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Ett hållbart samhälle

Transportsystemet

Trafikverket



Vad innebär 
trafikstrategiskt arbete?
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Trafikstrategiskt 
arbete
• Skapar förutsättningar för hållbar utveckling

• Verktyg för att hantera trafik- och 
tillgänglighetsfrågor

• Stark koppling till den bredare 
samhällsplaneringen

• Kopplar samman tillgänglighet, mobilitet och 
trafik med bebyggelseplanering

• Samverkan och samarbete
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Vad är nyttan med en 
trafikstrategi?
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Nyttor för kommunen
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• Mer hållbar utveckling

• Kompletterar/stärker översiktsplanen 

• Stöd vid framtagande av detaljplaner

• Få den politiska viljan dokumenterad

• Underlag till nationell och regional plan 

• Underlag till Trafikverkets planering och 
prioritering

• Underlag vid stadsmiljöavtalsansökan

Bild: Stellan Stephenson



Hur tar ni fram en 
trafikstrategi?
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Rekommendationer
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• Gemensamt arbete 
‒ Tillgänglighet, trafik och transporter 

samverkar med mycket annat, se till att 
involvera brett i organisationen

• Fokusera på brister och målbilden
‒ Vilka brister i transportsystemet behöver 

åtgärdas? Hur behöver tillgängligheten 
förändras?

• Viktigt att det blir ett beslutat underlag
‒ För att kunna påverka efterföljande planering 

och beslut

Bild: Jens Olof Lasthein



Hitta rätt form för er!
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• Ett kapitel i översiktsplanen?

• En fördjupning till översiktsplanen?

• Tillsammans med en annan kommun?

• Längs ett stråk?

• En regional trafikstrategi?

Det finns inte en given lösning. Många faktorer 
påverkar vad som passar bäst

Bild: Stellan Stephenson



Framgångsfaktorer
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MOGNAD TIMING
ENGAGEMANG 

OCH 
FÖRANKRING

UTHÅLLIGHET RESURSER



Vilket stödmaterial finns?
• Trafik för en attraktiv stad, TRAST

‒ Handbok samt fördjupningar

• Framtaget av Trafikverket tillsammans med SKR och Boverket
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Översyn av stödmaterial
• Ny handbok för trafikstrategiskt arbete
• Uppdatering av fördjupningar, mindre revideringar
• Ny exempelbok under framtagning
• Vägledning för regionala trafikstrategier, mer stöd på gång!
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Ett hållbart samhälle

Transportsystemet

Trafikverket



Lycka till med ert arbete

Lina Sandberg, Nationell samhällsplanerare
lina.sandberg@trafikverket.se

18 november 2021
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