
 
 
 

GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK 

UTREDNINGSAVDELNING B: 
STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 

REGIONAL UTVECKLING 
 
 
 
 

INTEGRERADE PLANER FÖR 
STADSTRAFIK OCH 

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 
 
 
 

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Den här studien behandlar samspelet mellan integrerade planer för 
stadstrafik (planer för hållbar rörlighet i städer/stadstrafiken, även kallade 
SUMP/SUTP) och Europeiska unionens sammanhållningspolitik. Efter en 
diskussion om begreppet SUMP och den betydelse som trafiken/stadstrafiken 
har i sammanhållningspolitiken, analyserar man i åtta fallstudier sambandet 
mellan integrerad planering av stadstrafik och finansiering av 
åtgärder/projekt på transportområdet inom sammanhållningspolitiken. I 
studien ges slutligen politiska rekommendationer, bland annat i förhållande 
till reformförslagen i 2011 års sammanhållningspolitik. 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 
Bakgrund 
EU:s sammanhållningspolitik spelar en viktig roll när det gäller att förbättra 
konkurrensläget både för EU som helhet och framför allt för de allra svagaste av dess 
271 regioner. Genom strukturfonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Europeiska socialfonden) och Sammanhållningsfonden investerar EU i tusentals projekt 
inom olika ekonomiska sektorer som tar upp kulturella och sociala frågor i alla Europas 
regioner. För finansieringsperioden 2007–2013 utgör den totala budgeten på 347 miljarder 
euro den enskilt största källan till ekonomiskt stöd på EU-nivå till investeringar i tillväxt och 
sysselsättning. De instrument som används för att rikta medlen till sökande, så kallade 
operativa program, utarbetas av medlemsstaterna och antas av Europeiska kommissionen. 
 
Ungefär en fjärdedel av dessa 347 miljarder euro (totalt anslag för 
sammanhållningspolitiken) anslås till transportområdet. Endast 2,3 % av beloppet är avsatt 
för riktade medel till stadstrafikprojekt – trots att cirka 70 % av Europas befolkning bor i 
stadsområden och andelen ständigt ökar. Totalt 8,1 miljarder euro har anslagits till 
stadstrafikprojekt inom de operativa programmen. Varje operativt program stöds normalt 
av en enda fond, det vill säga en av strukturfonderna eller av Sammanhållningsfonden. De 
operativa programmen förvaltas av nationella ministerier, regionala myndigheter och 
kommunförvaltningar som utsetts till förvaltningsmyndighet för ett visst operativt program 
av den berörda medlemsstaten. 
 
Utöver de traditionella operativa programmen som förknippas med 
sammanhållningspolitiken finns det särskilda stödinstrument som delvis finansieras av 
Europeiska investeringsbanken. Fem av dessa bör nämnas i anslutning till finansiering av 
projekt för rörligheten i städer: Jaspers (gemensamt stöd till projekt i de europeiska 
regionerna) ger tekniskt stöd till de 12 nya medlemsstaterna vid större infrastrukturprojekt 
av hög kvalitet; Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, 
gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden) är inriktat på att 
stödja utveckling och förnyelse av stadsmiljön; Europeiskt territoriellt samarbete förknippas 
ofta med Interreg IVC-programmet som stöder regionala nätverk och stadsnätverk genom 
att sprida bästa praxis; Urbact II är ett utbytes- och utbildningsprogram som främjar 
integrerad och hållbar stadsutveckling, och Espon (det europeiska observationsnätverket 
för regional utvecklingsplanering) stöder utarbetandet av politiska åtgärder inom området 
territoriell sammanhållning. 
 
I vitboken om transporter (Europeiska kommissionen, 2011d) föreslås att möjligheten till 
en europeisk stödram bör undersökas för att gradvis kunna tillämpa planer för rörligheten i 
städerna i Europas städer. Ett tydligt fokus läggs således på samspelet mellan 
sammanhållningspolitiken och hållbara projekt för stadstrafik. Dessutom tar vitboken upp 
planer för hållbar rörlighet i städer (SUMP) eller för stadstrafik (SUTP) som är omfattande 
planeringsinstrument för alla typer av transportsätt i städerna och intilliggande områden. 
Begreppet SUMP har redan uppmärksammats i två tidigare EU-dokument: grönboken ”Mot 
en ny kultur för rörlighet i städer” (Europeiska kommissionen, 2007a) och handlingsplanen 
för rörlighet i städerna (Europeiska kommissionen, 2009). 
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Studiens syfte 
Syftet med den här studien är att ge en tydlig bild av begreppen stadsområde, rörlighet i 
städer och SUMP (eller SUTP) och deras status i Europa. I studien analyseras även 
sambandet mellan sammanhållningspolitiken och SUMP:ar. 
 
Studien grundar sig på två metoder. I första hand redogörs för huvudlitteraturen och i 
andra hand analyseras åtta skräddarsydda fallstudier som presenterar ett möjligt samband 
mellan operativa program och SUMP:ar. Faktum är att endast två tredjedelar av projekten i 
de operativa programmen ingår officiellt i en plan för hållbar rörlighet i städer eller 
motsvarande trafikutvecklingsplan. De åtta fallstudierna berör följande fyra 
konvergensregioner: 

 Cluj-Napoca (Rumänien) 

 Halle (Tyskland)  

 Kraków (Polen) 

 Tallinn (Estland).  
 
Tre regioner för regional konkurrenskraft och sysselsättning (RKS): 

 Barcelona (Spanien) 

 Liverpool (Storbritannien) 

 Rennes (Frankrike).  
 
En gränsöverskridande region enligt målet för europeiskt territoriellt samarbete:  

 Strasbourg/Kehl (Frankrike/Tyskland).  
 

Resultat och rekommendationer 
I den litteratur som finns om SUMP anges flera kännetecknande kriterier för planerna. Den 
här studien visar att endast ett fåtal av de undersökta planerna uppfyller alla kriterier. 
Totalt sett visar studien att sambandet mellan EU:s sammanhållningspolitiska instrument 
och lokala eller regionala planer för rörlighet i städer ser annorlunda ut i de fallstudier som 
analyserats. I de fall där det inte finns någon verklig SUMP finansierar de operativa 
programmen oftast transportinfrastruktur, istället för trafikförvaltningsåtgärder (Halle och 
Tallinn). Projekt för hållbar rörlighet i städer spelar dock en viktig roll i Liverpools och 
Krakóws operativa program, även om de inte formellt ingår i någon plan för rörlighet i 
städer. 
 
Fallet med Liverpool visar dessutom fördelen med att ha ett nedifrån och 
upp-förhållningssätt vid tillämpningen av det operativa programmet: Lokala aktörer 
presenterar specifika projekt som därefter bedöms utifrån det operativa programmets 
prioritetsområden. På grund av det komplexa stödsystemet, som i hög grad kan anpassa 
stödet efter regionens behov, är det dock ofta svårt för potentiella stödmottagare att 
tillgodogöra sig och förstå villkoren och samspelet mellan olika former av ekonomiskt stöd.  
 
Lokala trafikplaneringsmyndigheter är ofta inte medvetna om vilka finansieringsmöjligheter 
som finns inom det operativa programmet och tar därför inte hänsyn till det vid 
utarbetandet av en (hållbar) plan för stadstrafik. Orsaken verkar vara skillnader i geografiskt 
tillämpningsområde; operativa program är inriktade på regional och nationell utveckling 
medan lokala planer utgår ifrån förhållandena i en stad. 
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Man bör därför vidta åtgärder för att öka medvetenheten bland infrastrukturplanerare i 
städerna om de operativa program som gäller för deras kommuner. Institutioner bör även 
inrättas som kopplar samman relevanta operativa program, det vill säga program med 
stadsutveckling som mål och eventuella nya SUMP:ar. Det innebär bland annat att 

 tillhandahålla omfattande men samtidigt skräddarsydd information till 
potentiella stödmottagare, 

 upprätta ett utbyte mellan förvaltningsmyndigheten och 
transportmyndigheterna och aktuella/potentiella stödmottagare, till exempel 
genom regelbundna rundabordssamtal, 

 arbeta för att SUMP:ar blir en förutsättning för finansiering av trafikåtgärder 
i städerna genom ett operativt program, 

 utfärda riktlinjer för delarna i och tillämpningen av SUMP:ar, med beaktande 
av subsidiaritetsprincipen och planeringsmyndigheten på kommunal nivå, 

 ta hänsyn till den framtida utvecklingen med eventuell befolkningsminskning, 
som väntas inträffa i många – men inte alla – regioner, när man fastställer 
inriktning och prioritetsområden för (nya) operativa program, eftersom en sådan 
utveckling kan förändra en regions rörlighetsbehov. 

 
Dessutom är en god förvaltning av stor betydelse vid upprättandet av såväl operativa 
program som SUMP:ar. Det betyder bland annat att administrativa krav samt 
rapporterings- och revisionskrav som ställs för att man ska kunna erhålla finansiering inte 
får ses som ett byråkratiskt hinder av potentiella stödmottagare. I syfte att förbättra 
förvaltningen och samarbetet mellan förvaltare av befintliga operativa program och 
SUMP-förvaltare ges därför följande rekommendationer: 
 

 Det bör finnas ett krav på samordning mellan förvaltningsmyndigheter och 
SUMP-förvaltare, även om det inte finns något tydligt samband mellan ett 
trafikprojekt inom det operativa programmet och rörligheten i staden. 

 En institutionell ram bör upprättas i syfte att främja kommunikationen mellan 
förvaltningsmyndigheter och SUMP-förvaltare. Ett alternativ skulle kunna vara att 
upprätta en nationell kontaktpunkt för SUMP:ar där man samlar information om 
vilka operativa program som finns i landet i fråga, och att informationen 
vidarebefordras till SUMP-förvaltare. 

 Alla projekt inom ett operativt program som kan tänkas beröra stadstrafiken bör 
inkluderas i SUMP:en för en så omfattande och effektiv plan som möjligt. 

 En bedömning bör göras om huruvida det är möjligt att förenkla de administrativa 
reglerna för hur man ansöker om finansiering från det operativa programmet, eller 
att utbilda transportmyndigheter och potentiella stödmottagare och därigenom 
övervinna verkliga och upplevda byråkratiska hinder. 

 
Tre viktiga slutsatser kan dras av den här studien när det gäller ett starkare samband 
mellan den sammanhållningspolitik som tillämpas inom de operativa programmen och 
planer för hållbar rörlighet i städer. För det första bör strategiska frågor och frågor på en 
högre nivå anges i det operativa programmet eftersom det täcker ett större geografiskt 
tillämpningsområde (en nation eller region) och hänsyn kan tas till bredare regionala 
aspekter och omfatta omgivningarna kring ett stadsområde för vilket en SUMP ska 
upprättas.  
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För det andra måste de verkliga projekten för rörlighet i städer utvecklas på lokal nivå, 
nedifrån och upp, och utifrån ett tillvägagångssätt som uteslutande baseras på deltagande 
och integration. Hur sådana projekt ska kunna kopplas till de strategiska mål och frågor på 
en högre nivå som anges i programmet måste därefter diskuteras av aktörer på båda 
nivåerna, det vill säga förvaltningsmyndigheten för det operativa programmet och den 
planeringsmyndighet som ansvarar för SUMP:en.  
 
Det leder oss till den tredje slutsatsen: Det är viktigt att upprätta och underlätta 
kommunikation mellan de förvaltnings- och planeringsmyndigheter som ansvarar för det 
operativa programmet och SUMP:en. I fallstudierna lyfts ett antal framgångsrika 
kommunikationsmetoder fram. Ett strategiskt och alltid genomförbart tillvägagångssätt är 
att inrätta en institution (exempelvis ett samordningsorgan) vars medlemmar består av 
företrädare från både förvaltnings- och planeringsmyndigheterna, liksom stödmottagarna i 
det operativa programmet och SUMP:en. I andra fall kan kommunikationen underlättas av 
institutionella strukturer fanns redan innan det operativa programmet och/eller SUMP:en 
upprättades. I de fall där det redan sedan lång tid tillbaka sker ett utbyte mellan 
kommuner och regioner kan till exempel tillfälliga arbetsgrupper enkelt inrättas för att ta 
hand om de frågor som uppstår och för vilka det krävs ett samarbete mellan förvaltaren av 
det operativa programmet och SUMP-förvaltaren. Sist av allt kan samarbetet även 
organiseras av personer som är engagerade i både det operativa programmet och 
SUMP:en. 


