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220914   
Rapporteras av 
Alexander Dalbert Börefelt 

Samhälle, Samhällsplanering   

Resmål  
Barcelona, Spanien 

Datum för resan 
2022-09-12 till 2022-09-14 

Deltagare 
Alexander Dalbert Börefelt, Samhällsplanerare, Samhälle, Samhällsplanering 

Nätverk/projekt 
Interreg SMART-MR samt Göteborgs Stad-Göteborgsregionen. 

Partners inom SMART-MR: 

• Göteborgsregionen 
• Ljubljana Urban Region 
• Helsinki Region 
• Budapest 
• Metropolitan City of Capital Rome 
• Porto Metropolitan Area 
• Barcelona Metropolitan Area 
• Oslo kommun och Region Viken 

Syfte med resan  
Trafikkontoret är inbjuden att medverka på Interreg Europe-projektet SMART-MRs 
slutkonferens i Barcelona. Göteborgsregionen, GR, är projektpartner och har bjudit in 
Trafikkontoret som är en viktig aktör i vårt geografiska område. Syftet med resan är att få 
fördjupad kunskap om vilka åtgärder som behövs för att uppnå ett mer robust 
transportsystem i storstadsområden, vilka långsiktiga effekter Covid 19-pandemin har 
gett på mobilitet samt hur städerna kan jobba proaktivt med frågorna. Under konferensen 
kan trafikkontoret sprida kunskap och erfarenheter samt stärka bilden av Göteborg, en 
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region som arbetar aktivt för hållbart resande. Syftet är också att omvärldsbevaka andra 
storstadsregioners arbete och att möta viktiga samarbetspartners inom mobilitet och 
fysisk planering i en europeisk kontext. 

Förberedelser inför resan 
Sammanställning av hur resandet i Göteborg har förändrats sedan 2019, det vill säga 
under pandemin fram tills sommaren 2022, vilka åtgärder som Göteborgs Stad 
implementerade i gatumiljöer samt andra åtgärder för att uppmuntra ett smittsäkert 
resande och vistelsemiljöer. 

Aktiviteter, formella och informella 
Tisdag 13/9, kl. 14-22 

• Studiebesök vid stadsdelen Sant Antoni och planeringsverktyget Superblocks, 
studiebesök vid floden Besos och ett nytt rekreationsstråk för fotgängare och 
cyklister samt studiebesök vid kranskommunen Badalonas park and ride-
anläggning för cyklar. 

• Middag i Badalona där dagens intryck diskuterades med övriga deltagare. 

Onsdag 14/9, kl. 9-15 

• Konferens och kunskapshöjande föreläsning på kollektivtrafikmyndighetens 
kontor. 

• Föreläsning av forskare Carolyn Daher vid Barcelona Universitet inom 
hälsoeffekter av stadsplanering, transportplanering och mobilitet. 

• Redogörelse och reflektioner av EU-projektets partners, bl.a. Göteborgsregionen 
(GR), kring de frågor som har studerats. 

• Panelsamtal om vilka lärdomar som deltagarna har fått kring mobilitet under och 
efter Covid-19-pandemin. 

• Panelsamtal om vilka lärdomar som deltagarna har fått kring fysisk planering 
under pandemin. 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Alexander deltog i panelsamtalet kring mobilitet och redogjorde för vilka effekter 
pandemin har haft och har på resandemönster och mobilitet i Göteborg samt vilka 
potentiella långsiktiga effekter som kan förväntas. Frågeställningar som samtalet utgick 
från var: 

• What lessons have we learned from the pandemic? 
• Has society changed its mobility pattern after the pandemic? Will mobility return 

to the way we knew it before? 
• The current geopolitical situation has made us rethink our energy model, which is 

broadly related to our mobility model. Which of the lessons learned from the 
pandemic can we take advantage of to face this new crisis? 

• What is your vision for the future of mobility? 
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Erfarenheter/exempel att ta med hem 
I Barcelona används planeringsverktyget Superblocks som en transformationsmodell för 
att omfördela ytor som tidigare dedikerats för privat motortrafik till att istället tillfalla den 
aktiva mobiliteten. Användningen av Superblock-programmet har skalats upp från att ha 
använts i delar av stadsdelen Sant Antoni till att användas för hela Barcelona. I de fall där 
finansiering av planerade åtgärder inte är fastslagen använder sig Barcelona av ”taktiska 
åtgärder” som innebär att man inför enkla temporära lösningar för att prova om tänkt 
förändring fungerar. 

Besosfloden var tidigare kraftigt förorenad men genom att återställa vattendraget med 
tillhörande översvämningsytor har kommunen skapat ett rekreationstråk som är öppet 
dagtid. I samma projekt har viktiga stråk för fotgängare och cyklister skapats och 
utvecklats, både parallellt och korsande med floden. Gruppen färdades med ellånecyklar 
som är en del av storstadsområdets lånecykelsystem. 

Park and ride-anläggningen i Badalona för cyklar innehåller 92 parkeringsplatser för 
cyklar och tillhörande skåp för värdesaker och laddning av elcykelbatteri. 
Parkeringsanläggningen vänder sig framförallt till pendlingscyklister och drivs av 
kollektivtrafikmyndigheten i Barcelonas storstadsområde. 

Till skillnad från Göteborg och det modellen vi använder här med kommun, 
kommunalförbund, region har flera storstadsregioner i Europa en egen administrativ 
organisation med ansvar för kollektivtrafik och fysisk planering. Lärdomar från 
konferensen är att Göteborg och dess närområde kan utveckla fler samarbetsprocesser för 
att samordna och effektivisera planering och användning av infrastruktur. 

Forskaren Carolyn Daher redogjorde för de negativa hälsoeffekterna av dålig luftmiljö, 
buller och färdmedel som ger inaktivitet. Hälsoaspekter i val av åtgärder och 
transportplanering är därför viktiga parametrar att inkludera i analyser och 
effektberäkningar för att få ett livscykelperspektiv hos individen. 

Europeiska storstadsområden har liknande utmaningar gällande hållbart resande efter 
pandemin. De samlade erfarenheterna från deltagande regioner sammanställs av projektet 
och kommer att tilldelas Göteborgs Stad. 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 

• Redogörelse på enhetsmöte av lärdomar och erfarenheter som erhölls under 
resan. 

• Lärdomar från deltagande städers trafikstrategiska styrdokument tas med till 
arbetet med uppdatering av Göteborgs Stads trafikstrategi 

• Kunskapsöverföring till andra enheter och planerande dokument inom 
Trafikkontoret på goda exempel som iakttogs under studiebesöken 
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