekomsten av kontrollerande styrmedel där de 
ekonomiska styrmedlen samt reglerande styrmedel ingår är relativt få. Detta skulle kunna 
bero på att dessa ofta kräver politiska beslut för att dessa ska genomföras. I de fall de 
framgångsrikt genomförts är det ofta i form av subventioner. Intressant är även att 
parkeringsavgifter är ett förhållandevis vanligt föreslaget styrmedel, trots att avgifter och 
skatter ses som väldigt inskränkande (Hood, 2007). En möjlig orsak till detta är det fått en 
acceptans bland allmänheten, samt att det ofta beslutas på kommunal nivå. Dessutom har 
parkeringsavgifter ett effektivt styrmedel för att styra bilresandet (Trafikverket, 2012). 
 
De två förstnämnda är av den mer kontrollerande sorten (Lascoumes & Le Galés, 2007) och 
där Trafikverket har viss rådighet att påverka dessa men att det främst är kommun och stat 
har mandat att införa dessa (Trafikverket, 2014). I övrigt har Trafikverket liten rådighet över 
de övriga 9 kategorierna. Information & reklam som är problematisk för Trafikverket att 
genomför såvida det inte är kopplat till byggskedet (Fernström, 2016), vilket också skulle 
innebära att de är sekundära (Givoni, 2014). Ytterligare tre av dessa åtgärdskategorier anser 
författarna är möjliga för Trafikverket att finansiera. Den första kategorien planering och 
lokalisering, exempelvis lokaliseringsutredning av busshållplatser är en åtgärdskategorier 
där det rör sig om planering av fysisk infrastruktur, men utanför trafiksystemet vilket gör att 
det finns möjlighet att finansiera. Utbildningsinsatser för att öka kunskapen om mobility 
management och steg 1, till exempel genom utvecklande av effektsamband (TRV 
2011/17304) eller rena föreläsningar. Därtill kan de även reglera genom avtalsmässiga 
styrmedel. Till exempel vid upphandling av ÅVS:er, fordon eller infrastruktur. 
 

 
Figur 24: Sammanfattning 5.2.7. 
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Figur 25: Sammanfattning 5.2. 
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5.3 Forskningsfråga 3: Vad kännetecknar ÅVS:er med primära 
steg 1-åtgärder? 
Detta avsnitt har till avsikt att ge en förklarande bild av underliggande egenskaper hos de 
ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder och hur rationaliteter och aktörskonstellationer påverkar 
detta, samt hur dessa kan ha påverkan på utfallet av ÅVS-processen. En fördjupad analys 
av deltagande organisationer har gjorts, detta då organisationer bär med sig rationaliteter 
som påverkar val i ÅVS-processen (Odhage, 2017). Dessa rationaliteter påverkar inte bara 
direkt valet av åtgärder, utan andra val som gjorts i ÅVS:en, där avgränsningar utgör tydliga 
formulerade sådana. För att undersöka detta har utgångspunkten för detta avsnitt varit 
projektorganisation. I samband med detta har även en översikt av ÅVS:ens avgränsningar 
skett, såväl gällande geografiska avgränsningar, avgränsningar gällande transportslag, samt 
avgränsningar gällande tidshorisont. Därutöver har en särskild kartläggning skett av ÅVS:er 
som är avgränsade till de första stegen i fyrstegsprincipen, steg 1-3. Det visade sig snart att 
det fanns ett tydligt samband mellan ÅVS:er avgränsade på kort sikt och fokus på steg 1-3, 
detta då det ger större möjligheter för steg 1-åtgärder att få påverkansmöjlighet på kort sikt 
(Trafikverket, 2014; Odhage, 2017). 
 

5.3.1 Projektorganisation 
I organisationsanalys som gjorts av deltagande arbetsgrupp har de uppkommit brister i 
dokumentation. Det har som med flera andra klassificeringar i ÅVS-dokument funnits en 
oklarhet i vad som faktiskt menas med aktörer och även hur dessa dokumenteras. Som 
tidigare nämnts återfinns det i en del ÅVS:er en del i dokumentet som kallas aktörer och 
intressenter, medan andra har presenterat arbetsgruppen i löpande text i beskrivning av 
organisation. Relativt vanligt är också att informationen funnits i en enklare presentationsruta 
i försättsbladet eller i en beskrivning av processen. Utöver detta har vissa ÅVS:er, särskilt så 
kallade förenklade ÅVS:er, bara en mindre text med namnet på deltagare och ingen 
definierad arbetsgrupp. 
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Figur 26: Organisationer i ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder (65 ÅVS:er). 
 
Det som är uppenbart i kartläggningen är att Trafikverket varit med på alla ÅVS:er (Se Figur 
26), vilket är rimligt med tanke på att det är Trafikverkets metodik. Dessutom har denna 
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uppsats valt bort ÅVS:er där annan aktör än Trafikverket angivits som utförare. Utöver detta 
är kommuner och privata konsulter de två i särklass vanligaste grupperna. Att privata 
konsulter är näst störst beror på att de ofta deltar som experter antingen i ÅVS-processen i 
sig, eller som experter inom analys. Utöver detta är regionala planeringsmyndigheter vanligt 
förekommande och deltar i drygt hälften av alla ÅVS:er. Att tre av de fyra mest närvarande 
organisationerna representerar Trafikverket, regional planeringsenhet och kommun, känns 
naturligt då dessa är ansvariga för nationell, regional eller kommunal trafikplanering. Att 
kommuner är vanligt förekommande är inte särskilt överraskande eftersom ÅVS:er ofta 
omfattar viktiga transportstråk, tätorter eller andra strategiskt viktiga platser inom kommuner. 
Vad gäller regioners medverkan så utförs ett flertal ÅVS:er på stråk, platser eller tätorter som 
är av regionalt intresse av olika anledningar, så det verkar rimligt att regionala myndigheter 
skulle kunna delta där. Dessutom sker ofta större stråkstudier på ett så pass omfattande 
område att den regionala nivån verkar särskilt lämpad för att behålla en god översikt över 
arbetet. 
 
Någon som är slående är att forskare och utbildning inte deltagit som aktör i någon ÅVS, 
endast i en ÅVS (TRV 2015/264) har ett betydande samarbete skett med ett 
forskningsinstitut, där ett analysverktyg för backcasting använts för att utvärdera åtgärder. Att 
Länsstyrelsen har problem med att finna en roll i ÅVS:er (Witzell, 2017) kan vara en 
anledning till att de endast suttit med i arbetsgruppen i sex av totalt 65 undersökta ÅVS:er. 
Inte heller NGO:er deltar i någon större utsträckning. De är dock med i nästan lika många 
ÅVS:er som Länsstyrelsen. Det är möjligt att det finns anledning att vidare undersöka deras 
faktiska delaktighet, men det går utanför denna studie. Likaså privata företag förekommer 
nästan inte alls i dessa ÅVS:ers arbetsgrupper. Kollektivtrafikmyndigheter deltar till skillnad 
från andra regionala institutioner i mindre än var femte undersökt ÅVS-process. Många 
ÅVS:er inbegriper problembilder där åtgärder inom kollektivtrafik är möjliga sätt att lösa dem, 
och många steg 1-åtgärder är kopplade till kollektivtrafik. Det går att sätta ett frågetecken 
kring varför inte kollektivtrafikmyndigheter sitter med i arbetsgruppen i fler ÅVS:er med 
primära steg 1-åtgärder. Om ÅVS-processen ska vara förutsättningslös och söker få in fler 
perspektiv kan just kollektivtrafikmyndigheter vara en möjlig källa till dessa perspektiv, 
samtidigt som de har ett stort ansvar för en nyckelaspekt till hållbart resande, nämligen 
kollektivtrafiken. Därmed ger den kvantitativa studien inte särskilt mycket information utifrån 
dessa fyra. Det är snarare frågan om organisationers frånvaro i arbetsgruppen som kan 
ligga till grund för problematisering av rationaliteter. Det är frågan vilka perspektiv och 
inneboende rationaliteter som går förlorade när aktörer som NGO, Forskare/utbildning, 
Privata företag och Länsstyrelsen deltar i så låg grad som de gör, vilket även till viss del 
gäller Regional kollektivtrafikmyndighet. 
 
Ur ett rationalitetsperspektiv är det svårt att dra för stora växlar av organisationsanalysen. 
De fyra största aktörerna, Trafikverket, Kommunal, Privata konsulter och Region, uppvisar 
alla olika rationaliteter under ÅVS-processen. Där är det snarare frågan om individuella 
aktörer från organisationerna i fallen Trafikverket, Kommunal och Region som uppvisar olika 
rationaliteter. Något som är intressant är att tre konsultbolag utmärker sig i antal ÅVS:er. Det 
skulle kunna vara ett tecken på att dessa konsultbolag lyckas lyfta steg 1-perspektivet bättre 
än andra. Orsaken till att just dessa tre företag förekommer så ofta i ÅVS sammanhang är 
inte något som ligger inom ramarna för den här rapporten och kommer således inte 
undersökas närmare. Det ger dock en fingervisning att konsulter med deras kommunikativa 
rationalitet kan underlätta uppkomsten av primära steg 1-åtgärder. Privata konsulter uppvisar 
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i arbetsgruppen ofta en kommunikativ rationalitet när de har rollen som processledare eller 
projektstöd, vilket är rimligt eftersom de deltar i processen utifrån dessa specificerade roller. 
En möjlig förklaring till varför detta leder till fler steg 1-åtgärder skulle kunna vara att det 
behövs en moderator som agerar neutralt för större workshopar att säkra den kunskapen 
som finns hos deltagarna (Trafikverket et al., 2015). Konsulter har i tidigare fall haft denna 
moderatorfunktion även som processledare där de med ett neutralt perspektiv lyft andra 
perspektiv än de som har prövats i tidigare processer och därmed ifrågasatt uppbyggda 
normer (Odhage, 2017) även i arbetsgruppen, vilket och i sin tur även underlättar 
generingen av och beslutet att gå vidare med steg 1 åtgärder. 

Figur 27: Sammanfattning av 5.3.1. 
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5.3.2 Geografiska avgränsningar 

 
Figur 28: Geografiska avgränsningar i ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder. 
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Resultatet från analysen av geografiska avgränsningar i ÅVS:er med primära steg 1-
åtgärder visar på en del intressanta saker (Figur 28). Det kanske mest intressanta är 
frånvaron av noder utöver Korsningar/Trafikplatser. Just Korsningar/Trafikplatser är ganska 
frekventa geografiska avgränsningar, vilket även går att se i Figur 28. Det är inte fastställt 
exakt vad det beror på, men ett stort antal ÅVS:er fokuserar på trafiksäkerhet. Korsningar 
och trafikplatser är vanliga fokuspunkter för trafikflöden från punkter med hög trafikalstring i 
tätorter, och där sker många konflikter mellan olika transportmodaliteter. Detta kan vara en 
anledning till att korsningar och trafikplatser föranleder ett fokus på trafiksäkerhetsaspekter, 
ofta för oskyddade trafikanter. Något som utmärker korsningar och trafikplatser är att att 
dessa ofta innebär ett arbete på kortare sikt. Det skulle kunna verka logiskt att även andra 
noder hade en liknande roll eftersom dessa också alstrar trafik. Dock finns som tidigare 
nämnt varken Bytespunkter eller Godsterminaler representerade bland de geografiska 
avgränsningarna. En möjlig anledning är att dessa typer av noder är del i ÅVS:er som istället 
domineras av andra geografiska avgränsningar. En ytterligare undersökning av noders roll i 
ÅVS:er som geografiska avgränsningar kan då vara en intressant framtida forskningsfråga. 

Vad gäller stråk och länkar är de den geografiska avgränsningen i hälften av alla ÅVS:er 
med primära steg 1-åtgärder. Detta resultat är knappast orimligt. Stråkstudier som gjordes 
tidigare av Trafikverket är idag ersatta av ÅVS, och i läsningen av ÅVS:er är en avgränsning 
som innebär en kortare eller längre vägsträcka vanliga. En anledning till just att stråk är så 
vanliga kan vara en koppling till regionalpolitiken och en förhandlande eller kommunikativ 
rationalitet. För att få resurser till de behov som finns kan ett stråk eller länk vara ett enklare 
sätt att visa på sammanhängande problem istället för att ta itu med punktinsatser på ett 
mindre avgränsat perspektiv. Det blir därmed en fråga om en strategisk framförhållning inför 
dialog med Trafikverket. Att just mindre länk är vanligare än större stråk beror kan delvis 
bero på att många ÅVS:er initieras efter att kommuner påvisat att problem föreligger, och att 
dessa problem då gäller en kortare sträcka. De mindre länkarna kan också ha enklare att 
hantera uppkomsten av trafik som genererar lokala problem. Några exempel på det är 
platsbaserade åtgärder vid skolor som föreslagits (Se bland annat TRV 2015/78107, AVS-
00184 (2014), TRV 2015/33558, TRV 2017/4669). Även samhällsplanering är en vanlig 
åtgärd i sammanhanget.  Längre sträckor som stora stråk ofta innebär kan ofta spänna över 
mer än en kommun och det kan då förståeligt vara svårt för en enskild kommun att ha en 
god förståelse för hela problematiken, detta kan vara en bidragande orsak till att endast 7 av 
11 större stråk har haft kommuner i arbetsgruppen. En annan orsak till stråkens 
dominerande numerär kan vara så enkel som att Trafikverket i rollen som väghållare för det 
statliga vägnätet arbetar utifrån en gammal kultur som byggare av transportinfrastruktur. 
Därmed kan stråken ses som en mer naturlig avgränsning för ÅVS-arbetet. 

Nättypen av geografisk avgränsing domineras av Tätort framför Region. Detta är helt rimligt 
eftersom det krävs en ÅVS av viss storlek för att uppnå sådan utbredning att klassificering 
som Region är lämplig. Det finns samtidigt ett liknande samband med tätorter som mindre 
länkar att det är enklare för dessa att påverka trafikalstringen, både genom platsbaserade 
åtgärde och även genom samhällsplanering ( Se bland annat TRV 2012/71241; TRV 
2015/9860; TVR 2015/33556). Samtidigt finns också många ÅVS:er som sträcker sig såväl 
inter- som intraregionalt representerade bland Större stråk. Tätort som klassificering är ofta 
aktuellt i ÅVS:er där en väg eller järnväg passerar igenom en tätort och där omkringliggande 
bebyggelse inkluderas i avgränsningen när vägen eller järnvägen är fokuspunkt. 
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Figur 29: Sammanfattning 5.3.2. 

5.3.3 Trafikverkets avgränsningar av tidshorisont 
Andra avgränsningar som kan göras i en ÅVS är avgränsningar i tidsperspektivet för 
genomförande av åtgärder, den tidshorisont som åtgärderna i ÅVS:en har som målår 
(Trafikverket et al., 2015). 
 
 

 
Figur 30: Angiven tidshorisont för ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder. 
 
Som går att se i Figur 30 har de flesta ÅVS:er redovisat någon form av tidshorisont för 
arbetet med åtgärder. Alla ÅVS:er behandlar det korta tidsperspektivet, men intressant nog 
innehåller 18 ÅVS:er endast det korta tidsperspektivet. Det innebär att dessa ÅVS:er 
eftersöker åtgärder som ska genomföras inom 5 år. Vanligt förekommande i det korta 
tidsperspektivet är att det medför att fokus hamnar i stort på steg 1-3 i fyrstegsprincipen 
eftersom större ombyggnationer och nybyggnationer svårligen kan genomföras under en så 
kort tidsperiod. Det finns flera exempel också där ÅVS:er fokuserar på steg 1- och 2-
åtgärder eftersom det finns andra, större åtgärder som redan ligger på nationell 
planeringsnivå och man istället söker åtgärder som kan genomföras på kort sikt för att mildra 
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problemen (AVS-00491, 2013; AVS-00184, 2014; AVS-00183, 2015). Intressant nog är det 
främst dessa ÅVS:er som har en betydande del av åtgärderna som utgör primära steg 1-
åtgärder. Sex av de sju ÅVS:er med högst andel primära steg 1-åtgärder har endast 
åtgärder på kort sikt. Den sjunde har åtgärder föreslagna på max sju års sikt. Som tidigare 
påpekat finns finns svårigheter att stanna vid dessa steg 1-2 åtgärder (Odhage, 2017). 
Odhage menar att “möjligheten att kunna utveckla åtgärder ur ett problem liksom att också 
stanna vid kostnadseffektiva steg 1 och 2- åtgärder som onödiggör kostsamma 
fyrstegslösningar, det är ideala föreställningar som knappt någonsin kan föreligga eller i alla 
falla enkelt komma till uttryck”  (Odhage, 2017, s.235). Intressant kopplat till föregående är 
att bäst förutsättningar för att kostnadseffektiva steg 1-åtgärder ska få en betydande 
genomslagskraft verkar således vara när möjligheten att genomföra steg 4-åtgärder 
minimeras. Utifrån denna iakttagelse verkar processen företräda en linjär idé snarare än en 
stegvis utveckling, där steg 1- och 2-åtgärder i huvudsak handlar om den närliggande tiden 
(Odhage, 2017). Detta uttrycks än mer genom att avgränsning tidsmässigt till kort sikt i 
huvudsak är för att fokusera på steg 1- & 2-åtgärder, men även att en klar majoritet av steg 
1- och 2-åtgärder behandlar ett kortare tidsperspektiv.

När det gäller längre perspektiv är det genomgående att ÅVS:er som innehåller ett långt 
tidsperspektiv även innehåller ett medellångt och ett kort sådant. Utöver exempelvis 
osäkerhetsfaktorer och andra variabler är en förklaring till varför det korta och särskilt det 
medellånga perspektiven är större än det långa perspektivet, trots att ÅVS-processen är en 
strategisk planeringsmetod, att nästa nationella transportplan gäller mellan 2018 och 2029 
(TRV 2017/32405). Att placera åtgärder inom detta fönster torde innebära större möjligheter 
att kunna finansiera dem, och det är även möjligt att då skapa den koppling mellan fysisk 
och ekonomiskt planering som efterfrågats av Trafikverket (Trafikverket et al., 2015) i och 
med att ÅVS-processen tillkom. Det långa tidsperspektivet tenderar att fungera tätt ihop med 
ÅVS:er som handlar om inriktningar mer än enskilda åtgärder, ett exempel på en sådan är 
TRV 2014/139 där ÅVS:en explicit fokuserar på inriktning. Sådana ÅVS:er tar ofta sikte på 
samma tidsperspektiv som andra strategiska plandokument som översiktsplaner eller 
liknande regionala planer där målår som 2040 är vanliga. 

Figur 31: Sammanfattning 5.3.3. 

5.3.4 Avgränsningar i trafikslag 

Den sista avgränsning som studerats i ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder är vilka 
systemavgränsningar av tillhörande trafikslag som ÅVS:en arbetar med. ÅVS-processen är 
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menad att vara förutsättningslös och trafikslagsövergripande, men det finns trots det 
möjlighet att avgränsa bort vissa trafikslag (Trafikverket et al., 2015). 
 
 

 
Figur 32: Avgränsning utifrån trafikslag för ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder. 
 
Figur 32 visar fördelningen av ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder utifrån representerade 
trafikslag. En klar majoritet av dem är trafikslagsövergripande, vilket kan anses rimligt 
eftersom ÅVS-processen är tänkt att just förutsättningslös och inte anta lösningar i en 
enskild transportform. Vad gäller monoCykel är dessa ÅVS:er intressanta eftersom de delar 
likheter med många av de cykelstrategier som kommuner och regioner i Sverige tar fram. I 
övrigt kan sägas att mono-ÅVS:er är viktiga att nämna utifrån grundpremissen att ÅVS ska 
söka lösningar i olika transportformer. Dessa ÅVS:er som endast tillhandahåller lösningar 
inom ett särskilt transportsätt kan onekligen kritiseras för sin monomodalitet. Det går att 
ifrågasätta ÅVS-processens praktiska applikation om en av fem ÅVS:er med primära steg 1-
åtgärder handhar endast ett transportsätt, när det går så pass emot grundtanken. Brister i 
processen kan absolut röra sig om spädbarnssjukdomar (Odhage, 2017), men det är viktigt 
att problematisera likväl. En annan form av enkelspårig ÅVS är MonoJärnväg. Dessa utgör 
tre styckna av 11 ÅVS:er fokuserade på större stråk. Detta är problematiskt i sig, därtill har 
det under genomläsningen uppkommit att ÅVS:er som valt att inte inkludera ett trafikslag för 
att hålla komplexiteten nere. Ofta handlar det om just om att järnväg som exkluderas. Det 
måste lyftas vad syftet med den enskilda ÅVS:en är i dessa fall och hur arbetsgruppen 
resonerat vid initieringen. Detta är en intressant fråga att ta med till framtida forskning med 
exempelvis intervjuer av projektledare eller kritisk diskursanalys av ÅVS-dokument.
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Figur 33: Sammanfattning 5.3.4. 

5.3.5 Samband och mönster i ÅVS:ers avgränsningar 
 
Från Tabell 12 går det att se ett antal intressanta saker. Stödjande åtgärder verkar vara 
aktuella främst på de större stråken, där möjligheten finns att öka kvaliteten på utbudet och 
därmed påverka möjligheten att resa kollektivt. Ytterligare ett samband är det mellan 
information och reklam och dessa är mindre närvarande på just större stråk och regioner, 
medan de främst används på korsningar och mindre länkar. Detta beror sannolikt på att 
Trafikverket inte ska arbeta med opinionsbildning (Fernström et al., 2016), medan det på 
lokala nivå finns större möjlighet att påverka trafikalstringen och valet av färdmedel. 
Liknande samband syns också bland platsbaserade åtgärder, där de mer lokala geografiska 
avgränsningarna tätort och mindre länkar har högre andel av dessa. Ett resultat som 
verkligen utmärker sig är att ekonomiska styrmedel främst har tillämpats på tätorts- och 
regionnivå. Detta beror sannolikt på att dessa ÅVS:er har möjlighet att använda 
parkeringsavgifter som verktyg, men även subventioner av kollektivtrafik är ett vanligt 
ekonomiskt styrmedel i dessa fall. Ytterligare ett starkt samband är att större stråk i hög grad 
tillämpar planering för att påverka resebeteende. Detta är rimligt då det finns synergier 
mellan att planera i stationsnära lägen och att säkerställa god funktion i viktiga regionala 
stråk (Trafikverket 2014). 
 

 
 
Figur 34: Använd färgskala för att förtydliga avvikelser i procentenheter från urvalet i de 65 
ÅVS:er med Primära steg 1-åtgärder. 
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Tabell 12: Samband mellan Geografiska avgränsningar och olika åtgärdstyper. 

 MM - 
Odefin
erat 

Stödja
nde/int
egrera
nde 
åtgärd
er 

MM - 
Rekla
m och 
inform
ation 

Organi
sation 
och 
koordi
nering 
av 
resenä
rer 

Utbildn
ingsins
atser 

Platsb
aserad
e 
åtgärd
er 

Teleko
mmuni
kation 
och 
flexibel 
tidspla
nering 

Ekono
miska 
styrme
del 

Planeri
ng, 
lokalis
ering 

Regleri
ng, 
lagstift
ning 
 
 
 
 

Större stråk 5% 17% 9% 8% 0% 

6% 

3% 5% 43% 

5% 

Mindre länk 0% 

5% 

30% 9% 0% 18% 9% 5% 22% 

1% 

Kosningar 0% 6% 28% 11% 0% 11% 6% 0% 39% 

0% 

Tätort 0% 9% 18% 

2% 

4% 18% 4% 14% 29% 

4% 

Region 5% 8% 8% 14% 5% 11% 3% 22% 24% 

0% 

Medel 2% 9% 19% 8% 2% 13% 5% 9% 30% 3% 

 
 
 
Ett annat samband som också undersökts är det mellan geografisk avgränsning och 
tidsperspektiv. Tabell 13 visar att det finns stora skillnader mellan hur de olika geografiska 
avgränsningarna används. Ett tydligt samband är att korsningar i hög utsträckning fokuserar 
på kort sikt. Detta beror sannolikt på att korsningar är relativt enkla att lösa genom mindre 
åtgärder som skyltningar, mindre ombyggnader och informationskampanjer som går att 
genomföra på kort sikt. Ett annat starkt samband är att främst regioner, större stråk och 
tätorter fokuserar på längre sikt. Region-ÅVS:erna är relativt få och har lite olika karaktär, där 
tre av dessa kännetecknas av ett trafikslagsövergripande synsätt, medan två är snarare 
regionala cykelplaner och endast fokuserar på cykel. Det är dessa trafikslagsövergripande 
ÅVS:er som också är de som fokuserar på lång sikt. Precis som vid tätorterna möts många 
trafikslag på dessa platser, vilket skapar flertal negativa externaliteter. Detta kan vara en 
bidragande orsak att ett mer strategiskt tänk, och samarbeten med t.ex kommunernas 
översiktsplaner. Gällande större stråk finns ett tydligt fokus på längre sikt. Detta handlar 
snarare om den regionalpolitiska inblandningen belyser hur viktiga dessa stråk är. 
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Tabell 13: Samband mellan geografiska avgränsningar och tidsperspektiv. 

Kort sikt Medellång sikt Lång sikt Saknas 

Större stråk 9% 36% 

45% 

9% 

Mindre länk 24% 33% 24% 19% 

Korsningar 50% 25% 17% 8% 

Tätorter 33% 13% 47% 7% 

Regioner 

20% 20% 

60% 0% 

Medel 
28% 26% 35% 11% 

Sist har också en jämförelse mellan tidsperspektiv och vilka åtgärder som genererats. Tabell 
14 visar på några intressanta samband. Bland annat några svagare samband, däribland att 
stödjande åtgärder och organisation åtgärder framförallt är närvarande på kort sikt. Det 
starkaste sambandet syns på åtgärder av typen planering och lokalisering som framförallt är 
satta på medellång sikt. Vad detta beror på är inte fastställt, men både gällande 
aktörssamverkan och bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen finns behov av längre sikt för att 
det ska anses vara nödvändigt att föreslå dem. 
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Tabell 14: Samband mellan tidsperspektiv och olika åtgärdstyper. 

  

MM - 
Odefin
erat 

Stödja
nde/int
egrera
nde 
åtgärd
er 

MM - 
Rekla
m och 
inform
ation 

Organi
sation 
och 
koordi
nering 
av 
resenä
rer 

Utbildn
ingsins
atser 

Platsb
aserad
e 
åtgärd
er 

Teleko
mmuni
kation 
och 
flexibel 
tidspla
nering 

Ekono
miska 
styrme
del 

Planeri
ng, 
lokalis
ering 

Regler
ing, 
lagstift
ning 

Kort 
sikt 

2% 17% 19% 13% 2% 6% 6% 10% 23% 2% 

Medell
ång 
sikt 

2% 4% 26% 2% 4% 13% 2% 4% 43% 2% 

Lång 
sikt 

1% 9% 16% 10% 1% 13% 6% 11% 29% 4% 

Medel 2% 9% 19% 8% 2% 13% 5% 9% 30% 3% 

 

 
Figur 35: Sammanfattning 5.3. 
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6. Diskussion och slutsatser
I denna del kommer diskussioner att föras med utgångspunkt i de resultat som framkommit i 
kapitel 5 utifrån det syfte och de forskningsfrågor som nämns i kapitel 1, samt argumentation 
om möjliga rekommendationer och framtida forskning. Därutöver tillkommer en diskussion 
om Åtgärdsbanken eftersom de brister som identifierats i den under arbetet är så pass stora 
att de behöver nämnas. 

En grundförutsättning i denna uppsats har varit behovet av att undersöka ÅVS-processen, 
dess utfall och fyrstegsprincipens delar i utvecklingen av det svenska transportsystemet. 
Utifrån ett perspektiv av hållbar transport och Trafikverkets principiella och praktiska 
förståelse av steg 1 har 150 enskilda ÅVS-processer undersökts. Syftet med studien har 
varit att empiriskt undersöka förekomsten av steg 1-åtgärder i ÅVS-processen och att lyfta 
upp diskussionen gällande den roll ÅVS har i utvecklingen av ett hållbart transportsystem. 
Med tre specificerade forskningsfrågor har syftet undersökts och resultaten sedan 
strukturerats för att besvara dem. 

Fokus för studien har varit en förståelse av steg 1 både som teoretiskt begrepp genom 
litteratur om hållbart transport, men även som Trafikverkets begrepp utifrån deras principiella 
och praktiska definition av begreppet och fyrstegsprincipen i sin helhet. Den viktigaste delen 
av studien har varit de 150 ÅVS-rapporter som lästs och den efterföljande analysen och 
sammanställningen av dessa. Genom denna analys har mönster kunnat hittas för ÅVS-
processens skeende och utfall, där de viktigaste resultaten är att Trafikverket följer olika 
definitioner av fyrstegsprincipen, att steg 1 inte används stringent, att steg 1-åtgärder ofta 
paketeras för att säkerställa att de genomförs och att Trafikverket sällan använder steg 1-
åtgärder som primära åtgärder. Därutöver framkommer tydliga brister i Åtgärdsbanken som 
utgörs ett problem så väl för forskningsmetodik som dess roll som kunskapsåterförande 
databank. Vidare visar en kartläggning av primära steg 1-åtgärder på mönster i deras 
karaktär som leder till vidare diskussionsmaterial för detta kapitel 6. 

6.1 Fyrstegsprincipens oklarheter och möjligheter, samt steg 
1:s innebörd 
Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan de dualistiska definitionerna av 
fyrstegsprincipen och steg 1-åtgärders oklara struktur och användning i praktiken i ÅVS-
processen. Där steg 1-åtgärder används som uppsamlingskategori för fördjupningar i 
avsaknad av bättre definition och där svårigheter finns i att särskilja steg 1-åtgärder och 
icke-fysiska steg 2-åtgärder. Därtill präglas slutfasen av ÅVS-processen av en osäkerhet på 
steg 1-åtgärders effekt vilket gör att de ofta paketeras som Mobility Management (MM). När 
steg 1-åtgärder väl används kännetecknas dessa främst av reklam och information samt 
planering. Sammantaget ger detta en bild av att det finns en osäkerhet på vad steg 1-
åtgärder är och varför det ska användas, vilket kan vara en stark bidragande orsak till att 
steg 1-åtgärder används i så liten utsträckning som de gör. Utifrån denna svårtydda bild av 
steg 1-åtgärder, samtidigt som det främst är fysisk infrastruktur som förenar aktörer i ÅVS-
processen (Odhage, 2017) går det att ifrågasätta fyrstegsprincipens och steg 1-åtgärders roll 
i utvecklingen av ett hållbart transportsystem. 
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Både reglering och ekonomiska styrmedel är i sin natur inskränkande och det avspeglas 
även i ÅVS-processen genom att dessa används sparsamt. Samtidigt har steg 1- och 2-
åtgärder den största möjligheten av åtgärdsstegen i fyrstegsprincipen att påverka utveckling 
mot ett hållbart transportsystem (Trafikverket, 2014). Där utgör reglering och ekonomiska 
styrmedel de effektivaste styrmedlena (Lascoumes & Le Galés, 2007). Störst potential för 
dessa finns emellertid hos nationella eller till och med internationella styrmedel, men dessa 
beslut fattas ofta av Regeringen och Riksdagen (Trafikverket, 2014). Samtidigt finns det liten 
möjlighet för ÅVS:er att påverka dessa. Endast i två fall där ÅVS:er som hanterar 
Stockholms storstadsregion har en sådan åtgärd föreslagits, i de fallen trängselskattesystem 
som beslutas av Riksdagen. Det har även visat sig att det främst är på tätortsnivå 
ekonomiska styrmedel styrmedel används och då i form av kommunala regleringar. 
Trafikverket har däremot ett begränsat mandat att använda steg 1-åtgärder och när de inte 
heller får agera opinionsbildare tappar de nästan hela mandatet att påverka det nationella 
transportsystemet med styrmedel. Att ett flertal av de större stråken har relativt få steg 1-
åtgärder kan vara starkt kopplat till att de är så pass utbredda att de faller under nationell 
nivå, vilket försvårar möjligheten att kunna föreslå och genomföra övergripande steg 1-
åtgärder. De steg 1-åtgärder som genomförs på denna nivå är oftast planering, vilket är 
rimligt eftersom de kollaborativa metoder de bygger på fortfarande ligger under Trafikverket 
mandat. En annan möjlig målkonflikt som skulle kunna bidra till detta är den målkonflikt som 
kan uppkomma vid större stråk, t.ex en järnvägssträcka mellan två större orter. Om den 
skulle föreslå steg 1-åtgärder som skulle förespråkar minskat resande, skulle detta stråk 
prioriteras ner, vilket gör det till ett sorts moment 22 mellan regional betydelse och ett mer 
hållbart transportsystem. Denna komplexitet kan medföra att färre steg 1-åtgärder genereras 
på större stråk och att de steg 1-åtgärder som föreslås på de större stråken som har 
kopplingar till järnväg, snarare planerar för att gör det enklare att resa genom att centrera 
bebyggelsen nära stationerna. 
 
Det finns dock även ljuspunkter i användandet av fyrstegsprincipen i det nya 
planeringssystemet som ÅVS representerar. Det har visat sig att ÅVS:er har möjlighet att 
påverka genom steg 1-åtgärder på mer lokal nivå och ett flertal exempel finns där dessa 
ersatt mer kostsamma åtgärder. Att lösningar för att göra detta på flera håll rör kortsiktiga 
lösningar för att mildra problemet på sträckor är en bra början, men det kan också vara ett 
tecken på början av ett förändrat förhållningssätt. Om man kan inse att steg 1-åtgärder kan 
ersätta ny- och ombyggnationer på kort sikt genom att avstanna den negativa utvecklingen 
med växande privatbilism och negativa externaliteter, kan sannolikt förståelsen för steg 1:s 
nytta sannolikt också öka på längre sikt. Redan nu verkar en tilltro finnas till att förtätning och 
omvandling i stationsnära lägen kan påverka utvecklingen i riktning mot ett hållbart 
transportsystem, men frågan är om och när resterande styrmedel också får den synen. 
Utifrån nuvarande utveckling med stort fokus på täthet och stationsnärhet kommer sannolikt 
kollektivtrafik- och cykelinfrastruktur också behöva expandera. 
 
Att Trafikverket då väljer att se steg 1-åtgärder som enbart styrmedel för att påverka valet av 
färdmedel och valet att resa har tydliga konsekvenser i omställningen av den nationella 
trafikplaneringen. Att inte särskilja att fysiska åtgärder har olika effekter när det gäller att nå 
de transportpolitiska målen och andra strategiska mål som hållbar transport efterfrågar kan 
göra att de nationellt uppsatta hållbarhetsmålen inte uppnås. Att bygga motorväg och bygga 
tunnelbana i en storstad är båda till exempel steg 4-åtgärder, men där tunnelbanan är klart 
mycket mer hållbar enligt Owens (1995), Banisters (2008) och Meyers (1999) resonemang, 
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då den har en positiv påverkan på valet av hållbara färdmedel. Samtidigt finns det en klar 
skillnad mellan styrmedel som verktyg för ett hållbart transportsystem och hållbar 
infrastruktur. Detta handlar till mångt och mycket om kostnaden som nybyggnation av 
infrastruktur medför, men även att det under såväl nybyggnation som drift av infrastruktur 
uppkommer såväl sociala som ekologiska problem. Att jämställa dessa åtgärder är kanske 
inte rättvist, men det problematiserar hur fyrstegsprincipen är konstruerad. 

Utifrån ovanstående går det att ifrågasätta fyrstegsprincipens nuvarande struktur. En lösning 
för att särskilja motorvägen och tunnelbanan är svår att konstruera. Att göra en 
underkategori till antingen steg 1 eller steg 4, som behandlar just fysisk infrastruktur går i 
linje med hållbar transport enligt Owens (1995), och är ett möjligt sätt. Likväl finns det 
sannolikt behov att bygga nya större vägar och även detta skulle troligen kunna gå i linje 
med det hållbara transportparadigmet, och det kan vara problematiskt att avgör om denna är 
hållbar eller ej. Det går således att fråga vad fyrstegsprincipen har för funktion. Det är också 
viktigt att tänka på att det finns schatteringar inom steg 4-åtgärder. En cykelmotorväg mellan 
två orter är med största sannolikhet mycket billigare än både en motorväg och ny 
kollektivtrafikinfrastruktur, men klassas trots det enligt samma kategori, steg 4. Således 
främjar fyrstegsprincipen i liten mån att billigare åtgärder genomförs. Om den nu varken kan 
agera för att främja ett omtänkande i transportsystemet eller vara vägledande för att 
genomföra billigare åtgärder, går det att ifrågasätta vad ändamålet med fyrstegsprincipen är. 
Mycket tyder på att fyrstegsprincipen främst handlar om att just genomföra 
samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder (Odhage, 2012; 2017; Nilsson et al., 2012) 

För samtidigt blir det något endimensionellt att titta enbart på transportminskining. 
Fyrstegsprincipen ska användas för att hitta samhällsekonomiskt effektiva åtgärder 
(Odhage, 2012; 2017; Nilsson et al., 2012). Detta innebär då att en åtgärd egentligen ska 
vara samhällsekonomiskt lönsam för att rekommenderas, även om denna studie funnit att så 
absolut inte behöver vara fallet i praktiken. Om det ändå antas att detta kriterium uppfylls så 
är kostnaden en viktig fråga. I såväl litteraturen (TRV 2011/17304) som läsningen av ÅVS-
rapporter framgår att icke-fysiska åtgärder i stort är klart billigare än fysiska åtgärder. Det 
kan då ifrågasättas om fysiska åtgärder som innebär transportminskning är 
samhällsekonomiskt lönsamma. Den stora majoriteten av icke-fysiska åtgärder i studien har 
låg måluppfyllnad och trots att de oftast är klart billigare än fysiska åtgärder ifrågasätts deras 
berättigande utifrån mängden måluppfyllnad för den relativt ringa kostnaden. De fysiska 
åtgärderna är oftast dyrare, och det går då också att fråga vilken sorts fysiska åtgärder som 
skulle ha en transportminskande fråga. Särskilt nya vägar innebär inducerad trafik (Goodwin, 
1996). Åtgärder som att stänga vägar eller minska antalet körfält kan falla under 
transportminskade åtgärder. 

En tredje aspekt av steg 1 är “tänk om”-perspektivet. En viktig förutsättning för hållbar 
transport är att komma bort från det tidigare tankesättet att förutse och tillgodose 
transportefterfrågan, särskilt genom att bygga ny fysisk infrastruktur, vilket tidigare varit 
centralt i Trafikverkets sektorsmandat (Nilsson et al., 2012). Att då återigen försöka lösa 
transportsystemets problem med hjälp av ytterligare infrastruktur kan svårligen ses som ett 
“tänk om”-perspektiv. Visserligen kan transportminskning via fysiska åtgärder i sig ses som 
ett nytänkande, men vägar har stängts av tidigare, körfält har smalnats av, och 
påverkansåtgärder som hinder och skyltning har också funnits under en längre tid. Det är 
problematiskt att nyttan, särskilt av vägars nybyggnation, så ofta kopplas direkt till hur 
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mycket trafik som kommer att använda anläggningen (Nilsson et al, 2012). Det blir ofta svårt 
att argumentera för en större investering utifrån något annat perspektiv än att en högre 
trafikmängd kräver den. 
 
Ytterligare en aspekt av fysiska åtgärders plats bland åtgärder för hållbar transport är hur 
ofta fysiska åtgärder redan idag förekommer i ÅVS:er. Närmare 90% av ÅVS:erna har inte 
primära steg 1-åtgärder. Det innebär att i de flesta av dessa närmare 90% är det just fysiska 
åtgärder som är de huvudsakliga åtgärderna. Med det i åtanke kan det ifrågasättas huruvida 
fysiska åtgärder med transportdämpande verkan som åtgärdstyp behöver vara en del av 
steg 1 för att ändå få tillräckligt fokus för realiseras. Fysiska åtgärder tas även fram i 
litteraturen som en gren av åtgärder som redan idag är om inte överrepresenterade i ÅVS:er 
så ändå tillräckligt representerade i nuvarande ÅVS-praktik (Odhage, 2012; Witzell, 2017; 
Strömblad et al., 2017; m.fl.). Om sådana åtgärder gavs plats även i steg 1 finns det en risk 
att andra, icke-fysiska åtgärder av steg 1-typ skulle kunna hamna i skymundan, särskilt 
eftersom Trafikverkets direktiv premierar finansiering av fysiska åtgärder framför icke-fysiska 
(Strömblad et al., 2017; Fernström et al., 2016; Johansson et al., 2018). 
 
Som tidigare nämnt har det skett en systematisk paketering av åtgärder. Detta skulle kunna 
bero på en vilja att fokusera på inriktningar snarare än faktiska åtgärder. Det kan absolut 
vara fallet i vissa ÅVS:er där paketering skett av alla åtgärder oberoende av steg enligt 
fyrstegsprincipen. De finns även fall med ÅVS:er som fokuserar på inriktningar snarare än 
färdiga åtgärder, men där ingen åtgärdspaketering skett. Det finns en klar poäng att fokusera 
på inriktningar, särskilt på lång sikt, då åtgärder som föreslås på detta sätt ännu ej kan 
finansieras i nationell plan och därmed inte behöver vara lika precisa. Det som däremot talar 
emot att paketering är ett framträdande tecken på ett fokus på inriktningar är att det är 
speciellt framträdande bland steg 1-åtgärder. Utifrån den kunskapen verkar det snarare som 
att paketering av steg 1-åtgärder eller policy packaging är ett sätt att dels se till att 
åtgärderna har tillräckligt stor effekt i enlighet med Witzell (2017), men också att öka 
sannolikheten för genomförande. Vanligt förekommande är att åtgärder paketeras mellan fas 
3 och 4, i samma steg som man gör en samlad effektbedömning (SEB). Anledningen till 
detta skulle kunna bero på att effekterna av steg 1-åtgärder är svår att avläsa, som 
Johansson et al. (2018) menar, och att en paketering av dem underlättar argumentationen 
för deras samhällsnytta. Det finns dessutom ett yrkande om att ÅVS:er ska innehålla steg 1-
åtgärder, vilket också kan innebära att steg 1-åtgärder tas med för att delvis tillfredsställa 
överordnades yrkande. 
 
För att återvända till fyrstegsprincipen så är den i sin natur enkel, vilket både har sina för- 
och nackdelar och att denna enkelhet gör att det är svårt att vara enhetlig. Både Odhage 
(2017) & SIKA (2005) lyfter diskussion huruvida bristen på redskap och tekniker för 
bedömning av steg enligt fyrstegsprincipen är en anledning till detta, givet ett arbete med 
bristande tid och resurser. Utifrån detta resonemang skulle användandet av 
fyrstegsprincipen bli mer konsekvent om det fanns fler redskap som hanterade oklarheter i 
den. Framförallt rör sig dessa oklarheter enligt denna rapport om svårigheten att urskilja 
skillnaden mellan steg 1-åtgärder och icke-fysiska steg 2-åtgärder och att det saknas ett sätt 
att klassificera fördjupningar i ÅVS, givet den användning av fyrstegsprincipen som 
förespråkas i ÅVS-metodiken. Trafikverkets Idélista (Trafikverket et al., 2015) är ett bra 
försök att strukturera åtgärder för underlätta klassificering i fyrstegsprincipen, men den är 
inte fullt utarbetad för att fullgöra sitt syfte. En brist idélistan har är att den ej är sökbar, likt en 
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mer modern sökmotor funktion, vilket gör den svåranvänd. 

Gällande de transportpolitiska målen, den möjliga målkonflikten i dem och hur det påverkar 
ÅVS-processen så visar resultatetet ingen tydlig indikation på att problem med ÅVS-
processen beror på detta. En möjligt problematisk aspekt är att många ÅVS:er tar sikte på 
trafiksäkerhetsmålet. Detta kombinerat med en alltför funktionell-instrumentell rationalitet i 
planeringsprocessen, där funktionen redan är förutsatt minskar aktörernas möjlighet till 
förutsättningslös åtgärdsgenerering eftersom trafiksäkerhet i många av de undersökta 
ÅVS:erna ses som direkt kopplat till fysiska åtgärder. Att då i en åtgärdsgenerering inte 
föreslå eller till rekommenderade åtgärder medskicka en fysisk åtgärd för trafiksäkerhet kan 
ses som ett misslyckande. Det kan liknas med hur en mer strategisk-instrumentell rationalitet 
i ett regionalpolitiskt perspektiv söker resurstunga, fysiska åtgärder som en bekräftelse på att 
regionen i fråga så att säga “lyckats” i förhandlingen om resurser. 

6.2 Rationaliteter och utfall 
Som Odhage (2017) pekar på finns det i alla fall tre planeringsteoretiska skolor och 
rationaliteter som går att se i den praktiska ÅVS-processen. Det finns problem som 
uppkommer i och med ett alltför monorationellt angreppssätt på transportplanering och 
möjliga åtgärder, bland annat att särskilt styrmedels mångfacetterade karaktär kan förbli 
osedd i planeringsförfarandet. Det diskuteras om ett kommunikativt rationellt angreppssätt 
som komplement till det instrumentellt rationella kan vara ett sätt att hantera både 
planeringens wicked problem-karaktär och styrmedlens komplexa natur, och denna möjliga 
samverkan är ett sätt att se möjligheterna för rationaliteter att arbeta parallellt eller 
övergripande snarare än mot varandra. Samtidigt som rationaliteter kan komplettera 
varandra går det att ifrågasätta hur pass väl ÅVS-aktörers rationaliteter samverkar. I fall där 
en aktör kommer in i en process med en förutsättning om att lösa ett specifikt problem på ett 
visst sätt, antingen för att åtgärden redan finns i antingen nationell eller annan plan och 
aktören endast söker medel för den, eller också för att aktören anser sig veta vad som är rätt 
åtgärd, kan rationaliteter och deras betingade handlingar utgöra ett problem. 

Det finns dock anledning att tro att den kommunikativa rationaliteten med samverkan inte 
fullföljs full ut. Genom att en aktör antar sin position och sedan behålla den som den enda 
möjliga utvägen är det möjligt att detta inte bara förvägrar den förutsättande aktörens möjliga 
åtgärdsförslag utan att det även försvårar möjligheten för dialogen som kommunikativt 
rationell handling att verka till fullo eftersom en konsensus, eller i alla fall gemensamt 
acceptabel lösning, är svår att uppnå om en aktör vägrar kompromissa. När dessutom 
fysiska nybyggnationsåtgärder är något som förenar aktörerna (Odhage, 2017) skapar detta 
sannolikt sämre förutsättningar för steg 1-åtgärder. När den kommunikativa rationaliteten 
med samverkan dessutom inte fullt ut realiseras skapar det också sämre förutsättningar att 
enas kring ekonomiska och reglerande styrmedel som i sin natur är kontrollerande och 
inskränker rätten till handlingsfrihet. Detta komplexa förhållande med ett statligt kontrollerade 
förhållningssätt är känsligt och kräver en legitimitet grundad i ett juridiskt och demokratiskt 
system, vilket kräver en god kommunikativ grund att stå på. 

För att koppla frågan om rationalitet till ÅVS-organisationen så är det intressant att fyra 
aktörer är så pass dominerande (Trafikverket, Kommunal, Privata konsulter, och Region). 
Deras inneboende rationaliteter är inte i detalj studerade, men exempelvis Privata konsulter 
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är en intressant diskussionspunkt. Eftersom de oftast deltar i arbetsgruppen som 
projektledare och processtöd är det intressant att de ofta uppvisar en kommunikativ 
rationalitet i de studerade ÅVS:erna. Om de inte deltagit är det möjligt att en mer 
instrumentell rationalitet styrt. Resultatet tyder på att konsulter med sin kommunikativa 
rationalitet lyckats få inflytande och ifrågasätta gamla normer och med det även underlätta 
uppkomsten av steg 1. 

6.3 Åtgärdsbanken och bristerna 
Åtgärdsbanken har trots att den egentligen inte ingår som huvudfokus i uppsatsen tagit mer 
plats än ett sidointresse bör. Det har dock visat sig finnas sådana brister i den som 
kunskapsåterförings- och databank att författarna nödgas diskutera den och dess brister. 
 
I uppsatsen har nämnts olika anledningar till felaktig rapportering av antal åtgärder i 
Åtgärdsbanken. Något som är än mer intressant är att i några fall innehåller Åtgärdsbanken 
åtgärder som ej är prövande, och ej heller rekommenderade i ÅVS:ens rapport. Alltså de 
negativa staplarna som kan ses i Figur 19. Dessa åtgärder som genererats utanför ÅVS:ens 
sammanhang är något som är oroande och inte minst oönskat. Metodiken har till syfte att 
förutsättningslöst pröva åtgärder mot mål de uppsatta i ÅVS:en. Om denna prövning ej sker, 
kan kvalitetskontrollen och transparensen i myndighetsutövningen ifrågasättas, vilket kan ha 
större konsekvenser än den tillkommande kostnad och miljöpåverkan dessa åtgärder faktiskt 
innebär. 
 
Undersökningen av Åtgärdsbanken görs också för att kunna analysera dess funktion som 
kunskapsbank. Genom att jämföra dokumentationen i Åtgärdsbanken med den data som fås 
fram av planeringsdokumenten i ÅVS-portalen kan ett utlåtande göras kring hur pass 
systematisk Åtgärdsbankens klassificering och struktur är. Därmed kan en bas skapas för en 
utvärdering av Åtgärdsbankens roll, och möjligheter skapas för att föreslå framtida, mer 
kvalitativa undersökningar av Åtgärdsbanken. Det är möjligt att analysen av Åtgärdsbanken 
och genomgången planeras materiella innehåll i  ÅVS-dokument medför möjligheter att göra 
uttalanden om ÅVS-processen och föreslås utvecklingsmöjligheter av processen, men det är 
bästa fall en bieffekt av undersökningen i sig, och ingenting som ses ett direkt mål. 
 
Skillnader i angivet mot faktiskt antal åtgärder 
 
Skillnader i antalet angivna åtgärder i Åtgärdsbanken, mot de faktiska rekommenderade 
åtgärderna från varje färdigställd rapport. Här syns ett tydlig underrapportering av åtgärder i 
ÅVS:er med fåtal åtgärder enligt Åtgärdsbanken. Detta beror främst på paketering av 
åtgärder, där ett flertal åtgärder, främst steg 1, paketeras och redovisas som ett paket i 
rapportdelen “Rekommenderade åtgärder”, trots att de i grunden är separata åtgärder. Det 
finns även ett problem med att åtgärder “försvinner” under rapportens gång. Dessa åtgärder 
tas bort utan att det finns någon dokumentation om att de tagits bort, eller hur, och de 
rapporteras inte överhuvudtaget in till Åtgärdsbanken. 
 
Tabell 15: Anledningar till underrapportering i Åtgärdsbanken. 

Anledningar till underrapportering i Åtgärdsbanken 



92 

Dubblering 

Åtgärder tas bort utan dokumentation 

De gånger det sker en överrapportering av åtgärder har tre skäl funnits för detta. De två 
största fallen av överrapportering beror på dubblering, alltså att samma åtgärder nämns två 
eller fler gånger i ÅVS:er vilket leder till en dubbel rapportering i Åtgärdsbanken. 
Överrapportering kan också bero på att åtgärder tas in under processen från utomstående 
källor och att detta antingen inte nämns eller nämns först sent i rapporten. Det finns klart 
bristande dokumentation kring huruvida dessa åtgärder överhuvudtaget varit en officiell del 
av ÅVS-processens kollaborativa moment. Det händer även att åtgärder som i ÅVS-
rapporter inte rekommenderas ändå kommer med i Åtgärdsbanken under samma rubrik som 
de faktiskt rekommenderade åtgärderna. Även här finns det som i föregående fall med 
utomstående källor ett stort problem med bristande dokumentation, vilket gör att det är svårt 
att veta om det rör sig om åtgärder som varit med i ÅVS-processen eller om det är frågan 
om ett tillägg efter den kollaborativa delen av ÅVS-processen. Skillnaden mellan de två sista 
kategorierna är att icke-rekommenderade åtgärder fortfarande finns nämnda i den ÅVS de 
felaktigt rapporteras till, medan åtgärder från andra källor inte har någon relation till ÅVS:en i 
fråga förutom att de står rapporterade under dem i Åtgärdsbanken. 

Tabell 16: Anledningar till överrapportering i Åtgärdsbanken. 
Anledningar till överrapportering i 
Åtgärdsbanken 
Paketering 

Åtgärder från annan källa 

Icke-rekommenderade åtgärder 

Summan av resultatet är att det finns en bristande systematik vid inrapportering. 
Sammanlagt skiljer det 365 åtgärder mellan det antal som anges i Åtgärdsbanken och det 
faktiska antal som finns i ÅVS:erna, vilket även är summan av skillnaderna i grafen ovan. 
Den sammanlagda skillnaden, alltså absolutbeloppet av varje differens mellan antalet 
inrapporterade åtgärder och det faktiska antalet är högre, 394. Som en jämförelse är detta 
antal större än det totala antalet steg 1-åtgärder i Åtgärdsbanken, 393. 

6.4 Vad hade vi gjort idag? 
Av de resultat som framkommit i denna studie är en stor del sådana som snarare än att ge 
en förklaring till ÅVS-processens utfall ger upphov till nya frågor. Exempel på detta är 
paketering av steg 1-åtgärder och huruvida detta är medveten policy packaging, frånvaron 
av Bytespunkter och Godsterminaler som noder i den geografiska avgränsningen av ÅVS:er, 
och hur aktörers medverkan påverkar processen. Detta är enbart exempel på frågor, och det 
finns även större sådana som frågan om fysiska åtgärder för transportminskning, den låga 
mängden ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder, men också hur ÅVS-processen ska 
utvecklas för att komma ifrån den problematik som föreligger kring den. För att komma 



93 
 

närmare ett definitivt svar på dessa frågor hade ett mer kvalitativt moment kunnat vara att 
föredra. Att intervjua processledare för ÅVS:er eller högre beslutsfattare inom Trafikverket 
hade kunnat ge ett perspektiv till denna uppsats som i dagsläget saknas. Även att titta på 
den norska motsvarigheten till ÅVS, “konseptvalgutredning” (Johansson et al, 2018) hade 
kunnat vara en intressant del för att kunna analysera ÅVS-processen utifrån ett annat 
synsätt.  Det blir så klart en fråga om det skulle funnits tid att göra detta samtidigt som en 
undersökning av ÅVS av den storlek som gjorts i denna studie faktiskt är realistiskt, men det 
är till syvendes och sist svårt att säga. 
 
Det hade även varit värt att endast undersöka ÅVS:er från år 2015 och framot, då 
regleringsbrevet som avser detta år specificerar användandet av fyrstegsprincipens 
nuvarande definition (Fernström et al., 2016). Utifrån detta urval skulle det också vara möjligt 
eliminera en del av de tidigare ÅVS:erna som kan ha problem som härrör från att metodiken 
nya status. 
 
Speciellt kopplat till den sista forskningsfrågan går det att diskutera brister med att denna 
undersökning endast tittar på egenskaper hos ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder och inte 
hur dessa skiljer sig mot de ÅVS:er som saknar primära steg 1-åtgärder. De är problematiskt 
att dra slutsater hur en aktör påverkar processen. då undersökningen endast är riktad till 
ÅVS:er med primära steg 1-åtgärder. Trafikverket och kommuner har sannolikt deltagit i de 
flesta ÅVS:er oavsett, men har konsulter haft denna tydliga närvaro i alla ÅVS:er, eller är de 
för att de deltar som ÅVS:en har fått steg 1-åtgärder. Detta hade varit intressant att 
undersöka vidare. 

6.5 Rekommendationer och framtida forskning 
Författarna rekommenderar att Trafikverket börjar använda den senaste definitionen av 
fyrstegsprincipen (Prop. 2011/12:118) i sina officiella material över fyrstegsprincipen, så att 
det också är denna som kommuniceras till deltagarna i ÅVS-processen. Detta borde göra att 
åtgärder klassificeras mer korrekt, vilket underlättar kunskapsöverföring och utvärdering av 
ÅVS som planeringsmetod. 
 
De positiva exempel som lyfts fram, där bland annat ÅVS för Kivik (TRV 2014/37527) är en 
av dem borde vara ÅVS:er som inkluderar steg 1-åtgärder, vilket inte är fallet med Kiviks-
ÅVS:en. Det finns flera mycket bra exempel på ÅVS:er med ett strikt tänk om perspektiv, där 
steg 1-åtgärder är en stark bidragande till lösningen, däribland ÅVS Ökad  Tillgänglighet 
Solna, Sundbyberg, Bromma (TRV 2015/264) och ÅVS Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, 
Värmdö och Lidingö (TRV 2013/15692) behandlar utvecklingen i en storstadsregion med ett 
ett tydligt hållbar transportperspektiv. Ett annat exempel på en ÅVS som lyfter hållbar 
transport är ÅVS för Väg 261, Ekerövägen Åtgärdsvalstudie steg 1- och 2-åtgärder (AVS-
00491) som föreslår ett välarbetat paket med steg 1-och 2-åtgärder på kort sikt, där en 
seriös bedömning av minskade bilister under rusningstid är väl redovisat. Ytterligare ett bra 
exempel är Åtgärdsvalsstudie för korsning väg 49/194 Huseby, Skövde (TRV 2012/84674) 
som trots ett smalt perspektiv och lågt antal rekommenderade åtgärder genererar tre 
primära åtgärder. Ett exempel på en ÅVS som behandlar ett större stråk av nationell intresse 
på ett bra sätt är ÅVS för Mittstråket (TRV 2014/139). 
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Odhage (2017) förklarar att det finns mycket ganska grundläggande forskning kvar att göra 
på ÅVS, och det påståendet är minst lika sant nu. Denna uppsats har kunnat kvantifiera en 
del brister i ÅVS-processen, och kunnat problematisera steg 1 och fyrstegsprincipen inom 
ÅVS. Samtidigt kvarstår många frågor, och fler har tillkommit. Rent generellt behövs fler 
kvalitativa studier av ÅVS-processens delsteg och utfall. Som exempel behöver relationen 
mellan effektbedömningar och förekomsten av steg 1-åtgärder studeras ytterligare. Även 
möjligheterna att skapa ett starkare samband mellan primära steg 1-åtgärder, 
transportpolitiska mål och målskrivelser skulle var av intresse att undersöka. Det skulle 
också finnas en poäng i titta på verktyg som backcasting för att hitta fler verktyg för en 
målbaserad planering. En djupare studie med intervjuer av chefer på Trafikverket, erfarna 
projektledare och forskare skulle kunna vara ett sätt att skapa en diskussion om ÅVS och 
hållbar transport, samt hur metodiken kan utvecklas. Det vore också intressant att titta 
närmare på hur olika aktörers rationaliteter påverkar utfallet av ÅVS-processen. 
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780 och väg 783, Bispberg-väg 70 [Elektronisk] Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: 
Trafikverkets ÅVS-portal [2018-03-12] 
 
TRV 2016/58854 (2016). Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister, väg 
850, Falun-Sveden-Backa bro [Elektronisk] Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: ÅVS-portal 
[2018-03-12] 
 
TRV 2015/52636 (2015). Åtgärdsvalsstudie – E4/E6/E20 förbi Helsingborg [Elektronisk] I.U: 
Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-03-20] 
 
Trafikverket Region mitt (2013). Underlag till åtgärdsvalsstudie – Gods i Sundsvallsregionen 
[Elektronisk] Göteborg: WSP Sverige AB. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal[2018-03-21] 
 
TRV 2014/89066 (2014). Åtgärdsvalsstudie Väg 76 Gävle-Forsmark-Norrtälje [Elektronisk] 
I.U: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-04-18] 
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Åtgärdsvalsstudier med 21-30 åtgärder 
 
TRV 2016/58851 (2017). Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhetsbrister, väg 66, Sälens by-
Hundfjället [Elektronisk] Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-
02-19] 
 
TRV 2015/73712 (2016). Åtgärdsvalsstudie väg 218 Trosa till Väg E4 [Elektronisk] 
Eskilstuna: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-02-19] 
 
TRV 2015/105500 (2017). Åtgärdsvalsstudie väg 153 och 154 - till och förbi Ullared 
[Elektronisk] Göteborg: Trafikverket. Tillgänglig Trafikverkets ÅVS-portal [2018-02-21] 
 
TRV 2016/58856 (2016). Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister, väg 
671, Söderbärke tätort-järnvägsstationen [Elektronisk] Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig 
Trafikverkets ÅVS-portal [2018-02-21] 
 
TRV 2014/89041 (2014). Förenklad åtgärdsvalsstudie: Trafikplatser på väg E4 i Nyköping 
[Elektronisk] I.U: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal. [2018-02-23] 
 
TRV 2015/33556 (2014). Åtgärdsvalsstudie - Väg 23/34 och väg 134 genom Kisa 
[Elektronisk] Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal.  [2018-02-23] 
 
AVS-00184 (2014). Åtgärdsvalsstudie Resor Njurunda-Sundsvall [Elektronisk] Borlänge: 
Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-02-23] 
 
TRV 2014/85361 (2014). Förenklad Åtgärdsvalsstudie väg 899, Ärlavägen, Eskilstuna 
[Elektronisk] I.U: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-03-01] 
 
TRV 2012/71241 (2013). Åtgärdsvalsstudie - E18, väg 56 och väg 66 i centrala Västerås 
[Elektronisk] Eskilstuna: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-03-01] 
 
TRV 2012/71241 BESLUT (2014). Beslut om inriktning och rekommenderade åtgärder efter 
genomförd Åtgärdsvalsstudie - E18, väg 56 och väg 66 i centrala Västerås [Elektronisk] 
Eskilstuna: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-03-01] 
 
TRV 2017/21377 (2017). Åtgärdsvalsstudie väg 720 Skived-Djupdalen-Kollektivtrafik och 
trafiksäkerhet, Forshaga och Karlstads kommuner [Elektronisk] Karlstad: Trafikverket. 
Tillgänglig: Trafikverkets: ÅVS-portal [2018-03-01] 
 
TRV 2016/53391 (2017). Åtgärdsvalsstudie E4 Häggvik - Arlanda [Elektronisk] Solna: 
Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets: ÅVS-portal [2018-03-02] 
 
TRV 2013/36488 (2013). Åtgärdsval Västkuststråket Göteborg-Malmö [Elektronisk] I.U: 
Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets: ÅVS-portal [2018-03-13] 
 
TRV 2013/36488 STÄLLNINGSTAGANDE (2013). Åtgärdsval Västkuststråket [Elektronisk] 
I.U: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets: ÅVS-portal [2018-03-13] 
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TRV 2014:148 (2014). Åtgärdsvalsstudie, öst-västliga resor och transporter i Sundsvall 
[Elektronisk] Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-03-21] 

TRV 2014/28226 (2014). Åtgärdsvalsstudie - Person- och godstransporter i stråket väg 52 
genom Södermanland [Elektronisk] Eskilstuna: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-
portal [2018-04-26] 

TRV 2014/28226 BESLUT (2014). Beslut om inriktning och rekommenderade åtgärder efter 
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[2018-04-26] 

Åtgärdsvalsstudier med 31-39 åtgärder

TRV 2012/55297 (2015). Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland 
[Elektronisk] Göteborg: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-02-20] 

TRV 2013/39170 (2013). Åtgärdsvalsstudie Stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena 
[Elektronisk] Sundbyberg: Trafikverket: Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-02-20] 

TRV 2015/78104 (2016). Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhetsbrist och tillgänglighet väg 70/väg 
69, Gärdebykorset [Elektronisk] Gävle: Trafikverket: Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal 
[2018-02-22] 

TRV 2016/107363 (2016). Åtgärdsvalsstudie - Förslöv [Elektronisk] Jönköping: Trafikverket. 
Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-02-23] 
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TRV 2014/139 (2014). Åtgärdsvalsstudie Mittstråket [Elektronisk] Borlänge: Trafikverket. 
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TRV 2014/46705 (2015). Åtgärdsvalsstudie Jönköpingsbanan [Elektronisk] Borlänge: 
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TRV 2014/21420 (2016) Åtgärdsvalsstudie väg 53 genomfart Eskilstuna och infart Eskilstuna 
[Elektronisk] Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-04-18] 

Åtgärdsvalsstudier med 40 eller fler åtgärder 

TRV 2013/60631 (2015). Åtgärdsvalsstudie – Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund 
[Elektronisk] Stockholm: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-02-19] 
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TRV 2015/55190 (2015). Åtgärdsvalsstudie E4 södra infarten Örnsköldsvik slutversion 
[Elektronisk] Härnösand: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-02-22] 
 
TRV 2015/55190 STÄLLNINGSTAGANDE (2015). Ställningstagande - Åtgärdsvalsstudie E4 
södra infarten Örnsköldsvik slutversion [Elektronisk] Härnösand: Trafikverket. Tillgänglig: 
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TRV 2013/71097 (2015). Åtgärdsvalsstudie stråket Eskilstuna - Västerås [Elektronisk] 
Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverkets: ÅVS-portal [2018-02-23] 
 
TRV 2015/264 (2015). Ökad tillgänglighet Solna, Sundbyberg, Bromma [Elektronisk] 
Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverket ÅVS-portal [2018-04-18] 
 
TRV 2014/86397 (2016). Åtgärdsvalsstudie Genomfart Ljusdal [Elektronisk] Borlänge: 
Trafikverket. Tillgänglig: Trafikverket ÅVS-portal [2018-04-20] 
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[2018-04-20] 
 
Åtgärdsvalsstudier med oklart antal åtgärder 
 
ÅVS-00507 STÄLLNINGSTAGANDE (2016). Ställningstagande gällande inriktning och 
rekommenderade åtgärder efter genomförd åtgärdsvalsstudie - Korsningen söder om 
Kastenhofsmotet (väg E20, väg 523 och väg 1743), Lerums kommun [Elektronisk] Gävle: 
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Norrköpings hamn [Elektronisk] I.U: Trafikverket: Tillgänglig: Trafikverkets ÅVS-portal [2018-
02-28] 
 
 



112 
 

8. Bilagor 

Bilaga 1 
Tabell 17: Åtgärder och de steg de faller under utifrån författarnas tolkning av Trafikverkets 
principiella definition. 

Åtgärder i mer än 
en kategori         

Åtgärder som 
argumenteras 
ytterligare i bilaga 2 
och 3         

Steg 1-åtgärder Steg 2-åtgärder Steg 3-åtgärder Steg 4-åtgärder Fördjupning 

Samlokalisering av 
busshållplats Hastighetssänkning Översyn+steg 3 Översyn+steg 4 Utredning 

Ökad Trängselskatt 
Trimningsåtgärder(
signalsystem) Infartsparkering Vägtunnel Översyn 

Planering och 
lokalisering 
cykelparkering 

Medtag av cykel på 
tåg Cykelparkering 

Mötesspår/Förbigå
ngsspår Uppföljning 

Planering och 
lokalisering 
infartsparkering Polisövervakning Nytt cykelställ Ny väg Beakta 

Samordnad logistik Busskörfält 
Ny cykelväg längs 
befintlig väg Ny cykelväg Utreda möjligheten 

Dialog 
Tidsanvisad 
godstrafik 

Nytt 
övergångsställe Cirkulationsplats Identifiera 

Övertagande av 
förvaltning av väg (i 
exploateringssyfte) Belysning 

Tillgänglighetsanpa
ssning Triangelspår Cykelbokslut 

Bilpool Skyltning 
Trimningsåtgärder(
nybyggnad) 

Breddnings till 
motorvägsstandard Utveckla standard 

Cykelpool Trafiksignal 
Breddning till 2+1 
väg 

Ny 
överlämningsbangå
rd Inventering 

Fördjupad 
översiktsplan 

Stängning av 
vänstersvängskörfä
lt 

Gång och 
cykeltunnel Ny depå   

Vandrande 
skolbuss 

Övertagande av 
förvaltning av väg Gång och cykelbro Nytt resecentrum   
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Beredskapsplan Stängselåtgärder Vägräcken 
Trafikplats 
motorväg   

Kampanjer för ökad 
kollektivtrafik 

Snabbare 
kollektivtrafikkoppli
ng Diken     

Samordnad 
tidtabell 
trafikslagsövergripa
nde Tågplan 

Fördröjningsmagasi
n     

Sänkt hastighet (för 
att reducera 
trafiken) 

Kollektivtrafik på 
vatten Busshållplats     

Lånecykelsystem Autonoma fordon Bärighetsåtgärd     

Målpunktsanalys Samordnad tågplan 

Permanenta 
farthinder / 
Hastighetssäkring     

Samverkansforum 
Vägvalinformation 
ITS Rätning av väg     

Slopa 
stationsuppehåll 

Inskaffning av nya 
tåg 

Plattformsförlängni
ng     

Wifi på tåg och 
bussar 

Förlängning av 
busslinje Mötesplats     

Samordnad taxa Laddstationer Banvall till GC-stråk     

Planering Bymiljöväg 
Breddning av gång 
och cykelbana     

Shuttle bus 

Breddning av gång 
och cykelfält 
(Omfördelning av 
yta, målning) Upphöjd GC-bana     

Bredbandsutbyggn
ad Snöröjningsplan Plansilo     

Stråkanalys Skötselplan Viltstängsel     

Marknadsföring Underhållsplan Pollare     

Styv tidtabell 
Variabla 
hastigheter Bullervall     

Transport oriented 
development 

Sidoområdesåtgärd
er Accelerationsfält     

Gångplan Informationssystem Motorvägsavfart     
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Skolskjuts 

Dynamisk 
hastighetspåminnar
e Tätortsportar 

Ändra 
stugbytardagar Hastighetsöversyn Sidoförskjutning 

Ny ÅVS 

Stängning  
plankorsning för 
GC-trafikanter 

Stadsmässig 
gestaltning 

Samordnade 
bytespunkter/försko
la/handel 

Signalreglering av 
övergångsställe 

Nivåutfyllnad i 
korsning 

Flygbussar 
Optimering av 
bomfällning 

Bygge av nytt 
växelspår 

Beläggningsåtgärd
er Sidoräcken 

Borttagning av 
hållplats 

Förstärkning av 
slänter 

Plantering Vägtrumma 

Samåkningsapp Stigningsfält 

Förbättring av 
mobiltäckning 

Information om att 
resa alternativ väg 
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Bilaga 2 
Tabell 18: Dokumentering av åtgärdsklassificering i andra eller felaktiga steg. 

Åtgärder i andra eller felaktiga steg enligt fyrstegsprincipen 
 
Det finns utöver en generell beskrivning av varje steg i fyrstegsprincipen även en 
exempellista på åtgärder som är typiska för varje steg. Dock finns det i ett flertal ÅVS:er 
åtgärder som antingen är felaktigt angivna stegmässigt eller som inte uppenbart passar in 
i ett steg på fyrstegsprincipen. Nedan följer de åtgärder som faller inom detta område. 
Dessa åtgärder har klassificerats om eller klassificerats tydligare. Efter denna tabell följer 
en genomgång där varje klassificering förklaras. 

Steg 1: 
- Samordnad tidtabell trafikslagsövergripande 
- Styv tidtabell 
- Övertagande av förvaltning av väg (i exploateringssyfte) 
- Bilpool 
- Samordnad logistik 
- Wifi på fordon 

 
Steg 2: 

- Stängning av vänstersvängskörfält 
- Övertagande av förvaltning av väg 
- Stängselåtgärder 
- Kollektivtrafik på vatten 
- Breddning av gång och cykelfält (Omfördelning av yta) 
- Sidoområdesåtgärder (Drift och underhåll) 
- Hastighetsöversyn 
- Stängning plankorsning för GC-trafikanter 
- Beläggningsåtgärder 
- Borttagning av hållplats 
- Plantering 

 
Steg 3: 

- Översyn+steg 3 
- Infartsparkering 
- Cykelparkering 
- Nytt cykelställ 
- Nytt övergångsställe 
- Trimningsåtgärder(nybyggnad) 
- Breddning till 2+1-väg 
- Permanenta farthinder / Hastighetssäkring 
- Breddning av gång och cykelbana 
- Viltstängsel 
- Stadsmässig gestaltning 

Steg 4: 
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- Översyn+steg 4
Fördjupning: 

- Utredning
- Översyn
- Uppföljning
- Beakta
- Utreda möjligheten
- Identifiera
- Cykelbokslut
- Utveckla standard
- Inventering
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Bilaga 3 
Steg 1: 
 
Samordnad tidtabell trafikslagsövergripande 
Effekten av denna åtgärd är att fler väljer att åka kollektivt. Åtgärden hör till steg 1 eftersom 
det inte är frågan om ett större utbud. Istället är det frågan om en kvalitetshöjning av utbudet 
detta genom att resan blir effektivare och tar mindre tid, vilket gör att efterfrågan ökar. 
 
Styv tidtabell 
Denna åtgärd innebär endast en ändring till mer regelbundna avgångar. Därmed ökar antalet 
resande (Wardman et al., 2004), men fortfarande är det inte ett mer effektivt utnyttjande av 
infrastrukturen, alltså fler turer. 
 
Övertagande av förvaltning av väg (i exploateringssyfte) 
Övertagande i detta fall ses direkt som planering eftersom exploateringen är kopplad till 
framtagande av planeringsdokument och utveckling av områden. 
 
Bilpool 
I EPOMM (2007) beskrivs organiserade åtgärder som åtgärder som är ett komplement till 
privatbilismen. Genom att flera personer använder samma bil, tar dessa mindre plats, och 
livscykelkostnaden för bilen delas också på flera individer, vilket gör den såväl miljövänligare 
som yteffektivtare vilket är två kriterier i regerings definition av fyrstegsprincipen  av vad som 
är en steg 1 åtgärd (Prop. 2011/12:118) 
 
Wifi på fordon 
Detta är ett exempel är telekommunikation åtgärd. Att installera trådlöst nätverk för 
internetuppkoppling (wifi) på bussar och tåg tyds som en steg 1-åtgärd eftersom det 
möjliggör en effektivare resa med möjlighet att arbeta på distans. 
 
Samordnad logistik 
Den operativa definition som gjorts är att åtgärder som innebär samordnad logistik är att se 
som steg 1-åtgärder. Detta innefattar lokala trafikföreskrifter om särskilda platser för 
godslastning och -lastning, samordnad varudistribution. Anledningen till att dessa ses som 
steg 1 är att de främst syftar till att minska behovet av transport 
 
 
Steg 2: 
 
Stängning av vänstersvängskörfält 
Stängning av körfält har lästs som en steg 2-åtgärd i de fall där det inte specificerats att en 
fysisk ombyggnad sker av trafikanläggningen, utan att avstängningen sker med icke-fasta 
hjälpmedel. 
 
 
Övertagande av förvaltning av väg 
I de fall där övertagande av förvaltning av väg inte kan kopplas direkt till en planeringsåtgärd 
som står definierat i steg 1 läses övertagandet som en steg 2-åtgärd genom mer effektivt 
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användande av befintlig infrastruktur. 
 
Stängselåtgärder 
Stängselåtgärder har så väl klassificerats i olika steg i ÅVS:er som det i fyrstegsprincipen 
inte finns med bland exempelåtgärder. Stängselåtgärder har därmed lästs som en steg 2-
åtgärd för trafiksäkerhet inom särskild drift, eftersom den ej kräver något ingrepp i 
trafikanläggningen, som exempelvis ett räcke. 
 
Kollektivtrafik på vatten 
Effektivare användning av befintlig infrastruktur är definierat som steg 2 enligt 
fyrstegsprincipen. Just kollektivtrafik på vatten har i ÅVS:er satts som en egen åtgärd, och 
den förstås som ett mer effektivt användande av vattnet som trafikinfrastruktur. Därmed 
klassificeras den som en steg 2-åtgärd. 
 
Breddning av gång och cykelfält (Omfördelning av yta) 
Breddningsåtgärder är enligt fyrstegsprincipen en steg 3-åtgärd, men i de fall då 
breddningen inte faktiskt innebär någon påbyggnad utan istället är en mindre åtgärd, inte 
större än ommålning av ytan har detta tolkats som en omfördelning av yta och alltså en steg 
2-åtgärd. 
 
Sidoområdesåtgärder (Drift och underhåll) 
Sidoområdesåtgärder har i vissa fall tolkats olika, vilket föranlett en tydligare klassificering 
och uppdelning. Inom steg 2 faller sådana åtgärder som anses kunna ingå i drift och 
underhåll. 
 
Hastighetsöversyn 
Är benämningen på trafikverkets metod för inventering av och justering av hastigheter. Då 
detta är benämning på en metod vars avsikt är att hitta optimal hastighet genom justering av 
hastighet på statlig väg har dessa klassats som skyltning, därmed som en steg 2 åtgärd. 
 
Stängning plankorsning för GC-trafikanter 
Som stängning av vänstersvängskörfält ovan har stängning av plankorsning för GC-
trafikanter lästs som en steg 2-åtgärd i de fall där avstängningen sker utan att en fysisk 
ombyggnad sker, utan den istället sker med icke-fasta hjälpmedel. 
 
Beläggningsåtgärder 
Med beläggningsåtgärder i steg 2 menas sådana åtgärder som anses gå under drift och 
underhåll, eftersom detta är en del av steg 2 enligt fyrstegsprincipen. Det är då frågan om 
befintlig beläggning som driftas eller underhålls, ej ny sådan. 
 
Borttagning av hållplats 
Borttagning av hållplats har klassificerats olika i ÅVS:er och har i uppsatsen definierats som 
en omfördelning av yta och därmed klassificerats som en steg 2-åtgärd enligt 
fyrstegsprincipen. 
 
Plantering 
Plantering förstås som särskild drift, alltså en steg 2-åtgärd, eftersom den inte innebär någon 
ombyggnad. 
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Trimningsåtgärder (Signalsystem) 
Trimningsåtgärder klassificeras enligt fyrstegsprincipen som en steg 3-åtgärd (Trafikverket, 
2018). Det har dock funnits ÅVS:er där optimering av signalsystem, som exempelvis mer 
effektiv signalreglering av korsningar, skrivits som trimningsåtgärder. Eftersom sådana 
åtgärder inte innebär ett fysiskt ingrepp i trafikanläggningen utan endast strävar efter mer 
effektiv användning av befintlig trafikinfrastruktur, alltså steg 2 i fyrstegsprincipen, har de 
klassificerats i rapporten som just steg 2-åtgärder. 
 
Tidsanvisad logistik 
Tidsanvisad logistik är en steg 2-åtgärd som innebär att godstransporter sker vid vissa 
tidpunkter när transportinfrastrukturen inte är lika belastad. Den innebär därmed därmed inte 
direkt någon minskning av transportarbetet utan en förflyttning av transport i tid. 
 
Förbättring av mobiltäckning 
När däremot mobiltäckningen på ett kollektivtrafikstråk ska förbättras (TRV 2013/36488, 
2013) tyds detta istället som en steg 2-åtgärd eftersom det innebär ett större fysiskt ingrepp 
och så klassificeras som “särskild drift” (Trafikverket, 2018). 
 
 
Steg 3: 
 
Översyn+steg 3 
Åtgärder av typen översyn med en specifik åtgärd specificerad efter översynen har inte haft 
någon systematisk klassificering i ÅVS:er. För att skapa en mer systematisk klassificering 
har översyn som specifikt sägs leda till åtgärder inom fyrstegsprincipen klassificerats 
tillsammans med den definierade åtgärden i samma steg som den definierade åtgärden. 
Exempelvis har översyn + steg 3-åtgärd klassificerats som steg 3. 
 
Infartsparkering 
Att planera definieras enligt fyrstegsprincipen som en steg 1-åtgärd. När en åtgärd 
specificerat byggande av infartsparkering har detta klassificerats som en steg 3-åtgärd för 
systematiken, eftersom olika eller bristfällig klassificering funnits i ÅVS:er och 
Åtgärdsbanken. Infartsparkering skulle rent teoretiskt också kunna klassificeras som steg 1-
åtgärd då detta innefattar markanvändning som underlättar byte av transportsätt och därmed 
valet av transportsätt. Trots allt detta handlar det framförallt om att byggande. Likt 
nybyggnation av cykelväg underlättar infartsparkering en multimodalt transport, och därmed 
ingen förändring i möjligheterna till bilåkande och bilanvände. 
 
Cykelparkering 
Att planera definieras enligt fyrstegsprincipen som en steg 1-åtgärd. När en åtgärd 
specificerat byggande av cykelparkering har detta klassificerats som en steg 3-åtgärd för 
systematiken, eftersom olika eller bristfällig klassificering funnits i ÅVS:er och 
Åtgärdsbanken. 
 
Nytt övergångsställe 
Övergångsställen finns inte specifikt klassificerade i fyrstegsprincipen vilket innebär en 
möjligt osystematisk klassificering. För att säkerställa systematisk klassificering har 



120 

nybyggnad av övergångsställe klassificerats som en steg 3-åtgärd eftersom det innebär en 
ombyggnad av befintlig trafikanläggning. Då övergångsställen ska vara 
tillgänglighetsanpassade innefattar ett nytt övergångsställe per automatik kantstensåtgärder 
eller förhöjning av körbana, vilket är en fysiska ombyggnad. 

Trimningsåtgärder (nybyggnad) 
Trimningsåtgärder innebär åtgärder kopplade till signalsystem inom transportinfrastrukturen, 
exempelvis signalreglering i vägkorsningar eller på järnväg. I de fall där trimningsåtgärderna 
innebär en fysisk åtgärd, alltså ny signalanläggning klassificeras detta som en steg 3-åtgärd. 
Mellanblocksignaler är ett exempel på en sådan åtgärd. 

Breddning till 2+1-väg 
Breddning av väg till så kallad 2+1-väg har klassificerats olika i ÅVS:er utan något 
systematiskt tillvägagångssätt. För att säkerställa mer systematik har därmed åtgärden 
breddning till 2+1-väg klassificerats som steg 3-åtgärd eftersom den ofta innebär en mindre 
ombyggnad av trafikanläggningen. 

Permanenta farthinder / Hastighetssäkring 
Åtgärder för hastighetssäkring har klassificerats osystematiskt. För en systematisk 
klassificering gjorts för att möjliggöra en avgränsning. Skyltar och icke-fasta åtgärder för 
hastighetssäkring har klassificerats som steg 2-åtgärder eftersom de inte innebär någon 
egentlig fysisk ombyggnad. Permanenta åtgärder för hastighetssäkringar som chikaner, 
avsmalning och liknande har klassificerats som steg 3-åtgärder eftersom de innebär en 
fysisk ombyggnad av trafikanläggningar. 

Breddning av gång och cykelbana 
Breddning av gång- och cykelbana är en steg 3-åtgärd i de fall där breddningen innebär en 
fysiskt bredare trafikanläggning och inte enbart en ommålning av beläggning som beskrivs 
ovan för breddningsåtgärder inom steg 2. 

Viltstängsel 
Viltstängsel har som åtgärd klassificerats inom steg 2, 3 och 4, varför det inte finns någon 
systematisk klassificering. Åtgärden finns inte heller definierad som exempelåtgärd för något 
av stegen i fyrstegsprincipen. Eftersom viltstängsel i en klar majoritet av alla fall 
klassificerats som en steg 3-åtgärd har även denna klassificering använts i uppsatsen. 
Åtgärden är så pass stor att den förstås som en ombyggnad av trafikanläggning, till skillnad 
från mindre stängselåtgärder som går under steg 2. 

Stadsmässig gestaltning 
Stadsmässig gestaltning är samlingsnamnet för sådana åtgärder som syftar till att omvandla 
en väg eller gata till så kallad stadsgata. Denna typ av åtgärder har klassificerats olika i 
ÅVS:er, men detta har även berott på att omfattningen varit olika. För att göra en så 
systematisk klassificering som möjligt har denna typ av åtgärd klassificerats som steg 3, 
eftersom det innebär en fysisk ombyggnad av trafikanläggning. 

Steg 4: 

Översyn+steg 4 
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Åtgärder av typen översyn med en specifik åtgärd specificerad efter översynen har inte haft 
någon systematisk klassificering i ÅVS:er. För att skapa en mer systematisk klassificering 
har översyn som specifikt sägs leda till åtgärder inom fyrstegsprincipen klassificerats 
tillsammans med den definierade åtgärden i samma steg som den definierade åtgärden. 
Exempelvis har översyn + steg 4-åtgärd klassificerats som steg 4. 
 
Fördjupning: 
 
Fördjupning förstås här, som nämns i metoddelen, som ett antal sorters åtgärder som har till 
syfte att öka förståelsen för antingen ett skeende i ÅVS:en avgränsade område eller helt 
enkelt är för vaga för att kunna ses som en planeringsåtgärd. Som exempel finns inventering 
av platser utan att någon annan åtgärd nämnts. Ett annat exempel är utredning av en 
åtgärds effekt utan att någon annan åtgärd nämns efter detta, till exempel planering eller 
ombyggnad av trafikanläggning. Alla nedanstående benämningar har likställts med 
fördjupning: 
 

● Utredning 
● Översyn 
● Uppföljning 
● Beakta 
● Utreda möjligheten 
● Identifiera 
● Cykelbokslut 
● Utveckla standard 
● Inventering 
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Bilaga 4 

TRV 2015/73712 Åtgärdsvalsstudie Trosa sträckan väg 218 till väg E4 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrera
nde åtgärder  

MM – Reklam 
&
Information 

Marknadsföri
ng snabbuss 

Kampanj för 
nyinflyttade 

Kampanj - 
demonstation/provk
örning av elcykel, 
även 

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

Kampanj för 
samåkning 

Planering för bilpool 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade 
åtgärder 

Samverkan 
med större 
arbetsgivare 

Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

Kampanjer 
för 
periodiserat 
resande 

Kampanj för arbete 
hemifrån 

Ekonomiska 
styrmedel 

Planering och 
lokalisering 

Långsiktig 
strategi kring 
infartsparkeri
ng 

Samordning med 
kollektivtrafikmyndig
heten -  Lokalisering 
av busshållplatser 

Tät koppling till 
planering av 
Solberg 
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Reglering och 
lagstiftning 

                

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2016/58851 Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhetsbrist, väg 66, Sälens by-Hundfjället 

MM - Odefinierat 

Stödjande/integreran
de åtgärder  

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade 
åtgärder 

Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

Ekonomiska 
styrmedel 

Planering och 
lokalisering 

Gemensam 
skoter-, skid 
och 
gångstrategi 

Utbyggnad 
av 
lockerroom 

Utökat samarbete 
kring busstrafik 
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Reglering och lagstiftning                 

Avtalsmässiga styrmedel                 
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TRV 2015/60306 Åtgärdsvalsstudie Bristande tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
och kollektivtrafikresenärer mellan Alsike och Knivsta station 
  
MM - Odefinierat                 

Stödjande/integreran
de åtgärder   

                

MM – Reklam 
& 
Information 

MM – Insats för 
kortväga 
resande 

MM – 
beteendepåverk
ande åtgärder 

Testresenärsaktivit
eter 

          

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade 
åtgärder 

                

Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

                

Ekonomiska 
styrmedel 
  

                

Planering och 
lokalisering 

Framtagande 
av 
parkeringsprog
ram 

              

Reglering och 
lagstiftning 

                

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2012/55297 Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland 
MM - Odefinierat                 

Stödjande/integrerande 
åtgärder   

                

MM – Reklam 
& 
Information 

Information och kommunikation               

Organisation och 
koordinering av resenärer 

Överflyttning av person- och 
godstransporter från väg till järnväg 
  

              

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Jämnare fördelning av resande över 
dygnet- förändrade start och slutider för 
skola och arbete 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering Samhällsplanering               

Reglering och lagstiftning                 
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Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2014/74841 Åtgärdsvalsstudie Väg 600 mellan Mehedeby via Björklinge till 
Uppsala 
MM - Odefinierat                 

Stödjande/integrerande 
åtgärder   

                

MM – Reklam 
& 
Information 

Påverkansåtgärder 

  

              

Organisation och koordinering 
av resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering Centrera bebyggelse till befintliga 
tätorter för att öka nyttan av GC-väg 

  

              

Reglering och lagstiftning                 

Avtalsmässiga styrmedel                 
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TRV 2014/74843 Åtgärdsvalsstudie Väg 288, sträckan Gimo-Börstil 
MM - Odefinierat                 

Stödjande/integrerande åtgärder                   

MM – Reklam 
& 
Information 

Beteendepåverkan 

  

              

Organisation och koordinering av 
resenärer 

Samåkningsplanering               

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering Samlokalisering av 
busshållplatser 

              

Reglering och lagstiftning                 

Avtalsmässiga styrmedel                 
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AVS-00491 Åtgärdsvalsstudie Väg 261, Ekerövägen Åtgärdsvalsstudie steg 1- och 2-
åtgärder 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande 
åtgärder  

Allmän standardhöjning 
av kollektivtrafiken 

Busslinje på 
slagstafärjan 

MM – Reklam 
&
Information 

Testcyklist Prova-på-kort för 
kollektivtrafikresand
e 

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

Samordnad samåkning 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder Direktbussar till större 
arbetsplatser/-områden 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Förutsättningar för 
distansarbete 

Ekonomiska styrmedel Gratis färja Ekeröleden 
och ökad turtäthet 

Planering och 
lokalisering 

Reglering och 
lagstiftning 

Restriktion för tung 
trafik och samordnad 
varudistrubution 

Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2012/68850 Åtgärdsvalsstudie för förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet 
längs med del av väg 257 och Stavsvägen 
MM - Odefinierat                 

Stödjande/integrera
nde åtgärder   

                

MM – Reklam 
& 
Information 

Testresenärspr
ojekt för 
nyinflyttade 

Kampan
jer för 
färre 
och 
kortare 
resor 

Förbättrad 
information 
om 
möjligheter 
att resa med 
kollektivtrafik
en 

Hälsotrampkamp
anjer i samband 
med nyinflyttning 
och  ev. 
Etablering av 
verksamheter för 
att uppmuntra 
vanebilister att 
börja cykla 

        

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade 
åtgärder 

                

Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

                

Ekonomiska 
styrmedel 
  

                

Planering och 
lokalisering 
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Reglering och 
lagstiftning 

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2014/21179 Åtgärdsvalsstudie Väg 160/169, Myggenäs korsväg 
MM - Odefinierat                 

Stödjande/integrerande åtgärder                   

MM – Reklam 
& 
Information 

Informationsinsats för kollektivtrafik, 
samåkning samt cykel 

              

Organisation och koordinering 
av resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering                 

Reglering och lagstiftning                 

Avtalsmässiga styrmedel                 
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TRV 2012/7341 Åtgärdsvalstudie Steg 1- och 2-åtgärder i Ullared 
MM - Odefinierat Systematiskt mobility 

management arbete 

Stödjande/integrerande åtgärder 

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och koordinering av 
resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder Anpassade arbetstider till bus 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering 

Reglering och lagstiftning 

Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2013/2325 ÅVS Tumba Centrum 
MM - Odefinierat                 

Stödjande/integrerande 
åtgärder   

                

MM – Reklam 
& 
Information 

Mobilitets samordnare               

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder Införande av parkeringskostnader för 
anställda i t ex Botkyrka Kommunhus 

              

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och 
lokalisering 

Koncentrera handeln till Tumba C-tomten 
för att minska behovet för att korsa väg 226 
för oskyddade trafikanter. Undvik att 
exploatera näraliggande ABC-tomten med 
ytterligare bilorienterad handel. 

              

Reglering och 
lagstiftning 

Samordning av transporter till Tumba 
centrum. Verka för att 
Södertörnskommunernas projekt för 
samorning av de kommunala transporterna 
utökas till att omfatta även handeln i 
centrala Tumba. 

              

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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 TRV 2014/89041 Förenklad åtgärdsvalsstudie: Trafikplatser på väg E4 i Nyköping 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande 
åtgärder  

MM – Reklam 
&
Information 

Kampanjer för ökad användning av cykel 
och kollektivtrafik 

Organisation och 
koordinering av resenärer 

Bilpool för medborgare 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering Årligen återkommande 
beteendepåverkans åtgärder. 
Exempelvis arbetet med 
parkeringstrategi 

Reglering och lagstiftning Riktlinjer för tjänstereser för Kn 
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Avtalsmässiga styrmedel                 
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AVS-00267 Åtgärdsvalsstudie förbättrad hållbar tillgänglighet till Malmö Airport 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

En tätare och mer 
taktfast tidtabell, särskild 
under tider med högtrafik 
på flygplatsen 

  

integration av 
biljettsystem så att 
Skånetrafikens 
JoJo-kort går att 
använda 

            

MM – Reklam 
& 
Information 
  

                

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

En mer attraktiv prisbild 
och integration av 
biljettsystem så att 
Skånetrafikens JoJo-kort 
går att använda 

              

Planering och 
lokalisering 
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Reglering och 
lagstiftning 

                

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2015/78104 Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrist väg 
70/väg 69, Gärdebykorset 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

                

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Cykelkampanjer och 
information 

              

Organisation och koordinering av 
resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering                 

Reglering och lagstiftning                 
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Avtalsmässiga styrmedel                 
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TRV2015/78107 ÅtgärdsvalstudieTrafiksäkerhetsbrist väg 635, Tolsbo-Tunets skola 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande åtgärder 

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och koordinering av 
resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder Trafikinformation i skolan  - för att 
öka trafikkunskapen 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

Översyn av tider i skolan(alla ska 
inte börja samtidigt) 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering 
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Reglering och lagstiftning                 

Avtalsmässiga styrmedel                 
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TRV 2016/52454 Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet och miljö på Ingarö 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande 
åtgärder  

MM – Reklam 
&
Information 

Kampanjer för ökat 
kollektivtrafikresande 

Organisation och 
koordinering av resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder Säkra skolvägar Vandrade 
skolbussar 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering Beredskaps- och 
insatsplan Värmdö 
kommun 

Reglering och lagstiftning 
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Avtalsmässiga styrmedel                 
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TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie - Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och 
Lidingö 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

                

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Information om 
kollektivtrafiken. Exempelvis 
om båttrafiken med 
hållplatser, turtäthet, 
målpunkter etc 

              

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

Informationsinsatser för att 
främja bilpoolsanvändandet 

              

Utbildningsinsatser 
  

Utbildning av kommunala 
tjänstemän och politiker 
avseende Mobility 
management 

              

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

Höjd trängselskatt Parkeringsstrate
gi 
  

            

Planering och 
lokalisering 

  Fysisk planering             
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Reglering och 
lagstiftning 

                

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2013/71097 Åtgärdsvalsstudie stråket Eskilstuna - Västerås 
MM - 
Odefinierat 

Stödjande/i
ntegrerand
e åtgärder  

Ta fram 
ett 
gemens
amt 
biljettsy
stem 
för hela 
resan, i 
båda 
länen 
oavsett 
val av 
transpo
rtslag, 
biljett 
från 
dörr till 
dörr 

Inför 
bekvä
ma tåg 
och 
bussar, 
med 
exemp
elvis 
wi-fi 
och 
eluttag 
ombor
d. -

Samord
na 
busstät
ortstrafi
ken i 
respekti
ve ort 
med 
landsby
gdstrafi
ken och 
tåg 
trafiken 

MM – 
Reklam 
&
Informatio
n 

Tydligg
ör när 
Kvicksu
ndsbro
n ska 
öppna, 
tillgängl
ig 
informa
tion till 
alla 
som är 
åtkomli
g. Ex
en app
eller
radiouts
ändning

Organisati
on och 
koordineri
ng av 
resenärer 

Inför 
lånecyk
lar i 
städern
a, vid 
statione
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r, 
pendlar
parkeri
ngar 
och 
andra 
målpun
kter 

Utbildning
sinsatser 

                

Platsbaser
ade 
åtgärder 

Synligg
ör och 
markna
dsför 
högskol
ans 
busslinj
e 

Mälard
alens 
högsko
las 
arbete 
kring 
ett 
campu
s- två 
städer, 
förbättr
as och 
förtydli
gas. 

            

Telekomm
unikation 
och 
flexibel 
tidsplaneri
ng 

                

Ekonomisk
a 
styrmedel 
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Planering 
och 
lokaliserin
g 

Bygg 
vid 
stations
lägen, 
både 
bostäde
r och 
arbetspl
atser 

4 
stads-
gemen
samt 
arbete 
bedrivs 
i 
långsik
tiga 
utveckl
ingsfrå
gor av 
strategi
sk 
karaktä
r 

Gör en 
målpun
ktsanal
ys för 
planerin
g av 
försörjni
ng av 
kollektiv
trafik till 
orterna 
inom 
stråket. 

Samverkan
sforum 
utvecklas 
mellan de 
olika 
parterna i 
respektive 
län inom 
infrastruktur
, 
transporter, 
samhällspla
nering 

Fortsätta 
infrastruktur
planeringsar
betet som 
pågår i En 
bättre sits 

4 
stads-
gemen
samt 
arbete 
med 
förvaltn
ingsfrå
gor 
sker 
löpand
e mot 
en 
effektiv
are och 
rationel
lare 
förvaltn
ing 

Fortsat
t 
samar
bete 
kring 
länsöv
ergripa
nde 
kollekti
vtrafik 

Reglering 
och 
lagstiftning 

Inför 
samord
ning av 
godstra
nsporte
r för 
egna 
inköp 
inom 
kommu
nen 

Avtalsmäs
siga 
styrmedel 
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AVS-00184 Åtgärdsvalsstudie Resor Njurunda-Sundsvall 
MM - Odefinierat                 

Stödjande/integrerande 
åtgärder 

  Inför WiFi på 
bussarna 
  

Utveckla 
enkelt och 
samordnat 
betal- och 
biljettsystem 
för 
kollektivtrafik 
  

          

MM – Reklam 
& 
Information 

Marknadsför nya 
och befintliga 
pendlarparkeringa
r 

Möjliggöra och 
marknadsföra 
hemkörning av 
varor, ex 
matvaror 

Bra 
erbjudanden 
för pendling 
med 
kollektivtrafik 

          

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

Låna elcykel i stor 
utsträckning och 
under längre tid 

              

Utbildningsinsatser 
  

Beteendepåverka
nde aktiviteter 
(tex. positiva 
förebilder mm) 

              

Platsbaserade åtgärder Samarbete kring 
hållbart resande 
med skolor, 
företag/arbetsgiva
re, civilsamhället 
och myndigheter 
liksom information 
till dessa 

              

Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

Gratis prova-på-
buss för bilister 
under en längre 
period 
  

Implementera 
nya 
parkeringsstrate
gin 
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Planering och 
lokalisering 

Planera för fler 
bostäder, även 
hyreshus i 
anslutning till 
pendlingsstråk för 
cykel och 
kollektivtrafik 

Reglering och 
lagstiftning 

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2014/077 Åtgärdsvalsstudie Norrtälje - Grisslehamn Väg 76/283 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

                

MM – Reklam 
& 
Information 
  

                

Organisation och 
koordinering av resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder Riktad informationskampanj till färjans 
resenärer om att åka kollektivt 
  

              

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering                 

Reglering och lagstiftning                 
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Avtalsmässiga styrmedel                 
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TRV 2017/23804 Åtgärdsvalsstudie Mölle länsväg 111, med fokus på trafikmiljö 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

Stödja det lokala 
näringslivet 

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

                

Organisation och koordinering av resenärer                 

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering                 

Reglering och lagstiftning                 

Avtalsmässiga styrmedel                 
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TRV 2014/139 Åtgärdsvalsstudie Mittstråket 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande 
åtgärder  

Duschmöjligheter för 
cykelpendlare 

Samordnin
g av taxor 
som gör 
resan 
enklare 

Bra service 
under resan 
(internet, 
arbetsplats
er, mat/fika 
på buss 
och tåg). 

MM – Reklam 
&
Information 

Stråkets företrädare 
sprider kunskapen om 
stråkets möjligheter 
(opinionsbildning  
information ger 
påverkan). Skapa 
enighet om strategi med 
Mittnordenkommittén 

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

Shuttle bus 
(elbuss) 
Vaernes 
flygplats ‐ 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder Utreda möjligheterna till 
ökad samverkan mellan 
arbetsgivare och 
kollektivtrafikmyndighete
r. Detta kan ge mer
hållbara arbets‐ och
tjänsteresor

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Bredbandsutbyggnad 
längs med 
infrastrukturen (järnväg 
och väg) 
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Ekonomiska styrmedel 
  

Utreda 
gratis/subventionerade 
lånecyklar vid 
utnyttjande av 
kollektivtrafik 
  

              

Planering och 
lokalisering 

Samordning av 
regionala, nationella och 
kommunala planer 

              

Reglering och 
lagstiftning 

Utreda möjligheten för 
samlastning och 
samordnad 
varudistribution för 
speditörer och 
godsägare i stråket 

              

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2014/91833 Åtgärdsvalsstudie Kollektivtrafikstråk Halland 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande åtgärder Skapa 
mervärden på 
bussen 

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och koordinering 
av resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering Stråkanalyser Mobility 
management- 
strategi 

Reglering och lagstiftning 
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Avtalsmässiga styrmedel                 
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TRV 2015/78101 Åtgärdsvalsstudie Framkomlighets - och trafiksäkerhetsbrist, väg 66, 
Torgås – Sälen by 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerand
e åtgärder   
  

                

MM – Reklam 
& 
Information 
  

                

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade 
åtgärder 

Beteendepåverkanåtg
ärder för att styra vilka 
tider besökarna väljer 
att åka samt att få fler 
att åka buss. 
  

Dalskidan 
ordnar så 
att kunder 
återlämna 
skidor på 
västra 
sidan av 
vägen 
(Östra 
Långstran
d) 
  

Logistiklösning
ar för uthyrning 
av 
skidutrustning - 
Boka utrustning 
i samband med 
bokning av 
boende och få 
det levererat i 
förväg till 
skidanläggning
en. 

          

Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
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Planering och 
lokalisering 

Reseplanering kopplad 
till stugbytardagar och 
logistiklösningar 
  

              

Reglering och 
lagstiftning 
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TRV 2014/46705 Åtgärdsvalsstudie Jönköpingsbanan Åtgärdsvalsstudie 
Jönköpingsbanan 
MM - 
Odefinier
at 

                        

Stödjand
e/integrer
ande 
åtgärder   

Inför
a 
styv 
tidtab
ell 

                      

MM – 
Reklam 
& 
Informati
on 

Mark
nadsf
öring 

                      

Organisa
tion och 
koordiner
ing av 
resenärer 

                        

Utbildnin
gsinsatse
r 

                        

Platsbas
erade 
åtgärder 

                        

Telekom
munikati
on och 
flexibel 
tidsplane
ring 

                        

Ekonomi
ska 
styrmede
l 

                        

Planering 
och 
lokaliseri
ng 

Nya 
bostä
der 
och 
detalj
plane
r - 
Stati
onsn
ära 

Stat
ion
snä
ra 
bos
täd
er - 
San
dhe
m 

Fo
rts
att 
pl
an
eri
ng 
av 
bo
st

For
tsät
ta 
att 
pla
ner
a 
för 
stat
ion

Nya 
bostäd
er och 
verksa
mhetsl
okaler 
- 
Stadsk
ärnan 
Nässjö 

Ny 
stad
sdel  
- 
Väst
ra 
stad
en - 
För
djup

Cy
kel
pla
n 
Mu
llsj
ö 
  

Fra
mta
gan
de 
av 
gån
gpla
n 
för 
Jön

Nya 
flerf
amilj
shu
s 
och 
villor 
i 
tätor
ten - 

Prog
ram
arbe
te 
för 
hållb
ar 
utve
cklin
g 

Nya 
bostäd
er och 
verksa
mhetsl
okaler 
- 
Stadsk
ärnan 
Nässjö

Fra
mta
gan
de 
av 
gån
gpla
n 
för 
Jön
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Falkö
ping 

äd
er 
i 
ce
ntr
al
a 
M
ull
sjö 

snä
ra 
bos
täd
er 
bl a 
byg
ga 
hög
re 
Ha
bo 

ad 
över
sikts
plan 

köpi
ngs 
kom
mun 

Näsj
ö 

- 
Primär 

  

köpi
ngs 
kom
mun 
- 
Pri
mär 

  

Reglering 
och 
lagstiftni
ng 
  
  

                        

Avtalsmä
ssiga 
styrmede
l 
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TRV 2013/70760 Idé- och lösningsverkstad/åtgärdsvalsstudie i Grängesberg, 
korsningen väg 50/väg 604, Ludvika Kommun 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande 
åtgärder  

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och koordinering 
av resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder Arbeta med personalens resor till och 
från arbetet i dialog med kommunen 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering Förbättra dialogen med t1ansportörer 

Reglering och lagstiftning 
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Avtalsmässiga styrmedel               
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Trafikverket Region mitt (2013) Underlag till åtgärdsvalsstudie – Gods i 
Sundsvallsregionen 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering Forum för transportköpare och 
transportörer 

            

Reglering och lagstiftning Samordnad varudistribution, 
Birsta 
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Avtalsmässiga styrmedel               
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TRV 2016/107363 Åtgärdsvalsstudie - Förslöv 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande åtgärder 

MM – Reklam 
&
Information 

Kampanjer 

Organisation och koordinering av resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och flexibel tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering 

Reglering och lagstiftning 

Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2015/33556 Åtgärdsvalsstudie - Väg 23/34 och väg 134 genom Kisa 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder Vandrande skolbussar 
för låg- och 
mellanstadieelever 
som korsar v. 23/34 
och ev. V.134 

Gratis för skolelever att 
åka med bussen (till 
skolan) inom tätorten 
  

          

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och 
lokalisering 

Ta fram cykelstrategi i 
kommunen och i 
regionen i syfte att få 
fler att cykla 

Nya områden (industri 
och bostäder) planeras 
"rätt" kopplat till vägnätet 
så att trafik genom 
centrum undviks 
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Reglering och 
lagstiftning 

              

Avtalsmässiga 
styrmedel 

Transportköpare 
ställer tydligare krav 
på godstransporter, 
miljöpolicy och 
trafiksäkerhet 
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TRV 2015/33558 Åtgärdsvalsstudie - Genom Finspång 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder Arbeta med mobility 
management i skolor 
och mot föräldrar, 
utveckla pågående 
projekt och utveckla nya 
ex. ”vandrande 
skolbussar” och skolpolis 
(Schema där vuxna tar 
varsin dag) 

Som arbetsgivare, 
uppmuntra 
samåkning, stimulera 
genom 
kollektivtrafikkort och 
cykelförmåner till 
anställda, tjänstecykel, 
dusch på jobbet, 
resfria möten 
  

          

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och 
lokalisering 

Framtagande av 
parkeringsstrategi som 
prioriterar hållbara 
transporter 
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Reglering och 
lagstiftning 

              

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2014/1804 Åtgärdsvalsstudie Kungälvsmotet (Väst), väg 168/E6 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Påverkansåtgärder             

Organisation och koordinering av resenärer               

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och flexibel tidsplanering               

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering               

Reglering och lagstiftning               

Avtalsmässiga styrmedel               
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TRV 2015/55190 Åtgärdsvalsstudie E4 södra infarten Örnsköldsvik slutversion 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande 
åtgärder  

Gratis wifi på 
bussen 

Cykelservice(hyra, 
elcyklar, cykel-p, 
duschar) 

MM – Reklam 
&
Information 

Beteendepåverkand
e åtgärder 

Organisation och 
koordinering av resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder Gröna resplaner, 
Gålnäs 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Hälsoaktiviteter på 
arbetstid 

Ekonomiska styrmedel Subventionerade 
bussbiljetter 

Planering och lokalisering 

Reglering och lagstiftning 
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Avtalsmässiga styrmedel               
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AVS-00183 E4 genom centrala Örnsköldsvik 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande åtgärder 

MM – Reklam 
&
Information 

Riktade MM-insatser inom MM-
projektet 

Organisation och koordinering 
av resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel Nya parkeringsriktlinjer 

Planering och lokalisering Utreda behov och lokalisering av 
parkeringsgarage i östra delen 

Reglering och lagstiftning 
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Avtalsmässiga styrmedel               
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TRV 2014/92318 Rapport förenklad åtgärdsvalsstudie Cykling längs regionala vägar i 
Halland 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande 
åtgärder  

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och 
koordinering av resenärer 

Utbildningsinsatser Cykelseminarium för politiker och 
tjänstemän 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering Samverkansforum som möts kontinuerligt 
och tar upp olika cykelrelaterade teman 

Reglering och lagstiftning 
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TRV 2017/86629 Åtgärdsvalsstudie Utredning av cykel och kollektivtrafik till och från 
Viggenområdet, Ronneby kommun 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande åtgärder 

MM – Reklam 
&
Information 

Prova-på-kampanj för 
kollektivtrafik 

Organisation och koordinering av 
resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering 

Reglering och lagstiftning 
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TRV 2016/58841 Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrist, väg 
66/E16/E45 i centrala Malung 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder Information till besökande till 
dansbandsveckan om gång- och cykelstråk i 
centrala Malung 

            

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering               

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2016/58856 Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister, väg 
671, Söderbärke tätort-järnvägsstationen 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

”Krönt vägval” (åkerierna får betalt för 
att åka via Fagersta) 

            

Planering och lokalisering               

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2014/28226 Åtgärdsvalsstudie - Person- och godstransporter i stråket väg 52 
genom Södermanland 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

Wifi buss Samordna
d taxa 

Styv 
tidtabell 
  

        

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av resenärer 

Samordnad kollektivtrafik 
Nyköping - Skavsta 

            

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

Höjda P-avgifter             

Planering och lokalisering Samordnade 
bytespunkter/förskola/hand
el 
  

            

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel               

  
 
  



189 
 

 

TRV 2014/73031 Förenklad åtgärdsvalsstudie Sollebrunn utredningsområdet mellan 
väg 42 och väg 190 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och koordinering av resenärer               

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och flexibel tidsplanering               

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering Parkerings- och 
godsstrategi 

  

            

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel 

TRV 2014/37995 Åtgärdsvalsstudie Nösnäsmotet Väg 160, Stenungsund, Västra 
Götaland 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande 
åtgärder  

MM – Reklam 
&
Information 

Motivera resande med 
kollektivtrafik 

Motivera 
resande med 
cykel 

Organisation och 
koordinering av resenärer 

Motivera samåkning bland 
boende och anställda 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Förändra skifttider vid 
arbetsplatser 

Ekonomiska styrmedel 
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Planering och lokalisering               

Reglering och lagstiftning               
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TRV 2017/4669 Åtgärdsvalsstudie Planskild korsning och genomfart Morgongåva i 
Uppsala län 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande åtgärder 

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och koordinering av resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder MM – ex vandrande 
skolbuss 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering . 

Reglering och lagstiftning 

Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2015/52636 Åtgärdsvalsstudie – E4/E6/E20 förbi Helsingborg 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrera
nde åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Kampanjer/påverkansåt
gärder för att minska 
bilanvändandet 

Åtgärder för att 
fler ska välja att 
resa kollektivt 

  

Beteendepåve
rkan i trafiken 
och 
trafikplatser 
  

        

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade 
åtgärder 

              

Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

              

Ekonomiska 
styrmedel 
  

              

Planering och 
lokalisering 

ÅVS E4/E6/E20 hela 
sträckan Helsingborg-
Malmö. 
  

Fortsatta 
diskussioner 
med 
verksamhetsutö
vare om att 
optimera 
transporter 
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Reglering och 
lagstiftning 

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2014/93415 Åtgärdsvalsstudie E6 Kålleredsmotet, södra på- och avfarten. 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och koordinering 
av resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder MM-åtgärder – minskad biltransport till 
och från Kållered köpstad. 

            

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering               

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel               
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TRV 2015/30303 Förenklad åtgärdsvalsstudie E45/E16 Vägsjöfors 
  
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering 1.1 Samordnad bebyggelse- och 
vägplanering. 

            

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2014/51782 Åtgärdsvalsstudie Cykel Västerbottens län 
  
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

Ta fram 
cykelkarta/mobilapplika
tion. 
  

            

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering Analysverktyg för 
Länstransportplanen. 

Integrerad planering 
cykel och 
kollektivtrafik. 

          

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2015/79241 ÅTGÄRDSVALSSTUDIE E45 och statliga vägnätet i Gällivare-
Malmberget-Koskullskulle - Slutversion 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och 
lokalisering 

Ta fram 
en 
cykelplan. 

Slutför kommunens 
trafikstrategi där 
grundläggande 
principer för trafiken i 
Gällivare preciseras 
och en åtgärdsplan 
preciseras. 

Ta fram en 
parkeringsplan 
för minskad 
biltrafik. 
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Reglering och 
lagstiftning 

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2012/84674 Åtgärdsvalsstudie för korsning väg 49/194 Huseby, Skövde 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Testresenärsprojekt för att 
marknadsföra kollektivtrafik. 

            

Organisation och 
koordinering av resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering ÅVS för Skövde-Karlsborg. Utökad 
kollektivtrafik. 

          

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2015/98602 Åtgärdsvalsstudie Det övergripande vägsystemet i och kring Växjö - 
ett långsiktigt förhållningssätt. 
  
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integreran
de åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade 
åtgärder 

Anpassa 
busstider 
efter 
skiftbyten 
på 
sjukhuset 
och andra 
större 
arbetsplatse
r. 

Löpande arbeta 
för ökat gående 
och cyklande till 
arbetsplatser/sko
lor. 
  

          

Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

Mer flexibla 
arbetstider 
för 
organisation
er som är 
med i ÅVS 
och 
skolornas 
starttid. 
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Ekonomiska 
styrmedel 

P-avgift på
alla p-
platser i
hela
tätorten

Minimera antalet 
subventionerade 
eller 
gratisparkeringar 
i hela staden 

Gratis busskort 
till 
testresenärer 
under en 
provmånad 
(provåkarperio
d). 

Gratis 
busskort 
till de 
som 
flyttar 
inom 
kommune
n eller till. 

Planering och 
lokalisering 

Öka 
andelen 
korttidsplats
er för 
parkering i 
centrala 
lägen i 
staden. 

Inför mer 
djupgående 
trafikutredning i 
alla planprogram. 
Utgå från mål 
inte prognoser. 

Reglering och 
lagstiftning 

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2015/27362 Korsningsproblematik Bosjökloster 
  
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av resenärer 

Mobility Management, samåkning samt 
ökad satsning på kollektivtrafik till och från 
Bosjökloster vid evenemang. 

            

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering               

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel               
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TRV 2013/36488 Åtgärdsval Västkuststråket Göteborg-Malmö 
MM - Odefinierat 
  

Samordnad 
varudistribution/innovativ
a logistiklösningar, till 
exempel genom regional 
planering för lokalisering 
av 
omlastningsterminaler, 
mindre standardiserade 
enhetslaster, 
koordinering av 
varutransporterna inom 
städerna, 
företagssamverkan, 
utveckling av e-handel 
med leverans- hubbar i 
varje bostadsområde 

            

Stödjande/integrerand
e åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Marknadsföring av 
hållbara färdsätt i 
Västkuststråket med 
konventionell reklam och 
prova-på-kampanjer 

            

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

Bilpooler och 
lånecykelsystem (särskilt 
i bytespunkterna, 
samarbete med 
kollektivtrafikaktörerna, 
abonnemang kopplat till 
kollektivtrafikkort) 

            

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade 
åtgärder 
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Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

Ekonomiska 
styrmedel 

Utveckla 
parkeringspolicy och 
prissättning av 
parkeringsplatser i 
städerna 

Planering och 
lokalisering 

Samverkan för bättre 
integrering av 
markanvändnings-, 
infrastruktur- och 
trafikplanering 
(person/gods) i 
Västkuststråket 

Utredning 
av 
alternativa 
buss- och 
regionaltåg
s 
upplägg 

Flexiblare 
hantering och 
bedömning av 
buller- och 
riskproblematike
n i stationsnära 
lägen 

Reglering och 
lagstiftning 

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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AVS-00096 Vattentäkt Prästjorden, Fotstad 
  
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och koordinering av resenärer               

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och flexibel tidsplanering               

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering Beredskapsplan             

Reglering och lagstiftning               

Avtalsmässiga styrmedel               
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 TRV 2016/58854 ÅVS Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrist, väg 850, Sveden 
(Lugnet)-Backa Bro 

MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande 
åtgärder  

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och 
koordinering av resenärer 

9.5 Uppmuntra till 
samåkning till Svedens 
anläggning 

9.6 Få fler att åka 
buss – hjälp 
barnen att åka 
buss. 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering 

Reglering och lagstiftning 
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Avtalsmässiga styrmedel               
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TRV 2016/58857 ÅVS Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrist, väg 780, Bispberg-väg 
70 

MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande åtgärder 

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och koordinering av resenärer Skolskjuts från båda sidor 
av 
vägen. Bussen vänder. 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och flexibel tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering Bättre turutbud i 
kollektivtrafiken (för att öka 
tillgängligheten för 
oskyddade 
trafikanter). 
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Reglering och lagstiftning               

Avtalsmässiga styrmedel               
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 TRV 2014/72806 Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 570. Kornhalls färjeförbindelse 
MM - Odefinierat 

Stödjande/integrerande åtgärder Samordnad trafik/tidtabeller för 
färja/buss. 

MM – Reklam 
&
Information 

Organisation och koordinering av 
resenärer 

Utbildningsinsatser 

Platsbaserade åtgärder 

Telekommunikation och flexibel 
tidsplanering 

Ekonomiska styrmedel 

Planering och lokalisering 

Reglering och lagstiftning 
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Avtalsmässiga styrmedel               

  
 

TRV 2014/72806 Väg 570 genom Säve (Bärby-Gunnesby) 
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Anpassa tid för 
hemfärd med 
skolskjuts 
fritidshemmens 
tider (gäller elever 
yngre än äk 5). 

Senarelägg 
skoldagens starttid 
(senare än kl 8) 

          

Ekonomiska styrmedel 
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Planering och lokalisering               

Reglering och lagstiftning               

Avtalsmässiga styrmedel               
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TRV 2013-61582 Rapport_Åtgärdsvalsstudie Sala_150624 
  
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och 
lokalisering 

Ta fram ett 
program för 
ökad Mobility 
management 

Dialog om kollektivtrafikutbudet 
och hur tåg och buss kan 
komplettera varandra mot 
Avesta, Enköping, Uppsala och 
Västerås. 

          

Reglering och 
lagstiftning 
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Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2014/93841 Förenklad åtgärdsvalsstudie - Fagerås tågstation och bytespunkt 
  
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande åtgärder   
  

Justera Tidtabell 
(Buss/Tåg) 
  

            

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och koordinering av resenärer               

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder               

Telekommunikation och flexibel tidsplanering               

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och lokalisering               

Reglering och lagstiftning               
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Avtalsmässiga styrmedel               
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TRV 2012/71241 Åtgärdsvalsstudie - E18, väg 56 och väg 66 i centrala Västerås 
  
  
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrera
nde åtgärder   
  

Teknikutveckling samt 
marknadsföring av 
teknikstöd för cykelresor. 
Exempel: fortsätta att 
utveckla 
cykelreseplaneraren och 
andra cykelrelaterade app-
lösningar. 

            

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Marknadsföring/påverkanså
tgärder kopplat till cykel och 
kollektivtrafik. Exempel: 
Kampanjer som 
testresenär, hälsotrampare. 

Förbättrad 
trafikinformati
on för cykel 
och 
kollektivtrafik 
genom 
samverkan 
med media 
ex 
Trafikradion, 
VLT "veckans 
påverkanstip
s". 

          

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser               
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Platsbaserade 
åtgärder 

Testresenärsprojekt på 
buss och 
hälsotramparprojekt med 
cykel för personalen på 
handelsområdena. 

Stöd till 
arbetsgivare 
för mer 
hållbara 
resor i och 
till/från 
arbetet. 
Exempelvis 
ta 
fram ”Gröna 
resplaner för 
företag och 
skolor", med 
åtgärder som 
ex. upprätta 
avgiftsfri 
cykelpool, 
arbeta för 
flexiblare 
arbetstider. 

          

Telekommunikation 
och flexibel 
tidsplanering 

              

Ekonomiska 
styrmedel 

              

Planering och 
lokalisering 

Transportsnål 
samhällsplanering. 
Exempel: lokalisera 
bebyggelse och 
verksamheter så att 
behovet av bil minimeras, 
nära kollektivtrafik och 
cykelstråk. 

Arbeta efter 
"Handlingspl
an för ökad 
och säker 
gång och 
cykeltrafik i 
Västerås 
stad år 2014-
2018" 

Parkeringspo
licy och 
flexibel 
parkeringsno
rm. 

        

Reglering och 
lagstiftning 

              

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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ÅVS-00439 E16 genomfart Falun Lugnetleden/Hanröleden 
  
MM - Odefinierat 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

              

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

              

Utbildningsinsatser 
  

              

Platsbaserade åtgärder Testresenärsprojekt på buss och 
hälsotramparprojekt med cykel för 
personalenpå handelsområdena. 

            

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

              

Ekonomiska styrmedel 
  

              

Planering och 
lokalisering 

Förbättra tillgängligheten för fotgängare och 
cyklister genom att inte tillåta temporär 
försäljning på ytor för de oskyddade 
trafikanterna. 

            

Reglering och 
lagstiftning 
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Avtalsmässiga 
styrmedel 



227 
 

 

TRV 2013/38970 Förenklad åtgärdsvalsstudie - Trafiksäkerhet vid Spekeröds skola, 
Stenungssunds kommun 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

                

MM – Reklam 
& 
Information 
  

                

Organisation och koordinering 
av resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder Vandrande 
skolbuss 
  

Projekt/"På 
egna ben 

Samåkning 
till/från skolan 

          

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering                 

Reglering och lagstiftning                 
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Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2014/21420 Åtgärdsvalsstudie väg 53 genomfart Eskilstuna och infart Eskilstuna 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

                

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Påverkansarbete/ MM-åtgärder för 
omfördelning från biltrafik till cykel, gående 
och kollektivtrafik 

              

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och 
lokalisering 

Ny parkeringspolicy               

Reglering och 
lagstiftning 
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Avtalsmässiga styrmedel                 
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 TRV 2015/264 Ökad tillgänglighet Solna, Sundbyberg, Bromma 
MM - 
Odefinierat 
  

Prova-på för 
företag vid 
inflyttning - 
Arenastaden 

              

Stödjande/inte
grerande 
åtgärder   
  

Strukturerat 
företagsarbete 
enligt t ex 
Kista för 
företag vid 
inflyttning – 
Arena staden 

              

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Anpassad 
information 
om 
resalternativ –  
Brommablock
s 

Kampanjer 
av olika 
slag för 
företag vid 
inflyttning 

            

Organisation 
och 
koordinering 
av resenärer 

Utökning av 
lånecykelsyste
met i täta 
staden och 
dess närhet 

Samåknin
g taxi – 
Bromma 
blocks 
  

Taxi-
remote 

Bilpools
system 
– 
Arenast
aden 

        

Utbildningsins
atser 

                

Platsbaserade 
åtgärder 

Främja 
kolletivtrafikre
sande i tjänst 
och privat: 
exempelvis 
genom 
utlåning av 
periodkort 
rabatterade 
Access-kort. 
Målgruppsinrik
tad 
information/skr
äddarsydd 
data (realtid 
och 
reseplanering)
. 

Tjänstecyk
lar - Vreten 
(Loka, 
Cero) 

Resplaner 
vid stora 
arbetsplat
ser. - 
Centrala 
Sundbybe
rg 

Månads
kort för 
anställd
a 
(företag 
arbetar 
med 
anställd
as resor 
t/f 
arbetet) 
- Arena 
staden 
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Realtidsinform
ation i entrén 
till stora 
arbetsplatser -  
Vreten (Loka, 
Cero) 

Telekommunik
ation och 
flexibel 
tidsplanering 

Ekonomiska 
styrmedel 

Inför 
avgiftsbelagd 
parkering 
även kvällstid 
och helger. 
Intensifiera 
parkeringsöve
rvakninge - 
Centrala 
Sundbyberg 

Höjd 
trängselav
gift 

Subventio
nerat SL-
kort – 
Brommabl
ocks 

P-
avgifter 
– Arena
staden

Ny 
Trängs
elskatt 
(ffa 
Essing
eleden 
och 
Solna) 

Trängsel
skatt- 
Bromma 
Blocks/Fl
ygplats 

Planering och 
lokalisering 

Parkeringsstra
tegi/-policy inkl 
gatuparkering 
Vreten 

Parkerings
strategi/-
policy – 
Centrala 
Sundbyber
g 

Parkering
sstrategi 
– 
Brommabl
ocks 

P-tal –
Arena
staden

P-tal
cykel –
Arena
staden

Reglering och 
lagstiftning 

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2014/86397 Åtgärdsvalsstudie Genomfart Ljusdal 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

                

MM – Reklam 
& 
Information 
  

Påverkansåtgärder för ökat gående, 
cyklande och kollektivtrafikresande 

              

Organisation och koordinering 
av resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

Diskussion med fjälldestinationer om 
ändrade stugbytardagar 
  

              

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering                 

Reglering och lagstiftning                 
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Avtalsmässiga styrmedel 
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TRV 2014/89066 Väg 76 Gävle-Forsmark- Norrtälje 
MM - Odefinierat 
  

18. Mobility Management-
åtgärder (minska bilåkandet). 
  

              

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

                

MM – Reklam 
& 
Information 
  

                

Organisation och 
koordinering av 
resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och 
lokalisering 

13. Samverkan mellan 
Trafikverket, kommunen och 
arrangören (gällande 
problematisk trafiksituation vid 
bakluckeloppis). 

14. Utreda 
hållplatser 
inkl. 
Skolskjuts. 

            

Reglering och 
lagstiftning 

                



236 

Avtalsmässiga 
styrmedel 
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TRV 2016/21831 E4 Trafikplats Gäddvik södra, södergående påfart 
MM - Odefinierat 
  

                

Stödjande/integrerande 
åtgärder   
  

                

MM – Reklam 
& 
Information 
  

                

Organisation och 
koordinering av resenärer 

                

Utbildningsinsatser 
  

                

Platsbaserade åtgärder                 

Telekommunikation och 
flexibel tidsplanering 

                

Ekonomiska styrmedel 
  

                

Planering och lokalisering Förbättrad kollektivtrafik Luleå-
Piteå/Älvsbyn/Sörbyarna för att minska 
biltrafiken 

              

Reglering och lagstiftning                 
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Avtalsmässiga styrmedel 
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