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Slutsatser från KF-uppdraget om att påbörja 
uppdatering av Trafikstrategin   
 

Den 25 augusti 2022 (§20) informerades trafiknämnden hur förvaltningen har tagit sig an 
budgetuppdraget att påbörja uppdatering av trafikstrategin. Enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2022-05-19 (§15) ska grönstrategin, trafikstrategin och strategin för 
utbyggnadsplanering värderas av stadsbyggnadsnämnden utifrån vad som är 
omhändertaget i den nya översiktsplanen. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om vad som 
behöver fortsatt styrning, antingen inom arbetet med en genomförandeplan eller i form av 
styrande dokument på nämndnivå.  

Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument innebär en förflyttning från många 
stadsövergripande planerande styrande dokument till ett fåtal program och planer på 
staden-nivå. Dessa kan i sin tur följas av handlings-/verksamhetsplaner på nämndnivå. Nu 
gällande trafikstrategi är antagen av trafiknämnden där trafikkontorets organisation 
innehar helhetsansvar för trafikområdet. I och med omorganisationen inom NOS kommer 
trafikfrågorna att vara utspridda, och trafikstrategin kommer att vara ett vägledande 
styrdokument i flera nämnder. 

I delårsrapporten till kommunfullmäktige för augusti rapporterades uppdraget om att 
påbörja en uppdatering för fullgjort. Trafikkontoret vill informera om förvaltningens 
slutsatser och bedömning kring framtaget underlag inför kommande förväntad 
uppdatering av trafikstrategin. 

Förvaltningens slutsatser 
Sedan drygt ett år har olika tjänstepersoner inom förvaltningen tagit fram utredningar för 
att genomlysa trafikstrategin utifrån olika perspektiv. Utöver dessa analyser, som 
redogörs för i korthet nedan, bedömer förvaltningen att ytterligare underlag behöver tas 
fram till den nya stadsbyggnadsnämnden inför värdering av trafikstrategin gentemot 
andra styrdokument. 

• Bedömning hur trafikstrategin hanteras i, överlappar eller inte berörs av 
tillkommande styrande dokument kopplat till stadsutveckling sedan 2014. 

Förvaltningens bedömning 

Ett trafikstrategiskt styrdokument kommer fortsatt behövas 
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Program och styrdokument antagna efter 2014 drar i stort i samma riktning som 
trafikstrategin. Det finns dock inte ett enskilt dokument som tydligt ersätter alla 
aspekter av trafikstrategin. 

Ny översiktsplan för Göteborg har generellt en högre abstraktionsnivå gällande 
mål och strategier för mobilitet och infrastruktur jämfört med trafikstrategin. Den 
tvärgående strategin ”Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter” i Miljö- 
och klimatprogrammet är också den på en övergripande nivå. 

Effektmålen för attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv tydligt finns 
exempelvis inte formulerat i något annat dokument. En annan viktig aspekt att 
undersöka vidare är miljö- och klimatprogrammets indikator om 25 procent 
minskat trafikarbete relaterar till trafikstrategins effektmål om förändrade 
färdmedelsandelar. Effektmålen innebär en fördubbling av antalet resor till fots 
och med cykel, fördubbling av antalet kollektivtrafikresor samt minskning av 
antalet bilresor med 25 procent. 

Ett trafikstrategiskt styrdokument bedöms fortsatt behövas för att samla, 
tydliggöra, konkretisera och vidareutveckla de trafikrelaterade mål och strategier 
som finns i översiktsplan, miljö- och klimatprogrammet samt övriga strategiska 
dokument inom Göteborgs Stad. 

• Trafikstrategin utifrån SUMP Guidelines 2.01 och dagens regelverk för EU-
finansiering. 

Förvaltningens bedömning 

SUMP-metodiken bör följas vid uppdatering av trafikstrategin 

SUMP Guidelines har generellt ett bredare anslag jämfört med trafikstrategin, 
exempelvis gällande årsplan i budget, utvidgade samarbeten med regionala och 
nationella aktörer och aktörs- och medborgardialog. Dessa delar saknas i 
trafikstrategin men bedrivs inom Trafikkontorets linjeverksamhet. Det finns 
fortsatt anledning att utvärdera om de områden som inte beskrivs i trafikstrategin 
sker tillräckligt strukturerat och av rätt anledning för att ge önskvärt stöd i det 
trafikstrategiska arbetet. Förvaltningens helhetsbedömning är dock att 
trafikstrategin kan klassificeras som en SUMP. 

EU:s medlemsstater och dess städer rekommenderas och uppmuntras att tillämpa 
SUMP-konceptet även om det inte finns några krav idag. I och med att 
klimatomställningen inom EU inte går tillräckligt snabbt sett till uppsatta mål har 
ett EU-direktiv om krav på att ta fram SUMP och arbeta efter den blivit aktuellt. 
Den europeiska investeringsbanken ELENA och TEN-T har sedan en tid tillbaka 
pekat på en SUMP som ett kriterium eller mervärde vid ansökan om EU-
finansierade medel. 

Vid uppdatering av trafikstrategin bedömer förvaltningen att SUMP-metodiken 
bör följas. Den skapar förutsättningar för att de planerande, utvecklande och 

 
1 Sustainable Urban Mobility Plan. Standardiserat verktyg och metod från EU för strategisk 
mobilitetsplanering 
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förvaltande delarna av Staden ska bedriva verksamhet inom trafik- och 
stadsutveckling på ett samordnat och konkret sätt. Därtill ger en SUMP 
förutsättningar för finansieringsstöd av åtgärder som trafikkontoret genomför 
idag. Det precisa innehållet i det uppdaterade trafikstrategiska dokumentet 
behöver dock hanteras inom ramen för Stadsbyggnadsnämnden. 

• Utvecklade arbetssätt för att öka trafikstrategins måluppfyllelse 

Förvaltningens bedömning 

Samordnat genomförande för omsätta trafikstrategin från ord till 
handling 

Tre områden har identifierats som särskilt viktiga för att trafikstrategin 
genomförs framgångsrikt, (1) öka ägarskapet för trafikstrategin, (2) stärka 
trafikstrategins påverkan på det operativa arbetet, (3) öka förståelsen för 
trafikstrategins effekter och påverkan. Utifrån dessa områden har en 
handlingsplan för 2022-2024 arbetats fram för att tydliggöra behov av stärkta 
arbetssätt på en övergripande nivå. De identifierade åtgärderna syftar framför allt 
till att öka effektiviteten och effekten av redan pågående arbete, snarare än att 
stöpa om pågående arbete som redan bedrivs i riktning mot trafikstrategins mål. 
Som stöd i detta arbete samt för att samordna frågor mellan trafikstrategin och 
miljö- och klimatprogrammet har ett ledningsutskott för Hållbart resande skapats 
där trafikdirektör, avdelningschefer, utvalda enhetschefer samt handläggare 
deltar. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att arbeta vidare med 
handlingsplanen kommande år samt att fortsatt samordna strategierna på 
motsvarande sätt som befintligt ledningsutskott. 

För att skapa en tydlig genomförandeidé för de olika målen och strategierna 
behövs samordning mellan styrdokument och verksamhetsplaner inom Staden. 
De åtgärder som initieras och genomförs ska bidra till att uppfylla mål och 
ambitionerna som i program och styrdokument. Förvaltningen bedömer att denna 
samordning är lämplig att genomföra i samband med uppdatering av 
trafikstrategin. 
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