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UTREDNINGENS UPPDRAG
Att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i
kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar.
Syftet är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart
bostadsbyggande.
Kommittédirektiv Dir. 2017:126

UPPDRAGETS OLIKA DELAR
•

erbjuda en arena för dialog mellan berörda parter vid komplexa planeringsförutsättningar

•

stödja mindre kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa

•

bilda och driva ett nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar och städer

•

underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling

•

verka för metodutveckling för särskilt komplexa planeringsförutsättningar

•

fortsätta arbetet avseende uppdraget att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande

•

fortsätta arbetet avseende uppdraget om bostadsbyggande på statens fastigheter

•

analysera för- och nackdelar med en lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transportplaner i
detaljplanering för nyetablering av bostäder enligt plan- och bygglagen

BETÄNKANDET AVSER UPPDRAGET

”att analysera för- och nackdelar med en lagstadgad rätt för kommuner att
införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder
enligt plan- och bygglagen”

UTGÅNGSPUNKTER OCH AVGRÄNSNINGAR
Det finns många underlag med förslag om att kommuner ska ställa krav på transportplaner:
• Förslagen kopplar till ett brett arbete för omställning till ett transporteffektivt samhälle

• Målen rör en fossilfri transportsektor och att nå klimatmålen
• Vedertagna definitioner saknas
• Olika tolkningar görs av vad transportplaner ska innehålla, kravens avgränsning och varaktighet,
vilka skeden som avses, vilka regelverk som är tillämpbara, …
För att kunna analysera den begränsade utredningsfrågan har utredningen funnit skäl
att även resonera om frågan ur ett bredare perspektiv.

ANALYS AV FÖR- OCH NACKDELAR
Slutsatsen är att fördelarna med ett krav eller andra former för säkerställande av
måluppfyllelse överväger.
Planer och åtgärder för samordning av bebyggelse och transporter kan:
• främja likvärdig och transporteffektiv tillgänglighet för olika trafikslag –
normbrytande effekt
• bidra till bättre effektivitet i samverkan mellan olika planeringsnivåer

ÖVERGRIPANDE SLUTSATER
Bättre samordning mellan bebyggelse- och transportplanering behövs för:
• att städer ska kunna utvecklas hållbart, och

• att klimatmålen ska kunna uppnås.
En ny utredning bör tillsättas för att ta fram förslag för säkerställande av måluppfyllelse genom olika
styrmedel
• Tunga statliga myndigheter förespråkar krav på transportplaner

• Klimatpolitiska rådet rekommenderar (mars 2019) att kommunerna ska ges rätt att ställa krav på
”gröna transportplaner”
• Det finns förväntningar bland myndigheter, kommuner och andra berörda aktörer att frågan tas
vidare

FLER SLUTSATSER I BETÄNKADET
• Eventuella krav på transportplaner bör riktats mot kommuner, och
• former för krav (eller säkerställande av måluppfyllelse) på transportplaner riktade mot
byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare bör utredas
• Kombinationer av fysiska och beteendepåverkande åtgärder behövs för att nå ett
transporteffektivt samhälle
• Förtydliganden i PBL kan främja likvärdiga förutsättningar för olika trafikslag i
stadsmiljön och stärka översiktsplanens strategiska betydelse
• Åtgärder behövs för ökad kunskap om sambanden mellan mobilitet, tillgänglighet och
bebyggelseutveckling

SLUTSATSER OM PBL
• Redan idag kan kommunerna ställa vissa krav enligt PBL
• PBL reglerar inte icke-fysiska beteendepåverkande åtgärder
• PBL reglerar inte befintlig stad (drift- och förvaltningsskeden)
PBL är inte ett lämpligt regelverk för den delen av transportplaner
som avser beteendepåverkande åtgärder eller drift och förvaltning
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