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äntligen dags att ta tag och slutföra mina studier. Arbetet har utförts på
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gång.

Jag vill även tacka initiativtagaren till detta examensarbete, Magnus
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i tid. Vill även rikta ett tack till min handledare på Sweco, Jenny
Widmark, för den support och hjälp jag fått under arbetets gång, det
har varit ett glädjefyllt arbete att utföra.

Det  största  tack man bara  kan ge,  vill  jag  rikta  till  min sambo,  Henrik
Rautio Berguv. Utan dig skulle jag aldrig klarat mig igenom detta
examensarbete.  Du  har  fått  dra  ett  tungt  lass  hemma  med  barn  och
hushåll och stöttat mig i vått och torrt under dygnets alla timmar. Det
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studierna har fått gå i första hand.

Under  alla  år  med  studieuppehåll  finns  det  några  personer  som  jag
alltid haft i bakhuvudet, som stöttat mig och pushat mig att bli klar.
Utan  era  stöttande  ord  vet  jag  inte  om  detta  arbete  någonsin  blivit
färdigställt. Tack, Linda Andersson och Tobias Larsson.
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Ett sista tack vill jag rikta till alla som på ett eller annat sätt hjälpt mig
med  detta  examensarbete,  de  personer  som  jag  intervjuat  samt  all
trevlig personal på Sweco.

Luleå juni 2015

Viweca Lindqvist
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Sammanfattning

När en brist har konstaterats i transportsystemet påbörjas en
omfattande planeringsprocess. Den gamla planeringsprocessen var
långdragen  och  man  stötte  ofta  på  hinder  i  ett  senare  skede  av
planeringen i form av överklaganden eftersom de föreslagna
åtgärderna inte var förankrade hos alla berörda parter.

2010 föreslog regeringen att planeringen enligt väglagen och lagen om
byggande av järnväg skall ersättas med en sammanhållen process
istället för att innefatta flera planeringsskeden som tidigare. Under den
nya processen ska samråd ske fortlöpande och avsikten är att det ska bli
lättare för allmänheten att överblicka processen.

Då arbetssättet med åtgärdsvalsstudier (ÅVS) endast tillämpats i två till
tre år är av intresse att få en ökad förståelse för hur ÅVS passar in i den
befintliga planeringsprocessen hos aktörerna. Genom intervjuer skall
ansvar och befogenheter hos aktörerna klarläggas. Det är även
intressant att utreda hur de olika aktörerna arbetar för att ta tillvara på
den  information  och  de  resultat  som  framkommer  under  en
åtgärdsvalsstudie.

Examensarbetet omfattar även att förklara hur planeringsprocessen har
förändrats sedan tillämpningen av åtgärdsvalsmetodiken togs i bruk.
För att se hur aktörerna jobbar med åtgärdsvalsstudieprocessen valdes
en  grupp  av  sex  personer  ut  för  intervjuer.  För  att  få  spridning  på
svaren tillfrågades två personer från vardera stat, region och kommun.
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Respondenterna blev tilldelade en intervjuguide i förväg för att
intervjun skulle kunna effektiviseras. Under intervjun fick respond-
enterna svara på frågorna men även tala fritt om ämnet. Efter
intervjuerna sammanställdes och analyserades svaren.

Slutsatserna  blev  att  de  inte  finns  några  utpekade  processer  för
erfarenhetsåterföring. Allt hamnar i Trafikverkets åtgärdsbank och
planen är att det skall integreras i respektive organisations
framtidsplan. Kommunerna blir i viss mån stillastående i sina processer
då Trafikverket upplevs långsamma i sina svar, framförallt gällande
ekonomiska kalkyler. Alla är överens om att det är bra om man har en
bred  bas  när  man  ska  ta  fram  olika  beslut.  Vissa  tyckte  dock  att
processen var för rörig i början och att det går åt för mycket tid till att ta
fram lösningar som ofta redan innan processen kändes givna.
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Abstract

When a shortage is identified in the transport system, a comprehensive
planning process is initiated. The old system of planning for transport
was tedious and often delayed due to public appeal, since proposed
measures  were  not  approved  of  by  stakeholders  affected  by  the
proposal.

In 2010 the government proposed, according to the Roads Act and Rail
Tracks, that the planning process would be replaced with an integrated
process  instead  of  involving  several  stages  of  planning.  In  the  new
process, consultations will be held continuously with the intention that
it will be easier for the public stakeholders and others to understand
problems and solutions with the proposed planes.

Since the new process, Strategic Choise of Measures, only has been
practiced for the past two to three years, it is of  interest to investigate
how the new process will fit into the existing planning processes of the
responsible actors. Through interviews, the responsibility and the
authority of the different actors will be clarified. It is also of interest to
investigate how the different actors handle the results that is obtained
after a strategic choice of measures.

The study also includes investigating how the planning process has
changed, since the establishment of the new Strategic Choice of
Measures  was  implemented  in  the  planning  process.  A  group  of  six
people were selected to be interviewed, two from each of the
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organizations, state, region and municipality.  The questioner guide
was sent out in advanced, before the interview. During the interview,
the respondent was asked to answer the prepared questions from the
guide  but  was  also  allowed  to  speak  freely  on  the  subject.  After  the
interviews, a summary of the interview were written down and
analyzed.

The conclusions are that there are no designated processes for
experience feedback. All the results from the Strategic Choice of
Measures are stored in a database at the state actor Trafikverket. The
purpose is to integrate the proposals for actions in the future planning
of the transportation system. The municipality actor is sometimes
obstructed to proceed in their own plans for actions due to the slow
process at Trafikverket, especially when it comes to issues of financial
character. Everyone agrees that it is a good strategy to have a broad
foundation when it is time to take decisions. Although, some people
thought that the process was confusing in the beginning and that too
much time is spent to propose and deliver a solution that already was
obvious beforehand.
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Förkortningar och begrepp

Nedan  förklaras  de  förkortningar  och  begrepp  som  används  i
rapporten.

Förkortningar

ASJ Affärsverkets Statens järnvägars

BMP Betydande miljöpåverkan

ERTMS European Rail Traffic Management System
(=europeiskt styrsystem för järnvägstrafik)

LBJ Lagen om byggande av järnväg

LFV Luftfartsverket

MB Miljöbalken

MKB Miljökonsekvensbeskrivningar

PBL Plan- och bygglagen

SIKA Statens institution för
kommunikationsanalys
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SOU Statens offentliga utredningar

TRAST Trafik för en attraktiv stad

VL Väglagen

VTI Statens Väg och
transportforskningsinstitut

ÅVS Åtgärdsvalsstudie

ÖP Översiktsplan

Begrepp

Aktör Ansvarig för att agera, för någon del av
transportsystemet, för dess planering
eller trafikering.

Brist Differens mellan aktuellt tillstånd och det
önskvärda (målet) i transportsystemet.

Funktionalitet Handlar om kvalitet, i vilken grad
transportsystemet fungerar.

Fysisk planering Hur mark och vatten används i tid och
rum.

Intressent De som har intresse i saken, intresse av
att det blir någon åtgärd eller att det inte
blir något. Kan exempelvis vara en
närboende eller boende i berörd tätort.

Letter of intent Avsiktsförklaring

Part, parter Någon som ingår ett avtal eller någon
som har ett särskilt intresse i ett rättsligt
ärende.
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Respondent Person som intervjuas.

Stråk En långsträckt passage genom ett område

Trafikslag Gemensam beteckning för vägtrafik,
järnvägstrafik, luftfart och sjöfart.

Trafikverk Gemensam beteckning för Banverket,
Luftfartsverket, Sjöfartsverket och
Vägverket.

Transportslag Alla sätt att transportera sig på.
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1 INTRODUKTION

I detta kapitel presenteras bakgrund till det berörda området, en kortare
introduktion till åtgärdsvalsstudier samt genomgång av den gamla
planeringsprocessen. Även arbetets syfte, mål och avgränsningar tas upp och
slutligen presenteras en disposition för att kort vägleda läsaren genom
rapporten.

1.1 Bakgrund

”Ett modernt samhälle behöver en väl fungerande
transportinfrastruktur. Med det avses vägar, järnvägar, flygplatser och
hamnar och kopplingarna mellan dem. Att förändra ett lands transport-
system tar tid. För att undvika att hamna i  en situation där det saknas
möjligheter att starta prioriterade investeringar måste långtidsplaner
överlappa varandra”, skriver Regeringen (2014) på sin hemsida. Vid
förändring av transportsystemet är en alltför lång planeringsprocess ur
samhällets synvinkel negativ eftersom de projekt som ska lösa
transportproblemen försenas.

Den gamla planeringsprocessen med förstudie, väg- och järnvägs-
utredning samt arbets- och järnvägsplan var en lång omfattande
byråkratisk process med bristande kvalitet som hade dålig koppling
mellan den kort- och långsiktiga planeringen. Det fanns bland annat en
obalans mellan den statliga och den kommunala ansvarsbiten och
regeringen ansåg att kommuner och regioner behövde involveras bättre
i processen. I oktober 2009 uppdrog regeringen till Vägverket,
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Banverket, Sjöfartsverket samt Transportstyrelsen om att gemensamt
lämna in ett förslag på ett nytt planeringssystem för transport-
infrastrukturen. I februari 2010 presenterades ett gemensamt förslag till
en förändring av planeringssystemet för transportinfrastrukturen
(Trafikverket, 2010).

Från och med 1 januari 2013 förändrades planeringen för transport-
systemet och dess utveckling i Sverige. Riksdagen beslutade om
förändringar i den strategiska och den ekonomiska planeringen samt
om förändringar för planering av väg- och järnvägsprojekt enligt
väglagen,  VL,  och  lagen  om  byggande  av  järnväg,  LBJ,  även  kallad
banlagen (Trafikverket et al., 2012). Syftet var bland annat att få en
tydligare koppling mellan den långsiktiga investeringsplaneringen av
transportsystemet och den ekonomiska planeringen som styrs av årliga
budgetbeslut (Länsstyrelsen 2015a).

Den nya planeringsprocessen behöver föregås av en förutsättningslös
transportslagsövergripande analys vilket ger en starkare koppling till
den kommunala planeringen och ger större möjlighet till samordning
med plan- och bygglagen, PBL. Denna förberedande studie kallas
åtgärdsvalsstudie och är en metod i ett tidigt planeringsskede som ska
leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans.

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som bland annat
arbetar  med alla  typer  av infrastrukturuppdrag i  tidiga  skeden.  Ett  av
deras arbetsområden är att på konsultbasis utföra åtgärdsvalsstudier.
Eftersom arbetssättet med åtgärdsvalsstudier är förhållandevis nytt är
det av intresse att ta reda på hur åtgärdsvalsprocessen fungerar i
praktiken och vad åtgärdsvalsmetodiken har för inverkan på den
statliga, regionala och kommunala samhällsplaneringen.
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1.2 Åtgärdsvalsstudie i korthet

En åtgärdsvalsstudie skall behandla vilka typer av åtgärder, oavsett
trafikslag, som är möjliga att vidta för att lösa ett transportproblem.
Valet av åtgärd handlar om att lösa problem, tillgodose behov och skall
bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva
åtgärder, se Figur 1:1. Genom att tänka trafikslagsövergripande och
tillämpa fyrstegsprincipen får vi positiva synergieffekter skriver
Trafikverket (2014b) på sin hemsida. Mer om fyrstegsprincipen kan ni
läsa i kapitel 2.2.

Figur 1:1 Tankegången för en åtgärdsvalsstudie (Trafikverket, 2015a).

När en brist konstaterats i transportsystemet initieras arbetet med att
forma en åtgärdsvalsprocess. Åtgärdsvalstudien beskriver vilka typer
av åtgärder, oavsett trafikslag, som är möjliga att vidta för att lösa de
identifierade problemen. Studien kan initieras av vem som helst som
upplever ett problem eller en brist i transportinfrastrukturen. För att
kunna  ta  hand  om  och  utveckla  infrastrukturen  på  bästa  sätt  är  det
många aktörer som behöver hjälpas åt. Därför samarbetar bland annat
statliga myndigheter, regioner, kommuner, kollektivtrafikmyndigheter
regionala och kommunala samarbetsorgan, intresseorganisationer, läns-
styrelser samt länsplansupprättande myndigheter med varandra.
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Figur 1:2 Metodik för åtgärdsvalsstudier (Boverket, 2013).

Varje  åtgärdsvalsstudie  är  unik  men  själva  arbetsmetoden  och
tillvägagångssättet följer alltid en viss struktur, se Figur 1:2. Mer
ingående om åtgärdsvalsprocessen kan ni läsa i kapitel 2.3. Då
arbetssättet med åtgärdsvalsstudier endast tillämpats i två till tre år är
det av intresse att få en ökad förståelse för hur dessa åtgärdsvalsstudier
passar in i de befintliga planeringsprocesserna hos aktörerna. Genom
intervjuer skall ansvar och befogenheter hos de planeringsansvariga
aktörerna klarläggas. Det är även intressant att utreda hur de olika
aktörerna arbetar för att ta tillvara på den information och de resultat
som framkommer under en åtgärdsvalsstudie.
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1.3 Den gamla planeringsprocessen

Den  fysiska  planeringsprocessen  för  järnvägar  och  vägar  regleras  i
Väglagen (SFS 1971:948) och Lagen om byggande av järnväg även
kallad banlagen (SFS 1995:1649). Fram till 1 januari 2013 var planerings-
processen för både väglagen och banlagen uppdelad i tre skeden enligt
följande

· förstudie
· utredning (väg- eller järnvägsutredning)
· plan (arbets- eller järnvägsplan)

där arbetet successivt utvecklades från översiktliga studier till
detaljplanering och där resultatet från ett skede gav utgångspunkterna
för nästa skede, se Figur 1:3.

Figur 1:3 Tidigare planeringsprocess vid byggande av väg och järnväg
(SOU 2010:57).

I en förstudie identifierar och analyserar man brister och möjligheter för
att hitta tänkbara lösningar. Det är det första formella steget i
planeringen  av  exempelvis  en  ny  väg  eller  järnväg  där  hänsyn  tas  till
miljöpåverkan.  En  öppen  dialog  med  omvärlden  är  en  viktig  förut-
sättning för att kunna finna bra alternativ. Lösningar som är omöjliga
att genomföra väljs bort (Trafikverket, 2014a).

För  att  hitta  den bästa  lösningen görs  en väg-  eller  järnvägsutredning.
Valet  mellan  de  olika  lösningarna  kan  vara  svårt  men  tekniska
beskrivningar, kostnadsberäkningar och miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) tas fram för att  kunna göra valet.  MKB måste vara godkänd av
Länsstyrelsen  och  riktlinjer  för  hur  den  ska  tas  fram  framgår  av
Miljöbalken (MB) (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015a). Finns det bara en
lösning på problemet väljs denna och projektet kan gå direkt till arbets-
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eller järnvägsplan efter regeringens tillåtlighet, dvs godkännande
(Trafikverket, 2014a).

Den  valda  lösningen  planeras  och  utformas  i  detalj  där  det  även
framgår vilken mark som måste tas i anspråk och vilka fastigheter som
berörs.  Det  är  viktigt  att  föra  en  dialog  och  ha  samråd  med  sakägare,
kommuner samt övriga myndigheter och intressenter. I detta skede
gjorde man avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen vilket
betyder  att  det  var  först  i  detta  skede  som  man  säkert  visste  hur
exempelvis enskilda markägare berördes av ett specifikt projekt
(Trafikverket, 2014a). Planerna ställs ut så att allmänheten och enskilda
som  berörs  har  chans  att  granska  och  tycka  till  om  förslaget.  Efter  en
sista granskning av Länsstyrelsen fastställer Trafikverket arbets- eller
järnvägsplanen (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015a).

Hela den gamla planeringsprocessen var väldigt omfattande och
tidskrävande vilket gjorde att från idé till färdig väg eller järnväg
kunde  det  ta  flera  år.  Processen  var  så  utdragen  att  det  tog  två
mandatperioder för att regeringens prioriterade infrastrukturprojekt
överhuvudtaget skulle ha påbörjats. Trots att en ny planeringsperiod
börjat diskuteras under den föregående regeringsperioden och att den
nuvarande regeringen relativt omgående beslutade om direktiv så
dröjer det ändå till en bit in på nästa valår innan åtgärdsplanerna kan
beslutas. Därefter dröjde det ytterligare några år innan regeringens nya
prioriteringar kunde förverkligas på grund av att det redan fanns stora
summor uppbundna i form av pågående projekt. ”Man kan därför på
goda grunder hävda att varje regering är fånge i ett planeringssystem”
(Trafikverket,  2010,  s.13)  vilket  betyder  att  regeringen hade en önskan
om att det politiska inflytandet skulle få snabbare genomslag med den
nya planeringsprocessen.

Den långa planeringsprocessen var dessutom ur samhällets synvinkel
negativ eftersom de förändringar och de projekt som skulle lösa
exempelvis transportproblemen i infrastrukturen försenades. En lång-
dragen process har även en negativ påverkan på allmänhet och
exempelvis enskilda markägare som berörs och som oroas under en
längre tid av en eventuell påverkan.
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1.4 Ny lagstiftning

Eftersom det fanns många aspekter som pekade på att en förändring
var nödvändig tillsatte regeringen 2008 en utredning (SOU 2009:31)
som skulle  kartlägga och analysera  vissa  verksamheter  och funktioner
hos myndigheter inom transportsektorn, huvudsakligen inom
Vägverkets, Banverkets, Sjöfartsverkets, Luftfartsstyrelsen, Statens
institut för kommunikationsanalys (SIKA), Affärsverkens Statens
Järnvägars (ASJ), Luftfartsverket (LFV), Rikstrafikens och Rederi-
nämndens ansvarsområde. Utredningen fick namnet Trafikverks-
utredningen och hade till uppgift att klargöra vilka uppgifter som
borde  vara  statliga  åtaganden  och  hur  dessa  skulle  drivas,  föreslå
uppgifter som inte längre borde vara statliga, analysera vilka
möjligheter till effektiviseringar och synergier som kan finnas genom
att organisera om myndigheternas uppdrag, verksamheter och
organisationer samt föreslå eventuell ändring av hela eller delar av
verksamheterna.

”Översynen syftar till att finna de lösningar som bäst stödjer ett effektiv
utförande av statens uppgifter inom transportområdet och som leder till att
medborgare och näringslivet sätts i centrum, att det trafikslagsövergripande
synsättet stärks i planeringsprocessen, att det finns en god regional förankring
och ett ökat ansvarstagande i planeringsprocessen samt att övriga
verksamheter inom transportsektorn bedrivs på ett effektivt sätt.”

(SOU 2009:31, s.11).

Vid  denna  tidpunkt  fanns  ett  flertal  myndigheter  som  arbetade  med
olika former av transportrelaterade frågor. Störst var Banverket och
Vägverket men det fanns även mindre verk som exempelvis
Luftfartverket. Tanken var att utreda huruvida man kunde dra nytta av
fördelar  om  man  slog  ihop  dessa  verk  till  ett  större,  i  utredningen
kallat, Trafikverk och bolagisera de förvaltande delarna av de befintliga
myndigheterna. Utredarna var vid denna tidpunkt eniga om att det inte
var myndigheternas uppgift att bedriva konkurrensutsatt affärs-
verksamhet på den fria marknaden utan idén var att Trafikverket
framför allt skulle stå för planering och det långsiktiga tänkandet.
Sedan skulle privata aktörer få förvalta respektive trafikslags
anläggningar. Ett förslag i denna utredning var att flertalet av dessa
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statliga verk skulle bolagiseras och sedermera även säljas till privata
intressenter. Motivet var bland annat att spara pengar men även för att
få  snabbare  processgång  i  projekten.  Utredningen  visade  att  den  då
gällande planprocessen var för långsam och dyr och behövde ersättas
(SOU 2009:31).

Trafikverksutredningen skulle vid behov föreslå förändrad
organisering av hela eller delar av regeringens verksamhet och dess
bedömning var att det nya planeringssystemet, statens system-
förvaltande roll, det trafikslagsövergripande förhållningssättet, upp-
handlingsfunktionen, tillämpningen av fyrstegsprincipen, det fortsatta
arbetet med inre effektivitet samt den regionala närvaron bäst för-
verkligades genom en samlad trafikslagsövergripande myndighet, ett
Trafikverk för sjö, luft, väg och järnväg (SOU 2009:31).

Utredningen föreslog bland annat att Vägverket, Banverket och SIKA
skulle läggas ned samt att ett Trafikverk skulle bildas med uppgift att
hålla samman och ansvara för planeringen av samtliga transportslag,
sköta upphandling av drift och underhåll samt nybyggnad av vägar
och järnvägar (SOU 2009:31).

2010 överlämnade Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen och
Sjöfartsverket ett gemensamt förslag på nytt planeringssystem för
transportsystemet till regeringen. Trots att förslaget framtagits under en
kort intensiv tid anser berörda parter att det fanns en bred och positiv
förväntan på det föreslagna planeringssystemet och att förut-
sättningarna för en övergång till ett nytt system var goda (Trafikverket,
2010).

Under 2010 bildades Trafikverket och regeringen föreslog även att
planeringen enligt väg- och banlagen skulle ersättas med en samman-
hållen process istället för att innefatta flera planeringsskeden. Den nya
processen skulle ha löpande samråd och avsikten var att det skulle vara
lättare för allmänheten och enskilda att överblicka processen
(Trafikverket, 2012a).

Från och med den 1 januari 2013 förändrades planeringsprocessen för
transportsystemet i  Sverige. Då togs en ny lagstiftning i  bruk gällande
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den fysiska och ekonomiska planeringen av statlig transport-
infrastruktur. Syftet var att få en tydligare koppling mellan den lång-
siktiga investeringsplaneringen av transportsystemet, som sker på tolv
års  sikt,  och  den  ekonomiska  planeringen  som  styrs  av  årliga
budgetbeslut men även för att få effektivare och mer flexibla
planeringsprocesser (Trafikverket et al., 2012; Länsstyrelsen
Västmanland, 2015a). Den nya planeringsprocessen måste föregås av en
förutsättningslös transportslagsövergripande analys, även kallad
åtgärdsvalsstudie, se Figur 1:4.

Figur 1:4 Åtgärdsvalsstudier skall tillämpas innan planeringen av
infrastrukturprojekt enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg
(Trafikverket et al., 2012). De två första stegen representerar förstudie/analys
och de andra två stegen investeringsprojektering.

1.5 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vad åtgärdsvals-
studierna har för inverkan på samhällsplaneringen över ett statligt,
regionalt och kommunalt perspektiv.

I studien ingår även uppdraget att förklara hur planeringsprocessen har
förändrats sedan tillämpningen av åtgärdsvalsmetodiken togs i bruk.

1.6 Forskningsfrågor

Forskningsfrågorna till detta examensarbete har tagits fram i samråd
med  Magnus  Burvall,  regionchef  på  Sweco  TransportSystem  i  Umeå,
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för att  få svar på hur staten, regionerna och kommunerna arbetar med
åtgärdsvalsstudier.

De primära frågeställningarna för detta examensarbete är:

· Hur bedrivs åtgärdsvalsstudierna i praktiken?
· Hur hanteras resultaten av åtgärdsvalsstudierna inom berörda

organisationer och myndigheter?
· Hur ser ansvar och befogenheter ut i en åtgärdsvalsstudie?

1.7 Avgränsning

För att kunna besvara forskningsfrågorna har både fallstudier och
intervjuer genomförts.

Examensarbetet kommer att avgränsas till:

· två geografiska områden, Västerbotten och Sundsvall.
· fördjupning av två avslutade åtgärdsvalsstudier samt

deltagande vid uppstart av två pågående åtgärdsvalsstudier.
· sex intervjuer med anställda inom stat, region och kommun som

arbetar med åtgärdsvalsstudier.

Hur urvalen har gjorts finns beskrivet i kapitel 3.

1.8 Författarens referensram

Enligt  Andersson  &  Borgbrant  (1998)  påverkar  den  egna
kompetensinriktningen och erfarenheterna utformningen av forsk-
ningsfrågorna och skall därför redovisas. Eftersom alla människor har
olika bakgrund, utbildningar och erfarenheter kan personliga
upplevelser och tolkningar påverka resultatbilden i arbetet och därför
bör författarens bakgrund redovisas.
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Även om författaren till detta examensarbete inte har utformat
forskningsfrågorna själv utan blivit tilldelad dessa från Sweco bör
författarens referensram redovisas eftersom bakgrund och personliga
erfarenheter  kan  ha  gjort  att  studien  tagit  en  viss  riktning  som  skulle
blivit annorlunda med en annan författare.

Författaren till detta examensarbete har studerat till civilingenjör inom
Väg- och Vattenbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet. Inom
ramarna för  utbildningen ingår  en sju  månaders  praktik  som utfördes
2001 på Skanska Hus i Stockholm. Arbetsuppgifterna bestod av
kalkylering, diverse kontorsarbete samt utsättning.

2004 kvarstod endast examensarbetet av utbildningen men författaren
tog då ett studieuppehåll och började arbeta. Elva år senare, efter att ha
arbetat i ett flertal olika bolag inom fastighets- och träindustri-
branschen, har författaren beslutat att utföra examensarbetet och
färdigställa sin examen.

1.9 Disposition

Här följer en kort disposition för att läsaren enklare ska kunna hitta rätt
kapitel och läsa om det aktuella ämnet.

Kapitel 1. Introducerar läsaren till denna forskningsrapport där
frågeställningar, syften och avgränsningar görs. Här finns även en
kortare introduktion till vad en åtgärdsvalsstudie är samt bakgrund till
varför åtgärdsvalsprocessen skapades.

Kapitel 2. Omfattar de teoretiska avsitten i arbetet. Rapporter och
vetenskaplig facklitteratur funna i ämnet presenteras här. Här återfinns
även en beskrivning av åtgärdsvalsprocessen och hur den ekonomiska
planeringen av transportsystemet ser ur.

Kapitel 3. Belyser arbetsmetodiken i detta arbete, hur arbetet har lagts
upp  och  utförts.  Här  kan  man  läsa  om  de  metodval  och  urval  som
gjorts. Eftersom examensarbetet är baserat på intervjuer finns även
information om hur man på bästa sätt skall utföra intervjuer.
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Kapitel 4. Sammanfattar den rådata som intervjuerna resulterat i samt
en fördjupning på två fallstudier.

Kapitel 5. Analyser och diskussioner om intervjuerna i förhållande till
de litteraturstudier som gjorts.

Kapitel 6. Slutsatser och svar på forskningsfrågorna presenteras i detta
kapitel samt förslag på fortsatta studier och studiens tillförlitlighet.
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2 LITTERATURSTUDIE

I detta kapitel presenteras den litteratur som författaren använt sig utav men
även övrig forskning som är gjord inom ämnesområdet. En utförligare
beskrivning av åtgärdvalsprocessen samt den ekonomiska planeringen av
infrastrukturen återfinns även i detta kapitel.

2.1 Introduktion till litteraturstudie

Eftersom metodiken för åtgärdsvalsstudier är ett förhållandevis nytt
arbetsområde finns det ett begränsat utbud på forskning gjort inom
området. När man söker på andra utförda examensarbeten och
rapporter inom ämnet är träffarna få. Åtminstone om man ska relatera
till innebörden av ordet åtgärdsvalsstudie. Många rapporter som nämner
åtgärdsval eller åtgärdsvalsstudier är några år gamla vilket gör att
betydelsen av orden kanske inte har densamma betydelse som idag
(Brånemo, 2010). Idag relateras orden kanske främst till de
åtgärdsvalsstudier som en aktör, exempelvis Trafikverket, region eller
en kommun, utför när de ska lösa ett infrastrukturproblem. Författaren
anser att ordet som nämns i äldre utförda rapporter och
examensarbeten mera handlar om ”ett val av åtgärd” och hänvisar inte
till själva nya planeringsprocessen.

På grund av tolkningen av ordet åtgärdsval har det varit svårt att hitta
någon större mängd rapporter eller andra arbeten som är relaterade till
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ämnet som detta examensarbete belyser. Men det finns ett några
nyligen utgivna examensarbeten som berör åtgärdsvalsmetodiken med
den aktuella betydelsen, däremot så går forskarna endast in på
åtgärdvalsmetodiken väldigt översiktligt och är mer ute efter att utreda
andra processer än själva åtgärdsvalsmetodiken (Dixner 2015:
Johansson 2013: Wojciechowski Myhrén 2013). Ett fåtal rapporter går
däremot in lite djupare på åtgärdsvalsprocessen eller förklarar lite mer
om planeringsprocessen (Shakil 2014: Lindberg 2014). Exempelvis har
Shakil (2014) utfört ett examensarbete vid Lunds Tekniska Högskola
om åtgärdsvalsstudier, där en fallstudie av Ölandsleden har genom-
förts för att undersöka för- och nackdelar med åtgärdsvalsmetodiken.

Förutom att ha gjort en egen åtgärdsvalsstudie har Shakil (2014) utfört
intervjuer av tre personer för att få insyn i hur åtgärdsvalsprocessen
fungerar i verkligheten och för att få personliga åsikter om
arbetsprocessen. Intervjuerna kan sammanfattas med att den nya
processen ger effektivare åtgärder jämfört med tidigare förstudier och
att det finns utrymme till förbättringar. Fördelarna med den nya
planeringsprocessen är att många med specialistkompetens samlas på
ett och samma ställe vilket bidrar till en bättre kommunikation och
problemförståelse kan uppnås mellan aktörer. Dock skulle man behöva
förbättra och ha en tydligare effektbedömning av åtgärder samt någon
guidning om hur man ska lösa detta med konflikthantering. Shakil
belyser att åtgärdsvalsmetodiken medför att viktiga problem prioriteras
medan andra sorteras bort vilket bidrar till en framgångsrik planering.
Frågor som hör hemma i tidiga planeringsskeden blir diskuterade och
bearbetade i rätt skede vilket gör att de inte belastar senare
arbetsmoment. Tidigt i processen bestäms vilka aktörer som ska
inkluderas, deras ansvar men även vem som ska finansiera projektet.
”Den tidiga dialogen skall medföra mindre missuppfattningar vilket
betyder att ett projekt blir genomfört så nära tidsplan och budget som
möjligt” skriver Shakil. En av fördelarna med åtgärdsvalsstudier är att
fyrstegsprincipen nyttjas på att effektivare sätt eftersom man granskar
problemsituationen noggrannare och således enklare hittar
åtgärdsalternativ enligt steg 1 och steg 2.

Shakil (2014) påpekar att storleken på projekten är en avgörande faktor
som  påverkar  hur  och  vilka  åtgärdsförslag  som  tas  fram  och
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rekommenderas vidare. Metodiken skall ju tillämpas på allt från
nationella miljardprojekt till mindre förbättringsåtgärder. Dock
påverkar det inte själva arbetsmetodiken men ett större projekt kan
kräva högre arbetsbelastning, större samarbete med andra aktörer, fler
undersökningar och fler alternativa åtgärder. En tydligare metod för att
jämföra de olika åtgärdernas effekt efterfrågas dock för att kunna göra
ett bättre åtgärdsval och för att enklare kunna bedöma relevansen
mellan de olika åtgärderna. Shakil skriver att det finns två faktorer som
är avgörande för hur ett problem prioriteras och det är behovet och
kostnaderna. Åtgärderna måste tillfredsställa de specifika behoven som
upprättats initialt och samtidigt ska de vara ekonomiskt försvarsbara.
Att producera en åtgärdsvalsstudie kostar betydligt mindre än om man
utför och bygger åtgärder som inte är speciellt genomtänkta och således
inte  lika  effektiva.  Slutligen  menar  Shakil  att  det  som  gör  den  nya
åtgärdsvalsprocessen bättre än den gamla processen är att vi bland
annat nyttjar fyrstegsprincipen bättre och mer hänsyn tas till steg 1 och
2-åtgärder  som  är  enklare  att  utföra,  kostar  mindre  och  ger  mindre
trafikstörningar samt att vi har en bättre kommunikation och
problemförståelse för problemet. En viktig del att nämna är också detta
med  åtgärdskostnader  och  som  är  en  avgörande  faktor  i  valet  av
åtgärder. Eftersom kostnaderna för ett infrastrukturprojekt kan uppgå
till miljardbelopp ställs det höga krav på undersökningen av åtgärder,
det  är  billigare  att  utföra  en  åtgärdsvalsstudie  och  på  så  vis  hitta
effektiva lösningar än att inte utföra en åtgärdsvalsstudie och därmed
öka risken för att implementera mindre effektiva åtgärder.

 Ett annat examensarbete som nämner detta med åtgärdsvalsstudier,
fyrstegsprincipen och den nya planeringsprocessen är Lindberg (2014).
Lindberg  har  studerat  hur  en  väg  blir  till  och  nämner  den  gamla
planeringsprocessen samt dess nackdelar med långdragna processer
och att den var väldigt omfattande. Då rapportens fokus ligger på att
kartlägga  de  steg  som  tas  från  början  till  slut  då  en  väg  blir  till,  så
berörs endast den nya planeringsprocessen och fyrstegsprincipen som
en liten del i rapporten. Lindberg noterar att det finns tydliga skillnader
mellan den gamla och nya planeringsprocessen och att en stor skillnad
är  att  man  i  den  nya  processen  har  löpande  samråd  genom  hela
planeringen istället för fasta samråd som skulle genomföras i den
gamla processen. I den gamla processen var det lag på att upprätta
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MKB i  varje  skede medan den nya processen bara  behöver  ta  fram en
MKB om det innebär att projektet har en betydande miljöpåverkan
(BMP), se Figur 2:1. Om man i dagens process behöver ta fram en MKB
under projektet så räcker det att upprätta en beskrivning och uppdatera
den löpandes. Lindberg säger även att det idag är svårt att få fram
tydlig fakta som visar på den tidsmässiga effektiviseringen eftersom
den nya processen är så pass ny men att det är självklart att ett projekt
som inte behöver genomföra någon MKB kommer bli mer tidseffektiv
än ett projekt där detta måste upprättas. Därav borde i alla fall den
totala tiden för alla projekt tillsammas förkortas. Han anser även att det
är viktigt att man gör uppföljningsarbete på denna förändring eftersom
en av de viktigaste aspekterna med en ny process är att  den ska ge en
ekonomisk förbättring som följd av tidsvinster och effektivare arbete.
Det  är  även  av  stor  vikt  att  gå  in  i  processen  med  ett  öppet  positivt
sinne och ha viljan att förbättra samt kommunicera inom branschen för
att få till en sådan bra förbättring som möjligt.

Figur 2:1 En jämförelse mellan den gamla och nya planeringsprocessens
skeden (SOU 2010:57).

Under 2011 startade Trafikverket upp sex testfall av åtgärdsvalsstudier,
med syfte att pröva och utvärdera hur denna åtgärdsvalsmetodik
fungerade i praktiken. Utvärderingen gjordes av Odhage (2012) och
han tar upp hur processen fungerat, både i teorin och i verkligheten och
har delat upp sin rapport i tre delar:
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· Teoretiska reflektioner
· Ideala processen
· Reella processen

I den teoretiska delen klargör Odhage (2012) det viktiga i att processen
jobbar brett och tidigt så att det går att klargöra ett gemensamt mål och
problembild. Om det inte sker kommer det bli svårigheter att se vilka
åtgärder som verkligen är relevanta och effektiva.

I  den  ideala  processen  nämns  fyra  teoretiskt  förankrade  punkter  som
hänsyn bör tas till. Kontentan av de punkterna är att en åtgärdsvals-
studie är en beredskapsprocess som bör utgå från att harmoniera behov
och  målsättningar.  Man  bör  se  till  att  procesen  får  den  tid  och  de
resurser som efterfrågas. Det finns en viss risk att olika särintressen kan
komma att påverka processen just via fördelningen av tid och resurser
(Odhage, 2012).

Den reella delen sammanfattar en teoretisk analys på fyra av testfallen.
Två av åtgärdsvalsstudierna var nyligen startade då Odhage (2012)
påbörjade sin utvärdering och hade inte kommit så långt i till-
ämpningen av metodiken och belystes således aldrig i hans arbete. Tre
avvikelser framkommer om man jämför med den ideala processen:

· Delaktiggörandet. Man är mer inne på att få fram en konkret
åtgärd från början istället för att gemensamt fundera och kanske
komma fram till en bättre lösning

· Organiseringen. Vikten av att ha gemensam styrning och
finansiering, inte bara ett gemensamt mål

· Fyrstegsprincipen. Den används inte som det är tänkt. Det finns
en risk av man bortser från steg 1 och 2 åtgärder för att komma
åt den statliga investeringspotten.

I  rapporten  belyses  även  risken  att  metodiken  inte  kommer  att
användas som det är tänkt. Odhage (2012) menar att ”det viktiga är att
göra på rätt sätt och inte göra rätt sak” för att kunna kvalitetssäkra de
framkomna åtgärderna. En nackdel med Odhages rapport i förhållande
till detta examensarbete är att utvärderingen är gjord under 2011-2012
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och belyser enbart de fyra utpekade testfallen, vilket betyder att
åtgärdsvalsmetodiken inte kommit igång på allvar och det inte går att
läsa hur det verkliga utfallet blev.

Odhage (2012) anser även att man borde kunna använda det gamla
förfarandet med förstudie i vissa fall om goda skäl föreligger och att
man såldes inte borde ha åtgärdsvalsstudien som det enda verktyget
utan även kunna använda sig av det gamla sättet som ett komplement.

Några andra aspekter som Odhage (2012) anser att man måste tänka på
angående åtgärdsvalsprocessen är att:

· En åtgärdsvalsstudie behöver rimligt med utredningsresurser
och tid.

· Man bör utpeka en ansvarig för studien, det kan till exempel
vara den gemensamma styrgruppen.

· Det gäller att få intressenterana att förstå att det är en fråga om
beredning och inte beslut när man ska göra en sådan här studie.

· Målet med metoden är att komma åt problemens kärna och inte
hantera konsekvenserna av större bakomliggande fel, ”kolla på
problemet ur ett orsaksperspektiv och sluta hänge oss åt en
konsekvenshantering av vårt system” (Odhage 2012, s.98)

Nord (2015) skriver i Reflexen, en tidskrift från Trafiktekniska
Föreningen, om en gruppträff som hölls under 2014 där aktörer inom
branschen träffades och diskuterade om åtgärdsvalsstudier. Temat för
kvällen  var  att  diskutera  vad  som  fungerade  bra  med  processen,  vad
som fungerade mindre bra och saker som borde varit annorlunda. Nord
påpekar att ansatsen är bra och att det ger ett breddat aktörsperspektiv
och har ett tydligt fokus och att metodiken har varit en hävstång för att
vända på stenar så att man förutsättningslöst kunnat angripa brister
och behov utan att gå på tekniska lösningar på en gång. Det finns dock
nackdelar  med  processen  och  det  är  bland  annat  att  den  kanske  inte
alltid tillämpas på rätt sätt och genomförs med den flexibilitet som
metoden erbjuder. Det har varit många nya aspekter på en och samma
gång i och med den nya lagstiftningen och kopplingen till den fysiska
planprocessen och i vissa åtgärdsvalsstudier har faktaunderlaget varit
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bristfälligt. Nord siar att kanske ambitionerna har varit för höga och att
det görs för många omfattande åtgärdsvalsstudier. Det kanske hade
varit bättre med fler förenklade studier. Något som borde förbättras är
en mer utvecklad handledning med fler exempel och mallar, det skulle
kunna förbättra kvalitetssäkringen. Ett utökat stöd vid effekt-
bedömning har också efterfrågats samt behovet av erfarenhets-
återföring mellan alla parter som involveras i en åtgärdsvalsstudie men
framförallt  mellan Trafikverket,  kommuner och konsulter.  Nord pekar
på ett behov att utveckla processen där konsulternas roll skulle kunna
vara mer omfattande och det är viktigt att rätt underlagsmaterial tas
fram.

Annelie Paavo som vid tillfället för gruppträffen arbetade på
Trafikverket ansåg att åtgärdsvalsstudier involverar fler och breddar
kunskapsunderlaget och tillämpar fyrstegsprincipen på riktigt. De
förenar expertkompetens med lokalkännedom och ökar kunskapen om
gemensamma nyttor, andras processer och breddar beslutsunderlaget.
Ibland kan man även behöva genomföra snabba åtgärder i väntan på
mer kostnadskrävande lösningar. Däremot tar det mycket tid i anspråk
och  att  det  borde  vara  en  noggrannare  sortering  på  vilka  studier  som
ska vara förenklade eller omfattade. Hon påpekar även att det är en stor
utmaning att fördela ansvaret på åtgärderna, det är svårt att få
deltagande aktörer  att  se  sin  roll  i  problemet  och se  vinsterna med att
samarbeta. Sedan anser Paavo att det är svårt att bedöma när
åtgärdsvalsstudien betraktas som klar eftersom det är så pass många
moment som följer i en åtgärdsvalsstudie. Paavo pekar även på det
personalresursproblem  som  finns  inom  Trafikverket  och  hur  de  ska
hinna engagera sig i alla åtgärdsvalsstudier som efterfrågas- då blir vi
personer själva en flaskhals (Nord, 2015).

Helene Öhman-Nikolaisen som representerade Sweco i samband med
gruppträffen  tycker  att  det  är  svårt  att  driva  igenom  steg  1  och  2-
åtgärder då Trafikverket inte tar något ansvar för detta utan detta oftast
ligger  på  andra  aktörer  och  Trafikverket  mest  har  fokus  på  att  bygga
om  eller  bygga  nytt.  Sen  är  det  olika  syn  på  tidsperspektivet  då
Trafikverket arbetar på 20 års sikt och näringslivet arbetar i nutid.
Öhman-Nikolaisen pekar även på vikten av att få med allas
engagemang  och  reda  ut  finanseringsfrågan  samt  att  det  finns  vissa
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risker för att det uppstår en utmattningseffekt bland aktörer då det blir
för många åtgärdsvalsstudier för alla parter (Nord, 2015).

Eftersom det ofta tar lång tid från idé till ny lagstiftning så nämns
utvecklingen och framtagandet av planeringsprocessen i ett flertal
myndighetsrapporter  under  många  års  tid.  En  stor  del  av
litteraturstudien bakom detta examensarbete är publicerad av Sveriges
regering (Regeringen 2013: Regeringen 2014) och flitigt använda skrifter
är exempelvis rapporter utgivna av statens offentliga utredningar (SOU
2009:31: SOU 2010:57), samt olika lagar (SFS 1971:948: SFS 1995:1649:
SFS 1998:808: SFS 2002:34) och propositioner (proposition 2011/12:118).

Eftersom Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet och ofta är
involverade i åtgärdsvalsstudier, samt att det är ”deras” process har
mycket av informationen som ligger till grund för detta arbete in-
hämtats från deras hemsida. Bland annat har fakta om åtgärdvals-
metodiken (Trafikverket 2013: Trafikverket et al. 2012: Trafikverket
2014c: Trafikverket 2012b: Trafikverket 2014b), fyrstegsprincipen
(Trafikverket 2012c), handledningsboken, den gamla planerings-
processen (Trafikverket 2014a), planering av den nya processen
(Trafikverket 2010), samt information om nationella planer påträffats
här.

Länsstyrelsens hemsidor har även använts frekvent under detta arbete
där man bland annat kan läsa om både länsplaner och nationella
planer, fysisk planering samt hur vägar och järnvägar upprättas.

Enligt SOU 2009:31 har fyrstegsprincipen inte tillämpats ordentligt i
den gamla planeringsprocessen och kritik har riktats mot planeringen
då det upplevs som att all fokus varit på steg 3 och 4-åtgärder. Förslaget
till den nya planeringsprocessen med trafikslagsövergripande synsätt
och tillämpning av fyrstegsprincipen ses därför som positivt och
innebär att man kan istället fokusera på steg 1 och 2-åtgärder som
påverkar efterfrågan på transporter och som innebär att befintligt
transportsystem används mer effektivt.
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2.2 Fyrstegsprincipen

Sverige vill bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det ställer
nya  krav  inom  många  områden,  inte  minst  trafiken.  Genom  att
använda sig av fyrstegsprincipen kan man hushålla med jordens
resurser och minska på vägtransportsystemets miljöpåverkan samt
effektivisera vägnätet. Metoden togs fram av Vägverket i början av
2000-talet och går i stora drag ut på att analysera hur ett trafikproblem
bäst kan lösas och om det finns andra alternativ än att bygga nytt för att
lösa ett infrastrukturproblem (Sveriges Kommuner och Landsting,
2007).

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och
utvecklas  utifrån  en  helhetssyn  och  används  i  ett  tidigt  skede  i
planeringen  för  att  lösa  problem  och  brister  samt  innan  vi  väljer
eventuella åtgärder (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007).

Fyrstegsprincipen beskriver ett förhållningssätt i analyser av åtgärder
för att lösa identifierade problem och brister. Trafikverket använder sig
av principen vid planering av transportsystemet eftersom
åtgärdsvalsprocessen och således fyrstegsprincipen går under deras
lagstiftning. Enligt Trafikverket (2012c) skall tänkbara åtgärder
analyseras i fyra följande steg:

1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst
överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och
resor samt valet av transportsätt.

2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som
medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen.

3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär
begränsade ombyggnationer.

4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan
tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar
och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Förslag på möjliga åtgärder för de olika stegen kan avläsas i Figur 2:2.
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Figur 2:2 Möjliga åtgärder vid tillämpning av fyrstegsprincipen
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2015a).

Fyrstegsprincipen  innebär  således  att  man  först  provar  om  man  med
åtgärder  i  steg  ett,  helt  eller  delvis,  kan  uppnå  ett  eller  flera  av  de
uppsatta målen. Därefter prövas åtgärder från steg två och så vidare.
När alla stegen är genomgångna görs en sammanvägning och
prioritering av åtgärder med hänsyn till tidsperspektiv och kostnads-
effektivitet samt långsiktig hållbarhet. Även om man hittar en åtgärd
som delvis  uppnår  målen kanske det  kan finnas  en åtgärd i  ett  senare
steg  som  löser  alla  problem  eller  som  är  mer  kostnadseffektiva  i
längden och därför totalt sett ett bättre alternativ. Därför bör samtliga
steg  gås  igenom.  Åtgärderna  i  de  olika  stegen  behöver  inte  ses  som
alternativ till varandra utan kanske kan komplettera varandra, därför
kan  resultatet  bli  en  kombination  av  åtgärder  från  de  olika  stegen
(Trafikverket, 2013).

2.3 Åtgärdsvalsprocessen

”Åtgärdsvalsprocessen är ett nytt sätt att arbeta i tidiga skeden med
samhällsutveckling och utveckling av transportinfrastruktur. Detta
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arbete föregår den lagbundna fysiska planeringsprocessen.” Det inne-
bär att möjligheter inom de fyra trafikslagen; sjö, luft, väg och järnväg,
samt olika kombinationer av dem ska tillvaratas på bästa möjliga sätt,
där åtgärder från olika huvudmäns ansvarsområden ska kunna kom-
bineras enligt fyrstegsprincipen för att uppnå god funktionalitet
(Trafikverket, 2012b).

1 januari 2013 togs en ny lag i bruk där det beslutades att väglagen och
lagen om byggande av järnväg skall föregås av en planeringsmetod vid
namn åtgärdsvalsstudie. Trafikverket påverkades av detta eftersom de
är den statliga förvaltningsmyndighet som bland annat ansvarar för att
planera, bygga och sköta de statliga järnvägarna och de allmänna
vägarna, framförallt på landsbygden (Wikipedia, 2015b). Regeringen
skriver i sin proposition 2011/12:118:

”Den formella fysiska planeringen bör föregås av en förberedande
studie som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande
analys med tillämpningen av fyrstegsprincipen.”

När det uppstår brister och problem i transportsystemet är det ofta flera
som berörs. Åtgärder som kan behöva utföras omfattar allt från
användning och trafikanters beteende till trafikering, fordon och
transportinfrastruktur. För att kunna lösa och utveckla transport-
systemet och kommunikationerna i samhället behöver ett flertal aktörer
hjälpas åt. Trafikverket samarbetar därför med viktiga offentliga
aktörer involverade i transportsektorn som till exempel kommuner,
regionala och kommunala samverkansorgan, kollektivtrafik-
myndigheter och länsplansupprättande myndigheter, se Figur 2:3.

Figur 2:3 Viktiga offentliga aktörer i samband med åtgärdsvalsstudier i
transportsektorn (Trafikverket et al., 2012).
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En länsplansupprättande myndighet kan vara Länsstyrelsen eller ett
samverkansorgan där ansvaret ligger i att upprätta länsplaner och
utvecklingsplaner. 2002 kom lagen om samverkansorgan (SFS 2002:34)
där  regeringen  förklarar  att  det  inte  enbart  är  Länsstyrelsen  som  har
rätten att uppföra länsplaner utan att det även är tillåtet att bilda
kommunala samverkansorgan med motsvarande uppgifter (SFS
2002:34; Trafikverket et al., 2012). Läs mer om detta i kapitel 2.4.

Sedan tidigare har man frångått detta med länsstyrelse och idag säger
man länsplansupprättande myndighet. I olika delar av Sverige finns det
olika organisationer som är länsplansupprättande myndigheter. För de
olika geografiska områdena där fördjupning har skett i denna rapport
är det Region Västerbotten samt Länsstyrelsen Västernorrland som är
ansvariga planupprättare.

2.3.1 Syfte med åtgärdsvalsmetodiken

Syftet  med  åtgärdsvalsstudier  är  att  ge  underlag  för  hur  man  ska
prioritera bland åtgärder för att utveckla transportsystemets funktion
som en del i en hållbar samhällsutveckling. ”Åtgärdsvalsstudier är ett
förberedande steg för val av åtgärder” (Trafikverket et al., 2012).

Åtgärderna som kommer upp i samband med en åtgärdsvalsstudie kan
genomföras i närtid om det finns medel för redan planerad verksamhet
eller så kan åtgärderna prioriteras in i länsplanen eller den nationella
transportplanen beroende på dess omfattning och aktualitet
(Trafikverket et al., 2012).

Vid genomförandet av en åtgärdsvalsstudie sållas det bland problemen
så endast de viktigaste kvarstår, vilket bidrar till en effektiv planering.
Genom att utföra en åtgärdsvalsstudie kommer frågor upp som hör
hemma i ett tidigt planeringsskede, där dessa kan diskuteras och
utredas så de inte blir en belastning för senare planeringsskeden. Efter
utförd studie skapas en slutrapport som kan ligga till grund för
kommande investeringar på infrastrukturen. Detta underlag är även
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avgörande för Trafikverket om åtgärdsförslagen skall kunna lyftas in i
den nationella transportplanen (Trafikverket et al., 2012).

Under åtgärdsvalsprocessen utreds vilka parter som kan anses ha
ansvar för att genomföra de uppkomna åtgärderna och således kan
medverka till finansiering för utförandet. Vanligen är det först efter
avslutad studie som planeringen av åtgärderna konkretiseras och
diskussioner om hur finansiering skall fördelas mellan aktuella parter
sker (Trafikverket et al., 2012).

Metodiken fokuserar på att hitta de problem och brister som finns i
tranportinfrastrukturen samt vad det finns för behov exempelvis på det
aktuella stråket. Sedan får de deltagande aktörerna och intressenterna
fundera på hur problemen skall lösas, samt vilka lösningar som kan
göras för att förhindra problemet. En viktig del är att fyrstegsprincipen
skall tillämpas vid analyserna av de tänkbara åtgärderna. Detta innebär
att man i första hand försöker hitta lösningar som påverkar efterfrågan
på transporter och i andra hand sådana som effektiviserar använd-
ningen av det befintliga transportsystemet. Om problemet inte går att
lösa med dessa två steg går man vidare till tredje och fjärde steget som
innebär ombyggnationer och nybyggnationer (Trafikverket et al., 2012).

2.3.2 När görs åtgärdsval?

Det finns många olika begrepp på studier och utredningar som tidigare
gjorts i ett tidigt planeringsskede liknande denna åtgärdsvalsmetodik.
Tidigare begrepp som använts är bland annat idéstudier, bristanalyser,
stråkstudier  och  dessa  bör  inte  längre  användas  (Trafikverket  et  al.,
2012).

Åtgärdsvalsstudier kan genomföras på lokala problem men även för
större stråk eller tätorter. Övergripande studier på större områden ger
självfallet övergripande inriktning och kan behöva utredas vidare och
delas upp i mindre åtgärdsvalsstudier för att identifiera problemen
(Trafikverket et al., 2012).
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En självklar utgångspunkt är regeringens transportpolitiska mål men
de regionala och lokalen målen är också viktiga att ta hänsyn till
(Trafikverket et al., 2012). Regeringskansliet skriver ”det övergripande
målet är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela
landet” och delas upp i ett funktionsmål och ett hänsynsmål enligt
Tabell 2:1.

Tabell 2:1 Regeringens transportpolitiska mål med förklaring till funktionsmål
och hänsynsmål (Regeringen, 2013).

Funktionsmål och hänsynsmål

Funktionsmålet Hänsynsmålet

Funktionsmålet handlar om att skapa
tillgänglighet för människor och gods.
Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarnhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Samtidigt ska transportsystemet vara
jämställt, dvs likvärdigt svara mot
kvinnors respektive mäns
transportbehov.

Hänsynsmålet handlar om säkerhet,
miljö och hälsa. De är viktiga aspekter
som ett hållbart transportsystem måste ta
hänsyn till. Transportsystemets
utformning, funktion och användning
ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt. Det ska också bidra till
det övergripande generationsmålet för
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås,
samt bidra till ökad hälsa.

Det  finns  några  kriterier  som  måste  uppfyllas  för  att  få  utföra  en
åtgärdsvalsstudie. För det första så måste det ligga rätt i tiden och för
det andra ska det finnas intressen av att lösa problemen. Det tredje och
sista kriteriet är att det ska bedömas finnas förutsättningar för att
åtgärderna ska leda till tillräckligt stor samhällsnytta och bidra till ett
hållbart samhälle (Region Västerbotten, 2013).
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2.3.3 Metodiken

Varje åtgärdsvalsstudie är unik men själva arbetsmetoden och tillväga-
gångssättet följer en viss struktur.

Figur 2:4 Åtgärdsvalsprocessens fyra steg (Trafikverket et al., 2012).

Processen  är  indelad  i  fyra  faser,  se  Figur  2:4,  och  kan  i  korta  drag
beskrivas enligt:

1. Initiera. Komma igång med projektet rent praktiskt.
2. Förstå situationen. Ringa in problembild, identifiera behov och

sätta upp målsättningar.
3. Pröva tänkbara lösningar. Generera åtgärdsförslag som prövas

om de når upp till att fylla behovet.
4. Forma inriktning och rekommendera åtgärder. Prioritering av

åtgärder som ska genomföras och hur det fortsatta arbetet skall
bedrivas.

Den första fasen ”Initiera” kan ge klargöranden som gör att problem
avskrivs eller skjuts upp. Bestämmer man sig för att gå vidare så leder
detta till ett startbeslut där aktörer tillsammans kommer överens om att
gemensamt genomföra och bekosta en åtgärdsvalsstudie. Om
oenigheter mellan aktörer uppstår kan det leda till att studien inte
påbörjas (Trafikverket et al., 2012).

I nästa steg, ”Förstå situationen”, sker en fördjupad analys och
diskussion för att klargöra situationen och dess orsaker samt den
tänkbara utvecklingen som behöver hanteras inom ramen för
avgränsningen. Fakta samlas in, dialoger förs och avstämning mellan
aktörer  sker  om  vilka  problem  som  finns  samt  mål  för  lösningarna.
Denna  fas  kan  ibland  klargöra  orsaker  eller  ge  en  annan  bild  av  vem
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som äger problemet vilket kan leda till att arbetet stoppas eller avslutas.
En annan orsak kan vara att oenighet uppstår om målen för
problemlösningen, viket gör att man inte kan fortsätta med åtgärdsvals-
studien (Trafikverket et al., 2012).

Först  i  den  tredje  fasen  ”Pröva  tänkbara  lösningar”  är  det  dags  för
alternativgenerering med dialog och utgallring av alternativa lösningar
och bedömning av deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och
kostnader jämfört med nytta. Man prövar tänkbara lösningar med
tillämpning av fyrstegsprincipen och dessa ställs mot de syften och mål
som ställts upp initialt i åtgärdsvalsstudien. Här kan man upptäcka att
det saknas åtgärder som kan genomföras med tillräckligt god samhälls-
ekonomisk  effektivitet  och  som  ger  måluppfyllelse,  och  då  kan  man
behöva avsluta åtgärdsvalsstudien i detta steg (Trafikverket et al.,
2012).

Om man har genomfört den tredje fasen är det ganska troligt att  även
den sista och fjärde fasen, ”Forma inriktning och rekommendera
åtgärder”, kommer genomföras. Här formas en eller flera åtgärds-
inriktningar samt rekommendationer om möjliga och lämpliga åtgärder
tas fram och slutligen redovisas. Det finns vissa risker om studien
dragit ut på tiden, vilket kan leda till att förutsättningarna ändras som
exempelvis att det uppkommit andra fall som är viktigare att arbeta
med. Ibland kan man behöva invänta andra fall där problem behöver
lösas innan man kan gå vidare med studiens problemlösning
(Trafikverket et al., 2012).

Efter avslutad studie beslutar aktörer om eventuell fortsatt hantering av
de uppkomna åtgärdsförslagen. Detta kan göras gemensamt eller var
och  en  för  sig  beroende  på  vad  parten  har  för  ansvar  och  vad  som
överenskommits initialt i åtgärdsvalsstudien. Beslutet ligger till grund
för  om  man  ska  gå  vidare  med  förslagen  och  dokumentera  dem  i
Trafikverkets åtgärdsbank, som är det system där samtliga
åtgärdsförslag från åtgärdsvalsstudier samlas, för att sedan kunna tas
med i verksamhetsplanen, åtgärdsplanen eller annat program. Om
förslaget mot förmodan inte ska utredas vidare så skall detta motiveras
och redovisas tillsammans med redovisningen av åtgärdsvalsstudien
(Trafikverket et al., 2012).
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Om de involverade parterna vill gå vidare med de åtgärdsförslag som
uppkommit i en åtgärdsvalsstudie så kan en avsiktsförklaring
upprättas. I denna noteras vilken part som är ansvarig för genom-
förandet av ett specifikt åtgärdsförslag. Vid undertecknandet är det av
stor vikt att samtliga berörda parter närvarar (Trafikverket et al., 2012).

2.4 Ekonomisk planering av transportinfrastruktur

Den nya lagstiftningen som började gälla 1 januari 2013 omfattar dels
den fysiska planläggningen men även den långsiktiga ekonomiska
planeringen. Syftet med den nya lagen är bland annat att det ska bli en
starkare koppling mellan den långsiktiga planeringen och statens
budgetproposition samt att den fysiska planläggningen ska bli
effektivare.  Tanken  är  att  mindre  okomplicerade  projekt  inte  ska
behöva någon formell planläggning och att den obligatoriska tillåtlig-
hetsprövningen skall avskaffas (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2015b).

Tillåtlighetsprövning innebär att regeringen skall pröva tillåtligheten i
vissa nya projekt enligt Miljöbalkens kapitel 17 (SFS 1998:808),
exempelvis vid byggande av motorvägar och motortrafikleder samt
vägar med minst fyra körfält och en sträckning på minst tio kilometer,
eller om järnvägar avsedda för fjärrtrafik skall byggas eller anläggandet
av  nytt  spår  på  en  sträcka  om  minst  fem  kilometer  för  befintlig
fjärrtrafik skall förnyas. Vid dessa tillfällen måste regeringen godkänna
en tillåtlighetsprövning för att man ska kunna gå vidare med projektet
(Wikipedia, 2015a).

Eftersom det är många väg- och järnvägsprojekt som redan påbörjat sin
planering enligt det gamla regelverket så finns det särskilda
övergångsbestämmelser för pågående projekt. Dessa innebär i korthet
att om en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Länsstyrelsen för
godkännande så skall den gamla lagstiftningen tillämpas
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2015b).

Sveriges regering har delat upp den långsiktiga planeringen av
transportinfrastruktur i en nationell och en regional plan, även kallad
länsplan. Via direktiv bestämmer regeringen hur de finansiella medlen
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skall fördelas mellan planerna och styr således över hur statens pengar
för transportinfrastruktur skall fördelas (Länsstyrelsen Västmanland,
2015b; Länsstyrelsen Västmanland, 2015a; Länsstyrelsen Norrbotten
2015b).

Syftet  med  investeringsplaneringarna  är  att  få  en  god  utveckling  av
trafiksystemet men även för att prioritera behoven så att tillgängliga
resurser används så effektivt som möjligt (Länsstyrelsen Stockholm,
2015). Det är viktigt att projekten inte överskrider budgeten och
regeringen  får  också  rätt  att  årligen  ändra  i  den  nationella  planen  när
ny information dyker upp eller när projekt blir fördröjda.
Åtgärdsvalsstudier måste även göras inom ramen för den långsiktiga
ekonomiska planeringen enligt Länsstyrelsen Västra Götaland (2015b).

2.4.1 Nationella transportplanen

För  den  nationella  planen  ansvarar  Trafikverket  vilket  betyder  att  de
har  hand  om  alla  drifts-  och  underhållsåtgärder  på  landets  väg-  och
järnvägsnät. Den nationella planen innefattar även samtliga
investeringar på järnvägsnätet och de nationella vägarna, vilka i
Norrbottens län är E4, E10 och E45 (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015b).

Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen med ansvar och
genomförandet av den nationella planen. I en rullande fyraårig
verksamhetsplan anges inriktning, mål och medel för genomförandet.
Avvägande och beslut  sker  i  samspel  med intressenterna med stöd av
de viktigaste utmaningarna på upp till tio års sikt, i symbios med drift
och underhåll. Samordning på nationell nivå sker bland annat genom
Persontransportrådet, Näringslivsrådet och den nationella gods-
strategin (Trafikverket, 2014d).

Planen beskriver statens fysiska och ekonomiska planering på lång och
kort sikt ner till årliga budgetbeslut. Detta baseras på åtgärdsvals-
studier för att beskriva olika aktörers och intressenter behov och
problem för planering av kommunikationer för sjö-, luft- och
landtransporter längs vägar, järnvägar, lokal kollektivtrafik ner till
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detaljnivåer  med  cykel-  och  gångvägar  för  transport  av  gods  och
personer.

2.4.2 Regionala transportplanen

För den regionala planen ansvarar den regionala myndighet i varje
region/län som har det regionala utvecklingsansvaret, vilket för
Norrbottens län är Länsstyrelsen. De har således det övergripande
ansvaret för den regionala transportinfrastrukturen och skall därför på
bästa sätt upprätta och följa länstransportplanen för regional transport-
infrastruktur (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015b).

Länsstyrelsen Norrbotten (2015b) ansvarar således för att kartlägga
vilket behov länets transportsystem har, samt planera och prioritera
mellan de åtgärder som finns på önskelistan. Planeringen för infra-
struktur  samverkar  även  med  andra  beslut  och  planer  för  länets
utveckling som exempelvis den nationella planen, den regionala
utvecklingsstrategin samt kommunernas översiktsplaner (ÖP)
(Länsstyrelsen Norrbotten, 2015b).

Länstransportplanen för Norrbottens län inrymmer väginvesteringar
och trafiksäkerhetsåtgärder på länets statliga vägnät, exklusive E4, E10
och E45. Planen innefattar även vissa bidragsåtgärder till bland annat
det kommunala vägnätet samt vissa kollektivtrafikåtgärder
(Länsstyrelsen Norrbotten, 2015b).

Regionala  planer  för  kommunen  styrs  av  ett  regelverk  som  handhavs
av Länsstyrelsen genom regler  i  Plan och Bygglagen (PBL).   Med PBL
skapas regionala och lokala planer på olika detaljnivåer från riks- och
länsnivåer ner till enskilda bygglov på detaljnivå. Planerna ska
samtidigt följa bindande regler i Miljöbalken med beskrivning av
miljökonsekvenser (Länsstyrelsen Västmanland, 2015c).
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3 METOD

I detta kapitel presenteras de metoder och tekniker som använts i. Syftet med
kapitlet är att ge läsaren en tydlig beskrivning av tillvägagångssätt samt de
urval som skett under arbetets gång, både vad gäller intervjuer och fallstudier.

3.1 Forskningsdesign

Att formulera en forskningsdesign i ett tidigt stadium av
forskningsarbetet anses vara av stor vikt för att tydliggöra projektets
utformning. En grundläggande redogörelse och precisering av arbetets
ingående huvudmoment med motivering och beskrivning av metodval
och syften samt uppställning av forskningsfrågor, genomförandeplan
och förväntade resultat skall göras för att få en uppfattning om arbetets
omfattning enligt Andersson och Borgbrant (1998).

I början av detta examensarbete upprättades en projektplan som
beskriver  ovan  nämnda  kriterier  men  där  även  målgrupper  för
datainsamling samt tidsmässiga ramar togs upp och avgränsades.

Enligt  Andersson  och  Borgbrant  (1998)  finns  det  fyra  olika  typer  av
forskningsdesign att förhålla sig till:

· Förändringsinriktad forskning
· Utvärderande forskning
· Teori- och modellbyggande forskning
· Utprövande forskning
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Valet av forskningsinriktning har att göra med vilken typ av forskning
man vill utföra och påverkas även av frågeställningarna på de
forskningsfrågor som projektet skall behandla, se Tabell 3:1.

Tabell 3:1 Olika forskningsinriktningar (Andersson och Borgbrant, 1998).

Typ av forskning Förklaring

Förändringsinriktad
forskning

Syftar till att studera eller bidra till förändringar
inom projekterings-, konstruktions-,
produktions- och förvaltningsprocessen. Utförs
ofta i nära kontakt med aktörer i den dagliga
verksamheten, t ex på en byggarbetsplats.

Utvärderande
forskning

Syftar till att utvärdera delar eller helheter vid
projektering, konstruktion, produktion och
förvaltning. Utvärderingen kan gälla processen,
enskilda produkter eller funktioner. Verkar för
en objektiv beskrivning av den studerande
företeelsen samt en analys av behov och/eller
möjligheter för förbättringar. Denna kan initiera
en förändringsinriktad forskning.

Teori- och
modellbyggande
forskning

Syftar till att flytta fram kunskapsfronten inom
starkt avgränsade områden. Det kan ex gälla
enskilda frågeställningar inom t ex
konstruktions- och hållfasthetslära men även
modellbyggande kring byggprocessens enskilda
funktioner.

Utprövande
forskning

Syftar att utprova, undersöka och förklara
enskilda metoders, komponenters eller materials
funktion genom kontrollerade experiment. Detta
är enbart möjligt vid fenomen där enskilda
variabler kan isoleras och manipuleras. En sådan
process genomförs ofta i laboratoriemiljöer.
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Detta examensarbete har utförts inom den utvärderade
forskningsinriktningen vilket betyder att delar eller helheter av
åtgärdsvalsstudieprocessen utvärderats. I detta fall är det processen i
sin helhet som skall beskrivas samt mindre delar som, exempelvis hur
ansvar  och  befogenheter  samt  hantering  av  resultat  ser  ut,  skall
undersökas och utvärderas. Den utvärderande forskningen verkar för
en  objektiv  beskrivning  av  processen  samt  en  analys  av  behov  och
eventuella möjligheter till förbättringar. Vid utvärderande forskning är
det av stor vikt att man har en tydlig målbild av det som ska utvärderas
eftersom dessa målformuleringar helt styrs av valet av exempelvis
målgrupp och metoder för analys av insamlad data (Andersson och
Borgbrant, 1998).

Fokuseringen mellan de olika forskningsinriktningarna kan förändras
allt eftersom forskningsprocessen fortskrider, men enligt Andersson
och Borgbrant (1998) bör egentligen ett enskilt forskningsprojekt
renodlas inom en och samma forskningstyp under hela projektets gång.
Däremot kan ett forskningsprojekt ofta bilda utgångspunkt för
efterföljande studier med en annan designinriktning.

Andersson och Borgbrant (1998) anser även att fokus på
huvudmomenten under ett forskningsprojekt kan variera över tiden,
där antalet undersökningsparametrar varierar för de olika forsknings-
typerna  längs  med  Y-axeln  och  där  processens  olika  huvudmoment
finns  på X-axeln,  se  Figur  3:1.  Med huvudmomenten avses  i  detta  fall
metodvalet, forskningsfrågan, datainsamlingen och analysdelen samt
den avslutande resultat- och presentationsdelen.
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Figur 3:1 Fokuseringen mellan olika huvudmoment kan variera med tiden
under ett forskningsprojekt.

En  annan  viktig  aspekt  när  man  forskar  med  en  utvärderande
inriktning är vikten av rapportens pedagogiska utformning och
struktur. Eftersom olika intressenter tillgodogör sig forskningsresultat
utifrån  sin  egen  bakgrund  och  erfarenhet  är  det  av  stor  vikt  att  de
utvärderande resultaten presenteras på rätt sätt (Andersson och
Borgbrant, 1998).

3.2 Kvalitativa respektive kvantitativa metoder

Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar man särskilja på två olika
metodiska angreppssätt. Kvalitativa och kvantitativa metoder (Holme
och  Solvang,  1997).  Det  som  främst  skiljer  dem  åt  är  sättet  på  hur
informationen omvandlas till kvalitativ data (ord) eller kvantitativ data
(siffror)  (Denscombe,  2000)  samt  hur  vi  använder  oss  av  siffror  och
statistik (Holme och Solvang, 1997). Bägge metoderna har sina för- och
nackdelar men det är hur man väljer att bearbeta och analysera den
data  som  samlas  in,  som  avgör  med  vilken  metod  den  pågående
forskningen skall fortlöpa (Patel och Davidsson, 2011).
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En kvantitativ forskning är sådan forskning som är mer strukturerande
och formaliserande och kännetecknas av selektivitet (Holme och
Solvang, 1997). Vanligen samlas data in i form av mätningar som sedan
bearbetas med statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel och
Davidsson, 2011). I kvantitativ forskning uppfattas siffror som den
centrala analysenheten och resultaten läggs ofta fram i form av diagram
och tabeller vilket ger en känsla av en solid, objektiv forskning
(Denscombe, 2000).

Enligt Holme och Solvang (1997) har den kvalitativa metoden primärt
ett förstående syfte där de centrala delarna är att samla in information
för att få en djupare förståelse av problemställningen och där forskaren
kommer nära inpå källan för studien. Denscombe (2000) anser att
denna metod lämpar sig bättre för beskrivning, där ord är den centrala
delen. Metoden bygger på detaljerade och ingående beskrivningar av
händelser eller människor och det som undersöks omvandlas sedan till
skrivna  ord  och  inte  till  siffror.  Patel  och  Davidsson  (2011)  menar  att
den kvalitativa forskningen baseras på ”mjuka” data där insamlingen
av data exempelvis kommer från kvalitativa intervjuer.

3.3 Datainsamling

Datainsamling till en forskningsrapport kan göras på ett flertal olika
sätt,  vilken  metod  som  är  bäst  lämpad  beror  bland  annat  på  vad
forskningsarbetet har för syfte och dess frågeställningar. Vanliga
insamlingsmetoder kan exempelvis vara via dokument, mätningar,
enkäter, intervjuer, dialoger samt observationer av olika slag. För att
besvara forskningsfrågorna har insamlingen till detta examensarbete
skett genom litteraturstudier, fallstudier och intervjuer.

Enligt Andersson & Borgbrant (1998) skall all information som samlas
in till en forskningsrapport dokumenteras så andra forskare i efterhand
ska kunna ta till sig och analysera källmaterialet.

Då den mesta informationen idag går att nå via internet har sökmotorn
Google använts frekvent för att samla fakta till litteraturstudien. Även
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databaserna via Luleå tekniska universitets bibiliotek har använts,
PRIMO och Libra.

3.4 Intervjuer

Det  finns  olika  metoder  för  datainsamling,  varpå  intervjuer  är  en  av
dessa. Vid en intervju inhämtas informationen genom att en intervjuare
ställer frågor eller för en dialog med en person eller grupp, där den som
intervjuas kallas för respondent. Respondentens svar och uttalanden
blir således intervjuundersökningens rådata (Lundahl och Skärvad,
1999).

Intervjuer  är  vanligt  förekommande så  man skulle  kunna tro  att  de  är
enkla att utföra men det är inte fallet. För att få ett bra resultat behöver
man  planera  intervjun  noggrant  i  förväg  och  även  ha  koll  på
psykologiska faktorer som kan påverka under själva intervjutillfället
(Jonsson, 2009).

3.4.1 Före intervjun

Initialt diskuterade författaren tillsammans med regionchefen Magnus
Burvall, gruppchefen Jimmy Bystedt samt den externa handledaren
Jenny Widmark på Sweco vilka personer som skulle passa att intervjua
för detta ändamål. Kravet var att personerna skulle ha god kunskap och
vara väl insatta i åtgärdsvalsmetodiken för att få ut ett sådant bra
resultat som möjligt av studien, se Figur 3:2 . Enligt Holme och Solvang
(1997) så har urvalet av undersökningspersoner en central och
avgörande del för en kvalitativ intervju. Det är oerhört viktigt att man
får in rätt respondenter till  undersökningen annars blir det svårt att  få
svar på frågeställningarna och således gör det undersökningsresultatet
obrukbart.
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Tabell 3:2 Respondenternas erfarenheter av åtgärdsvalsstudier.

Titel Antal år med ÅVS Antal deltagande ÅVS

Planerare 4 18

Enhetschef 2 4

Infrastrukturstrateg 3 7-8

Samhällsplanerare 1,5 4

Strategisk planerare 7 8

Infrastrukturstrateg 3 5

Syftet  med  de  intervjuerna  var  att  skaffa  en  djupare  kunskap  och
förståelse för hur åtgärdsvalsprocessen fungerar i praktiken och kunna
beskriva detaljerat hur vissa delar av processen hanteras från de olika
organisationerna och myndigheterna. Därför valdes en person från
vardera  stat,  region  och  kommun  ut  som  hade  koppling  till  de  bägge
utvalda geografiska områdena. Under ”namn-kastningen” dök fem
namn på män upp och endast en kvinna. En jämnare könsfördelning
kanske hade varit att föredra men eftersom kopplingen mellan det
geografiska området och en specifik åtgärdsvalsstudie gjorts gick det
inte att få en jämnare könsfördelning i detta skede.

En  kvalitativ  intervju  kan  vara  mer  tidskrävande  än  exempelvis  en
enkätundersökning eftersom enskilda personer måste kontaktas och tid
för intervju måste bokas. Sen kan det ofta förekomma att intervjun blir
inställd eller måste skjutas upp då någon av de involverade personerna
fått förhinder, så man bör ha i beaktning att en intervjuserie kan dra ut
på tiden.

För att underlätta kontakt och återkoppling från respondenterna togs
en  initial  kontakt  med  fyra  av  de  sex  tilltänkta  personerna  av  Sweco.
Dessa var personer med nära anknytning till någon av de anställda på
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Sweco. De resterande två respondenterna kontaktade författaren själv
då  det  inte  fanns  någon  nära  relation  till  dessa  från  Swecos  personal.
Samtliga tillfrågade accepterade att delta in studien.

Redan från början beslutade författaren i samråd med Magnus Burvall
att intervjuerna skulle utföras över telefon eller internet med
kommunikationsverktyget Microsoft Lync som Sweco använder. Lync
är ett sätt att ringa, chatta, dela filer och hålla presentationer samt
videokonferenser  från  ett  och  samma  program  och  det  har  ingen
betydelse  vart  man  arbetar  ifrån  så  länge  det  finns  en
internetuppkoppling (Microsoft, 2013). Detta kommunikationsverktyg
kändes lämpligt att använda då avstånden mellan de utvalda
geografiska områdena och där författaren arbetar är stora. I och med
programmets flexibilitet så kunde respondenten genomföra intervjun
oavsett om den var på resande fot eller på kontoret vilket gav en känsla
att ett nekande till deltagande skulle minimeras. Däremot hade inte alla
respondenter tillgång till Lync och där intervjuerna utfördes över
telefon användes en konferenstelefon och ljudet spelades in med hjälp
av en diktafon.

Initialt bestämde även författaren tillsammans med Magnus Burvall att
begränsa intervjuerna till en timme. Detta för att inblandade parter inte
ska  se  intervjun  som  en  belastning  till  arbetsbördan  då  tid  är  något
väldigt värdefullt inom branschen utan istället som en möjlighet att få
uttrycka sina tankar om processen. En timme är ofta lätt att avvara och
således lättare att respondenten accepterar erbjudandet. Det är även
väldigt viktigt att planera intervjun ordentligt och avsätta tillräckligt
med tid för den. För en timmes intervju rekommenderar Karlstad
Universitet (2005) att man bör avsätta ca 1,5 timme då det ofta är lätt till
förseningar eller att respondenten kan ha svårt att hålla tidsramen om
samtalsämnet är intressant.

Samtliga respondenter blev tillfrågade i förväg om författaren fick
tillåtelse att spela in intervjuerna och detta godtogs. En fördel med att
spela in intervjuerna är att de är lätta att återskapa i efterhand och att
man inte missar någon viktig information. Däremot kan inspelning av
intervjuer  göra  vissa  personer  illa  till  mods  och  känna  sig  pressande
och obekväma i situationen och därför ge ett avvikande svar. Fördelen
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med att spela in intervjun är enligt Åkerberg (2007) att intervjuaren kan
mer uppmärksammat lyssna på respondenten svar och ställa bättre
följdfrågor istället för att koncentrera sig på att föra anteckningar.

Under arbetets gång har potentiella intervjufrågor noterats i ett
dokument. Ett utkast på frågor har sedan upprättats och överlämnats
till den externa handledaren, regionschefen samt en person kunnig på
intervjuer  inom  Sweco.   Råden  författaren  fick  var  att  upprätta  en
intervjuguide, se Bilaga 1, med ämnesområden istället för enstaka fasta
frågor. Enligt Zällh (2002) bör varje frågeområde sedan innehålla ett
antal frågor som kan generera så mycket information som möjligt och
dessa bör utgå från examensarbetets forskningsfrågor. Intervjuaren
behöver däremot inte nödvändigtvis följa manualen varken till innehåll
eller till ordningsföljd men det är viktigt att intervjun täcker in de
områden som manualen innehåller (Holme och Solvang, 1997).

Respondenterna fick intervjuguiden tilldelade till sig i förväg för att ha
en chans att förbereda sig på vad intervjun skulle handla om. Detta för
att  kunna  nyttja  och  effektivisera  den  avsatta  tiden  men  även  för  att
kunna förankra vissa ståndspunkter i den egna organisationen. Att
bekanta  sig  med  intervjuguiden  i  förväg  och  träna  på  att  utföra
intervjuerna bidrar till att intervjuaren känner sig tryggare i sin roll.
Om respondenten dessutom blivit tilldelad material i förväg, om vad
intervjutillfället kommer handla om, så blir båda parter tryggare i sin
respektive roll enligt Karlstads Universitet (2005). I den kvalitativa
intervjun bör inte standardiserade frågeformulär användas utan de
synpunkter som kommer fram skall vara ett resultat av undersöknings-
personens egna uppfattningar. Genom att delge respondenten en
intervjuguide i förväg äventyrar detta att personens egna ståndpunkter
inte  kommer  fram  (Holme  och  Solvang,  1997).  Risken  är  även  att
respondenten  tar  reda  på  svaren  i  förväg  och  blir  styrd  av  andras
åsikter men i detta fall eftersökte författaren även organisationens
åsikter för att få ett representativt resultat från respektive aktör.
Slutligen gjordes ändå bedömningen att det var värt att dela ut guiden i
förväg för att kunna effektivisera mötestiden. En av respondenterna
efterfrågade dessutom detta innan intervjutillfället.
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I  förväg  bestämdes  det  även  att  samtliga  intervjuer  skulle  vara
avidentifierade så att personen i fråga inte ska behöva känna sig
obekväm  med  sina  svar.  För  att  klargöra  skillnaderna  mellan  dem  i
denna rapport så valdes det att benämna dem med yrkesroll.

3.4.2 Under intervjun

Även om respondenten fått information i förväg är det viktigt att den
som intervjuar klargör syftet med intervjun och hur man ska använda
sig utav det insamlade materialet, innan själva intervjun börjar
(Karlstad universitet, 2005). Intervjuaren bör även förklara vem den är,
hur  intervjun  kommer  gå  till  och  hur  den  ska  dokumenteras  efteråt,
samt vilket användningssyfte den har (Jonsson, 2009).

Åkerberg (2007) påtalar att man inte ska ställa faktafrågor eller
uppenbara frågor, det visar på dålig förberedelse, utan gå direkt på de
mer intressanta och genomtänkta frågorna. Man bör inte heller ställa
hypotetiska frågor eller ledande frågor som bara går att svara ja eller
nej  på.  Inte  heller  för  långa  frågor  eller  dubbla  frågor  då  risken  att
respondenten blir förvirrad eller missförstår dem (Zällh, 2002). Det
finns  alltid  en  risk  att  respondenten  svara  på  det  den  tror  att
intervjuaren vill höra och förväntar istället för sanningen. Sen bör man
även tänka på att, ställer man ofullständiga frågor kan man vara säker
på att få ofullständiga oanvändbara svar (Jonsson, 2009).

Var  noga  med  att  göra  din  hemläxa  och  var  väl  förberedd  inför
intervjun, det visar på intresse och skapar förtroende vilket gör att den
du intervjuar blir mer öppen och tillmötesgående (Åkerberg, 2007).
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Genomförandet av själva intervjun är en kombination av improvisation
och förberedelser. En bra intervjuare är lyhörd och anpassar intervjun
allt  eftersom  den  utvecklar  sig.  Enligt  Jonsson  (2009)  går  en  intervju  i
korthet till genom att:

· Intervjuare och respondent träffas eller har kontakt på något sätt.
· Intervjuaren ställer frågor utifrån intervjuguiden.
· Respondenten svarar fritt och intervjuaren ställer

kompletterande fördjupande frågor.
· Intervjun avslutas.

En kvalitativ intervju kännetecknas även av att den insamlade
informationen ligger så nära vanliga och vardagliga samtal som möjligt
och där  respondenten själv  skall  ha  en stor  frihet  att  utforma sin  egna
uppfattning.  Den  information  som  blir  central  i  intervjun  baseras
därmed mycket av respondentens egen situation och erfarenhet (holme
och Solvang, 1997). Trots detta bestämdes ändå att tilldela respond-
enterna intervjuguiden i förväg enligt tidigare nämnda aspekter. Även
om respondenten får möjlighet att själv styra samtalsämnet måste
forskaren  försäkra  sig  om  att  få  svar  på  de  frågor  denne  vill  belysa
(Holme och Solvang, 1997).

Fördelen  med  kvalitativa  intervjuer  är  att  intervjun  sker  direkt  med
personen och svaren blir då oftast mer utförliga. Möjligheten finns även
att ge en mer utförlig förklaring av frågor som kan vara otydliga. Detta
innebär att intervjun blir mer som en konversation än en intervju vilket
skapar en lättsam atmosfär. De första inledande frågorna bör vara av
sådan karaktär att respondenten känner sig bekväm och avslappnad
(Holme och Solvang, 1997). Åkerberg (2007) anser även att frågorna bör
ställas i ”rätt” ordning. Det vanligaste sättet att utföra intervjuer på är
genom den så kallade trattmodellen (Jonsson, 2009: Kylén 1994). Syftet
med modellen är  att  ställa  breda frågor  till  en  början,  gärna om något
ämne som gör att respondenten känner sig bekväm att prata om,
exempelvis den verksamhet som denna sysslar med, det ger en bra
introduktion till intervjun, för att sedan smala av till lite mer
förståelsefördjupande frågor i mitten och sen på slutet öppna upp och
ta lite enklare frågor igen (Jonsson, 2009: Kylén, 1994: Åkerberg, 2007).
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Enligt Karlstad universitet (2005) kan exempel på förståelsefördjupande
frågor vara:

· Hur tänker du…?
· Vad innebär…?
· Kan du berätta mer om…?

Den första intervjun var med en person som författaren upplevde hade
extra god kännedom om processen och fick bli lite av ett test för att se
om frågorna upplevdes relevanta. Till denna intervju hade författaren
avsatt lite extra tid då det var den första intervjun. I efterhand
utvärderades frågorna med avseende på de svar som uppkommit och
om den intervjuande förstod syftet med frågorna. Några frågor
omformulerades och några frågor plockades bort då författaren insåg
att tiden inte räcker till för alla frågor. Resultaten från denna intervju är
med i detta arbete då det ändå anses som att utfallet blev bra och
författaren tror inte att denna första intervju har påverkat resultatet i
avvikande mening.

Några av respondenterna hade gått igenom intervjuguiden och
funderat på ämnesområdena och frågeställningarna i förväg medan
några  var  helt  oförberedda.  Enligt  Holme  och  Solvang,  1997)  behöver
dock inte en intervjuar följa manualen till varken innehåll eller
ordningsföljd men det är viktigt att intervjun täcker in de områden som
manualen innehåller.

Även  om  intervjuerna  spelades  in  fördes  små  anteckningar  för  att
notera viktiga aspekter och eventuella följdfrågor.

Det var en utmaning att få några av respondenterna att hålla
tidsramarna då några ville prata långt utöver den utsatta tiden. Enligt
Karlstads Universitet (2005) kan den som intervjuar ibland behöva styra
samtalet och hejda respondenten lite för att hinna föra anteckningar och
ställa fördjupande frågor eller för att föra in samtalet på det ämne man
vill fånga upp i intervjun. Det är dock viktigt att man inte avbryter
personen då det kan få en hämmande effekt för resterande samtal. Det
är även viktigt att tänka på att inte ifrågasätta respondentens åsikter
(Zällh, 2002).



METOD

45

Intervjuaren bör berätta när denne ställt alla de frågor man tänkt och ge
respondenten  chans  att  själv  säga  någonting  om  den  anser  att
intervjueraren missat något väsentligt inom ämnesområdet (Åkerberg,
2007). Intervjuaren berättade att informationen skulle sammanställas
och  sammanfattas  och  så  småningom  resultera  i  en  rapport  och  en
redovisning vid Luleå tekniska universitet. Enligt Jonsson (2009) ska
intervjuaren sedan tacka för sig och för att respondenten visat intresse
och ställt upp. Sedan bör intervjuaren även be om att få återkomma om
denne behöver komplettera med någonting.

En lyckad intervju innehåller enligt Åkerberg (2007) sex stycken
kvalitets- kriterier:

1. Omfattande, rika och relevanta svar från respondenten
2. Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre
3. Intervjuare följer upp och klargör meningen i aspekterna av

svaren
4. Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under intervjun
5. Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av

intervjupersonen svar under intervjuns förlopp
6. Intervjun är självkommunicerande

3.4.3 Efter intervjun

Efterarbetet efter en intervju kan vara väldigt omfattande. Det
underlättar att skriva ned intervjun snabbt efter intervjutillfället då
konversationen fortfarande är färskt i minnet (Åkerberg, 2007). Även
om intervjun har spelats in underlättar det återskapandet att göra det
snarast efter avslutad intervju. Eftersom den kvalitativa intervjun inte
är speciellt styrd av forskaren och att respondenten har möjlighet att
själv  tala  fritt  om  ämnet  och  belysa  de  ämnesområden  denne  finner
viktiga kan detta också leda till att analyserna av informationen blir
mer svårhanterad och komplicerad att sammanställa (Holme och
Solvang, 1997).  Varje fråga kanske inte heller ger ett konkret svar utan
kan vara mer av ett resonemang kring frågan samt belysa andra
frågeställningar.
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Efter intervjutillfällena har intervjuerna återskapats ordagrant i
textform. Även uttryck som till exempelvis skratt och pausningar har
dokumenterats för att få ett korrekt transkript. Tider för när allt sades
under intervjun har noterats så att författaren lätt skulle kunna gå
tillbaka och lyssna på ett  specifikt  referat.  En viktig  aspekt  är  att  man
aldrig ska arbeta med originalfilerna när det gäller inspelade intervjuer
då det är stor risk att de kan försvinna eller förstöras vilket bidrog till
att författaren skapade ett flertal kopior för att inte äventyra det redan
utförda arbetet.

När transkriptet var färdigställt justerades det till en ny omstrukturerad
kopia där onödig information som ej belyste detta arbete plockades
bort. Även skratt, pausningar och andra oväsentligheter togs bort för
att komprimera den bearbetade texten.

Sedan  togs  nyckelord  fram  från  varje  transkript  och  utifrån  dessa
upprättades en sammanfattning av varje intervju. En av respond-
enterna efterfrågade denna sammanfattning, för att kunna ta ställning
till att materialet tolkats korrekt. Åkerberg (2007) förklarar att
respondenten ofta har ett par synpunkter på den återskapade texten
men att författaren bör ”försöka hitta en balans mellan att ändra utan
att ifrågasätta och att envist slåss för dina ord”. Återkoppla till
respondenten i efterhand och förklara varför du valt att ändra eller inte
ändra texten.

Efter nyckelorden tagits fram, fann författaren olika teman utefter de
svar som respondenterna givit under intervjun och dessa fördelades
sedan in i olika kategorier. Därefter upprättades en sammanfattning på
varje temaområde, för att skapa en gemensam bild av respondenternas
åsikter om processen. I samband med detta blev varje respondent
tilldelad en identifikationssiffra så författaren skulle kunna skilja på
vem som sagt vad.
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3.5 Fallstudier

Vid examensarbetets början bestämdes att författaren skulle delta på
två nystartade studier som Sweco fått i uppdrag av Trafikverket att
utföra. Då dessa hade ledning från Luleåkontoret kändes det naturligt
att följa dessa två redan från uppstart, ”Åtgärdsvalsstudie med fokus
på statliga vägnätet i Gällivare tätort – Malmberget – Koskullskulle”
och ÅVS Järnväg Piteå. Författaren deltog på startmötena på bägge
åtgärdsvalsstudierna men processerna hann inte framskrida längre än
så under ramen för detta examensarbete. Detta bidrog till att författaren
utökade arbetets omfattning till att även göra en fördjupning på två
redan avslutade åtgärdsvalsstudier, för att få en helhetssyn över
åtgärdsvalsprocessen.

Initialt beslutade författaren tillsammans med Magnus Burvall, vilka
geografiska områden som examensarbetet skulle fokusera på och kom
fram till att Stockholm och de andra storstads-regionerna får tillräckligt
med uppmärksamhet i media idag och därför valdes att inriktningen på
detta arbete skulle föras ur ett Norrlands-perspektiv.

Då inte alla kommuner arbetat lika mycket med åtgärdsvalsstudier
valdes en kommun som ligger lite i framkant när det gäller detta sätt att
arbeta. Då det varit ett flertal åtgärdsvalsstudier utförda i Sundsvall
kändes det som en självklarhet att denna stad skulle få första platsen
vad gäller det geografiska området.

Eftersom  den  andra  åtgärdsvalsstudien  också  skulle  utgå  från  ett
Norrlandsperspektiv diskuterade författaren tillsammans med Magnus
Burvall  om  vilka  studier  som  gjorts  i  närområdet.  Då  författaren  är
bosatt i Luleå och regionchefen i Umeå låg valet mellan dess två orter.

Då samtliga respondenter redan var klara bestämdes även vilka två
avslutade åtgärdsvalsstudier som fördjupningen skulle ske inom.
Förhoppningen var att hitta någon studie där en representant från varje
organisation; staten, kommunen och den länsplansupprättande
myndigheten samtliga hade varit involverade i.

Eftersom sättet att arbeta är relativt nytt var det ganska enkelt att hitta
gemensamma åtgärdsvalsstudier som respondenterna från samma
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geografiska område varit delaktiga i. Kriterierna låg i att studien skulle
vara avslutad för att författaren skulle kunna följa hela processen och ta
del av eventuellt efterarbete som uppstod, fortsatta studier eller fort-
satta arbeten av studiernas resultat.

För att få kopplingen mellan det geografiska området, en avslutad
åtgärdsvalsstudie samt tre tjänstemän som alla varit involverade i en
och samma åtgärdsvalsstudie fanns det endast två stycken studier att
välja på i Sundsvallsregionen. Då ÅVS öst-västliga trafiken genom
Sundsvall  är unik och hade ett litet annorlunda forum för att  nå ut till
allmänheten samt att den hade ett barnkonsekvensperspektiv gjorde att
författaren valde denna.

Eftersom författaren kom fram till att Västerbotten hade gjort en
intressant studie på ett stråk som sträcker sig ända från norska gränsen
till kusten och dessutom var bland de första åtgärdsvalsstudierna i
regionen, föll valet på ÅVS Tvärstråket. Denna åtgärdsvalsstudie var
även starkt förknippad med Västerbottens länsplan för 2010-
2021(Länsstyrelsen Västerbotten, 2009).

Då Sweco varit delaktiga i båda dessa åtgärdsvalsstudier har det
funnits tillgång till allt material på kontoret i Luleå.



RESULTAT

49

4 RESULTAT

Syftet med detta kapitel är att presentera de resultat som uppkommit från
intervjuerna samt presentera de fördjupade fallstudierna.

4.1 Resultat av fallstudie: ÅVS öst-västliga resor och transporter genom
Sundsvall (ÅVS Sundsvall)

Sundsvall står mitt i en utveckling av bland annat infrastruktur,
bostäder, områden för handel samt industri och i samband med det
behövs lösningar som medverkar till en mer långsiktig hållbar
utveckling av infrastrukturens användning (Trafikverket, 2014c).

Tillsammans med näringsliv, boende, länsstyrelse, pendlare och
skolbarn har Trafikverket i samarbete med Sundsvalls kommun tagit
initiativet till en åtgärdsvalsstudie för att sätta fokus på den öst-västliga
trafiken genom Sundsvalls ”trafikpussel”, se Figur 4:1.

4.1.1 Bakgrund till ÅVS Sundsvall

Sundsvall med omnejd utvecklas som en viktig nod i Mittstråket, vilket
avser stråket mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim
(Trafikverket, 2015b). Detta medför ett ökat behov av bostäder och
områden för handel och industri för att skapa en hållbar utveckling av
infrastruktur för pendling och transporter (Trafikverket, 2014c).
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De flesta större arbetsplatserna är lokaliserade till centrala delar av
Sundsvall och många bostadsområden ligger utanför stadskärnan,
vilket skapar behov för effektiv pendling. Eftersom större industrier är
lokaliserade längs kusten och deras råvaror finns i inlandet, innebär det
ytterligare krav på vägar och järnvägar och en fungerande
kommunikation (Trafikverket, 2014c).

Vägar,  Tåg, Triangelspår

Figur 4:1 Sundsvalls trafikpussel (Trafikverket, 2014c).

Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att tydliggöra brister, behov
och önskvärda funktioner samt hitta övergripande lösningar,
tillämpade enligt fyrstegsprincipen, som kan fungera som ett plan-
eringsunderlag för  aktörer  för  att  bidra  till  en  utveckling av hur  resor
och transporter bör ske i Sundsvall (Trafikverket, 2014c).
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Genom  att  gemensamt  identifiera  målen  för  framtiden  och  skapa
förutsättningar för att minska problem och störningar till 2025 skall
individer  och  näringslivets  behov  förses  med  effektiva  transporter  på
både landsväg och järnväg samt attraktiva lösningar utan negativ
påverkan på miljön (Trafikverket, 2014c).

4.1.2 Processen ÅVS Sundsvall

Under studien genomfördes tre workshops mellan mars och augusti
2014 med berörda aktörer. Under workshop 1 togs målbilder fram
utifrån aktörernas egna behov och visioner. De gemensamma målen
ställdes sedan i relation till de olika samhällsmålen som finns på
nationell, regional och lokal nivå (Trafikverket, 2014c).

Vid planering och utformning av samhället är det viktigt att människor
får  komma  till  tals.  I  denna  studie  har  man  valt  att  använda  sig  av
fokusgrupper och öppna forum samt samarbetat med skolelever vars
skolor ligger längs med dessa vägar där pendling och tung trafik löper
fram.  Eftersom  avsikten  är  att  föreslå  lösningar  som  är  lämpliga  för
boende, pendlare och skolbarn var det viktigt att  få med deras syn på
dagens problem och få höra deras synpunkter (Trafikverket, 2014c).

Skoleleverna som deltog i åtgärdsvalsstudien var i blandade åldrar,
från  föreskoleklass  till  årskurs  5  och  de  arbetade  med  projektet  under
hösten 2014. Barnen har på fler olika sätt, utifrån sin egen kunskapsnivå
gett  förslag  på  lösningar  som  kan  underlätta  deras  närmiljö  eller
förbättra stråken där de rör sig kring. De har utgått från ett
säkerhetsperspektiv, ”där vill vi inte gå för där kör bilarna fort” eller
”här kan vi inte gå för det saknas ett övergångsställe”. De medverkande
har  med  hjälp  av  sina  lärare  haft  stort  engagemang,  nyfikenhet  och
viljan att ta sig an uppgiften på största allvar (Trafikverket, 2014c).

Det är inte särskilt vanligt att man använder sig av barns åsikter på det
här sättet, som gjorts under denna åtgärdsvalsstudie. Ofta tar man
hänsyn ur ett barnkonsekvensperspektiv men då konsulters och
aktörers tid är dyrbar använder man inte sig av barns verkliga åsikter
utan  man  brukar  enbart  försöka  se  till  deras  intressen,  men  inte  fråga
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om deras åsikter personligen (Trafikverket, 2014c). Detta sätt att arbeta
med barnkonventionen blir dock mer och mer uppmärksammat.

Barnkonventionen

Barnkonventionen syftar till att ge barn rätt att behandlas med respekt
och få komma till tals oavsett bakgrund. Den antogs av Förenta
Nationernas generalförsamling 1989 och är en konvention om barns
rättigheter (Barnombudsmannen, 2015).

Workshops

Under  workshop  1  lyftes  brister,  problem  och  behov  fram.  Efter
workshopen bearbetades dessa och sammanställdes till tre huvud-
grupper:

1. Kollektivtrafik, gång och cykel
2. Trafik
3. Övrigt

Till workshop 2 presenterades sammanställningarna, bland annat med
grafer på pendlingstrafik och tung trafik till  och från centrum, där det
konstaterades att det var hög belastning in till staden under morgonen
samt hög belastning ut ur staden på eftermiddagen/kvällen
(Trafikverket, 2014c).

Under workshop 2 och 3 preciserades 10 förslag på lösningar och
åtgärder som måste utredas vidare. Samt 15 förslag på lösningar och
åtgärder som var genomförbara. Listan med förslag kompletterades och
justerades med förslag utifrån deltagarnas egna synpunkter under den
sista workshopen. Listan analyserades med fokus på vad som är upp-
nåbart men även med hänsyn till pågående arbete och genomförbarhet.
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Enligt Trafikverket (2014c) skulle de nämnda åtgärderna kunna bidra
till:

1. En minskning av trafiken på Bergsgatan från 15 000
fordon/dygn till 11 000 fordon/dygn.

2. Ingen genomfartstrafik av tunga fordon med släp på Bergsgatan.
3. En ökning av trafiken på Timmervägen från 12 000 fordon/dygn

till 13 500 fordon/dygn.
4. Marginella förändringar av trafikflöden på Hulivägen och

Ljustavägen.
5. En minskning av tunga fordon med släp på Timmervägen vid

Birsta.
6. En ökning av tunga fordon med släp på Birstavägen.

Öppet forum

Åtgärdsvalsprocessen har både startat och slutat med ett öppet forum
för  att  nå  ut  till  så  många  berörda  som  möjligt.  Vid  det  avslutande
forumet på Kulturmagasinet i oktober 2014 presenterade även eleverna
sina resultat för allmänheten, se Figur 4:2, beslutsfattare samt övriga
intresserade. Mellan 200-300 personer beräknas ha tagit del av
resultaten och förslagen under det öppna forumet. Från barnens
perspektiv var det tydligt att infrastrukturen var gjord ”av vuxna för
vuxna” och detta kan skapa otrygghet och förvirring.
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Figur 4:2. Barnens resultat av studien presenterades bland annat med hjälp av
teckningar (Trafikverket, 2014c).

4.1.3 Fortsatt arbete ÅVS Sundsvall

Efter avslutad åtgärdsvalsstudie arbetade Trafikverket och Sundsvalls
kommun gemensamt med utvecklingen av infrastrukturen i staden och
hur ett långvarigt samarbete dem emellan kan skapas på bästa sätt
Trafikverket (2014c).

För  att  slutföra  studien  bör  samordning  ske  med  ett  flertal  andra
utförda åtgärdsvalsstudier som berör Sundsvalls tätort och närområde.
Detta för att väga samman alla åsikter och åtgärdsförslag så man kan
dra gemensamma paralleller studierna emellan. För att detta skall göras
på bästa sätt bör planupprättande myndighet, kommun, Trafikverket
samt handelskammaren, som representant för näringslivet, samarbeta
Trafikverket (2014c).

4.2 Resultat av fallstudie: ÅVS Tvärstråket

Västerbottens län har många industriella projekt inom bland annat
gruvverksamhet  och  vindkraft  som  servas  i  östvästlig  riktning  av  en
underdimensionerad enkelspårig järnväg, Tvärbanan (mellan Storuman
och Hällnäs) samt Blå Vägen, E12. Transportsträckan är smal, har en del
brister och låg standard med trafikstörningar som följd och behovet av
att förbättra sträckan är akut och därför har en åtgärdsvalsstudie på
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stråket utförts. Uppdraget avgränsas geografiskt av Tvärstråket
(riksgränsen mot Norge till Umeå hamn) med omnejd, se Figur 4:3.

Figur 4:3 Bild på Tvärstråket (Region Västerbotten, 2013).

4.2.1 Bakgrund till ÅVS Tvärstråket

När åtgärdsvalsstudien för Tvärstråket påbörjades gällde
länstransportplanen för 2010-2021. En av de viktigaste delarna i planen
var den nya godsterminalen i Umeå som har en strategisk funktion för
att stärka systemeffekterna för Botniabanan och Norrbotniabanan
nationellt och mot angränsande regioner i Norge, Finland och EU
(Region Västerbotten, 2013).

En ökad efterfrågan av person och godstransporter finns för att
utveckla  stråket  Storuman-  Umeå  på  grund  av  den  ökande  turist-
näringen samt de storsatsningarna som görs i länet av gruvnäringen
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och skogsindustrin, se Figur 4:4. Åtgärdsvalsstudien ska beskriva de
planerade investeringarna och den påverkan dessa kan få på trafikering
och transporsystemet i öst-västlig riktning genom Västerbotten (Region
Västerbotten, 2013).

Figur 4:4 Tung trafik och långtradarkonvoj på den smala (6m) och krokiga E12
öster om Tärnaby (Region Västerbotten, 2013).

Finansieringen av projektet stod Trafikverket för, i samarbete med
Region Västerbotten, som är den länsplansupprättande myndigheten i
länet.  Andra deltagare i  studien var de större kommunerna längs med
stråket samt företag och organisationer i länet (Region Västerbotten,
2013).

Västerbotten har en blandning av tjänste-, tillverknings- och
basindustriföretag med en internationell marknad. Tjänstenäring och
utbildning i kustregionen samt skogsproduktion, gruvnäring och en
säsongsberoende besöksnäring i inlandet är viktig del av länets
utveckling där lägre kostnader för transporter blir en avgörande faktor
för sysselsättning och tillväxt (Region Västerbotten, 2013).

Viktig infrastruktur i området är järnvägar, tvärbanor, inlandsbanan,
vägar,  hamnar  (även  i  Norge),  flera  transportterminaler  för  gods  och
personfrakt, flygplatser. Gruv- och skogsnäring samt bioenergi
expanderar  med  ökande  produktionsvolymer  och  behov  av  gods  och
personal för sin verksamhet. Totalt handlar det om transporter på
järnväg på ca 1 000 000 ton/år med ökande potential på ca 500 000
ton/år förutsatt att planerad investering genomförs (Region
Västerbotten, 2013).
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4.2.2 Processen ÅVS Tvärstråket

Aktörer med stora intressen i  stråket bjöds in till  en gemensam öppen
process som genomfördes med två stycken workshops samt
mellanliggande utredningsarbete (Region Västerbotten, 2013).

Region Västerbotten, som var en av finansiärerna, tillsammans med
Trafikverket, skickade ut en bred inbjudan till de som man trodde
skulle vilja delta i processen. Processen följer åtgärdsvalsmetodiken
med fyrstegsprincipen som mall. I utskicket beskrevs processen,
åtgärdsvalsmetodiken med fyrstegsprincipen och att det var av stor
vikt att samma person skulle delta genom hela processen eftersom
resultatet från den första workshopen skulle ligga till grund för
kommande workshops. Ändamålet med studien var att identifiera de
mest effektiva åtgärderna för att utveckla stråket för person och
godstransporter, för att i sin tur stärka den regionala attraktiviteten och
tillväxten med hänsyn till säkerhet, miljö, hälsa och genus (Region
Västerbotten, 2013).

Workshop 1

Nuläget presenterades samt potentialen för utvecklingen genom de
planerade investeringarna i regionen. Sedan fick deltagarna förmedla
brister och mål samt funktioner för stråket för att slutligen generera
tänkbara åtgärder som kan bidra till att uppnå de uppsatta målen.
Deltagarna skulle generera förslag på åtgärder som de trodde kunde
bidra till att utveckla stråket samt märka dessa med genomförandetid
och möjlig startpunkt, enligt fyrstegsprincipen. Cirka 35 åtgärder
presenterades och efter genomgång rensades några dubbletter bort och
listan konkretiserades till 24 stycken åtgärdsförslag, se Figur 4:5.
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Figur 4:5 De åtgärdsförslag som presenterades under workshop 1 med steg
1,2,3 och 4-åtgärder fördelade på kort och lång sikt samt kategorisering av
funktioner och mål (Region Västerbotten, 2013).

Mellanliggande utredningsarbete

Efter den första workshopen bearbetades det material som
framkommit, i form av åtgärdsförslag, för att identifiera effekter och
kostnader. Vissa förslag saknade underlag medan för andra åtgärds-
förslag fanns ett omfattande underlag. Därav kunde förslagen
analyseras med lite olika djup i (Region Västerbotten, 2013).

Workshop 2

Under  workshop  2  fick  deltagarna  tycka  till  om  de  mål  som  uppkom
under  den  första  workshopen  och  ta  del  av  de  bearbetade
åtgärdsförslagen. Slutligen prioriterades vilka åtgärdsförslag som
bedömdes göra bäst nytta för stråket men även för den egna
organisationen. Prioriteringen av åtgärder gjordes genom ett betygs-
system med skala 1-5 där 5 var den viktigaste åtgärden. Enligt Region
Västerbotten (2013) blev resultatet en lista där de fem viktigaste
åtgärderna som prioriterades fram var:

1. Råvarumaterial/Överlämningsbangård i Lycksele
2. Flytt av driftplatsgräns Lycksele
3. Elektrifiering av stråket
4. Införande av ERTMS
5. Tågmöte i Åmsele
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4.2.3 Fortsatt arbete ÅVS Tvärstråket

Under  arbetets  gång  med  åtgärdsvalsstudien  var  det  ett  flertal  av  de
åtgärdsförslag  som  redan  fallit  ur  till  genomförande  inom  ramen  för
befintliga processer (Region Västerbotten, 2013).

För de fem prioriterade åtgärderna gjorde man en översiktlig
miljöbedömning om hur dessa påverkar klimat, hälsa och landskap.
Dessa kompletterades med en samhällsekonomisk bedömning och
finansieringsalternativ inklusive kommunala-, regionalpolitiska- och
EU-medel. Det bedömdes att påtagliga synergieffekter förelåg mellan
flera av åtgärderna och att det fanns en stor potential för expansion på
banan. Pengar fanns också avsatta till investeringar i stråket i den
regionala transportplanen som Region Västerbotten ansvarar för.
Trafikverket hade inga specifika objekt utpekade i stråket i sin gällande
plan men däremot fanns det fortfarande en pott kvar för löpande
mindre insatser samt underhållsåtgärder (Region Västerbotten, 2013).

Under den första workshopen konstaterades att det fanns stora brister
med avseende på processrelaterade frågor kring planering och
finansiering i regionen. Näringsliv, stat och kommun upplever även
stor skillnad i nulägesbild och planeringshorisont (Region Västerbotten,
2013).

Som fortsatt arbete togs en avsiktsförklaring fram och undertecknades
av de aktörer som deltagit i arbetet och står bakom studien samt ser en
viss nytta i att fortsätta arbetet framåt. Det fanns även ett flertal
åtgärder som föreslogs kunna drivas vidare till nästa skede där
exempelvis detaljerade studier, kalkyler och kostnadsbedömningar bör
upprättas (Region Västerbotten, 2013).
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4.3 Resultat av intervjuer

Rådatan från intervjuerna presenteras i detta avsnitt. För att tydliggöra
och återkoppla till intervjuerna så är de uppställda efter några av de
frågeställningar som var upprättade i intervjuguiden.

Vad tycker du om den gamla planeringsprocessen?

En sammanställning av respondenternas svar visar att de var eniga om
att den gamla processen var tydlig med sina olika skeden. Man visste
precis  i  vilken fas  man var  i  och vad som skulle  göras  och man visste
exakt  vad  som  väntade  i  nästa  steg.  De  var  positivt  inställda  till
tydligheten av denna process.

Det var lättare förut när man visste att en järnvägsplan krävde mycket
resurser  från  den  egna  verksamheten  och  då  kunde  man  planera  och
avsätta  den  tiden.  Har  man  gjort  en  vägutredning  visste  man  att  en
vägplan  var  nästa  steg  och  att  det  krävdes  mycket  resurser,  det  var
enklare att planera förr.

Den gamla planeringsprocessen var mer ”rakt på” och man visste
vilken  åtgärd  man  ville  göra  och  gick  direkt  på  det  utan  att  utreda
andra alternativ.

Ansvarsområden och ansvarsförhållanden mellan aktörer var mer
uppstyrt inom denna planeringsprocesse än vad det är idag.

Fyrstegsprincipen tillämpades knappt i den gamla planerings-
processen. Det gjordes förstudier som exempelvis hette ”Förstudier av
cirkulationsplats” och då är det redan förutbestämt vilken åtgärd som
skall göras innan förstudien börjar. Ett av skälen till den nya
planeringsprocessen var att man ville göra något annat, tiden var inne
för något nytt.

”Vi skötte oss inte helt enkelt, vi hade tappat bort det här med
fyrstegsprincipen.”

(Statligt anställd)
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Samtliga respondenter är överens om att den främsta nackdelen med
den gamla processen var att den kunde ta väldigt lång tid. Att stora
projekt kunde ta tid var inte konstigt men att små projekt skulle ta
sådan tid tycke de var orimligt och ohållbart.

En  annan  nackdel  var  att  det  kanske  var  en  eller  två  parter  som  tog
fram  mål  eller  en  åtgärd  som  skulle  utföras  och  sedan  fick  övriga
kommunicera kring detta, alla var inte lika delaktiga i besluten.

Vad tycker du om den nya planeringsprocessen?

Samtliga respondenter anser överlag att den nya åtgärdsvalsprocessen
är en förändring i den positiva riktningen. Den är föränderlig och
anpassas utifrån problem och beroende på problemets omfattning. Det
är ett  bra sätt att  angripa problemet och man kommer fram till  många
bra  lösningar.  Respondenterna  tycker  att  man  har  bättre  koll  på  de
behov som finns i samhället och det är betydligt enklare att samplanera
mellan kommuner och övriga intressenter. Det finns även större
möjligheter att nyttja varandras lagstiftning. En fördel är att man får in
synpunkter från omvärlden på ett snabbare sätt och i ett tidigare skede.
Man har ett mer öppet sinnelag för vilka åtgärder som kan vara de mest
effektiva. Arbetssättet är bra för man fångar upp synpunkter och idéer
tidigt i planeringsprocessen.

”Vi får enormt mycket bättre möjligheter, även omvärlden får större
möjligheter att vara delaktiga, att påverka i ett tidigt skede och det är en stor
fördel.”

(Kommunanställd)

Respondenterna  upplever  att  de  är  med  tidigare  i  planeringen  och
dessa processer jackar i varandra vilket gör att man behöver ha ett mer
samlat synsätt. Det är en fördel att involvera flera aktörer och
intressenter tidigt i processen och tillsammans ta fram gemenamma
mål. Att jobba med målarbetet är en av de viktigaste delarna i åtgärds-
valsprocessen, bland annat för att kunna utvärdera åtgärderna och att
man gör detta gemensamt i en form av dialog. Det är inte svårt att enas
om målen men man måste konkretisera målen.
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”Det har varit förvånansvärt enkelt att komma fram till gemensamma mål.”
(Kommunanställd)

En av poängerna med åtgärdsvalsstudier är att undvika alltför många
och stora  dyra  steg 3  och steg 4-åtgärder  och istället  ska  man fundera
vad som kan lösas med steg 1, 2 och små steg 3-åtgärder. Detta skapar
mer ekonomiskt utrymme i planen eftersom man använder pengarna
bättre och slipper ta fram vägplaner, järnvägsplaner och detaljplaner
för större åtgärder vilket även är mycket tidsbesparande.

Sedan den nya lagstiftningen infördes och det blev lag på att använda
sig av åtgärdsvalsstudier har Trafikverket dessutom blivit mer
uppmärksammande på användandet av fyrstegsprincipen.

”Fördelen med den nya processen är att Trafikverket är involverad ur ett
transportslagsövergripande sätt vilket skapar förutsättningar för att
fyrstegsprincipen verkligen ska bli på riktigt!”

(Regionanställd)

En annan fördel vid användandet av åtgärdsvalsstudier är att man kan
titta på problemet mer transportövergripande. Nu är det samordnad
planering och man har gemensamma planeringsdokument. Tydlig-
heten har även förändrats, till exempel vid järnvägsplaneringen.
Genom att man gör åtgärdsvalsstudier på större stråk och sedan bryter
ned det i sträckor blir det dock mer tidskrävande, men det anses ändå
som att det är rätt sätt att arbeta.

Det ger en bra dokumentation om man jobbar på det här sättet. Det är
lätt att gå tillbaka och titta på hur man kom fram till slutsatserna och
vilka åtgärder aktörerna ska börja med och vilka åtgärder varje aktör är
ansvariga för. Fördelen med att involvera fler aktörer och intressenter
tidigt är att man tar fram gemensamma mål. Man får med alla på båten
på ett tydligare sätt som gagnar den fortsatta processen. För-
hoppningen är att den här processen kommer leda till att man kommer
fram fortare i mindre projekt.

I  den  gamla  planprocessen  kunde  det  till  exempel  vara  en  stark
exploatör som försökte styra processen. En av avsikterna med den nya
processen  är  att  alla  ska  få  komma  till  tals  och  att  det  ska  bli  det
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sammanvägda som slår genom. Det kräver dock att processledaren har
bra koll på detta så att de tystare åsikterna kommer fram i samma grad
som de mer högljudda.

Totalt  sett,  läggs  mer  tid  och  resurser  ned,  med  tron  att  när  man
kommit till genomförandet av byggandet har det lagts mindre tid totalt
sett  eftersom  man  är  överens  i  ett  tidigare  skede  i  processen  och  vad
som ska genomföras.

Respondenterna anser att de har olika ingångsvärden, tex trögheten i
systemet och långa tidsprocesser vilket kan vara lite besvärligt.
Trafikverket tänker att närtid är år 2025 medan kommun tänker att
närtid är till nästa val och någonstans där mitt emellan ligger regionen.
Ingångsvärdena är en av de viktigaste utgångspunkterna i en sådan här
diskussion. Det kan vara svårt att ha mål med de olika tidsramarna.

Även om arbetssättet tilltalar samtliga respondenter så anser de även
att det borde kunna förenklas och förtydligas. Det är ett bra sätt att
angripa  problemet  men  det  kräver  mycket  att  få  folk  att  jobba  på  det
här sättet. Man är van att tänka lösningen först och inte omvänt, att titta
på problemen och behoven först och sedan lösningarna. Det kommer
att ta tid att få folk att tänka på det här nya sättet. Finns risker med att
prata åtgärder innan man fått klart målbilden.

Bättre alternativt mer underlag önskas från vissa respondenter. Det är
svårt att komma in i processen när man inte har något faktaunderlag
anser de. Ibland är underlaget flera år gammal och man vet att det hänt
mycket på exempelvis en sträcka så underlaget är inte aktuellt längre,
eller så tar det flera dagar att söka nytt faktaunderlag. Det skulle vara
bättre om det fanns ordentligt med underlag redan i början av åtgärds-
valsstudien.

”En nackdel är att man kommer in med helt blanka ark, man har inget att utgå
ifrån. Det kan vara svårt att komma helt oförberedd. Det är tänkt att det ska ta
tre arbetsdagar med möten och workshops men det tar nästan alltid fyra till
fem dagar för att man inte har något faktaunderlag. Man kan inte gå in i
processen med ett vitt faktaunderlag”.

(Kommunanställd)
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Åtgärdsvalsstudien är unik och arbetssättet är detsamma men hur den
utförs skiljer sig ändå från kommun till kommun och från norr till söder
i  landet.  I  norra  Sverige  tenderar  åtgärdsvalsstudierna  likna  de  gamla
förstudierna  till  stor  del,  där  man  samlar  mycket  fakta  och  där  man
kommer fram till hur många åtgärder som helst, upp till 50-60 stycken.
Men avsikten med åtgärdsvalsstudierna är inte att bara räkna upp en
massa åtgärder. I södra och västra Sverige har de stora organisationer
och  mycket  resurser  men  även  många  studier  att  göra,  så  där  blir  de
mer konkreta. I mellersta Sverige ligger de någonstans mittemellan
anser den statligt anställde. Det kan hända att man har olika synsätt på
vad man vill ha fram. Det finns likheter med de gamla förstudierna
men det var ju det steget som man ville hoppa över.  ”Vi skulle ju inte
bara sätta det i en ny kostym”.

Med den gamla processen var det lättare att planera tiden. Man visste
att om det skulle göras en järnvägsplan krävdes det vissa resurser. Nu
vet man inte riktigt vad åtgärdsvalsstudien resulterar i och kan då inte
resurssätta rätt från början. Det kan bli mer resurskrävande för mindre
organisationer att mäkta med då de kan behöva vara involverade i flera
åtgärdsvalsstudier samtidigt.

Det finns målkonflikter även om vissa hävdar att det inte finns det. Stat,
region  och  kommun  kan  ha  sina  mål  klara.  Sen  kan  en  privat  aktör
också ha sina  mål.  Risken finns  då att  de  gemensamma målen blir  för
utslätande och spretiga. Gör man målen spretiga kan det uppstå
konflikter när den kollektiva kunskapen ökar om de problem och
brister  som finns.  Istället  ska  man se  till  behoven,  då är  det  väldigt  få
människor som inte vill se till förbättringarna.

För Trafikverket är åtgärdsvalsstudien obligatorisk för att få starta
fysisk planläggning, för att påbörja projekt i infrastruktur i någon form.
Det är ett krav för dem att utföra en åtgärdsvalsstudie medan övriga
aktörer frivilligt kan nyttja metodiken. Det kan dock vara svårt att
tillämpa samma metod för både små och stora komplexa projekt, men
Trafikverket  måste  göra  det  för  att  kunna  gå  vidare  med
åtgärdsförslagen i sin verksamhetsplan. Det kan finnas en given åtgärd
som behöver göras,  exempelvis gräva ur en vägkropp för att  rusta om
vägen eller bygga en gång- och cykelväg. I sådana mindre specifika
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åtgärdsvalsstudier kanske det inte är relevant att man bjuder in brett till
en eller flera workshops då det egentligen är mer konkretiserande
projektering som behöver utföras anser. Det kan finnas en osäkerhet
hos  Trafikverket  på  hur  man  ska  arbeta  i  dessa  mindre
åtgärdsvalsstudier där det är mer åtgärder som behövs anser de
kommunanställda.

”De negativa sakerna är det verktyg som Trafikverket ska ha i bältet, men sen
gör de åtgärdsvalsstudier nästan oavsett om de ska skruva in en skruv, hamra
in en spik eller såga en planka.”… ”bara för att man i någon formell mening
måste göra en åtgärdsvalsstudie.”

(Regionanställd)

Meningen med en åtgärdsvalsstudie är inte att aktörerna ska bestämma
utan att mera vara en expert på ämnet så att slutprodukten blir så bra
den kan utifrån alla inblandandes mål och inte bara ur processägarens
synvinkel.

Hur har det här sättet att arbeta påverkat samhällsplaneringen i er
organisation?

I och med inbjudan om deltagande i flera åtgärdsvalsstudier så
påverkar processen verksamheten hos de flesta tillfrågade på ett eller
annat sätt, däremot till olika stor utsträckning. Ingen av de tillfrågade
har fått göra några radikala förändringar av verksamheten till följd av
den nya planeringsprocessen.

Hos den länsplansupprättande myndigheten är det många avdelningar
som berörs av ett potentiellt projekt så en kalibrering av samverkan
mellan enheterna måste göras i ett tidigt skede. Tidigare arbetade de
mera på planeringssidan när det var på gång en järnvägsutredning eller
vägplan och då såg man över de verksamhetsområdena som berördes.
Men  nu  måste  man  gå  in  i  ett  tidigare  skede,  redan  innan  en
åtgärdsvalsstudie sätts samman och fundera på vart organisationen står
i  de  olika  frågorna.  På  så  sätt  involveras  man  ju  ännu  tidigare  i
processen än förut. Dessutom jackar dessa processer i varandra vilket
gör att man behöver ha ett mer samlat synsätt.
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Kommunerna verkar inte ha gjort några större förändringar i
verksamheten på grund av åtgärdsvalsstudierna. Däremot så har en av
kommunerna påbörjat en organisationsförändring men om det är på
grund  av  åtgärdsvalsprocessen  eller  inte  är  osäkert.  Fördelen  med
omorganisationen är att de människor som arbetar med åtgärdsvals-
studier och infrastrukturfrågor kommer sitta i samma enhet och arbeta
tillsammans vilket underlättar samarbete.

Detta arbetssätt har även påverkat Trafikverket som genomgått en
omorganisation av verksamheten. För att kunna effektivisera och
utveckla  processen  bättre  finns  det  nu  en  avdelning  som  arbetar  med
utredning och fokus på åtgärdsval.

Hur bedöms informationen i jämförelse om det är en aktör eller
intressent som belyser en åtgärd? Hur ser du på detta med att vem
som helst kan initiera en åtgärdsvalsstudie? Finns det några risker
med att vissa grupper inte företräds? Hur ser du på detta med
oerfarna deltagare?

Vanligen är det inte några problem att få folk att komma på workshops
och andra möten gällande åtgärdsvalsstudier. Någon enstaka gång har
det varit en specifik grupp av människor som man haft svårt att få med
i processen. Det kan vara lite svårt att få med folk från näringslivet till
dessa åtgärdsvalsstudier. Ofta kanske en produktionsansvarige
kommer som inte alls har något intresse av att optimera eller tänka
utanför ramarna vad gäller ex val av transportmedel. En av respond-
enterna tycker även att kollektivtrafiken har varit lite frånvarande och
inte deltagit i den omfattning som önskats. De är dock en viktig aktör
att ha med och det kommer ofta in synpunkter på kollektivtrafiken.

Det  kan  dock  vara  bra  att  tänka  på  vilka  som  blir  inbjudna  till  dessa.
Om det är större studier kan det bli för mycket folk vilket gör processen
trög och långsam. En utmaning är att få folk att förstå hur processen
fungerar. Många, som är där för första gången, har bilden av att de ska
komma därifrån med tagna beslut  och så  är  inte  fallet.  Processledaren
har  i  detta  en  viktig  uppgift  att  förklara  för  nybörjare  att  det  inte  är
målet med mötet.
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”Vi  bjuder  gärna  in  medspelare  men  det  finns  ingen  tradition  att  bjuda  in
motspelare.”

(Statligt anställd)

Man  måste  även  få  reda  på  om  intressenter  företräder  sig  själv  eller
representerar en grupp av intressenter. Det gäller att ha lite koll på hur
mycket respektive intresse representeras under studie. Processledaren
måste även vara lyhörd och snappa upp de intressenter som kanske
inte tar så mycket utrymme. En liten engagerad grupp kan driva på sin
linje väldigt hårt medan det som berör den större massan inte drivs alls
på grund av brist på intresse från de berörda. Det kan även bli att man
inte kommer någonstans i processarbetet då någon intressent vägrar
släppa det felaktiga fokus och kör på så pass hårt att  man inte kan gå
vidare alls.

”Hur vi än bjuder in fler grupper så är det ändå de som skriker högst som får
sin vilja igenom.”

(Statligt anställd)

Idag är allmänheten och potentiella deltagare mer bildade än förr. En
gammal pensionär som kommer på mötet kan ha en väldigt många års
erfarenhet och vara välutbildad, fastän han kommer i  jeans eller grov-
kläder,  och  slå  vilken  projektledare  som  helst  på  fingrarna.  Så  att  det
kommer oerfarna deltagare till en åtgärdsvalsstudie, bara för att de inte
kan processen betyder det inte att de inte har kunskapen.

Hur tycker du att samarbetet mellan stat, region och kommun
fungerar i en åtgärdsvalsstudie?

Kommun, region och Trafikverket har lätt och samarbeta då de alla är
myndighetsutövare. Samarbetet mellan stat i termen av Trafikverket
och kommun fungerar väldigt bra i dessa åtgärdsvalsstudier.

”Personrelationerna är viktiga, det har man hört blir viktigare och viktigare.
De kommuner som inte har kontaktpersoner, som har tid och möjlighet att ha
den här relationen, de sackar efter.”

(Kommunanställd)
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Trafikverket försöker även att träffa avsiktsförklaringar i någon form
exempelvis letter of intent med de viktigaste aktörerna, som nästan alltid
är kommunerna.

”Avsikten är att vi ska jobba tillsammans och skapa mervärden. Om man
sätter målåret till 10-15 år framåt, men även saker att göra i nutid, så får man
ju  ett  underlag  att  använda  under  lång  tid.  Sen  handlar  det  om  att  etablera
samarbeten som man ska vara rädd om och se till att upprätthålla.”

(Statligt anställd)

Ibland kan det vara svårt att samarbeta och enas om exempelvis en
åtgärd. Den dyrare åtgärden kanske är den bättre medan den billigare
åtgärden  är  lite  sämre  men  möjlig  att  genomföra  då  pengar  till  den
dyrare åtgärden saknas.  Någon kanske inte vill sänka sina krav och
göra en mindre  bra  åtgärd och då finns  det  ju  ett  tredje  alternativ,  att
avstå helt, för den sämre åtgärden vill man inte göra så då är frågan om
man ska ta ställning till den dyra eller ingen alls.

Vem bär huvudansvaret i frågan?

En  nackdel  med  processen  är  att  det  är  oklart  vilket  ansvar  man  har,
vem som ska ansvara för vad. Rollerna upplevs väldigt otydliga.
Processen upplevs  lite  rörig.  Vems ansvar  är  det  att  ser  till  att  det  blir
gjort och vem ska finansiera? Vems ansvar är det att styra upp vad som
händer sen? Det stannar upp där och blir liggande efter en åtgärdsvals-
studie. De kommunala och statligt anställda tjänstemännen upplever
Trafikverket som långsamma när det kommer till att ta fram
ekonomiska kalkyler. När väl kalkylerna kommer är de för grova.

”Finns inga deadlines för när åtgärderna ska vara klara, det är väldigt
flytande. Under 2012 gjorde vi tre åtgärdsvalsstudier tillsammans med
Trafikverket där de skulle göra kostnadsberäkningar och nu är det maj 2015
och vi har fortfarande inte fått några siffror. ”

(Kommunanställd)

En del  av respondenterna anser  att  den som drar  igång och driver  en
åtgärdsvalsstudie är även den som har ansvaret för den.
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Några anser att det är Trafikverket som har ansvaret då de är ägare till
processen, oftast initiativtagare till den och den aktör som utför flest
åtgärdsvalsstudier.

Om studien omfattar landsväg och europaväg är det Trafikverket som
har ansvaret. Ingen annan än Trafikverket är ansvariga.

Vem har befogenhet att bestämma vad som är rätt och fel? Vad har du
för mandat och hur tillämpas den? Vem sitter på det största
inflytandet?

Om man uppträder förtroendefullt och är noga och rapportera till
politiken så får man ett slags förtroendemandat, man får de mandat
man förtjänar. Däremot har exempelvis inte de kommunanställda så
mycket mandat själva eftersom de är politisk styrda och politikerna
själva bestämmer vad de vill styra över. Dessutom finns det alltid
någon högre upp som bestämmer, exempelvis hur planeringen ska se
ut eller hur medlen skall fördelas till åtgärder och det betyder i stort
sett att besluten alltid sitter hos regeringen eller planupprättarna.

”Svårigheten med nya processen är tydligheten med mandaten, vart man får in
det politiska beslutsmandatet i åtgärdsvalsstudierna och hur man hanterar de
frågorna.”

(Kommunanställd)

Uttalat mandat på personnivå är det ingen i denna intervju som har.
Alla är beroende av de politiska processerna som sker vid fram-
tagningen av planerna. Mindre justeringar och liknande kan vissa ha
mandat till men då kommer mandatet från de förtroende de byggt upp
inom organisationen.

”Det formella mandatet är väl inte så starkt egentligen, men det informella blir
såklart starkt i att styra arbetsprocessen och påverka den.”

(Kommunanställd)

Flera av respondenterna höll med om att det är den planupprättarna
som  besluter.  Trafikverket  kan  ju  komma  med  förslag  på  vilka
åtgärdsvalsstudier som ska göras men det är ju den länsplans-
upprättande myndigheten som tar det slutliga beslutet för vilken studie
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som  skall  utföras.  Några  tyckte  att  det  är  Trafikverket  som  har
mandaten eftersom det är deras process.

”Den  part  som  är  väghållare  för  en  väg  och  den  part  som  har  möjlighet  att
finansiera åtgärderna har störst inflytande att påverka processen. De som har
pengar och politiskt mandat, det vill säga det är både pengar och mandat som
styr.”

(Kommunanställd)

Däremot påpekar en av de kommunanställda att även kommunen har
befogenhet att bestämma då de har ett stort ansvar och de bedömer
utifrån  sin  expertkompetens  vad  som  är  rätt  och  fel  eller  var  som  är
lämpligt och genomförbart.

”Så det är inte bara de som sitter på pengapåsen och politiken som bestämmer
utan även utifrån den kompetens vi har när vi representerar kommunen.”

(Kommunanställd)

Det är bra om alla som har ett engagemang i frågan deltar, samtidigt är
det viktigt att klargöra vilket ansvar och befogenhet varje
individ/organisation/aktör har i en sådan här process. Alla måste vara
beredda på att ta sitt ansvar när åtgärderna skall genomföras och inte
bara kräva att andra ska genomföra och betala för jobbet.

”Den som har störst engagemang och är mest påläst och har engagemanget i
frågan  och  påläst  på  hur  processen  går  till  har  störst  inflytande.  Om  man  i
slutändan har mandat att föra talan för sin organisation så har man stor
möjlighet att påverka.”

(Kommunanställd)

Går nog inte säga om det är någon som har befogenhet att bestämma
vad som är rätt och fel. Det finns inga rätt och fel i en åtgärdsvalsstudie,
det  är  lite  det  som  är  vitsen  med  processen.  Däremot  så  får  man  stor
befogenhet om man är duktig och rapporterar till högre instans och
hålla dem uppdaterade. Om man har bra diskussioner och högt i tak
och dessutom är ödmjuk med att man kan ändra sig på vägen om man
ser att vi inte kommer uppfylla den här målbilden, ja då får man
mandat och befogenhet.
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”Ingen har rätt att bestämma vad som är rätt och fel i en åtgärdsvalsstudie.
Det är väl det som är grejen, det finns inga rätt och fel.”

(Regionanställd)

Hur tillvaratar och utvärderar ni de åtgärdsförslag som studien
resulterar i?

Svaren varierade stort mellan respondenterna men kontentan var ändå
att man försöker utföra det som man fått på sitt bord. Vissa
organisationer har ett mer strukturerat sätt att efterarbeta materialet.
Trafikverket har etablerat åtgärdsbanken där åtgärdsförslag läggs in
efter  avslutad  studie.  Tanken  är  att  externa  ska  kunna  gå  in  och  läsa
materialet. Just nu pågår ett förbättringsarbete gällande denna
åtgärdsbank. Trafikverket kan även förbereda kommande projektering
eftersom de inte behöver vänta på kalkyler utan kan göra detta själva.

 Ett problem som regioner och kommuner har är att de förslagna
åtgärderna kan vara så dyra att de inte går att utföra utan Trafikverkets
eller statens hjälp. Är det slut pengar under budgetperioden så stannar
åtgärdsvalsarbetet av helt till följd av detta. Det kan även vara problem
att ens få en kostnadskalkyl av Trafikverket. Respondenterna från
kommun och region hade exempel där kalkyler tagit flera år att få, om
den ens hade kommit överhuvudtaget. Innan dessa kalkyler kommer är
det svårt att komma vidare i processen. Kommun och region har delvis
löst detta genom att inte namnge allt i sin egen budget. Då är det lättare
att omfördela pengarna.

”Det stannar alltid upp i väntan på kostnadskalkyler. Vi har legat på och drivit
frågan ändå, men det är svårt att komma vidare innan man vet vad saker och
ting kostar och hur vi ska finansiera det.”

(Kommunanställd)

Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring? Finns det några utpekade
processer för att driva arbetet vidare?

Ingen av respondenterna kunde relatera till att de arbetade med någon
typ av organiserad erfarenhetsåterföring i den givna organisationen.
Slutsatsen var ofta att de vet hur det funkar i praktiken men att det inte
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fanns  någon  generell  struktur  för  hur  man  arbetar  vidare  med  detta.
Några var även osäkra på om de borde ha något system för att  arbeta
vidare med detta eftersom varje projekt i sig är så pass unikt.

”Vi har ingen generell struktur för hur man arbetar vidare med detta. Vet inte
heller om man borde ha det, det är väldigt nytt för oss.”

(Regionanställd)

Det  är  bra  om  man  har  en  referensgrupp  med  externa  som  man  kan
bolla frågor mot, de har ofta stora intressen och god kunskap inom de
efterfrågande områdena. Deras synpunkter tas upp och hanteras. Det
kan vara olika personer från exempelvis en kommun som jobbar i själva
studien och sen kan det behövas nån förankring internt på kommunen,
till exempel en hög chef. Eller så kanske någon politiker kan vara med i
gruppen,  så  de  känner  sig  trygga  i  sättet  vi  arbetar.  Det  är  viktigt  att
förankra i den egna verksamheten och kopplingen till referensgruppen
blir även en typ av kvalitetssäkring av genomförandet, då man har
förankrat med referensgruppen.

”Vi har inte någon erfarenhetsåterföring eller några utpekade processer för att
driva arbetet vidare. Det ligger på den tjänsteman internt som vi fördelat
ansvaret på och som ska driva frågorna och arbetet vidare.”

(Kommunanställd)

Respondenterna var även överens att det var viktigt att ha politiken
med sig i processen. Ibland är studien längre än den horisont som finns
hos politikerna och då gäller det att ha ett brett stöd för de tilltänka
åtgärderna att det inte behöver justeras vid ev maktbyte. Generellt sett
är det långa ledtider i dessa studier. Nationella planen är 12 år och
ekonomin styrs utefter den planen. Då kan det vara svårt att hitta
finansiering till större projekt som inte redan är medräknade i den
planen.

Hur integreras resultaten av en åtgärdsvalsstudie i er organisation
och framtidsplan?

Trafikverket, regionerna och kommunerna jobbar mycket med att ta
fram åtgärdsvalsstudier och försöka få in resultaten i kommande
planering. Trafikverket lägger sedan in resultaten i sin åtgärdsbank.
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Samtliga är dock överens om att resultatet som uppstår skall man
försöka integrera i respektives verksamhetsplan. Eftersom arbetssättet
är nytt har man inte kommit dit ännu. Det blir först till nästa
verksamhetsplan som de åtgärder som diskuterats här kommer att
integreras.

”Jag är nyfiken på hur man tänker att resultaten ska synas i länsplanen
framöver eftersom det nu är ett krav att vi ska göra åtgärdsvalsstudier innan vi
kan gå vidare med några objekt.”

(Kommunanställd)

Risken  för  motgångar  i  senare  skede  borde  minska  men  det  är
fortfarande en väldigt ny process så den är svår att utvärdera hur den
kommer att få utslag i den fortsatta samhällsplaneringen. Alla
respondenter var överens om att det krävs mer tid för att kunna se och
utvärdera processen.

Vem bär ansvaret för att ta resultatet av studien vidare?

Det är olika vem som har ansvaret för att ta resultatet av studien vidare.
Det beror på vad som definieras i rapporten.

Här  kan  man  även  se  att  vissa  tycker  att  det  är  väldigt  otydligt  vem
som egentligen ska dra det vidare. En av de kommunanställda frågar
sig ”Vem ska ta på sig ledartröjan?”. Processen är ju ganska ny så de
tror även att detta kommer att klarna allt  efter man får mer erfarenhet
av den.

Man borde ha någon som är ansvarig för att se till att alla jobbar vidare
med de åtgärdsförslag som de fått på sitt bort. Men alla är rädda för att
ta på sig mer ansvar för man har inte tid eller resurser att göra mer än
det  man gör  idag.  Eventuellt  skulle  den som äger  processen följa  upp
att även åtgärdsförslagen blir utförda.

”Den part som blir utpekad ansvarig för respektive förslag har väl någon
representant som blir personligt ansvarig för att ta frågan vidare och utreda
eller gå vidare med genomförande.”

(Kommunanställd)
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5 ANALYS OCH DISKUSSION

I detta kapitel analyseras och diskuteras intervjuerna i relation till den utförda
litteraturstudien.

Analys och diskussion av utförda intervjuer

Om man utgår från frågeställningarna samt de uppsatta frågorna från
intervjuerna och ställer sig frågan: Varför ser svaren ut som de gör? En
bild  framkommer  att  den  skiljer  sig  beroende  på  vilken  typ  av
respondent (Trafikverket, region respektive kommun) man frågat. När
respondenterna blev tillfrågade vad de tyckte om den nya planerings-
processen i förhållande till den gamla var samtliga överens om att den
nya processen känns bättre. Den gamla upplevdes som gammalmodig
och trög. Författaren fick nästan intrycket att det kunde kännas lönlöst
att  ens  påbörja  större  studier  då  man  redan  får  början  visste  att  det
kunde ta över två mandatperioder att få genom beslutet. Precis som
Trafikverket (2010) skriver så var varje regering fånge i ett planerings-
system då det tog sådan fruktansvärd lång tid för ett infrastruktur-
projekt att slå igenom. Även om den gamla processen var långdragen
så måste man ju säga att den nya planeringsprocessen också är ganska
långdagen, dock på ett annat sätt. Tidigare var det hela planerings-
processen  med  dess  många  steg  som  drog  ut  på  tiden  och  med
eventuella överklaganden i sena skeden. Men nu är det bara själva
åtgärdsvalsprocessen som kan ses lite långdragen och ta tid. Författaren
menar att det är fler personer involverade i ett tidigt skede nu, vilket
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borde leda till färre överklaganden i senare skeden, då de som ändå
berörs av projektet redan blivit tillfrågade och fått chans att tycka till
om  förändringen  i  förväg.  Shakil  (2014)  menar  även  att  den  tidiga
dialogen i ett projekt borde leda till mindre missuppfattningar vilket
även betyder att ett projekt kommer bli genomförbart så nära tidplan
och budget som möjligt.

En annan aspekt på långdragna och svårplanerade processer är ju detta
med ingångsvärden och att de är så olika för varje organisation. Detta
är dock något som kanske är lite svårt att ”jobba på” och förändra,
åtminstone  på  kort  sikt  i  och  med  att  implementeringen  av
åtgärdsvalsmetodiken endast påbörjats och förhoppningarna är att
metoden är här för att stanna, om än med lite modifikation. Ett
potentiellt problem med genomförandet av resultatet från en
åtgärdsvalsstudie är den tidshorisont man väljer att arbeta mot.
Nationella transportplanen är tolv år.  Den horisonten kan fungera för
Trafikverket  men  kommun  och  region  tycker  att  den  ofta  är  för  långt
fram  i  tiden  och  för  diffus.  Kommunen  har  val  var  fjärde  år  att  ta
hänsyn till och det kan då vara svårt att planera tre mandatperioder i
framtiden, tyvärr. Både Annelie Paavo från Trafikverket samt Helene
Öhman-Nikolaisen från Sweco anser att en åtgärdsvalsstudie tar
mycket tid i anspråk och att tidsperspektivet är svårt när några arbetar
på 20 års sikt och några på ett eller fyra års sikt (Nord, 2015). Odhage
(2012) anser också att en åtgärdsvalsstudie behöver tid och rimligt med
resurser men hur man ska få att dessa ingångsvärden inte skall ses som
några hinder har varken författaren eller några av de tillfrågade några
tankar om.

Respondenterna var även överens om att förut hade men egentligen
redan bestämt sig för vilken typ av åtgärd man skulle genomföra innan
man ens påbörjat studien. En av de statligt anställda sa dessutom att de
tidigare gjorde förstudier som hette ”Förstudie Cirkulationsplats”. I och
med att man redan innan förutbestämt vad utredningen skulle resultera
i var det kanske svårt att tänka i nya banor. Tidigare tänkte man direkt
på lösningen istället för att se vad problemet var. Det kan ju vara så att
problemet som skulle lösas inte var själva källan till problemet utan den
bästa lösningen kanske egentligen fanns på ett annat ställe i
transportsystemet. Försöker man då snabbt lösa problemet utan att se
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till alla övriga aspekter kanske inte problemet blir löst i slutändan.
Denna typ av ”helikopterseende” verkade inte vara etablerat i den
gamla planeringsprocessen tyvärr. Odhage (2012) anser även att målet
med metoden är ju att man ska komma åt problemets kärna och inte
bara hantera konsekvenserna av bakomliggande fel, utan man måste
titta  på  problemet  ur  ett  orsaksperspektiv.  I  den  nya  processen  är  det
just det man ska försöka komma åt,  man ska inte börja processen med
en redan tilltänkt lösning. Istället för att tänka på lösningen direkt, som
man  kanske  lite  omedvetet  förut  gjorde  i  den  gamla  planerings-
processen  så  ska  man  nu  tänka  på  problemet  och  behoven  och  sen
tänka på lösningen. Både författaren och respondenterna är överens om
att det kommer ta tid innan den här metoden och tankesättet
implementerats ordentligt till alla aktörer, intressenter samt allmän-
heten och ”fäster sig i ryggraden”. Lindberg (2014) säger även att det är
viktigt att gå in i processen med ett öppet positivt sinne och ha viljan att
förbättra. I och med att detta görs så kommer vi hitta bättre lösningar
för transportsystemet är författaren övertygad om.

En åsikt som kom upp ganska fort var att  man inte var samsynta med
hur processen ska starta. De från Trafikverket tyckte det var bra att
komma till studierna med blanka papper och först där skapa sig en
överblick och förståelse för allas individuella mål och åsikter. En av
kommuntjänstemännen tyckte precis tvärtom. De ville komma till
studierna med bakgrundmaterial och information för att påbörja en
”konkret”  planering,  vilket  går  stick  i  stäv  med  grundtanken  med
denna  metod.  Däremot  kan  man  väl  diskutera  vad  som  menas  med
faktamaterial, har den kommunanställde inte fått några faktaunderlag
överhuvudtaget eller endast dåliga faktaunderlag? Visst faktaunderlag
tänker  författaren  att  det  borde  finnas  men  att  man  ska  ha  gjort  allt
förarbete redan innan studien startar känns kanske fel då detta kanske
inte öppnar upp sinnet för alla möjliga tänkbara lösningar. Odhage
(2012)  anser  även  att  man  borde  ha  ett  öppet  sinne  och  fundera
gemensamt för att komma fram till bättre lösningar. Om man däremot
är  helt  inriktad  på  en  åtgärd  som  man  vill  få  fram  i  förväg  och  tagit
fram mycket faktaunderlag för denna åtgärd, ja då kanske
åtgärdsvalsstudien speglar sig utefter detta innehåll. Nord (2015)
skriver också att ibland har faktaunderlaget varit bristfälligt och detta
anser författaren är allvarligt.  Om man går in i  processen med fel eller
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dåligt faktaunderlag så reduceras förutsättningarna för att få till bra
åtgärdsförslag. En av de statligt anställda påpekade också detta med att
åtgärdsvalsstudierna som utförs i norra Sverige påminner väldigt
mycket  om  de  gamla  förstudierna  med  en  massa  fakta  och
bakgrundsmaterial och att det inte riktigt var vitsen med
åtgärdsvalsstudierna, ”vi skulle ju inte bara sätta den i en ny kostym”.
Så önskningarna för hur processen skall starta är väldigt varierande och
författaren anser att det finns en klar potential till förbättringar inom
metodiken, exempelvis genom att förklara grunderna till varför man
gör  som man gör,  och inte  direkt  dyker  på problemen.  Däremot  så  är
det  bra  att  ha  visst  faktaunderlag  men  i  vilken  omfattning  kan  ju
diskuteras vidare. En av de kommunanställda kom med ett förslag om
att ha en gemensam åtgärdsvals-dag för att utbyta erfarenheter med
närliggande kommuner och övriga i regionen som arbetar med samma
sak. Författaren tänker att detta även är något man borde göra
nationellt, ha en gemensam utbytesdag för alla aktörer i hela Sverige. I
och med de stora förändringarna mellan sättet att arbeta i norr och
söder, även om åtgärsvalsmetodiken är den samma, så borde man
kunna ta  lärdom av varandra och få  ett  mer  samlat  synsätt  på  hur  en
studie skall gå till.

I  teorin  kan  vem  som  helst  starta  en  åtgärdsvalsstudie.  Upplevelsen
från  respondenterna  visar  dock  på  att  det  i  princip  är  Trafikverket,
regionerna och kommunerna som gör det. Detta kan bero på att
samhället tidigare helt enkelt inte visste om att möjligheten fanns. Om
man ska starta en åtgärdsvalsstudie, och samtidigt vara den drivande
parten, kräver det helt klart ekonomiska muskler,  då processen kan ta
mycket tid och resurser i anspråk. Är det en liten organisation som har
en åsikt kan den bli övermäktigt att driva.

När man med denna process vill komma åt transportproblem tidigt är
det bra att man tidigt bjuder in ”vitt och brett” till möten och
workshops  för  att  få  en  bred  förankring.  Det  visar  sig  att  det  inte  är
några stora problem att få med folk från olika intressegrupper. Däremot
är det ofta som kollektivtrafikmyndigheten inte är så närvarande som
vissa  önskar,  men  om  det  beror  på  ointresse  eller  att  man  inte  haft
möjlighet att delta är svårt att säga. När det kommer till deltagare från
näringsliv är det väldigt blandat, ibland deltar de men inte med rätt typ
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av näringslivsföreträdare och då är det väldigt svårt att komma överens
när  man  inte  har  samma  målsättningar.  De  ser  oftast  inte  långsiktigt
utan  i  närtid  och  då  är  det  inte  lätt  att  samarbeta  anser  en  av  de
regionanställda. Processledaren har dock ett tungt ansvar att se till att
allas åsikter får samma vikt i åtgärdsvalsstudiens samtliga faser,
exempelvis både när det gäller brain-storming och fact-finding. Även
fast en stor tung organisation har vissa åsikter så ska de väga lika tungt
som den enskildes åsikt. Författaren anser att det kan bli ett potentiellt
problem om man har fötterna kvar i det gamla tänket och inte helt har
förstått hur en åtgärdsvalsprocess ska fungera. Det har även hänt att
man  fått  avbryta  möten  då  vissa  intressenter  inte  har  haft  ett  öppet
sinne  och  velat  diskutera  avsikten  med  studien  utan  de  har  haft  med
sig helt fel förutsättningar. De har förväntningar och konkreta
åtgärdsförslag att genomföra och det är inte tanken. Då har man fått
pausa mötet och nogsamt förklara hur processen fungerar. Det kan
alltså vara på sin plats att inför varje åtgärdsvalsstudie gå genom med
alla deltagare vilka krav och förväntningar som finns så att alla är med
på tåget från början. En nackdel är att oerfarna deltagare har fel fokus
och  då  är  det  viktigt  att  processledaren  styr  över  mötet,  då  de  kan
komma till workshopen och tro att man ska lösa ett problem på en gång
eller har viljan att bara få reda på när exempelvis underhållet skall
göras på vägen. Detta kanske Trafikverket har planerat för i den
nationella planen långt fram, men vad som man då göra åt vägsträckan
fram till själva upprustningen av vägen sker? Odhage (2012) menar att
det är en fråga om beredning och inte beslut, det gäller att samtliga
deltagare är informerade om vad processen går ut på.

Kunskapen bland deltagare har också ökat rejält. Idag vet man inte vem
som sitter på kunskapen och specialistkompetensen. Intressenterna har
ofta god lokalkännedom och pensionärer kan vara experter inom ett
visst ämnesområde som knäpper vilken processledare som helst på
fingrarna.

När det gäller samarbete mellan aktörer, verkar det överlag fungera
bra. De tycker det är smidigt att samarbeta mellan myndigeter och stat,
tankesättet är likadant hos alla tre. Annelie Paavo menar dock att det är
svårt att få aktörer att se vinsterna i att samarbeta ibland (Nord, 2015).
En  av  de  kommunanställda  anser  att  detta  med  personrelationer  är
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jätteviktigt för att komma snabbare framåt i processen. Har man
personer som man arbetar nära med så vet man hur de arbetar och vad
de är kapabla till, man skapar en tillit till varandra och det blir lättare
och lättare att samarbeta för varje gång. Eftersom författaren utfört
examensarbetet hos en konsult hade det även varit intressant att få ett
officiellt underlag för hur dessa tycker att samarbetet fungerar i denna
process  mellan  de  olika  aktörerna,  i  och  med  att  den  kan  ur  en
processledares  syn,  se  saken  mer  objektivt.  Det  hade  även  varit
intressant att ha med en privat aktör som startat en åtgärdsvalsstudie
till detta examensarbete, för att få deras synsätt på saken. Dock har
varken  författaren  eller  någon  av  de  som  tillfrågats  varit  med  om  en
åtgärdsvalsstudie som initierats av en ”privat” aktör. Dessutom, om
man tänker på saken ur ett tidsperspektiv så brukar den privata sektorn
samt konsultföretagen arbeta snabbare medan stat, region och kommun
har lite längre ledtider och måste vänta in politiska eller statliga beslut,
vilket  inte  en  privat  aktör  behöver  tänka  på  så  undrar  hur  den
processen och efterkommande arbete hade sett ut?

Mandaten på de enskilda tjänstemänen är inte stort. Vissa har mer eller
mindre outtalade mandat men de deltar av erfarenhet mer än att vara
direkt utsedda.

Att se någon generell anvarsfördelning är svårt. Respondenterna är
överens att det finns ett visst gemensamt ansvar under själva processen
men sedan är det ofta oklart var ansvaret ligger eller bör ligga. Odhage
(2012) hävdar att man borde utpeka en ansvarig för själva
åtgärdsvalsstudien, det behöver dock inte nödvändigtvis vara en
person  eller  en  aktör,  det  kan  lika  gärna  vara  den  gemensamma
styrgruppen som anses ansvarig. Författaren till detta examensarbete
tänker att detta säkert skulle underlätta att ta resultaten av studien
vidare. För några organisationer var det en självklarhet att man utser en
person  inom  den  egna  organisationen  som  är  ansvarig  för  att  ta
resultaten av studien vidare. Enligt Shakil (2014) så bestäms aktörernas
ansvar redan tidigt i åtgärdsvalsprocessen men författaren till
examensarbetet funderar på om detta verkligen görs. Kanske är tanken
att det ska vara så men att det görs verkar näst intill osannolikt med
tanke på de svar som uppkommit genom respondent-svaren.
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Kommunerna kan tycka att de nästan faller mellan stolarna ibland och
att  de  får  plocka  upp  bollen  själva  fast  de  inte  anser  sig  vara  rätt
personer för det. Och att de gärna skulle gå vidare med processen själv
bara  de  kunde,  dock  måste  de  vänta  på  kostnadskalkyler  från
Trafikverket, vilket gör att kommunens arbete stannar upp. Man kunde
även skönja en viss irritation mot Trafikverket från de andra parterna
då det fortfarande verka vara väldigt långa ledtider i besluten.  Man
kan få vänta på en ekonomisk kalkyl från Trafikverket i flera år. När väl
kalkylen kommer upplevs den som oprecis och inte helt
förtroendeingivande. Ett annat problem som kommer av Trafikverkets
oförmåga att leverera beslut snabbt, är att det blir väldigt svårt för
kommun  och  region  att  resurssätta  sin  personal.  Det  kan  vara  så  att
man uppskattat att ett beslut ska komma en viss tidpunkt och då
frigjort resurser för det. När då besluten dröjer hamnar resurserna i
andra projekt och då finns inte möjlighet att ta sig an sysslan i tillräcklig
grad. Till Trafikverkets försvar kan man väl lägga att de såklart vill
påskynda processen men ofta är det mänskliga faktorer som gör att
procesen inte fortskrider innanför deras portar. Författaren tänker dock
att om man det nu ska göras ett stort antal åtgärdsvalsstudier, precis
som det görs idag, då borde det även finnas resurser för att ta studien
vidare. Om man inte har detta kanske man inte ska producera fler och
fler  åtgärder  då  personalen  på  Trafikverket  blir  som  en  flaskhals  och
inte kan leverera de önskemål som uppsatts. Paavo nämner även detta
angående att Trafikverket har personalresursproblem och det är svårt
att få personal att engagera sig i det stora antalet åtgärdsvalsstudier
som produceras (Nord, 2015). På sätt och vis kan man ju säga att
samarbetet efter en åtgärdsvalsstudie är av bristande kvalitet då region
och kommun upplever  dessa  problem med Trafikverket.  Däremot  var
de ju nöjda med samarbetet under själva processen.

Det  finns  ingen  utarbetad  metod  för  att  ta  hand  om  resultaten  av
slutförda åtgärdsvalsstudier. Trafikverket har en åtgärdsbank där de
laddar upp de åtgärdsförslag som uppstår efter en studie. Detta är i
formen av ett Excelark men i takt med att mängden åtgärsvalsstudier
ökar håller detta på att utvecklas. Målet är en fungerande sökbar plats
där allmänhet och organisationer ska kunna gå in och söka och se om
det redan sen tidigare finns en utförd åtgärdsvalsstudie på det aktuella
området samt vilka åtgärder denna har resulterat i. Respondenterna var
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generellt inte övertygade om att det behövdes en speciell metod för
erfarenhetsåterföringen, en åsikt som ifrågasätts, både av författaren
men även av Odhage (2012) och Nord (2015). Nord anser att framförallt
erfarenhetsåterföringen mellan Trafikverket, kommuner och konsulter
borde förbättras. Alla kommer oavsett de vill eller inte ha någon form
en  återföring  och  då  brukar  det  vara  bra  att  det  finns  något  att  utgå
från. Behöver inte vara detaljstrukturerat men åtminstone innehålla
några förhållningspunker som man kan utgå från så man inte behöver
”uppfinna hjulet” på nytt varje gång. Ju fler åtgärdsvalsstudier som
görs desto viktigare tycker författaren att det är, att man börjar med
någon typ av erfarenhetåterföring och ju tidigare man sätter igång med
detta tankesätt desto bättre. Paavo anser även att det är svårt att
bedöma när åtgärdsvallstudien egentligen skall betraktas som färdig
eftersom  det  är  så  många  olika  moment  som  följer  i  en  åtgärdsvals-
studie (Nord, 2015).

Samtliga respondenter är dock eniga om att resultaten av
åtgärdsvalsstudien skall integreras i verksamhetsplanen och den
kommande planeringen (nationella planen, länsplanen eller översikts-
planen). Men på vilket sätt detta ska ske är otydligt och oklart och det
verkade inte som att respondenterna hade funderat så mycket på exakt
hur detta skulle ske utan tar det istället som det kommer den dagen det
blir aktuellt.

Respondenterna har olika erfarenheter av vad man ska göra med den
färdiga produkten, själva åtgärdsvalsstudien. Inom kommunerna finns
en viss rädsla att ta på sig för mycket ansvar då man inte vet om man
hinner med det och har ekonomin för det. Några av respondenterna var
överens om att man egentligen borde ta på sig detta då de bedömer att
annars finns risk att frågan hamnar långt bort från orten annars och att
inget händer, ”Jag tror det skulle ta väldigt lång tid om allt initiativ och
engagemang ska ligga på Trafikverket i Luleå, då dröjer det länge innan
något händer här i inlandet” säger en kommunanställd. Om det saknas
ekonomi  hos  exempelvis  kommunen  så  finns  det  däremot  chans  att
söka utvecklingsmedel från regionerna. För Trafikverket är det däremot
lätt att gå vidare med de åtgärdsförslag som ligger på deras bord, då de
själva  kan  göra  en  utredning  och  kostnadskalkyler  eller  beställa  en
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projektering. Deras mål är att få med andra på åtgärden och inte vara
ensamma i framskridandet.

Tanken med processen är att den ska vara kostnadseffektiv och spara
tid i längden och det skulle vara intressant att se om det verkligen blir
någon besparing i slutändan, men hur denna bedömning skall kunna
göras är osäkert. Författaren tänker att man kanske kunde dra
paralleller till vad en järnvägsutredning brukar kosta, mellan tummen
och pekfingret, och jämföra hur mycket ett järnvägsprojekt kostade
med tillämpningen av åtgärdsvalsmetodiken. Lindberg (2014) anser
även att det är svårt att få fram fakta på denna tidsmässiga
effektivisering  då  processen  är  så  ny  men  i  och  med  att  man  inte
behöver  göra  någon  miljökonsekvensbeskrivning  i  varje  skede,  som  i
den gamla planeringsprocessen, så borde den totala tiden för samtliga
projekt iaf förkortas.

När avsiktsförklaringarna skrivs brukar det åtgärdförslagen följas av en
starttid för när de ska påbörjas, men författaren tänker att det även
borde finnas en sluttid för när projektet senast ska påbörjas, då det ofta
verkar  som  att  de  drar  ut  på  tiden  och  inte  kommer  ens  tills  start  på
flera  år.  En  process  som  inte  har  ett  stopp  blir  oändlig.  Att  sätta  en
sluttid på när projekten ska vara slutförda kan ju vara svårt då vissa
större projekt tar flera år att bereda och utföra.

En fördel med denna process är att det går att nyttja varandras
lagstiftning som en av respondenterna uttryckte sig. Detta betyder att
de åtgärdval som uppkommer efter en åtgärdsvalsstudie kan fördelas
på olika ansvariga parter, exempelvis kan kommunen driva de frågor
där de ha planmonopol, vilket går betydligt smidigare än om
Trafikverket  ska  sätta  sig  och  förhandla  och  påverka  kommunen  att
göra åtgärder som inte Trafikverket kan eller får genomföra själva. Är
man överens i en åtgärdvalsstudie menar författaren då att man kan
nyttja varandras lagstiftning genom att varje aktör driver de åtgärds-
paket som ligger i respektive ansvarsområde både juridiskt och plan-
mässigt.

Det  verktyg  som  ska  vara  Trafikverket  i  bältet  är  ibland  inte  så
optimalt. Vid vissa mindre åtgärder, där man redan i förväg vet att en
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specifik åtgärd krävs, så måste man ändå göra en åtgärdsvalsstudie för
att Trafikverket ska få lyfta in förslaget i sin plan. Detta kan kännas
väldigt onödigt tycker både respondenter, författaren men även
Odhage (2012). Odhage (2012) menar dock att det borde finnas ett
komplement till åtgärdsvalsstudien, om goda skäl föreligger borde man
kunna nyttja det gamla förfarandet med förstudier. Shakil (2014) säger
även att metodiken måste tillämpas oavsett om det är ett miljardprojekt
eller mindre förbättringsåtgärder. Han efterfrågar även en tydligare
metod för effektbedömning de åtgärder som uppstår, för att kunna gör
ett mer korrekt val. Även Nord (2015) önskar ett utökat stöd för
effektbedömning. Författaren till detta examensarbete har läst och hört
att det är flera som tycker att det är en svårighet i att effektbedöma de
åtgärder som åtgärdsvalsstudien resulterar i, vilket skulle kunna vara
ett fall för den handledningsbok för åtgärdvalsstudier som Trafikverket
et al. (2012) har utvecklat. Om man uppdaterade denna manual med
lite bättre exempel och mallar så kanske arbetet med effektbedömning
skulle förenklas, vilket även Nord (2015) håller med om.

En klar fördel med den nya planeringsprocessen är hur tillämpningen
av fyrstegsprincipen har förbättrats. Tidigare glömdes den i princip
bort  eller  man såg inte  till  steg  1  och 2-åtgärderna utan gick direkt  på
att bygga exempelvis en cirkulationsplats. Med denna åtgärdvals-
metodik tar man hänsyn till fyrstegsprincipen och det blir oftast riktigt
bra. Shakil (2014) menar att det som gör den nya planeringsprocessen
så bra är att vi tillämpar fyrstegsprincipen bättre då mer hänsyn tas till
steg  1  och  2-åtgärder  som  är  enklare  att  utföra  och  kostar  mindre.
Odhage  (2012)  påpekar  även  att  det  finns  en  risk  att  man  inte  nyttjar
fyrstegsprincipen optimalt utan bortser från steg 1 och 2-åtgärder för att
försöka komma åt den statliga investeringspotten. Helene Öhman-
Nikolaisen anser dock att det ibland är svårt att driva igenom steg 1 och
2-åtgärder då dessa inte ligger i Trafikverkets intresse då de inte faller
under  deras  bord,  de  är  mer  intresserade av att  bygga om eller  bygga
nytt. Även en av statens offentliga utredningar, SOU 2009:31, påpekar
att fyrstegsprincipen inte tillämpades ordentligt i den gamla
planeringsprocessen och kritik riktades mot planeringen då det
upplevdes som att all fokus var på steg 3 och 4-åtgärder. Med den nya
planeringsprocessen ligger fokus istället på steg 1 och 2-åtgärder.
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Författaren upplever det allmänt som att de anställda på Trafikverket
ser  denna  process  som  väldigt  positiv  och  att  den  öppnar  upp  nya
möjligheter  och  att  det  bara  finns  bra  saker  med  den  men  att  några
grejer kanske behöver arbetas vidare med, i positiv bemärkelse. Medan
de regionanställda och kommunanställda är mer kritiska till processen,
dock  överlag  positiva,  men  att  det  finns  många  delar  som  måste
förändras  och  förbättras  för  att  vi  ska  ha  en  sådan  bra  process  som
möjligt för framtiden.
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6 SLUTSATSER

I detta kapitel presenteras svaren på forskningsfrågorna samt dess
tillförlitlighet. Här föreslås även fortsatta studier inom ämnet.

Hur hanteras resultaten av studierna?

Inga av de tillfrågade hade några utpekade processer för att driva
arbetet vidare efter avslutad åtgärdsvalsstudie. Det enda konkreta som
finns idag är den åtgärdsbank som Trafikverket har upprättat där
samtliga åtgärdsvalsstudier samlas och där man kan avläsa vilka
åtgärdsförslag som studien resulterat i.

Ur ekonomisk synvinkel hanteras resultaten olika beroende på vilken
organisation som tillfrågas. Kommunernas ekonomiska kostym tillåter
kanske inte alltid att de framtagna lösningarna utförs men då finns det
regionala utvecklingsmedel att söka.

Kommunerna vill gärna arbeta vidare med de åtgärdsförslag som
hamnar på deras bord men ofta blir detta liggande i väntan på
kostnadskalkyler från Trafikverket. Önskan om snabbare hantering och
kostnadsförslag från Trafikverket efterfrågas.

Ofta kommer det fram åtgärdsförslag som inte är ekonomiskt rimliga,
men det betyder inte att de för den sakens skull är ointressanta. Ibland
kan detta resultera i att man hellre väljer att inte göra någon investering
alls.
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Ingen av respondenterna kunde säga att de arbetade med
erfarenhetsåterföring i den egna organisationen. Det var ett blandat
synsätt på huruvida man skulle ha någon utpekad process att arbeta
vidare  med  detta.  Det  går  inte  att  skapa  någon  metodik  för  hur
efterarbetet ska se ut då det är så vitt  skilda processer.  Det går inte att
man ska följa en plan för efterarbetet då. John Odhage hävdar dock i sin
utvärdering att man borde ha någon typ av kompetensöverföring.

Kommunikation i samband med framtagningen av verksamhetsplaner
och  Trafikverkets  planer  är  väldigt  viktigt  så  att  de  arbeten  en  aktör
avser gå vidare med inte kommer som en överraskning för övriga, utan
att  alla  aktörer  kan  resurssätta  dem  tidigt.  Annars  är  inspel  och
önskemål om att delta i en stor studie stor, varpå övriga aktörer inte
resurssatt för den.

Det skulle även vara bra om förslagen förankrades i den egna
verksamheten först så inte andra parter får vänta flera år på kostnads-
kalkyler.

Hur fördelas ansvar, befogenheter och mandat?

Det  var  spridda  åsikter  om  hur  mandat  och  befogenheter  fördelas.
Eftersom det är olika organisationer så styrs de uppifrån sett, på olika
sätt och detta påverkar tjänstemannens egna mandat. Ingen av de
tillfrågade hade egentligen något eget mandat eftersom de är styrda av
organisationer högre upp i ledet. Däremot baseras deras egna mandat i
åtgärdsvalsprocessen och i arbetet som helhet, genom förtroende-
uppdrag. Beter man sig och uppträder förtroendefullt med omvärlden
så  får  man  de  mandat  man  förtjänar.  Är  man  dessutom  duktig  och
rapporterar  till  politiker  eller  högre  instans  och informerar  dem så  får
man mer förtroendeuppdrag.

Den som initierar en åtgärdsvalsstudie har en fördel i och med att de
har möjligheter att styra processen i den riktning som de vill.

Några  ansåg  att  det  var  trafikverket  som  hade  ansvaret  under
åtgärsvalsprocessen eftersom de äger processen och det oftast är deras
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vägar.  Den  som  är  väghållare  för  den  större  delen  av  vägsträckan  är
den som har huvudansvaret.

Den aktör som blir tilldelat ansvarig för ett åtgärdsförslag har ansvaret
för  att  genomföra  den.  Man  borde  ha  en  ansvarig  person  på  varje
organisation som arbetar för att driva frågan vidare. Några av
organisationerna hade det. En av kommunerna har årliga uppföljnings-
möten med Trafikverket för att se hur man ligger till i arbetet, så en viss
typ av uppföljning finns men kanske inte i den mån det önskas. Kanske
skulle den som drivit åtgärdsvalsstudien även ha ansvaret att följa upp
och se att arbetet flyter på några månader efter avslutad åtgärdsvals-
studie.

Hur har åtgärdsvalsmetodiken förändrat planeringsprocessen?

Sedan lagen ändrades för cirka två år sedan har planeringsprocessen
förändrats avsevärt för transportinfrastrukturen i Sverige, se Figur 6:1.
De  tidigare  stegen  med  förstudie,  väg-  och  järnvägsutredning  samt
delar av tillåtlighetsprövningen har tagits bort och den fysiska plan-
eringen föregås nu av en åtgärdsvalsstudie.

Figur 6:1 Jämförelse hur den gamla planeringsprocessen ser ut i förhållande
till den nya (SOU 2010:57).

Detta innebär att de tidigare långdragna planeringsprocesserna med
risker för stopp i senare led har försvunnit. Den nuvarande planerings-
processen  är  också  initialt  ganska  tidskrävande  men  med
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förhoppningen att processen flyter på effektivare i ett senare skede.
Fördelen med den nya planeringsprocessen är att man bjuder in aktörer
och  intressenter  i  ett  tidigt  skede  och  för  en  dialog  och  gemensamt
jobbar med problembilder, målformuleringar och behov, vilket gör att
överklaganden i senare skeden borde vara bortblåsta då ”alla” redan
har kommit överens.

Denna  process  kräver  dock  mer  tid  för  att  man  ska  kunna  se  och
utvärdera  den  i  sin  helhet,  med  liknelsen  att  den  ska  gå  från  ”ax  till
limpa”. Vi har påbörjat processen men vi har inte kommit i mål än med
den färdiga produkten, i och med att vi inte genomgått en hel mandat-
period, eller behövt uppdatera länsplaner eller den nationella transport-
planen så går det i förväg inte sia om hur utfallet kommer bli.

Fördelen  med  den  nya  planeringsprocessen  är  att  det  är  fler  som  får
tycka  till  i  ett  tidigare  skede  och  kan  vara  med  och  påverka  vilken
åtgärd  som  faktiskt  fokus  ska  ligga  på.  Tidigare  var  det  andra  som
bestämde vilka byggen som skulle påbörjas och allmänheten fick tycka
till på ett redan befintligt projekt.

De tillfrågade hade inte behövt göra några större förändringar i den
egna verksamheten till följd av den nya planeringsprocessen.
Trafikverket har redan gjort en omorganisation och några av de andra
var på gång att göra omstruktureringar i verksamheten och då kommer
arbetet med åtgärdsvalsstudier vara en av aspekterna som ligger till
grund så samtliga personer som arbetar med samma uppgifter sitter på
en och samma avdelning istället för utspritt som det varit tidigare.

Studiens tillförlitlighet

I  efterhand  så  känns  det  kanske  som  att  det  är  minsta  laget  att  ha
intervjuat endast två stycken personer från vardera organisation men
samtidigt innebär detta sex intervjuer totalt och detta kändes som en
lämplig mängd för detta 30 poängs-arbete. Jag tycker nog ändå att man
får ett relativt bra underlag för hur processen fungerar i allmänhet efter
att ha intervjuat dessa personer. Jag tror inte jag hade fått någon större
spridning på resultatet även om jag intervjuat fler personer.
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Eftersom författaren endast läst och lärt sig grunderna för detta på kort
tid och inte tidigare tillämpat det, kan utförandet av intervjuerna
kanske inte alltid hållits inom de tilltänkta ramarna med exempelvis
ledande frågor eller förvirrande dubbelfrågor.

Däremot anser författaren att de respondenter som deltagit i studien
har väldigt god kunskap inom området, samt deltagit i ett flertal
studier och har många års erfarenhet tillsammans. De har uppträtt
professionellt oavsett slag på frågorna och därav kan resultatet ändå
anses vara tillförlitligt anser författaren.

Fortsatta forskning

Det  finns  mycket  man  skulle  kunna  forska  vidare  på  inom  detta
ämnesområde eftersom det är relativt nytt. Man skulle nog kunna
gräva  ned  sig  lite  mer  i  en  av  frågeställningarna  bara  för  att  gå  till
botten med just en fråga, exempelvis det här med ansvarsbiten. Den
verkar väldigt svävande. Jag har inte fått några bra svar på denna fråga
förutom att den är otydlig och det skulle vara intressant att utreda detta
vidare.

Tidskrift, respondenter samt övriga som samtalats med under detta
examensarbete har efterfrågat bättre underlag för effektbedömning av
åtgärder. Författaren tänker att detta är något man skulle kunna forska
vidare  på  och  försöka  ta  fram  en  mall  eller  manual  på  hur  man  ska
kunna förbättra detta.

Sen tycker jag personligen att det skulle behövas något dokument eller
arbetsmetod för uppföljning efter en åtgärdsvalsstudie. Ingen av de
intervjuade hade någon dokumenterad uppföljning förutom att det
dokumenteras i åtgärdsbanken. Ju fler åtgärdsvalsstudier som utförs
desto bättre behöver uppföljningsarbetet vara och dokumentationerna.
I slutändan kommer det annars bli svårhanterbart med all information
och kunskap som kanske inte tas till vara.
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