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Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 21 december 1996 chefen för
Kommunikationsdepartementet tillkalla särskildatt utredareen
med uppdrag länsstyrelsernasgöraatt översyn roll inomen av
områdena fordon, trafik och infrastruktur.

Som särskild utredare förordnades den februari27 1996
generaldirektör Gunnel Färm.

Som förordnades fr.0.m. den aprilexperter 16 1996 länsråd
Stig Modig, kansliråd Astrid Nensén Uggla, hovrättsassessor Brita
Saxton, departementssekreterare Pär Westerberg och länsråd Erik
Österberg.

Till sekreterare förordnades fr.0.m. den 18 1996mars
civilingenjör Tina Linnakivi.

Genom beslut den juli18 1996 har regeringen förlängt tiden
för redovisning del- och slutbetänkandet till den 15 oktoberav
1996 och den februaril 1997.

Utredningen har antagit Länsstyrelse- och trafik-namnet
utredningen.

Härmed överlämnas delbetänkandet Länsstyrelsernas roll i
infrastrukturplaneringen SOU 1996:142.

Stockholm i oktober 1996

Gunnel Färm

Tina Linnakivi





SOU 1996:142

Innehållsförteckning

Sammanfattning 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l Bakgrund och kort historik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 En blick bakåt 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 Målen i 1988 års trañkpolitiska beslut 12

. . . . . . ..1.3 Den trañkpolitiska utvecklingen efter 1988 13
. . . . .1.4 Infrastrukturplanering och dagens regionala

organisation 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 Avslutade utredningar och förslag 23
. . . . . . . . . . .1.6 Pågående utredningar 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Utvärdering länsstyrelsernas nuvarande roll inomav
trafikområdet 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Förtydligande länsstyrelsernas rollav
i infrastrukturplaneringen 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 Tankar under utredningens gång 37

. . . . . . . . . . . .3.2 En tydligare roll for länsstyrelserna i
infrastrukturplaneringen 41. . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2.1 Förslagets innehåll 41. . . . . . . . . . . . . . . . .3.2.2 Motiv till förslaget 45. . . . . . . . . . . . . . . . .3.2.3 I-1ur och förslaget skallnär genomföras 49

. . .3.3 Konsekvenser och effekter förslaget 50av . . . . . . . .

4 Utredningens uppdrag och arbete 55. . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilagor 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





SOU 1996:142

Sammanfattning

Mitt uppdrag är länsstyrelsernasatt göra översyn roll inomen av
fordons-, trañk- och infrastrukturområdena. dettaI delbetänkande

förslag till hur länsstyrelsernaspresenteras roll i infrastruktur-
planeringen kan tydligare ochgöras hur länsstyrelserna på ett
bättre kan bidra till förverkligandetsätt de trañkpolitiska målenav

regional nivå.

Under utredningsarbetet har genomgång avslutade ochen av
pågående utredningar förslag området gjorts.samt Dessutom
har jag låtit utvärdering länsstyrelsernasgöra nuvarande rollen av
inom trañkomrâdet. Utvärderingen bifogas i sin helhet del-
betänkandet. Utvärderingen kommer deläven att utgöra en av
underlaget för det fortsatta arbetet med slutbetänkandet.

Förslaget

En samordnad regional transportplan för period tio år, meden av
helhetssyn regionala infrastruktursatsningar,en ochupprättas

dagensersätter plan för länstrañkanläggningar. Planen skall
omfatta samtliga transportslag och ha koppling till övrig samhälls-
planering och samhällsutveckling.

Den samordnade regionala transportplanen skall utformad såvara
den underlag för länetsutgör begäranatt för dessom resurser

genomförande och tillställas regeringen. Beslut fördelningom av
anslagen skall fattas ochregeringen omfatta period fyraav en av
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nationelladeutifrånbl.a.bedömningsinskallRegeringen göraår.
i planen.uppfyllelsetrafikmålens

delutökadförfådag,med ijämfört avskall, enLänet ansvar
regionalthandförsta ärinfrastruktur identill avanslagen som

viktigaåtgärdertill äranslagbeslutaskall somLänetintresse. om
bättrebalans,regionaluppnå bättretillsyftaroch bl.a. attlänetför

regionen.imiljöbättreochtillgänglighet

transportplanen ärregionaladenmed upprättaarbetet attI
kommunalaochregionaladesamordnaroll bl.a.länsstyrelsens att

arbetetFöraktörer.länetsmedförhandlareochintressena att vara
Samtligaberedningsgrupp.länsstyrelseninrättarplanenmed en

iinnehålletpåverkamöjligheterreella attmåsteaktörer ges
planen.

trafik-nationelladenförhuvudansvaret attharLänsstyrelsen
i planen.genomslagfårpolitiken

planen.godkännerstyrelseLänsstyrelsens

planensförmedelstilldelningbeslut genom-regeringensEfter om
planen.styrelselänsstyrelsensfastställerförande

vadgenomförandeplanensförbudgetansvarharLänsstyrelsen
harTrafikverkeninfrastruktursatsningarna.regionaladebeträffar

genomförande.objektensförbudgetansvar

till regeringen,återrapporteringårligförLänsstyrelsen ansvarar
uppföljning,och samtutvärderingavstämdplanenmed moten

kostnader.nedlagdaredovisning av
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Motiv till förslaget

i dagDet svårt få totalbild hurär de trañkpolitiska målenatt en av
förverkligas regional nivå. Det regionala inflytandet splittratär
och begränsat, vilket bidrar till möjligheterna småatt är att styra

trafikpolitiska mål. Förutsättningarmot beslutauppsatta att om
infrastruktursatsningar med helhetssyn kan för närvarande ien ses

samlat perspektiv endast nationell nivå.ett Medel fördelas
enligt sektorsgrunder, tillräcklig samordning mellanutan
trañkslagen och tillräcklig sammanvägning med övrigutan
samhällsplanering, lokal och regional nivå. Sektorsintressena är
starka och länsstyrelsen har i dag inte tillräckligt mandat att
samordna trafikverken.

Mitt förslag, regionala transportplanerupprätta med helhetssynatt
den regionala trafikens infrastruktur, kombinerat med utökatett

för anslagen för dess genomförande, innebär det ärattansvar
länets intressenter, med länsstyrelsen samordnare ochsom
beslutsfattare, själva tillsammans skall prioriteringargörasom
mellan olika trafiklösningar och trafikslag. På så kansätt man
bättre tillgodose de regionala behoven och förutsättningarna samt

insatserna så de trafikpolitiskastyra målen uppfylls.att uppsatta

Länsstyrelserna har i dag bred kompetens inom samhälls-en
planeringen. Länsstyrelserna har vidare tvärsektoriell organisa-en
tion, vilket innebär de har förutsättningar samordna fleraatt att
sektorers verksamhet den regionala nivån. Länsstyrelserna in-

redan i dagrättar beredningsgrupper för arbete med länstrafik-
anläggningsplaneringen. dennaMot bakgrund känns det naturligt
för mig föreslå länsstyrelsernaatt sammanhållande ochsom an-
svariga för arbetet med de regionala transportplanerna, kombinerat
med utökat för anslagen.ett ansvar

Vägverket fördelar i dag anslagen till länstrafikanläggningar
mellan länen. En samordnad regional transportplan omfattar
samtliga trañkslag. finnsDet därmed behov för länsstyrelsernaett
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talarDettauppdragsgivaren.nationelladenmeddirektkontaktav
genomförandetransportplanensregionaladenföranslagför att

till länen.direktregeringenfördelasskall av
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l Bakgrund och kort historik

l blick bakåtEn

tillFram 1800-talets slut låg den regionala förvaltningen i stort
hos länsstyrelserna. Landstingen kom till 1865 årssett genom

landstingsförordning. Den nuvarande länsförvaltningen utformades
huvudsakligen under 1940- och 1950-talen då bl.a. länsnämnder
inrättades vid sidan länsstyrelsen.av

Utvecklingen med expanderande offentlig verksamhet ledde tillen
samordningsproblem denpå regionala nivån och till dragkampen
mellan företrädare mellan olika uppfattningar hur stats-om
förvaltningen borde organiserad. Flera utredningar tillsattesvara
under 1960-ta1et. Två utredningarna, Länsforvaltningsutred-av
ningen och Länsdemokratiutredningen, kom fram till olika
slutsatser beträffande samhällsförvaltningens regionala organisa-
tion. linjerDe de företrädde, den förvaltningenstatligasom
respektive självstyrelselinjen länsdemokratilinjen, har sedan dess
kommit ställas varandra. Utredningsarbetet ledde fram tillatt mot

mindre delreform 1971 och beslut utredandet skulleatten om
fortsätta i Länsberedningen.

Länsberedningen kom 1974 fram till huvudmannaskapet föratt
den samordnande samhällsplaneringen skulle ligga hos läns-
styrelserna.

1976 tillsattes Länsdemokratikommittén. Kommittén lämnade i sitt
slutbetänkande bl.a.1982 förslag till förstärkt samordning på



1996:142historik SOUoch kortBakgrund12

landstingenlänsdemokratividgad attochregional nivå genom
länsorgan.vissatillledamötersamtligaskulle utse

samordnadmedförsöksverksamhetbeslutfattades1985 enett om
samordnadFråganlän.Norrbottensilänsförvaltning om

föreslogkommittéparlamentariskutreddesförvaltning somenav
bildaochskullelänsmyndigheterstatligaflera nyasammanatt

iträddelänsförvaltningensamordnadelän.alla Denilänsstyrelser
funktion 1991.

verksam-offentligadenanalyseraförutredaretillsattes att1991 en
underskeddearbete namnetuppbyggnad. Dettaregionalahetens

alternativaolikaredovisadeUtredningen treRegionutredningen.
regionaltstatligtAlternativenregional nivå.organisationer var

folkstyre.regionaltrespektivesamverkanikommuneransvar,

förberedningparlamentariskdäreftertillkalladeRegeringen en
uppbyggnad.verksamhetensregionalamed denarbetefortsatt

februari 1995.slutbetänkande isittlämnadeRegionberedningen
1996.under höstenläggsfråganipropositionRegeringens

besluttraflkpolitiskaårsi 1988Målen1.2

fasthuvudsakiladesi daggällermåltrafikpolitiskaDe som
övergripande1988. Detbesluttrañkpolitiskariksdagensgenom

delarolikalandetsimedborgarnaerbjudamålet enär att
till lägstatrañkförsörjningmiljövänligochtillfredsställande, säker

Riksdagsbeslutet inne-kostnader.samhällsekonomiskamöjliga
effektivitet,tillgänglighet,gällerdelmålfemocksåhåller som

balans.regionalmiljö ochgodsäkerhet,

trafik-detförprinciperstyrandeantallade fastRiksdagen ett
ochrättvistfråga ettcentralagerandet. En är attpolitiska
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effektivt kostnadernasätt förta ut trafiken. En är attannan
effektiv konkurrens och samverkan mellan olika trafikutövare och
transportlösningar skall främjas. Vidare skall statsmakternas beslut

fördelning investeringsmedel tillom av transportsystementets
infrastruktur bygga samordnad, långsiktig planering ochen en
ökad målstyrning. Kunden skall stå i och samhälletscentrum
påverkan skall i förstatransporter hand ske med styrmedel som

för valfrihet förutrymme konsumenterna.ger

1.3 Den trañkpolitiska utvecklingen
efter 1988

Efter 1988 års trañkpolitiska beslut har det skett utvecklingen av
trafikpolitiken. Kraftfulla satsningar investeringar i
infrastruktur, ökad regionalisering, ökad miljöhänsyn, ny
trafiksäkerhetsstrategi och vikt vid internationellastörre frågor är
några kännetecken i denna utveckling.

I proposition 1990/91:87 näringspolitik för tillväxt lyftesom
investeringar infrastrukturi fram medel för tillväxtett isom
samhället. Resultatet propositionen blev bl.a.:av

Investeringarna i infrastruktur ökade kraftigt.-
Medel reserverades för särskilda åtgärder i storstadsregionerna.-
Det politiska inflytandet investeringsplaneringenöver skulle-
stärkas, liksom det nationella perspektivet.
Det rikspolitiska inflytandet riksvägaröver skulle stärkas,-
samtidigt länsstyrelserna tillförsäkrades fortsattsom aktiven
roll i planeringen.
Vägverket omorganiserades och indelades i väghållnings-- en
division med sju väghållningsregioner, i produktions-samt en
division med fem regioner.

Länens för anslaget till länstrafikanläggningaransvar LTA har
utvidgats. Länen har i dag, inom för dessa anslag, möjlighetramen
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länsjärnvägar,i länsvägar,investeringarmellanprioriteraatt
vissa hamnar.ochflygplatservissakollektivtrañkanläggningar,

alltfåtthar störremiljöanpassaMålet transportsystemet enatt
transportsektornförbetydelseharbeslutMiljöpolitiskatyngd. som

Klimatpropositionen1990/91:90,livsmiljö propgodbl.a. Enär
1992/93:l80,Kretsloppspropositionen prop1992/93:179,prop

Handlingsplanochoch 7bil 1,41993/94:100,Finansplanen prop
1993/94:2l5.buller propmot

utökadedetochiEuropeiska unionenmedlemskapSveriges sam-
Östersjö-nationensutanför gränser, t.ex.regionermedarbetet

exempelvisutvecklas,samarbetsformertillbidrar attregionen, nya
kommunikationsfrågor.gällerdetnär

dagensochInfrastrukturplanering1.4

organisationregionala
harTrañkverkenlänsstyrelse.sinmedländag 24finns iDet var

ivarierarsinsemellanvilkenorganisation,regionalsamtliga en
och ilänenregioner änVerkens störreäromfattning.geografisk

ländvs.delar,tvåilänet ettregionerVerkensdelarfallflera
regioner.olikatillhör två

Banverket

dåvarandedå1988,bannätetförtilldelatBanverket blev ansvaret
ochjärnvägstrafikenföraffársverkidelades in enSJ ett

banhållningmyndighet för m.m.

Chefen förbanregioner.femiorganiseratBanverket enär
Banverket.förgeneraldirektörenunderställddirektbanregion är

investerings-järnvägsnätet,förvaltningförRegionerna avsvarar
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planering och produktion. I Banverkets organisation ingår också
Järnvägsinspektionen självständig myndighet.som en

Banverket upprättar investeringsplan fir stomjärnvägarna.en
Planeringsarbetet sker till del vid regionkontoren.stor Banverket

planen efterupprättar ha hört länsstyrelserna, Statensatt järnvägar,
och berörda centrala verk. Innan länsstyrelse sigyttrar överen
planförslaget, skall berörda trafikutövare, trafikhuvudmän och
kommuner höras. Planen fastställs regeringen.av

Planer för länsjärnvägar ingår i länstrañkanläggningsplanen, som
fastställs länsstyrelsen.av

Banverket skall företrädare på centralstatens nivå hasom ett
samlat s.k. sektorsansvar.ett Detta innebär Banverketansvar, att
har för hela järnvägstransportsystemetett vad beträffar bl.a.ansvar
dess tillgänglighet, framkomlighet och miljöpåverkan.

Banverket planerar genomföra omorganisationatt densenasten
1 januari 1998. Banverket kommer då delas iatt en
linjeorganisation för förvaltningen och för produktionen.en
Förvaltningslinjen organiseras i fem regioner. Produktionslinjen
organiseras i sju distrikt.

SJ

SJ-koncernen består moderföretaget, affärsverket SJ, och dessav
dotterbolag. Koncernens verksamhet omfattar de fem rörelse-

persontrafik, godstransporter, färjetrafik, maskin-grenarna och
fordonsunderhåll fastighetsförvaltning.samt

Kärnan i SJ-koncernens affärsverksamhet järnvägstrafiken.är SJ
förvaltar också fastigheter och vissa spår och bangårdar, främst för
godstrañken. Inom affärsverket finns fem divisioner Persontrafik-,
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Datadivisionen,ochFastighets-Maskin-,Godstransport,
servicefunktioner.stödjandeochkoncernstaber

förregioner,i fyraindelad ansvararFastighetsdivisionen, ärsom
åtbyggnaderandraochstationer,mark, resecentrumförvaltning av

ochstationer resecentrum,utvecklingingårverksamhetenSJ. I av
ochtrafikhuvudmänmed kommuner,samarbeteiskervilket nära

inomintressenkoncernenssamordnar ävenDivisionenBanverket.
samhällsplaneringen.fysiskaden

Vägverket

frågor väg-förförvaltningsmyndighet omcentralVägverket är
huvuduppgifter ärVägverketsvägtrafiken.isäkerhetochhållning

planeringenförochväghållning avför svarastatensbl.a. att svara
statligade vägarna.

uppgifterdeallamyndighetsuppgifter somVägverketsMed avses
fyraidelasMyndighetsuppgifternaför.skallverket svara

statligmyndighetsutövning,sektorsuppgifter,huvuduppgifter;
produktion.ochväghållning

krävsverksamhetdeninnefattarsektorsuppgifter somVägverkets
Sektorsansvaretsektorsansvar.sittkunnaskallverket taför att

påföreträdaresamlat statensharverketinnebär ett somansvaratt
l995/96:131,prop.vägtransportsystemethelaförnivåcentral

m.m..vägtransportsystemetinomsektorsansvarVägverkets
miljö-bl.a. vägsystemetsförinnefattarSektorsansvaret ansvar

effektivitet. Ansvaretochframkomlighettillgänglighet,påverkan,
verksam-befogenheter,sinaförinomVägverketinnebär att ramen

Vägverketfrågor.dessaforverkaskallaktivtochhetsmål resurser
aktörerövrigarollpådrivande gentemotochsamlandehar en

operativtinteskall ett ansvartavägtransportsektorn,inom men
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inom områden där huvudman har entydigtettannan ansvar.
Sektorsansvaret innebär vidare resultatansvarett gentemot
regeringen.

Vägverkets regionala organisation sju och trafik-utgörs väg-av
regioner leds sin vägdirektör. Vägdirektören direktärsom av var
underställd generaldirektören.

Vägverket nationell väghållningsplanupprättar fören
Planen fastställs regeringen.stamvägnätet. av

Parallellt med den nationella väghållningsplanen bedrivs plane-ett
ringsarbete på den regionala nivån med fram regionalaatt ta
väghållningsplaner. Arbetet bygger direktiv och ekonomiska

från Vägverkets huvudkontor. Regionerna genomför plane-ramar
ringen i dialog med bl.a. länsstyrelser och kommuner andrasamt

kan ha väsentligt intresse planen. Planerna fastställsettsom av av
Vägverkets styrelse. Om Vägverket inte med läns-är överens
styrelserna i regionen planerna regeringen.prövas av

Vägverkets regioner också planer för bärighetshájandeupprättar
åtgärder. Planerna fastställs Vägverkets styrelse.av

Vägverket har budgetansvar for investeringaräven i länstrafik-ett
anläggningar ligger länsstyrelserna. Vägverket utfärdarsom
direktiv för planeringen och fattar beslut de ekonomiskaom

skall gälla för planeringen i varje län.ramarna som
Länsstyrelserna fastställer planerna i respektive län.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket, affärsverk, och hamnägarnaär kommunerettsom
privataeller ägare har för sjöfartens infra-ett gemensamt ansvar

struktur.
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organisationenlsjötrafikområden.i tolvindelatSjöfartsverket är
Sjöfartsinspektionen.ocksåingår

samtligabetydande hamnar nästanäromkring 50,Sveriges, mer
villkor.affärsmässigadrivsochägdakommunalt

Luftfartsverket
luftfartensmyndighetsfunktionervissaförLuftfartsverket svarar

bedriverkoncernövrigtiarbetarområde, somensommen
driverLuftfartsverketvillkor.kommersiellaaffärsverksamhet

trafikledning,förochflygciviltförflygplatser svararstatens
indeladLuftfartsinspektionen ärflygsäkerhetentillsyn över m.m.

flygtraflktjänstregioner.finnsregioner. Deti fyra tre

Luft-administrerasdeochflygplatserstatligafinns 19 avDet
medflygplatsertrettiodrygtdetfinnsövrigtfartsverket. För

regi.kommunalidrivsdessatrafik. Merpartenreguljär av

Boverket

frågor rörförförvaltningsmyndighetcentral somBoverket är
planering,fysiskmedhushållningmiljö och naturresurser,byggd
1987:l0bygglagenochplan-Enligtboende.ochbyggande

medhushållning naturresurser1987:l2lagenPBL samt om
ochplan-uppsiktenallmänna överdenBoverketharNRLm.m.

Verketmedhushållningenoch naturresurser.byggnadsväsendet
organisation.regionalsaknar

bl.a.verksamhetsområdesittinomuppgiftBoverkets är att
utvärderaförordningar,ochlagartilllämpningenfölja av-

regeringentillförslagoch lämnatillämpningen omeffekter av
reglerna,medsyftenanåförbehövsåtgärder attvilka som



SOU 1996:142 Bakgrund och kort historik 19

verka för samordning de statliga myndigheternas arbete medav-
underlag till tillämpningen PBL och NRL,av
medverka i internationellt samarbete med syfte harmoniseraatt-
regler för fysisk planering och hushållning med naturresurser.

Boverket bildades 1988 sammanslagning Statensgenom av
planverk och Bostadsstyrelsen.

Statens Räddningsverk

Statens Räddningsverk central förvaltningsmyndighetär för frågor
befolkningsskydd och räddningstjänst. Verket saknar regionalom

organisation.

frågorFör infrastrukturplanering kanrör verkets roll delassom
i två huvudområden:

samordningsansvar med avseende säkerhetskrav i samhälls--
planeringen, i de delar befolkningsskyddrör och rädd-som
ningstjänst,
uppgift transportmyndighet för landtransporter farligtsom- av
gods.

Inom området säkerhetskrav i samhällsplaneringen skall Statens
Räddningsverk bl.a. utveckla metoder för riskhantering för tillämp-
ning på lokal, regional och central nivå, bevaka riskutvecklingen i
samhället och verka För åtgärder vidtas, tillhandahållaatt samt
underlag för tillämpning PBL och NRL.av

I egenskap transportmyndighet har Statens Räddningsverkav
bemyndigande föreskrifter föratt utge och järnvägstransporterväg-
med farligt gods. frågaI vägvalsstyrning har verket skyldighetom

publicera de länsstyrelsernaatt meddelade lokala trafikföre-av
skrifterna avseende farligt gods.
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skallriskhänsynkravetaktivt tasdriverRäddningsverk attStatens
skallriskanalyserochinfrastruktursatsningarmed attsambandi

miljökonsekvensbeskrivningarbeståndsdel inaturlig somenvara
Föreller järnvägar. attombyggnadeller vägarvidgörs avny-

förmetodergenerellautvecklatverkethararbetesådantstödja ett
riskhantering.

tillsyftaråtgärder attdvs.vägvalsstyrning,gällerdetNär som
lämp-ledertillgodsfarligtomdirigera ansessomtransporter av

fortgåendehaftBoverketmedtillsammansverketharligare, en
länsstyrelserna.meddialog

Länsstyrelserna

denhurväljasjälvafriheten1991sedan attharLänsstyrelserna
läns-Samtidigtutformad.skallorganisationen somvaraegna

organisationersinabyggasjälvafrihetenfickstyrelserna att upp
länsstyrelse-ifastställdesförhållanden,regionalautifrån

förbl.a.expertfunktioner,antalinstruktionen enett
länsexperternaframgårföreskrifterna attkommunikationsfrågor. I

dettaochsektorsininomfrågor attförsamlatskall ha ett ansvar
länsledningen.underdirektutövasansvar

denverksamhetsektorersflerasamordnaskallLänsstyrelserna
fårmålentrafikpolitiskadebl.a.forverkaochregionala nivån att

helhetssynskall utifrånLänsstyrelsernai regionen.genomslag en
intressenlokalaoch samtregionalamellanavvägningargöra

trafikslag.olikamellanavvägningar

ochplan-tillsynlänsstyrelsen överharoch NRLEnligt PBL
imedhushållningenoch naturresurserbyggnadsväsendet över

med kommunernasamverkaenligt PBLskallLänsstyrelsenlänet.
planläggning.i deras
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Förutom delta i infrastrukturplaneringen nationellatt nivå,
lämna synpunkter och förslag, länsstyrelsernaatt förgenom svarar

beredning och beslut investeringar i länstrafik-rörsom
anläggningar. Länstrafikanläggningar omfattar länsvägar, läns-
järnvägar, anläggningar för regional kollektivtrafik, regionala
flygplatser och kajanläggningar för regional sjötrafik. frågaI om
anslagen till länstrafikanläggningar finns det möjligheter att
prioritera mellan olika trafikslag. Under innevarande planperiod
tilldelas länstrafikanläggningar lO % det totala investerings-ca av
anslaget för infrastruktur på trafikområdet.

Länsstyrelserna inrättar arbetsgrupper för arbetet med länstrañk-
anläggningsplaneringen. I ingår företrädare för, förutomgrupperna
länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, trafikhuvudmannen och
Handelskammaren. Ofta ingår också för kommuner,representanter
Luftfartsverket, regionala flygplatser, hamnverksamheten m.fl.

Innan planen för länstrafikanläggningar skall läns-upprättas
styrelserna begära in förslag vilka länstrañkanläggningar som
bör utföras i länet under planperioden. Förslag inhämtas från
Banverkets och Vägverkets regioner, trañkhuvudmannen, kommu-

i länet och andra kan ha väsentligt intresse i ärendet.ettnerna som
Länsstyrelsen fastställer planen efter ha samrått med Statensatt
naturvårdsverk och sedan förslagsgivarna Vägverket, Ban-samt
verket och Luftfartsverket sig planen.överyttrat

Vid sidan arbetet med planeringen för länstrafikanläggningarav
förekommer i flera fall samarbete länsgränserna iöver
kommunikationsfrågor.

Landstingen

dagI landstingen för antal uppgifter bidrar tillettansvarar attsom
utveckla länet. Förutom for hälso- och sjukvårdenansvaret
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exempelvisfördelvislandstingen helt elleransvarar
för denlandstingetStockholms länkollektivtrafik. I ansvarar

regionala planeringen.

ochlokalaför dendelar påkommunernaLandstingen och ansvaret
regionaladeninklusivepersontrafiken,kollektivaregionala

tågtrafiken.

rajikhuvudmännenT

genomfördes 1978huvudmannareformen attSyftet med varsom
genomförandeochplaneringför bådepolitiskasamla det ansvaret

ochtillkollektivtrafikenregionaladen lokala och ett sammaav
organ.

ellerlandstingetantingenTrañkhuvudmannaskapet kan utövas av
i länetoch kommunernalandstingetlänet ellerikommunerna av
trafik-fastställabl.a.uppgifterHuvudmannens är attgemensamt.

ske.driften börhurutbudet, och avgöraatttaxor

Kommunerna

mellanvarierarInvånarantaletkommuner.finns 288landetI ca
MediankommunenStockholm.och 700 000Bjurholm2 800 ca

invånare.har 16 000

itätortsväghållningenförnormalfallet har kommunernaI ansvaret
harVägverketmedani kommunen,de statenstörre tätorterna
harVägverketlandsbygden.de allmännaför vägarnaansvaret

vissaövergripandekalladeför så vägardessutom ansvaret genom
och riksvägar,normalt Europavägar samtde större tätorterna,av

länsvägar.vissa större
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de mindreI kommunerna har Vägverket för de allmännaansvar
huvudnät.vägar För närvarandeutgör tätorternassom svarar

Vägverket för de allmänna i 88 kommuner.vägarna

Den kommunala väghållningen finansieras i princip helt med
kommunala skattemedel. Kommunerna också tillsammans medär
landstingen ansvariga för finansieringen den lokala ochav
regionala kollektiva persontrañken, inklusive den regionala
tågtrafiken.

Kommunerna samverkar på regional nivå respektivegenom
länsförbund och särskilda kommunalförbund för särskildagenom
verksamhetsområden.

1.5 Avslutade utredningar och förslag

Hot- och Riskutredningen

Hot- och Riskutredningen lämnade sitt huvudbetänkande, Ett
säkrare samhälle, SOU 1995:19, i januari 1995. Utredningen
använder uttrycket säkerhetskrav samhällsplaneringeni ettsom
samlande begrepp för åtgärder minskar riskerna för olyckorsom
och ökar säkerheten och uthålligheten i samhället och därförsom

angelägna i planeringen infrastrukturen.är av

Utredningen pekar depå möjligheter den fysiska planeringensom
erbjuder för uppnå högre säkerhet och pekar där särskiltatt
säkerheten kring transportleder och anläggningar där det
förkommer mängder kemikalier eller farligt gods.stora annat

Utredningen föreslår miljäkonskvensbeskrivningar skallatt även
omfatta riskanalyser får människors säkerhet bedömningsamt av
vilka åtgärder myndigheter eller de driver verksamheten kansom
vidta för minska riskerna. Utredningen konstateraratt läns-att
styrelserna har begränsade möjligheter till tvärsektoriell
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förut-förbättradebehovetunderstrykersamordning och av
föreslår därförUtredningenagerande.för derassättningar att

förstödnätverk medbildarmyndighetercentrala experterett som
säkerhets-tvärsektoriellaomfattandefrågorlänsstyrelserna i

analyser.

Regionberedningen

Framtid,Regionalslutbetänkandelämnade sittRegionberedningen
bered-betänkandetfebruari 1995. Ii1995:27, presenterarSOU

organisationenoffentligadenreformeringtillförslagningen ett av
regional nivå.

utvecklingsansvaretregionaladetbl.a.föreslårBeredningen att
ochlandstingentill ävenlänsstyrelserna attfrånförs över

tillförslänstrafikanläggningartill överanslagenfördelningen av
landstingen.

enbarttillrenodlasföreslåsrollLänsstyrelsernas statensatt vara
derasochavvecklasstyrelserlandstingsvaldaföreträdare. Deras

till länsrätterna.försöverklagandenprövning överav

viktigmycketkommunikationsfrågor ärBeredningen att enanser
bättreframhållerochutvecklingsarbetetregionaladel i det att ett

och statligalandstingenmellanetablerasmåstesamarbete organ.
iÖvriga verkarBanverket,ochVägverketstatliga såsomorgan,

ochunderlättalän.flera Föromfattarregionala enheter attsom
nivåregionaloffentligasamverkan mellaneffektivisera organ

bered-sammanfalla,möjligtså långtbör gränserna ansersom
någrasammanslagningarocksåföreslårBeredningenningen. av

län.
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Regional samhällsplanering för miljöanpassatett transportsystem
RES-

Länsstyrelserna gjorde, på uppdrag regeringen, regionala miljö-av
och trafikanalyser och förslag till lokala och regionalagav
åtgärder för kunna miljöanpassa Boverketatt transporterna.
sammanställde analyserna och redovisade det samlade resultatet
för regeringen i september 1995.

Boverket föreslår i sin sammanställning Kommunikations-att
kommittén K 1995:01 skall få i uppdrag analyseraatt ett
finansieringssystem där 20- 40 % investeringsmedlenjñrs överav
till länsstyrelserna. Dessa investeringsmedel skall föranvänds
finansiering regionala och lokala infrastrukturprojekt förochav
delfinansiering nationella projekt. Boverket föreslår också attav
Kommunikationskommittén bör belysa vilka anläggningartyper av

skall kunna finansieras med länstrafikanläggningsmedel.som

Boverket föreslår vidare form för samverkan mellan lokala,att en
regionala och centrala s.k. plankontrakt skall utredasettorgan,

Med plankontraktnärmare. i första iatt ett stegmenas man en
regional- eller översiktsplan kommer fram till hur eller fieraen
anläggningar skall lokaliseras och hur dess omgivande bebyggelse
skall utformas. Därefter reglerar i civilrättsligt avtalettman

åtaganden för genomförandet. Länsstyrelsenparternas bör, enligt
Boverket, kunna spela central roll vid upprättandet sådanaen av
avtal.
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läns/br-samordnadangåendeförslagrevisorersRiksdagens
valtning

länsför-samordnadreformengranskatharrevisorerRiksdagens
kart-handförsta görai attsyfte enGranskningensvaltning. var
bl.a.medarbetetochorganisationlänsstyrelsernasläggning av

kommunikationsfrågor.

administrativaskildadekonstaterar attrevisorerRiksdagens
nivåregionalkommunikationsverkenförindelningarna

uppgift.samordnandesinfullgöralänsstyrelsenför attförsvårar
detförverkabör attregeringenuppfattning är attRevisorernas

denfårindelningregionalsammanhållenblirsikt meren
verksamheten.offentliga

oklarheter ivissavidare ansvars-konstaterarRevisorerna
sektorsmyndig-mellankommunikationsområdetpåfördelningen

börmeningrevisorernasEnligt rege-länsstyrelserna.ochheterna
myndig-berördamellanansvarsfördelningenhurringen överse

regleringsbreven.uttryckt iheter t.ex.är

inflytandet överregionaladetstärkavillstatsmakternaOm
riksvägardeföranslagetrevisorerna attföreslårtrañkfrågoma

länstrafikanläggnings-tillförstillhör stamvägnätetintesom
anslaget.

skrivelseochdelbetänkandeKommunikationskommittén

del-förstalämnade1995:01 ettKKommunikationskommittén
1996.i1996:26,SOUtrafikpolitiken, marsikursbetänkande Ny

denanalyseratkommitténuppdraghararbetsgruppEn av
regionalnationell,trafikplaneringenförankringenpolitiska av

anledningmeddiskussionerdetankeMednivå. som,lokaloch
nivånregionala togdenpåfördesförslag,regionberedningensav

organisationenpolitiskadentill hurställningintearbetsgruppen
prin-detemellertidansåg attGruppen varregionen.iskall utse



SOU 1996:142 Bakgrund och kort historik 27

cipiellt betydelsefullt infrastrukturplaneringen kunde läggasatt
regionalt självstyrelseorgan där trafik, infrastruktur,ett fysisk

planering kan i sammanhang.ettm.m. ses

Kommunikationskommittén det angelägetäratt prövaattanser
möjligheterna stärka den politiska förankringen redanatt ochnu
föreslår försöksverksamheter fyra län.i

Kommittén föreslår försök i Skåne innebärett att ansvaretsom
för länstrafikanläggningar, för perioden 1998-2007, flyttas från
länsstyrelsen till den sk Skånestyrelsen. Kommittén föreslår också

Stockholms läns landsting får för länstrafikanlägg-att ansvaret
ningarna.

I Västernorrlands och Jämtlands län föreslår kommittén att
Vägverkets drift- och underhållsanslag, till del, firsviss överen
till länstrafikanläggningsanslagen.

Kommittén markerar det inte finns hinder för ytterligareatt
försöksverksamheter.

Kommunikationskommittén har den 12 september 1996 lämnat en
skrivelse till regeringen stöd till den regionalastatensom
kollektivtrafikens infrastruktur. Kommittén 9 mdkr börattanser

för stöd till denavsättas regionala kollektivtrafrkens infrastruktur
under tioårsperioden 1998-2007. Detta innebär LTA-anslagetatt
bör höjas från dagens nivå på mdkr10 till 14 mdkr. Fördelningen

LTA-anslagen olika åtgärder kommer regionaltavgörasav att
och bör därför, enligt kommittén, inte bindas nationellt. När
kommittén har analyserat behoven statsbidrag till regionalaav
kollektivtrañkanläggningar har räknat med 4 mdkr förman
regional kollektivtrafik på mdkr2,5 för länsjärnvägarväg, och
åtgärder på stombanor för regional tågtrafik 2,5 mdkr tillsamt
handikappanpassning. mdkr5 har förutsätts för länsvägar. Man
pekar särskilt på vikten åtgärder för handikappanpassningattav
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fördelningenochplaneringen attregionala avdeniprioriteras
utökningensådant sätt attpåskerlän ettLTA-anslagen

del.tilllandethelakommer

föreslagnadenfrånprincip rameni attutgårKommittén
redovisadesdelbetäkandekommitténsgäller. Imdkr190ca

bundna imdkr2redovisadesmdkr. Därutöver187 caföråtgärder
dettabakgrundMot anserstorstadsöverenskommelserna. av

utökningenföreslagnadenföranvändaskanmdkr2kommittén att
utökas.mdkr190ungefärattLTA-ramen utan ramenav

underhåll.frånkommittén,enligt tasmdkr bör,Resterande 2

praktikenMKB i

användningengranskat avharRiksrevisionsverket
vägbyggande.bl.a.inomMKBmiljökonsekvensbeskrivningar

iinfördesMKBpåkravetefterfyra år attvaritharSyftet att,
instrumentmiljöpolitiskadetblivitMKBgranskaväglagen, om

fråniredovisas rapportResultatetavsåg. enstatsmakternasom
1996:29.RRVpraktiken,iMKB1996,mars

harvägutredningochförstudievägplaneringenInom -- ochbeslutsmyndighetexploatör,funktioner:olikaVägverket tre
visargranskning attRiksrevisionsverketsgranskningsmyndighet.

funktioner.dessapåskiljasvårthafthar attregionerVägverkets
tagitofta över.harExploatörsintresset

därförföreslår attRiksrevisionsverket
föränd-organisatoriskadethand prövasi förstadet genomom- exploakärs-hålla isärtydligaregårVägverket attinomringar

beslutsrollen.ochrollen
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Om detta inte möjligt föreslårär Riksrevisionsverket istället att
det i förhållandeutses till beslutsprocessen, oberoendeen,-
granskningsmyndighet -förslagsvis länsstyrelsen med uppgift-

granska MKB i de viktigaste ochatt tidigare planeringsfaserna.

Utvärdering järnvägssektorns förändringarav

Statskontoret har regeringens uppdrag utvärderat i vilken grad
järnvägstrafikens konkurrenskraft har förändrats sedan riksdagen

beslut 1988 årstog trañkpolitik. l uppdraget ingickom även att
utvärdera förändringarna i överensstämmelse med deom var
trañkpolitiska målen.

Statskontorets slutsatser utvecklingen järnvägensattvar av
konkurrenskraft sedan 1989 har bidragit till oförändrad elleren
bättre måluppfyllelse de trafikpolitiska målen.av

Konkurrenskraften för persontrafiken helhet bedöms hasom
stärkts, medan konkurrenskraften för godstrafiken fortsatt är
svag.

Uppdelningen järnvägens aktörer i SJ, Banverk och läns-ettav
trafikbolag bedömer Statskontoret har stärkt järnvägens
konkurrenskraft. SJ har utvecklats till effektivt trafikföretag,ett
Banverket har utvecklat förmågan bygga och underhållaatt
järnvägar och länstrañkhuvudmännen har utnyttjat möjligheten att
samordna den regionala trafiken.

fråganI åtaganden i länsjärnvägarstatens har Statskontoretom
inte kunnat finna något talar för styrbehov skulleatt statenssom

detstörre gäller länstågtrañkennär inomvara andraän sektorer av
den kommunala verksamheten. Därför sker statlig styrning
lämpligast stödet till tågtrafiken inordnasatt i detgenom generella
statsbidraget, Statskontoret.anser
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Miljöbalken

skärptEnMiljöbalkenhuvudbetänkande,MiljöbalksutredningensI
utveckling,uthålligförmiljölagstiftningsamordnadoch en

miljökonsekvens-kravenbl.a.föreslås att1996:103,SOU
skärps.ochutökasbeskrivningar

miljökonsekvensbeskrivning ettär att gemedSyftet upprättaatt en
skallMiljökonsekvensbeskrivningenbeslut.förunderlagbättre

bedömningsamladmöjliggöra avochbeslutsunderlageti eningå
ochhälsanmiljön,inverkanverksamhetsplaneraden

medsyftetuppnåFör attmedhushållningen naturresurser.
miljönpåverkanfrågormåstemiljökonsekvensbeskrivningar om

underbeslutsunderlagetiingåochstadiumtidigtkomma ett
beslut.tillframhela processen

121987:lagenstyckettredje1 §kap.6enligtrollLänsstyrelsens
oförändradbliföreslåsmedhushållning naturresurser m.m.om

13kap.7balkenstillöverförsoch

LänsstyrelsernasinformationsrapportrevisorersRiksdagens
bygglagenochplan-tillämpning av

tillsammansinformationsmötentvåvidharrevisorerRiksdagens
frågorbehandlatlänBlekingeiLänsstyrelsenochBoverketmed

ochplan-medarbeteBoverketsochlänsstyrelsernasgällande
iredovisasmötena enResultatetPBL.bygglagen av

l96-06-1informationsrapport .

PBLtillämpningenvidlässtyrelserna avkostaterarRevisorerna att
förutsätterRevisorernasektorsintressena.samordnahaft svårt att

hurfråganuppmärksammarsärskilt omregeringendärför att
sektors-olikajämkaförarbetabör attlänsstyrelsen samman

intressen.
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Revisorerna finner det finns risk föratt länsstyrelsernaatt kommer
på förett stadium i planeringsprocessensent vad beträffar

miljökonsekvensbeskrivningar.

Av revisorernas Sammanträffande med Boverket och Länsstyrelsen
i Blekinge län framgår länsstyrelsernaatt uppfattas ha alltfören

ställning i förhållande till framföralltsvag de trafikverken.stora
Revisorerna bl.a. Boverkets förslagattanser plankontraktom
innehållande civilrättsliga avtal bör prövas.

1.6 Pågående utredningar
REK 0-S TA T-utredningen

En särskild utredaren tillkalladär för kartlägga ochatt analysera
de regionala konsekvenserna förändringar i den statliga sektornav
A 1995: 14. Utredaren skall bl.a. belysa hur olika organisatoriska
lösningar och geografiska indelningar valts påverkat samord-som
ningsmöjligheterna. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till rege-
ringen den 30 novembersenast 1996.

Kommunikationskommittén fortsatta arbete

Den 15 oktober 1996 skall Kommunikationskommittén lämna ett
delbetänkande principer för vägtrafikbeskattning.om

l sitt slutbetänkande, den 1 1997, skall Kommunikationskom-mars
mittén redovisa förslag tillett nationell kommunikationsplanen

skall bygga helhetssyn.som Förslaget skall liggaen till grund
för samlat förslagett till trafikpolitik och nationellen ny en
kommunikationsplan.
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kommissionenFärvaltningspølitiska
lämnaskall bl.a.1995:13FikommissionenFörvaltningspolitiska

strukturförändringarmedarbetetlångsiktigadethursynpunkter
innefattaskallFörslagenbedrivas.börförvaltningenstatligai den

sammanfattandenivå. Enlokalochregionalcentralsåväl som
april 1997.iregeringentillavlämnasskallrapport
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2 Utvärdering länsstyrelsernasav

nuvarande roll inom trafikområdet

Hur utvärderingen har genomförts

Konsultföretaget Sinova AB har på uppdrag utredningenav
genomfört utvärdering länsstyrelsernas nuvarande roll inomen av
trafikområdet.

Huvudfrågor utvärderingen skall på är:som ge svar
Vilka möjligheter har länsstyrelserna i dag bidra till för-att
verkligandet de trafikpolitiska målen och effektivt verka förav

samordna nationellaatt och regionala intressen
Hur har länsstyrelserna sin rollutövat
Finns det olikheter i länsstyrelsernas avvägningar i ärenden
regionalt och vid olika organisatoriska förutsättningar

Den huvudsakliga datainsamlingen bygger på dels telefonintervjuer
med 40 aktörer utanför länsstyrelserna, delsca enkät tillen
samtliga länsstyrelser, kompletterade med personliga intervjuer.
Intervjupersonerna kommuner, landsting,representerar trafikverk,
polismyndigheter, intresseorganisationer m.fl. Frågeställningar och
urval intervjupersoner har skett i samråd medav utredningen.
Utredningen har därefter under utvärderingens gång, olika sätt,
aktivt deltagit i arbetet.

Efter datainsamling och analys genomfördes hearing meden
inbjudna deltagare. 44 deltog i hearingen. Syftet medpersoner
hearingen fördjupa analysenatt intervjumaterialetvar och låtaav
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hearingenResultatetåtgärder.tillförslagmedbidradeltagarna av
inarbetades i slutrapporten.

ochoch dessutredningenmed expert-avstämningsmöteVid ett
datainsamling,frånresultatetpresenterade Sinovareferensgrupp

innehålldiskussionföljdeDärefteranalys.ochhearing varsen
utredningen.tillinarbetades i slutrapporten

del-tillhelhetsinibiläggsuppdragetredovisningSinovas av
betänkandet.

utvärderingensammanfattningSinovas avegen
trafikpolitiken. Deroll inomviktigspelarLänsstyrelserna en

spelaoch börkunnaskullelänsstyrelsernaaktörerflesta attanser
åtgärder:radförutsätterroll. Dettaviktigare enännuen

för läns-verksamhetsidétydligutformabörRegeringen en
Fordon,trafikpolitiken.avseendemedspecielltstyrelserna,

börsamhällsplaneringochplaneringfysiskinfrastruktur,trafik,
rollLänsstyrelsernaskedja.sammanhängandedärvid enses som

tydliggöras.måsteutvecklingsfrågorregionalagällervad

regeringskansliet.inomsamordninginternställer kravDetta en
uppgifter.ochbefogenheter,tillkopplasmåste resurserAnsvar

viktigare.resultatansvar ärviktigt,Samordningsansvar är men

behövssjälva. DetsigsamordningenintesköterTrafikverken av
med kompetensstarkaregional nivå motpartercentral ochbåde på
samhällsplane-iinfrastrukturfrågorintegrerabehörighetoch att

iringen stort.

hamåstelänsstyrelserna ettochKommunikationsdepartementet
samarbete.förebyggandeaktivt och
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Länsstyrelserna bör få roll ekonomiskt och organisa-tyngreen -
toriskt inom planeringen länstrañkanläggar LTA. Medelav-
bör från Vägverket ochtas Banverket. Konsekvenser följdinveste-
ringar flygplats- hamn-, nationella och järnvägsbyggenväg-av
bör hanteras regionalt. LTA-planeringen måste stadgages genom
fasta och långsiktiga Då upphör spelet där aktörernaramar.
fungerar kravmaskiner.som

Länsstyrelsernas samrådsroll vad gäller trafiksäkerheten bör
inskränkas till samråd gällervad frågor berör länsstyrelsernassom
kärnverksamhet.

Samarbetet inom länsstyrelserna har utvecklats mycket senare
år, mycket återstår det gäller samordnadnär länsförvaltning.men
Länsråden bör ges/avkrävas tydligt för bryta sektors-ett attansvar
tänkandet, precisering relationer tillt.ex. landshövdingen av
respektive länsexpert.

Ett utökat samarbete mellan länsstyrelserna kan ökadge
effektivitet och kreativitet, kostnadsminskningar ökad tyngdsamt
i diskussionerna med trañkverken.

Länsstyrelserna måste fortsätta utveckla sin kompetens inomatt
projektledning, modern teknik, näringslivets villkor,
samhällsekonomisk analys, riskanalyser För fram bättreatt tam.m.,
planeringsunderlag för alternativa inrikningar och för kunnaatt-

vidare från utredning till genomförande.

Länsstyrelsernas styrelse bör styrelsen för börsbolag.ettagera som
Landstinget som motpart bör inte utseagerar som representanter.
Medlemmarna bör regeringen i kraftutses personlig kompe-av av

och intetens partsföreträdare. Styrelsen måste reellasom ges
förutsättningar påverka.att
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3 Förtydligande länsstyrelsernasav

roll i infrastrukturplaneringen

3.1 Tankar under utredningens gång

Stuprör eller Izängränna

Mitt uppdrag enligt regeringens direktivär göra översynatt en av
länsstyrelsernas roll inom fordons-, trafik- och infrastruktur-
områdena. Det kan tyckas någorlunda stringent formuleratettvara
och väl uppdrag. Men ganska så snabbt drabbadesavgränsat jag

insikter:tvåav
dels utredningen egentligen tillkommen för slitaatt attvar
tvisten mellan olikatvå det tvärsektoriellasynsätt:
hängrännan respektive det sektoriella stupröret,
dels det samtidigt pågick antal utredningar elleratt ett stort
beredningar frågor korsade eller mycket berördenäraav som
mitt uppdrag.

Flera dessa pågående aktiviteter hängde med denav samman
politiska styrningen den regionala nivån. bestämdeJag mig
därför raskt för hålla undan alla sådana frågor från dennaatt
utredning och enbart mig sakfrågan. Självfalletägna har det inte
undgått mig regeringen, samtidigt detta skrivs, förberederatt som
förslag får betydelse för hur bland denstor regionalaannatsom
infrastrukturplaneringen skall bedrivas och beslutas. har dockDet
inte varit möjligt för mig med tanke parallelliteten iatt -
skeendena hänsyn till dessa förslag.ta-



1996:142SOUrolllänsstyrelsernasFörtydligande38 av

infrastrukturfrågornalåtaväljer t.ex.attAlldeles oavsett manom
ellerförsamlingdirektvaldpolitisktbeslutasnivåregional enav

perspektivolikadeberöranågotintressesittha attdetkan
tvärsektoriellrespektivesektors-uttryck iisigförvaltning tarsom

beslutsförberedelserna.hantering av

dvs.låtervarandra, vattenoberoendeBilden stuprör avsom,av
tyckaskannedochuppifrånetc. strömmadirektivpengar,

skottenÄndå ibland vattentätadejustförenklad. ärochinskränkt
källabudgetardärmedochsamhällssektorer enolikamellan --

antingenhelheten,tillvillför denfrustrationständig setill som
län.ellerkommun ettmänniska,gällerdet enen

sektorsindelningenstatsförvaltningen ärinivånnationelladenPå
tilldepartementsindelningenalltifråndrag,utmärkandeett

Kommunikationsdepartementetsinomtrafikverkenexempelvis
ansvarsområde.

bäststatsförvaltningen motsvararinomregionala instansDen som
därhanteringsordningdvs.hängränna,påförväntningarna enen

stillastående, ärblirfalloch ihorisontellt värstaströmmarvattnet
länsstyrelsen.

blikommittvärsektoriell atttvärvetenskaplig harLiksom
sigbesinnanågotintedockskadar attmodeord. Detnågot av

saliggörande.allenadettillandraellerdetupphöjerinnan enaman

nordREFOlänsstyrelsernaiarbeteTvärsektorielltI rapporten
särskiltkandetkringutvecklade när avtankar varafinns1996: 1

tillmigansluterJagangreppssätt.tvärsektorielltmedvärde ett
också,kommerkommissionenFörvaltningspolitiskatankar.dessa

sektorielldiskussionföraerfarit, omjagvad attenligt en
statsförvaltningen.organisationtvärsektoriellrespektive av
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Preliminärt skulle jag detta stadium vilja föra fram följande
tankar vilka alltså redan återfinns i andra utredningar:

Ett tvärsektoriellt lämpar sig bäst för frågorangreppsätt som-
naturligen griper traditionella sektorsgränseröver och kräver
kontakter och samordning dessaöver Detta gällergränser.
exempelvis planering infrastruktur.av

sektorielltEtt befogat områden därangreppssätt är detmest-
behövs djup och samlad kompetens i sakfrågor.en

Måste då alltid välja mellan och hängränna dvs.stuprörman -
mellan fördjupad sakkompetens och bred samordningsförmåga
Nej, självklart inte det förödande för den samlade stats-vore-
förvaltningen. ställetI gäller det hitta lämpligatt en
skärningspunkt mellan det vertikala och det horisontella synsättet.
Det intressant förlägga skärningspunkten till den regionalaattvore
nivån, i detta fall länsstyrelsen. Kanske det just så denär äratt
lämplig bas för experiment går på samla detett ut attsom som
bästa från såväl den tvärsektoriella organisationen, dvs.
länsstyrelsen själv, den sektoriella, dvs. trañkverken somsom
med nödvändighet måste bistå länsstyrelsen med experthjälp

Att trappasopa en

Ett markant inslag i bland utvärdering jag låtitannat göraen av
länsstyrelsernas roll inom trafikområdet kravet bättreär
samordning. Detta krav omfattar samtliga nivåer i
statsförvaltningen, inklusive regeringskansliet. linjeI med devisen
skall så börjar uppifran vill jag någottrappaman sopa en man ,beröra detta krav utifrån denna synvinkel.

Bättre samordning regeringskanslieti-

Kontakterna med länsstyrelserna sköts i detta fall huvudsakligen
departement,två Kommunikationsdepartementet och Inrikes-av

departementet. harDe olika roller och kan också sägas
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ochProblemberört.tidigarejagolikatvå synsättderepresentera
inteavsändarenmottagarsidanuppståriskerar omförvirring att

behöverKommunikationsdepartementetbudskap.entydigtettger
itydligareochlänsstyrelsernameddirektdialogsiniaktivarebli

uppgiftsin attuppfattardessasåtrafikverken attstyrningsin av
blandi annatsakkompetensmedlänsstyrelsernabistå

rollsinstärkabehöverInrikesdepartementetinfrastrukturfrågor.
hämtadbeteckningen ärlänsstyrelsernakoncernledning försom

Arbetstagarkonsult.AB, ett2000Länsstyrelsen avfrån rapporten
dokument.tänkvärtochläs-

länsstyrelsensamordning inomBättre-

dömasjälv. Attlänsstyrelsen avutgörsiNästa trappan avsteg
ibristerhärfinns ävenutvärderingsintervjuernaiuttalanden

tvärsek-denframståvillgärna somsamordningen, atttrots man
infrastruk-ochtrañk-kanKanskeorganisationen.toriella

gällerdetområden närandraförförebildtjänahärturfrågorna som
länsstyrelse.inomenhetsgränsernaarbeta enöveratt

länetsamordning inomBättre-

utvärderingen stordömaattfästerUppenbarligen avman
samord-möjligheter attlänsstyrelsens somvid ageraförhoppning

gällerdethar,avseenden. Jag närolikaiintressenlänetsavnare
ochförhoppningardessafastatagitinfrastrukturplaneringen,

samordnarroll.länsstyrelsernasstärkasökt

ochmedspelasroll bördennaunderstryka manusdockvill attJag
någondetinte ärinnebär attregering. Detochriksdagfrånregi

statistroll.
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Bättre samordning mellan länen-

Slutligen vill jag framföra det krav samordning deöver nu-
varande länsgränserna kommit till uttryck inte bara i utvärde-som
ringen i lika hög grad frånutan företrädare för trafikverken och
Kommunikationsdepartementet. Behovet länsöverskridandeav
samverkan blir förmodligen tydligast i frågor gäller densom
fysiska transportinfrastrukturen, företeelse sällan haltgören som
just vid länets gräns.

denI tidigare nämnda Länsstyrelsen 2000rapporten Arbets-
tagarkonsultAB uttrycks problematiken så här: Den i dag i
många fall parallella handläggningen inom två eller flera läns-
styrelser kring problem dessutom kommer till olikasamma som
resultat sig effektivär eller trovärdig. Visst kan detvare vara
viktigt länsöverskridande frågaatt bereds respektive läns-en av
styrelse för lokalkunskap och olika förutsättningaratt tillvara,tas

beslutet bör ett.men vara

Om länsstyrelsernas roll detta område förtydligas så detatt
framstår klart det de nationellaatt är målen skallsom som
uppfyllas på den regionala nivån, borde sådant samordnatett
beslutsfattande underlättas.

3.2 En tydligare roll för länsstyrelserna i
infrastrukturplaneringen
3.2.1 Förslagets innehåll

För länsstyrelsernaatt tydligare roll i infrastruktur-ge en
planeringen och bättre möjligheter bidra till förverkligandetatt av
de trafikpolitiska målen regional nivå, föreslår jag följande.
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transpørtplanregionalEn
infrastruktur.trafikensförregionaltsamlatbehövs ansvarDet ett

gemensamtmåste ettregionaltsamlatförgrund ansvarSom ett
regionaladet trans-planeringenmålbild föroch avunderlag en

finnas.portsystemet

regionalsamordnadjagföreslår attunderlag enSom
helhetssynmedår,period tio enförtransportplan aven

plandagensoch ersätterinfrastruktursatsningar, upprättasregionala
jag atthelhetssynMed menarlänstrafikanläggningar.för

kollektivtrafik,inklusivetrañkslag,samtligaförplaneringen
attbildas, samthelhetslösningarsåsamordnas att

övrigadenmedsamordnassiniinfrastrukturplaneringen tur
helhetssynenIsamhällsutvecklingen.ochsamhällsplaneringen

planenmedSyftetplanerna.nationelladetillkopplingingår även
samlattillsammans, ettlänflerafallvissailänet,bl.a. attär ge

falldettainivån,nationelladenmeddialogförunderlag
infrastruktursatsningar.behovenröranderegeringen, av

läns-transportplanen ärregionaladenmed upprättaarbetet attI
aktörer, attmed länetsförhandlarebl.a.roll attstyrelsens vara

och attintressenakommunala varaochregionaladesamordna
arbetetFörintressenter.länetsmedsamarbetettillinitiativtagare

beredningsgrupp.länsstyrelseninrättar enplanenmed
kommunerna,SJ,trafikhuvudmännen,landstingen,Trañkverken,

industritrafikutövare,förföreträdareflygplatsägare,hamnägare,
Samtligasamarbetet.iaktörerviktigaexempelnäringsliv äroch

iinnehålletpåverkamöjligheter attreellamåsteaktörer ges
medlänsstyrelsernabiträdaskallTrafikverkenplanen.

expenstöd.ochplaneringsunderlag

trafik-nationelladenförhuvudansvaret attharLänsstyrelserna
medarbetarlänsstyrelsenAttplanen.genomslag ifårpolitiken

måste görasuppdragsgivareriksdag,ochregeringdvs. somstaten,
nationelladetillhand attförstaskall iLänsstyrelsen setydligare.



SOU 1996:142 Förtydligande länsstyrelsernas roll 43av

trañkpolitiska målen uppfylls, samtidigt hänsyn tilltassom
regionala förhållanden och förutsättningar. konfliktsituationerI
mellan regionala och nationella trañkpolitiska mål börrollen som

företrädare länetstatens i i länsstyrelsernasväga tyngst över-
väganden.

Länsstyrelsen för miljökonsekvensbeskrivning,attansvarar en
inklusive riskanalys, planen.görsen av

Länsstyrelsens styrelse godkänner förslaget till den regionala
transportplanen och vidarebefordrar den till regeringen.

Ett utökat regionalt anslag för trafikens infrastruktur
För länet frihetatt ochstörre självge huren att avgöraansvar

bästa skall nå desätt trañkpolitiskaman målen, föreslår jag att
länsstyrelserna framtideni får för utökad del detansvar en av
staliga anslaget till den infrastruktur första handi ärsom av
regionalt och lokalt intresse. Länet skall besluta anslag tillom
åtgärder viktiga förär länet och bl.a. syftarsom till uppnåattsom
bättre regional balans, bättre tillgänglighet och bättre miljö i
regionen. Sådana satsningar åtgärderär fort.ex. utvecklaatt
infrastrukturen och anläggningar för kollektivtrafiken samt
terminal- och kajanläggningar för gods. Olika förbättringsåtgärder
och investeringar påverkar den lokala tillgänglighetensom är
också beslut bör fattas på länsnivå, försom någranämnaatt
exempel.

Beslut fördelning anslagen till länen skallom fattasav av rege-
ringen och omfatta period jjøra år. Den samordnadeen av
regionala transportplanen skall utformad så denattvara utgör
underlag för länets begäran för dess genomförandeom resurser
och tillställs regeringen. Regeringen fattar sedan, efter ha hörtatt
bl.a. de centrala trafikverken, beslut medelstilldelningen direktom
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bl.a.bedömningsinskallRegeringen göralänsstyrelserna.till
planen.uppfyllelse itrafikmålensnationelladeutifrån

transportplanen.regionaladenfastställerstyrelseLänsstyrelsens

regionaladentrafikverkochlänsstyrelsermellanoenighetVid om
hänskjutasskall planenutformningochinnehålltransportplanens

till regeringen.

vadgenomförande,planensförbudgetansvarharLänsstyrelserna
harTrafikverkeninfrastruktursatsningarna.regionalabeträffar de

genomförande.objektensförbudgetansvar

tillåterrapporteringårligförLänsstyrelserna ansvarar
ochutvärderingavstämdplanenmed motregeringen, en
ochkostnadernedlagdaredovisningmeduppföljning, samt av

lämnasåterrapporteringenförUnderlag avresultat.uppnådda
trafikverken.

samarbetsformerochregionerFlexiblare

helhetssynskall halänsstyrelseninnebärRegionperspektivet att en
tillinitiativoch taarbeta gränsernautveckling, överlänetspå

utvecklabörLänsstyrelsernaaktörer.länetsmellansamverkan
kunnabättreförlänsgränserna attsamverkanförstärkaoch över

samutnyttjaoch förtransportbehov attlänsövergripandelösa
kompetens.

ochlänetsamverkan inomförbättra sinocksåbörLänsstyrelserna
ochkommunaladehanteringenförarbetsformerutvecklabl.a. av

trafikplaneringen.ifrågornalandstingskommunala
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3.2.2 Motiv till förslaget

utgångspunkterAllmänna för förslaget

Syftet med denna utredning har bl.a. varit föreslå förändringaratt
underlättar förverkligandet och genomslaget desom av av

riksdagen fastställda nationella trafikpolitiska målen regional
nivå.

En grundläggande utgångspunkt för mitt utredningsarbete har varit
förtydliga vilka frågor kan och böratt hanteras regionaltsom av

den tvärsektoriella organisation länsstyrelsen utgör.som

De slutsatser Sinova dragit sinAB utvärdering kap.se 2som av
väl medöverensstämmer vad andra utvärderingar och utredningar

området kommit fram till se avsnitt 1.5. Av Sinovas utvärde-
ring framkom bl.a. många de tillfrågade ansågatt att:av

Länsstyrelserna spelar viktig roll inom trafikpolitiken. Deen-
flesta tillfrågade länsstyrelserna skulle kunna och börattanser
spela viktigare roll.en
Sektorsintressena i Sverige starka och medelstilldel-är styr-
ningen. Trafikverken sköter inte sin samordning och läns-egen
styrelserna har svårt samordna verken.att
Anslagen till länstrafikanläggningar många föranses av vara-
små och otillräckliga och bör utökas till omfatta bl.a.ävenatt
följdinvesteringar uppkommer vid nationella ochväg-som
järnvägsbyggen.
Länsstyrelserna bör förbättra sin samordning internt och med-
andra länsstyrelser.

Det behövs påhelhetssyn nivåregionalen

Kommunikationer har beröring med många samhällsområden och
medel förär uppnå mål inomett flera politikområdenatt såsom

närings-, regional-, arbetsmarknads-, utbildnings-, och miljöpolitik.



roll " 1996:142länsstyrelsernas SOUFörtydligande46 av

ochtillväxtskapaförutsättning förkommunikationer attBra är en
region.inomsysselsättning en

målentrafikpolitiskadetotalbild hurfåi dag svårtDet är att aven
splittratinflytandetregionala ärnivå.regional Detförverkligas på

möjlighetermedför små styrasin attvilket ibegränsat,och tur
regionalsamordnadmålen. Endetrafikpolitiken uppsattamot

förinfrastruktursatsningarhelhetssynmedtransportplan en
anslagen,förutökatmedkombineradtrafik,regional ett geransvar

självmöjligheterökadeochgrund attbranivånregionaladen en
och förut-behovutifrån länetsbästapåhur sätt,få avgöra man

kommerDärtillmålen.trafikpolitiska attdenåkansättningar,
bådegällerregional. Detochlokaltrafikall ärmerparten av

personresandettotalabeträffar detVadgodstrafik.ochpersontrafik
km.50längre änendast 5 %är resornaav

infrastrukturlösningarbeslutasmåförutsättningarna attdagI är om
Åtgärder ochunderhållförnivå.regionalhelhetssynmed en

endastperspektivsamlatinärvarandeförkan ettinvesteringar ses
sektorsgrunder,enligtfördelas utanMedelnivå.nationellpå

tillräckligochtrafikslagenmellan utansamordningtillräcklig
ochlokalsamhällsplanering,övrigmedsammanvägning

har intelänsstyrelsenochstarkaSektorsintressena ärregional nivå.
forslag,Mitttrafikverken. attsamordnaförmandattillräckligt att

regionaladenhelhetssynmedtransportplanerregionalaupprätta
intressenter,länetsdetifrånutgår ärinfrastruktur, att somtrafikens

skalltillsammans görasjälvatrafikverken,innefattaräven som
På såtrafikslag. sättochtrafiklösningarolikamellanprioriteringar

och förutsätt-behovenregionaladetillgodosebättrekan man
trafikpolitiskadeså uppsattainsatserna attningarna styrasamt

uppfylls.målen

infrastrukturplane-påhelhetssynmedtransportplanregionalEn en
utbytbarlietmöjliggörsammanhängande system,ringen, ettsom

nyinvesteringmellanochtrafikslagolikamellansamplaneringoch
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och underhåll. Underlag för avvägningar mellan olika planer för
och järnvägsinvesteringar,väg- knutpunkter, terminaler och

hamnar blir tydligare. En samordnad regional transportplan
underlättar också samordningen med övrig samhällsplanering och
medför bra underlag for miljökonsekvensbeskrivningatt ett en av

och dess infrastruktur kantransporterna fram tidigttas ett
stadium i planeringsprocessen.

Länsstyrelserna i dag för beredning och beslut rörsvarar som
investeringar i länstrañkanläggningar. Länstrañkanläggningar om-
fattar länsvägar, länsjärnvägar, anläggningar för regional kollektiv-
trafik, regionala flygplatser och kajanläggningar för regional sjö-
trafik. Det finns möjlighet prioritera mellan olika trafikslagatt
inom för anslaget. dagI anslagen för länstrafik-ärramen
anläggningar %10 det totala anslaget for infrastruktur-ca av
investeringar.

Om länet, med länsstyrelsen förhandlare, samordnare ochsom
beslutsfattare, framgångsrikare skall kunna insatserna istyra
trafikens infrastruktur så de bidrar till uppfylla de trafik-att att
politiska målen, måste länet utökad del anslagen förges en av
infrastrukturinvesteringar med återrapporteringsskyldighet till rege-
ringen.

Länsstyrelserna har redan i dag har bred kompetens inomen
samhällsplanering. Länsstyrelserna, företrädare iär statenssom
länen, har tvärsektoriell organisation, vilket innebär de haren att
förutsättningar samordna flera sektorers verksamhetatt på den
regionala nivån. Länsstyrelserna kan vidare utifrån helhetssynen

avvägningargöra mellan regionala och lokala intressen och mellan
olika trafikslag. Länsstyrelserna inrättar redan i dag berednings-

för arbete med länstrañkanläggningsplaneringen. Igrupper
samband med utökat och anslagett för den regionalaansvar
trafikens infrastruktur, med tanke på den kompetens och roll som
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länsstyrelsernajagföreslårlänsstyrelserna har, som
transportplanen.regionalamed denarbetetsammanhållande i

tillibland lederroller, vilketdubbladaghar iLänsstyrelsen
företrädare irollenkonfliktsituationer. Den är statensatt varaena

kommunertrafikpolitiknationellföraoch bl.a. gentemotlänet en
företrädarerollenandratrafikhuvudmän. Den äroch att vara en

Rollernatrafikverken.trañkpolitikenregionalaför den gentemot
länsstyrelsernaleda tillkanochförenasvåraibland attkan attvara

regionalaochnationellademellankonfliktsituationerihamnar
företrädarerollen vägasituationer börsådana statensmålen. I som

överväganden.länsstyrelsernasityngst

mellanlänstrafikanläggningartillanslagfördelar i dagVägverket
samtligaomfattaskalltransportplanregionalsamordnadlänen. En

länsstyrelsernaförbehovdärmedfinnstrafikslag. Det ett enav
regeringen.uppdragsgivaren,nationellamed dendirektkontakt

påsatsningarnaregionaladeföranslagförtalarDetta att
till länen.direktregeringenfördelasinfrastrukturen bör av

år ilänstrafikanläggningarför taget.anslagen ettfördelasdagI
kräversatsningaribland störreomöjliggörochförsvårarDetta som

ellerlänsjärnvägarupprustningexempelvisinvesteringar, avsom
anslagettidsram förlängresystemförändringar. Enstörre

ochinvesteringarolikaprioriteringochplaneringunderlättar av
åtgärder.

flexiblareblibehöverorganisationernaochGränserna

Infrastrukturfrågorvid länsgränsen.inteslutaroch järnvägarVägar
i förväginominte inrymmaslåter siglösningbehöver enensom

Även av det totalahuvuddelengeografiskdefinierad gräns. om
generelltrörlighetenharlokaltregionalt och setttrafikarbetet är

bl.a.årtiondena har1900-talet.under Dei landökat vårt senaste
har lettpendling. Dettaökad långvägakraftigtkännetecknats av en
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till de geografiska områdena för boende, arbete, utbildning,att
service och fritid har ökat. Orter och kommuner ivävs samman

regionala ställerDetta ökade kravmönster. samverkan övernya
länsgränserna.

Sveriges medlemskap i ochEU det utökade samarbetet med
Östersjöregionen,regioner utanför våra bidrar tillgränser, t.ex. att

samarbetsformer fram. Detta transnationella samarbeteväxernya
förutsätter flexibilitet det gäller samverkan mellan exempel-nären
vis länen.

harDet framkommit den utvärdering, jag låtit göra, attur som
samordning mellan länsstyrelser många gånger problem iär ett
dag. För bl.a. kunna lösa speciella regionala transportbehov ochatt
för kunna samutnyttja kompetens behöver länsstyrelserna bliatt
bättre samarbetaatt över gränserna.

Det framkom också utvärderingen samordningen mellanattur
kommunerna ofta upplevs bristfällig. Kommunerna drarsom
olika håll och länsstyrelsen har viktig roll få kommunernaatten

samarbeta effektivare kring trañkfrågor. Kommunernasatt
länsförbund har här viktig uppgift fylla för underlättaatt atten
samordningen.

3.2.3 Hur och förslaget skall genomförasnär

Förslaget medför inga förändringar i totalt, varken iresurser
investeringsmedel eller personal. Däremot krävs plane-en annan
ringsprocess och annorlunda fördelnings- och beslutsprocess fören
medel till den regionala infrastrukturen.

föreslårJag regeringen några länsstyrelser, förslagsvisatt ger
Östergötlandslänsstyrelserna i Hallands, och Västerbottens län, i

uppdrag i samverkan med företrädare för trafikverken, kom-att,
och landsting, förslag till hur utformningen denmuner ge av
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ochplanerings-medoch arbetettransportplanen sam-regionala
ifrånutgåbörFörslaget attskall läggasverkansprocessen upp.

behovolikadetillskall kunnaförformerna anpassasprocessen
böruppdragetlän. lolikalandetsifinnsförutsättningaroch som
kaninfrastruktursatsningarvilkatillförslagingå somockså att ge

skallochintressenlokalaochregionalabetraktas somsom
vadpreciseringtransportplanen,regionala samtden avomfattas av
vadochnyinvesteringrespektiveunderhållskall räknas somsom

planen.ibehandlasbörsom

1996/97:36,propositioniförslagenmedsamordnasbörFörslaget
förslagdemedochsamhällsorganisationen somregionalaDen

Kommunika-ochkommissionensFörvaltningspolitiskaföljer av
infrastrukturpro-kommandedenarbete,tionskommitténs samt av

positionen.

effekterochKonsekvenser3.3 av

förslaget
infrastruktur-inflytanderegionalt överökatinnebärförslagMitt ett

subsidiaritets-s.k.med denlinjeväl iliggerplaneringen. Detta
nivåhögrefattasskallintebeslutinnebärprincipen, enattsom

fråganstillhänsyn art.mednödvändigtabsolutvad ärän som

initiativ-länstyrelsernamedlänen, somKonsekvenserna attav
samordnade trans-beslutsfattare, upprättarochförhandlaretagare,

medkombineratinfrastrukturtrafikensregionalaför denportplaner
planeringsprocesserochändrasrollerbliranslagutökat att nyaett

utarbetas.måste

konsekvenser.statsñnansiellaingatotaltmedförFörslaget sett
vadbeslutsprocessochfördelnings-krävsDäremot annanen

infrastrukturen.regionalatill denmedelbeträffar
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En samordnad regional transportplan, med helhetssyn, utgör etten
underlag möjliggör effektivare användning ochsom en av resurser
därmed förbättrad samhällsekonomi. samhällsekonominHuren
slutligen påverkas omöjligt uttala sigär innan det förslagnaatt om

har fått verka under tid.systemet en

Direkt och indirekt berörda förslagetav

företrädareLänets för trafikverken, landstingen, trafikhuvud-
SJ, kommunerna,männen, hamnägare, flygplatsägare, företrädare

för trañkutövare, industri och näringsliv berörs förslaget ochav
kommer möjligheter påverka utformningenstörreatt attges av
länets infrastruktursatsningar.

Länsstyrelserna får samordningsroll i och omfatt-störreen en mer
ande planeringsprocess och tillsammans med länetsatt,ansvar
aktörer, ställning till utvidgat anslag för den regionalata ett
trafikens infrastruktur. Länsstyrelsen får övergripandeäven ett
budgetansvar för planens genomförande, med återrapporterings-
skyldighet till regeringen. Visst merarbete kan förväntas för
länsstyrelserna, bl.a. beroende budgetansvaret. Förslaget medför
för övrigt inga förändringar vad beträffar personal, samtligamen
trafikverk måste bistå länsstyrelserna med underlag och
experthjälp.

Trafikverken behöver ändra sina planeringsrutiner och via bered-
ningsgrupperna för de regionala transportplanerna påverka utveck-
lingen och bevaka sina regionala intressen delta iattgenom
arbetet med utarbeta den regionala transportplanen.att Vägverkets
och Banverkets sektorsansvar inom respektive bantrans-väg-

se avsnitt 1.4 bedöms inteportsystemet påverkas förslaget.av
Vägverket och Banverket skall via beredningsgruppen verka för

respektivevägsystemet bansystemetatt i den regionala planen
utformas så de trafik- och miljöpolitiska målen uppfylls.att Vid
oenighet mellan länsstyrelse och trafikverken planens innehållom
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tillhänskjutasförslaget,enligtplanen,utformning kanoch rege-
ringen.

ochsamhällsplaneringövrigtillkopplingenochHelhetssynen
krävertransportplanen attregionaladenisamhällsutveckling
förföreträdareoch störretrafikhuvudmänkommuner,landsting,

reellaochplanenmedi arbetetaktivt deltartrafikutövare, ges
innehåll.desspåverkamöjligheter att

beslutsprocessenochplan-iFler

helaunderochstadiumtidigtpåinblandadeflerblir ettDet
samarbete,kravökadeställerDettaplaneringsprocessen.

regionensochlänetsförarbetatillsammansviljaochsamråd att
bästa.

harfritidochservicearbete,boende,förområdenageografiskaDe
mångatilllederårtionden. Detta attdeunderutvidgats senaste

till-lösasmåsteframtideniochdagiredantransportlösningar
samverkankravökatställervilketlän, ettmellan flerasammans

länsgränserna.över

medförhandlareochinitiativtagareroll,Länsstyrelsernas att vara
regionaladenupprättandet trans-medarbetetiaktörerlänets av

förmåganochsmidighet attkravhögaställerportplanen,
Attsektorstänkandet.brytabl.a.församarbetetstimulera att
förvillkorsmidigt ärsätt ettoch skerfungerarsamarbetet ett

konsekvenser.positivamedföraskallgenomförandeförslagetsatt

till länenanslagfördelningbeslutskall fattaRegeringen avom
trafikmålensnationelladeutifrånbl.a.bedömningsinoch göra

Dettatransportplanen.regionalasamordnandedenuppfyllelse i
ochKommunikationsdepartementetmellansamarbetetmedför att

aktivt.blimåstelänsstyrelserna mer
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Miljökonsekvenser

För uppnå syftet med miljökonsekvensbeskrivningaratt måste
frågan påverkan miljönpå på tidigt stadium och ingåtas ettom
i beslutsunderlaget under hela planprocessen fram till beslut om
planens genomförande.

En samordnad regional transportplan, innefattar samtligasom
transportslag, möjliggör underlag för miljökonsekvensbe-att en
skrivning olika trafiklösningar kan fram tidigttas ettav
stadium. Regionala transportplaner för samtliga trafikslag,
samordnade med övrig samhällsplanering, kommer sannolikt att
bidra till bättre underlag för förverkligandet miljö-ett ettav mer

Miljökonsekvensbeskrivningar inne-anpassat transportsystem.
hållande riskanalyser för människors säkerhet kommer likaså att
bidra till ökad säkerhet för trafikantersåväl kringboende.som

Regionalpolitiska konsekvenser

Den regionala planen skall bygga länets speciella
förutsättningar och behov. flestaDe både vad beträffarresor,

och gods, lokala och regionala och aktörerna i länet harärperson
god kännedom förhållandena i den regionen. talarDettaom egna
för bättre regional balans och regional utveckling uppnås iatt en
landets olika delar länen möjlighet och frihetstörreom man ger

själva bestämma hur på bästaatt skall uppnå desättman
nationella trafikmålen.

Jämställdhet

Det finns statistik visar i dag skiljer sig föråtresmönstrenattsom
kvinnor och Kvinnorna i genomsnitt kortaremän. sträckor änreser

De också kollektivtmän. Resmålen ochän männen.reser mer
orsakerna till varierar också. Kvinnor lämnar och hämtarresorna
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imedan störremännenutsträckning än män,dagis ibarn större
tjänsteresorna.längredeomfattning gör

detinfrastrukturtrafikens görplan förregionalsamordnadEn
olikatillgodosedärmed kunna typerochtydliggöralättare avatt

resebehov.

jämställd-särskild tjänstdetfinnsjuli 1994Sedan den 1 somen
uppdragbl.a. ihar attlänssyrelse. Dennai varje experthetsexpert

samhällsplaneringen.ijämställdhetsaspekternabevaka
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4 Utredningens uppdrag och arbete

Genom beslut den februari27 1996 regeringen mig i uppdraggav
länsstyrelsernasgöra rollatt översyn inom fordons-, trafiken av

och infrastrukturområdena dir 1995: Direktiven160. bifogas som
bilaga till delbetänkandet. Genom beslut den juli18 1996 har
regeringen förlängt tiden för redovisning del- och slut-av
betänkandet till den oktober15 1996 och den l februari 1997.

Rollerna inom trafikomrâdet regional nivå i många fallär
oklara och ansvarsfördelningen mellan nationell och regional nivå
fungerar inte tillfredsställande.

Det övergripande målet för denna utredning förtydliga ochär att
precisera länsstyrelsernas roll inom trafikområdet och att ge
förslag till eventuella förändringar underlättar förverkligandetsom

de trafikpolitiska målen.av

Utredningens förslag skall bl.a. grundas utvärderingen av
nuvarande villkor för länsstyrelsernas arbete.

Ett slutbetänkande, avseende länsstyrelsernas roll inom fordons-
trafikområdet,och kommer lämnas den februari1 1997.att senast

Arbetet med delbetänkandet

Arbetet inför delbetänkandet koncentrerades i början till göraatt
utvärdering länsstyrelsernas nuvarande villkor inom trafik-en av

området. Konsultföretaget Sinova AB fick uppdraget göraatt
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utred-överlämnades tillpresenterades ochutvärderingen. Denna
juli 1996.ningen den 15

ochtelefonintervjuerformgenomfördes iUtvärderingen enav
och referens-dessmedUtredningen,hearing.uppföljande experter

ochintervjupersonerföreslåbl.a.medarbetetdeltog i attpersoner,
Utvärde-arbete.praktisktdelmedfrågeformuleringar samt en

trafikområdet.helaroll inomlänsstyrelsernasomfattaderingen
iresultatutvärderingenssammanfattning presenterasSinovas av

utredningenredovisning tillSinovasdelbetänkandet.ikapitel två
delbetänkandet.helhet tilli sinbiläggs

pågåendeavslutade ochutvärderingenunderlagMed samtav
avsnitteniområdet somförslag inomoch presenterasutredningar

ochpreciseringtillförslagetdelbetänkandet harioch 1.61.5
infrastrukturplaneringenroll inomlänsstyrelsernasförtydligande av

fram.arbetats

olikamedverkatantalharutredningsarbetetI ett stort personer
StignämligensärskildaregeringenDels har experter,utsettsätt.

Brita Saxton,län,NorrbottensiLänsstyrelsenlänsråd,f.d.Modig,
Uggla,AstridKommunikationsdepartementet,hovrättsassessor,

departements-Westerberg,PärFinansdepartementet,kansliråd,
Österberg, länsråd,ErikochInrikesdepartmentetsekreterare,

tiomedlänsstyrelsegrupp,Hallands län. EnLänsstyrelsen i
utredningen.tillvarit knutenocksåharkommunikationsdirektörer,

har beståttreferensgrupputnyttjatjagharDessutom avsomen
BanverketVägverket,förcentrala nivåndenfrånrepresentanter

föringåttreferensgruppenhar i representanterVidareoch SJ.
SvenskaLandstingsförbundet,Räddningsverket,Boverket,

länsstyrelserna.länstrafikhuvudmännenkommunförbundet, samt
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Det forsatta arbetet med slutbetänkandet

Inför slutbetänkandet skall planering kollektivtrafik och trafik-av
säkerhet utredas. skall hanteringenVidare körkortsfrågor,av
yrkestrafikfrågor, bilregistret och fordonsskatt belysas.

Som underlag för arbetet med slutbetänkandet kommer jag att
använda den utvärdering gjordes i början utredningen samtsom av
avslutade och pågående utredningars förslag inom området.
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Bilaga Utredningens direktiv

Kommittédirektiv

Översyn länsstyrelsernas roll inom Dir.av
områdena fordon, trafik 1995:160och infrastruktur

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 1995

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillsätts med uppdrag göra översynatt en
länsstyrelsernas roll inom fordons-, trafik- och infrastruk-av

turonuádena. Utredaren skall bl.a. grund för översynensom
utvärderinggöra nuvarande villkor för länsstyrelsernasen av

arbete inom områdena. Utvärderingen skall länsstyrelser-avse
möjligheter bidra till förverkligandet de trafikpoli-attnas av

tiska målen möjligheter effektivt verka för ochsamt att sam-
ordna olika nationella och regionala intressen.

Utredaren skall i delbetänkande och preciseraövervägaett
länsstyrelsernas roll inom infrastrukturplaneringen. Som un-
derlag i denna del bör bl.a. den 1 1996 från Kom-ett mars
munikationskommittén kommande delbetänkande användas.
Utredaren skall lämna slutbetänkande med förslag förett
fordom- och trafikomrádet den l december 1996.senast

Bakgrund

Med anledning regeringens proposition 1987/88:50 bil. lav
trañkpolitiken inför 1990-talet beslutade riksdagen bet.om

TU 1987/88:13, rskr. 1987/881159 mål och inriktning forom
trafikpolitiken. Riksdagen beslutade vidare bet. TU
l987/88:19, rskr. l987/88:260 dela in järnvägsnätet iatt
länsjärnvägar och stomjärnvägar bet. TU 1987/88:20,samt
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2

for länstralik-särskilt anslaginrätta1987/88:297rskr. ettatt
prioritera ochi uppgiftLänsstyrelserna ñckanläggningar. att

plan förfastställainvesteringsobjektolikaavväga samt att en
investeringaromfattaplan kanlänstrañkanläggningar. Denna

anläggningar forandralänsjärnvägari statliga länsvägar, samt
kollektivtrafikändamål.

länsstyrelseinstruk-1990:1510 medförordningenEnligt
de fast-uppgift verka förtilllänsstyrelsernation har attatt
fårsarnhällssektorerolikamålen inomställda nationella ge-

samordna delänsstyrelsernaSamtidigt skallnomslag i länet.
beaktadärvidansvarsområden ochsinainomolika sektorerna

utveckling-regionalabetydelse för denaspekterde är avsom
fastställda,med beaktandelänsstyrelsernaskallVidare aven.
landstings-ochstatlig, kommunalförmål verkanationella att

efter desamordnas ochi länetverksamhetkommunal anpassas
kravetmålenregionalpolitiskamiljö- ochövergripande samt

hushållning medlångsiktig, godpå naturresurserna.en
1971:948 ochväglagen väg-enligtharLänsstyrelserna

miljökon-godkännauppgiften1971:954kungörelsen att
samråda medvägarbetsplaner ochsekvensbeskrivningar för att

planer.fastställelsen dessaochutarbetandetVägverket vid av
hushållning med1987:l2lagenEnligt naturresurserom

myndigheteroch tillsammanställalänsstyrelsenskallm.m.
ochutredningar,tillhandahållaoch kommuner annatprogram

hushållningen medbetydelse förharplaneringsunderlag som
läns-l987:l0 haroch bygglagenEnligt plan-naturresurser.

ochbyggnadsväsendet i länetochplan-styrelsen tillsyn över
Vidareplanläggning.i derassamverka med kommunernaskall

1972:603,vägtrañkkungörelsenlänsstyrelsen, enligtfår
gods.farligtförtrafikföreskrifterlokalameddela transport av
forlänsstyrelsernaharjuli 1991Sedan den l attansvar

traliksäkerhetensförinsatserolikaregionalt samordna organs
ochl989/90:BoU4bet.1988/89:154,prop.främjande

proposition19931989/90:89. I års1989/90:BoU9, rskr. om
prop.inför 2000-talettrafiksäkerheten på vägarna

1992/932426 konsta-rskr.1992/93:TU29,bet.l992/93:16l,
förnationellaövergripandeVägverketsterades att ansvar
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trafiksäkerheten ochpå länsstyrelsensvägarna regionala sam-
ordningsansvar innebördengör i det regionala samord-att
ningsansvaret bör preciseras.närmare

Regeringen beslöt den 22 december 1994 parlamen-att en
tarisk kommitté med uppdraget utarbeta nationell planatt en
för kommunikationerna i Sverige skulle tillkallas. Kommittén,

har antagit Kommunikationskommittén Knamnetsom
1995:01, skall i delbetänkande den 1 1996 lämnaett mars
förslag till inriktning infrastrukturinvesteringarna i Sverigeav
1998-2007. Kommittén skall vidare analysera behovet av
förändringar den politiska förankringen planförslagen påav av
såväl nationell, regional lokal nivå. Vidare skall Kommu-som
nikationskommittén överväga det behövs förändring iom en
fråga den nuvarande ansvarsfördelningen mellan statligaom
myndigheter deltar i kommunikationsplaneringen.som

Regionberedningen C 1992:06 har lämnat slutbe-ett
tänkande SOU 1995:27 innehåller ñrslag till reforme-som
ring den offentliga organisationen på regional nivå. Be-av
tänkandet förär närvarande på remiss.

Vid årsskiftet 1995/96 flyttas för bilregistret frånansvaret
länsstyrelserna till Vägverket SFS 1995:1358. Inom 1995 års
yrkestrafikutredning K 1994:12 pågår översyn ocksåen som
kan komma påverka länsstyrelsernas framtidaatt arbetsuppgif-
ter.

Regeringen har denna dag beslutat Vägverket iatt ge upp-
drag Öre-i samråd med länsstyrelserna iatt Stockholms och
bro län utreda handläggningen körkorts- och yrkestrafik-av
ärenden och föreslå de tekniska och administrativaatt ñränd-
ringar behövs för effektivisera den. Inom Kommuni-attsom
kationsdepartementet bereds för närvarande frågor rörsom
bl.a. för överlastavgifter.ansvaret

Regeringen har denna dag även beslutat Statskontoretatt ge
i uppdrag utvärdera i vilkenatt grad järnvägens konkurrens-
kraft har förändrats sedan riksdagen det trafikpolitiskatog
beslutet 1987/88 förändringarna isamt är överensstämmel-om

med de trafikpolitiska målen. I Statskontoretsse uppdrag
ingår bl.a. särskilt granska betydelsenatt den organisa-av nya
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ochBanverketmellan SJ,ansvarsfördelningenochtionen
finansieringförprincipernadetrafikhuvudmärmen samt nya

riksdagensskapades till följdverksamhetderas avsomav
1987/88.besluttralikpolitiska

arbetsuppgif-länsstyrelsernasförändringarInnan större av
förhållan-nuvarandebörbeslutastrafikområdet kaninomter

samladebeaktas och detutredningarpågåendeutvärderas,den
analyseras.förändringarbehovet av

Uppdraget

över-skall görauppdragutredarenssärskilda attDen envara
trafik-fordons-,roll inomnuvarandelänsstyrelsernasavsyn

Översynen grundas påskall bl.a.infrastrukturområdena.och
arbe-länsstyrelsernasförvillkornuvarandeutvärdering aven

te.
möjligheterlänsstyrelsernas att,utvärderaskallUtredaren

ansvarsfördelning,ochorganisationnuvarandemed resurser,
Utreda-målen.trañkpolitiskadeförverkligandetbidra till av

sinhar utövatlänsstyrelsernahurutvärderavidareskallren
intressen,regionalanationella ochavseendesarnordningsroll

underlagsmate-sektorsövergripandetillhandahållarollsin att
planmyndig-rollsininfrastrukturplaneringentillrial samt som

huranalyseraskallUtredarenlänstrañkanläggningar.het för
vilkaförärendenisigskiljeravvägningarlänsstyrelsernas

föreliggerförutsättningarinstitutionellaregionala ocholika
föreffektivt verkamöjligheter ärlänsstyrelsernasvilka attoch

An-intressen.regionalaochnationellaolikasamordnaoch
organisationregionalaVägverketsmellansvarsfördelningen

sarnord-gällervadbl.a.analyseras,skalllänsstyrelsernaoch
trafiksäkerheten.förningsansvaret

handläggningen ären-det inomfinnerutredarenOm avatt
föränd-behovfinnstrafikområdetochfordons-inomden av

förtidsplanförslag tillutarbetautredarenskall samtringar, en
konsekvensbe-skallFörslagenförslagen.genomförandet av

skrivas.
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Utredaren skall hålla sig underrättad Kommunikations-om
kommitténs K 1995:01 arbete. Utredaren skall analysera
Kommunikationskommitténs eventuella förslag rörande Rit-
ändrad regional beslutsordning ñr åtgärder i transportinfra-
strukturen. Utredaren skall vidare med Kommunikationskom-
mitténs delbetänkande underlag utifrån resultatsamtsom egna
och med hänsyn till Statskontorets uppdrag inom området
överväga och precisera länsstyrelsemas roll i infrastruktur-
planeringen. l detta sammanhang bör utredaren beakta sam-
ordningsbehovet med andra sektorer inom den statliga sektorn

regionalpå nivå.

Övrigt

Utredaren skall samråda med företrädare för länsstyrelserna
och andra berörda myndigheter med 1995 års yrkestra-samt
iikutredning K 1994:12, Kommunikationskommittén
K 1995:01 och Förvaltningspolitiska kommissionen
Fi 1995:13. Utredaren skall inhämta synpunkter från be-
rörda intressetöreträdare, såsom Landstingsñrbundet, Svenska
kommunförbundet och Svenska lokaltrañktöreningen.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv för samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaattom
åtaganden dir. 1994:23, redovisa regionalpolitiskaatt kon-
sekvenser dir. 1992:50 redovisa jämställdhetspoli-samt att
tiska konsekvenser dir. 1994:124.

Förslagen fär inte medföra ökade statsñnansiella utgifter
eller minskade inkomster.

Uppdraget skall redovisas den 2 december 1996 tillsenast
regeringen. Ett delbetänkande skall lämnas densenast
15 augusti 1996 med överväganden rörande länsstyrelsernas
roll i infrastrukturplaneringen.

Kommunikationsdepartementet
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SAMMANFATTNING

flesta aktörerDe attroll trafikpolitiken.viktig inomspelarLänsstyrelserna anseren
roll. Detta förutsätterviktigareoch bör spela änskulle kunnalänsstyrelserna enen

åtgärder:rad

specielltför länsstyrelserna,verksamhetsidétydligutformaRegeringen bör en
planering ochfysiskinfrastruktur,Fordon, trafik,pä trafikpolitiken.avseendemed

kedja.sammanhängandedärvidsamhällsplanering bör ses som en
måsteutvecklingsfrägor tydliggöras.gäller regionalaroll vadLänsstyrelsemas

mästeregeringskansliet.Ansvarpå samordning inominternställerDetta krav en
viktigt,ärSamordningsansvaruppgifter.ochtill befogenheter,kopplas resurser

viktigare.ärresultatansvarmen

både på centralbehövsDetsig själva.samordningensköter inteTrafikverken av
integrerabehörighetoch attnivå med kompetensstarkaregional motparteroch

samhällsplaneringeniinfrastrukturfrågor i stort.

aktivt ochmåste halänsstyrelserna ettochKommunikationsdepartementet
samarbete.förebyggande

organisatoriskt inomekonomisktochfå rollLänsstyrelserna bör tyngreen -- KonsekvenserBanverket.från ochVägverketMedel börLTA-planeringen. tas
börjämvägsbyggenochväg-nationellaflygplats-, hamn-,följdinvesteringar av

fasta ochmäste stadgaLTA-planeringenregionalt.hanteras genomges
kravmaskiner.fungerarDå spelet där aktörernaupphörlångsiktiga somramar.

inskränkas tillbörtrafiksäkerhetensamordningsroll vad gällerLänsstyrelsemas
kärnverksamhet.länsstyrelsernasfrågor berörsamråd vad gäller som

år,på mycketmycketutvecklatslänsstyrelsernaharinom senare menSamarbetet
Länsráden ges/avkrävasbör ettlänsförvaltning.gäller samordnadåterstår när det

tillrelationernapreciseringsektorstänkandet,för bryta t avtydligt att enexansvar
länsexperterna.landshövding respektive

kreativitet,ocheffektivitetökadkanlänsstyrelsernamellanEtt ökat samarbete ge
trafikverken.meddiskussionernatyngd iökadkostnadsminskningar samt

projektledning,inomsin kompetensutvecklamåste fortsättaLänsstyrelserna att
analys. riskanalysersamhällsekonomiskvillkor. mnäringslivets mmodern teknik,

förochinriktningar attalternativaförplaneringsunderlagfram bättreför att ta -
implementering.från tillgå utredningvidarekunna

Landstingetbörsbolag.förstyrelsen ettstyrelse börLänsstyrelsens somagera
börMedlemmarna utsesbör inte representanter.motpart utse avsom agerar som

Styrelsenpartsföreträdare.och intepersonligkraft kompetensiregeringen somav
påverka.förutsättningarmåste reella attges

Sirxova.
rlwtnm/rrrMnrimmmn
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Sirxova
Manaâzmzntkønmlter
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OCH METODIKSINOVAS UPPDRAG

trafikomrádet och intressenter,på berör idag flera aktörerAnsvaret arbetetoch a
friviIligorganisationernaochpolisen,trafikverken, landstingen, kommunerna,

samordna deninstruktionenroll är enligt attLänsstyrelsernaslänsstyrelserna.
vittnar dock samstämtMånga ochutredningarstatliga länsförvaltningen. rapporter

samordnadeförvaltningen inteotydlig och denrollfördelningen är attattom
fungerar i praktiken.

LÄRFT fått görai uppdrag översynhar attoch trafikutredningenLänsstyrelse- en
Måletinfrastrukturomrádena. medtrafik- ochfordons-.länsstyrelsemas roll inomav

trafikområdetrolllänsstyrelsemas inomförtydligaprecisera ochutredningen är att
förverkligandet deunderlättartill förändringaroch förslagatt avsomevge

målen.trafikpolitiska

LÃRFT göraSinova i uppdraggivit attför harSom grund översynen en
har varit besvaramed utvärderingen attHuvudsyftetnulägesbeskrivning.

frågeställningen:

förverkliga detillbidramöjligheter attVilka är Iänstyrelsernas att
nationellasamordnaförmålen effektivt verka attochtrafikpolitiska att

intressenoch regionala

genomförts i femharUppdraget steg:

Planeringsmöte1

LÄRFT.uppdragsgivaren,medpreciserades uppdraget tillsammansFörst
Sinova, sekretariatet,mellansamarbetsformerfastställdes ochProjektplanen

frågehypoteserformuleradesDärefterklargjordes.referensgruppochexperter
LÃRFTS maj.ägde 28från Planeringsmötetutgångspunkt arbetsplan.med rum

Datainsamling och analys2

Syftet medanalys.bestått och internomvärldsanalysDatainsamlingen har av
länsstyrelser-uppfattningpå antal aktörersomvärlsanalysen reda ettatt ta omvar

på vilka möjligheterredatrafikområdet. Huvudfråganroll inom att tavarnas
målen.trafikpolitiskaförverkligandet detillidag har bidralänsstyrelserna att av

medtelefon medi huvudsakövervarit djupintervjuerMetodvalet har personer-- trafikverk, andralänsstyrelsen:änuppgifter organisationerviktiga i andrasärskilt
frivlligorganisationer.branschorganisationer,landstingen, kommunerna,verk.

samråd med LARFT. Intervjuernaskedde ibilaga 1intervjupersoner seUrvalet av LÄRFTsTina Linnakivi,frágeguide se bilaga 2.hjälpgjorts medhar av en
intervjuarbetet. IntervjuernaSinova i delhar assisteratutredningsekretare, en av

3.se bilagaoch anonymiseratshar dokumenterats

Sinova.
mmtkønxultzrMana
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l den interna i länsstyrelsernaanalysen har syftet pávarit reda viktigaatt ta
aktörers pá de länsstyrelsespecifikafrågorna. Metodval har varit djupintervjuersyn

i huvudsak telefonöver brevenkät. intervjuernafinnssamt dokumenterade i- -bilaga Arbetet3. med brevenkätense resultat i bilaga 4 har utförts Leifav
Östergötlands Österberg,Jonsson. kommunikationsdirektöri län, Erik Iänsrádsamt

i Hallands län.

Omvärldsanalysen och den interna analysen utfördes under perioden 30 maj
till 12 juni.

3 Hearing

Efter datainsamling och analys genomfördes hearing med inbjudna deltagare.en
Dessa pá trafikomrádetaktörer intervjupersonerna ovan LARFTssamt expert-var
och referensgrupper. Sammanlagt44 deltog i hearingen.personer

Syftet med hearingen fördjupa analysen intervjumaterialet låtaatt och attvar av
deltagarna bidra med förslag till åtgärder.

LÄRFTsEfter Gunnel Färm, utredare,redovisatsyftet hearingenatt med
Sinova preliminära fránpresenterade de resultaten datainsamlingen.Ett särskilt

Österberg, LÄRl-Tsdokument lämnades. Därefter redogjordeErik medlem i
LÄFlFTsJonsson,och Leif medlem i referensgrupp,förexpertgrupp

länsstyrelsemas pá länsstyrelsemas inom trafikomrádet.rollegen syn

Sinova fungerade processledare och presenterade antalettsom
diskusssionsuppgifter deltagarna arbetade med i Däreftertvärgrupper. följdesom

redovisning från varjeen grupp.

Resultatet hearingen dokumenterades Sinova och har inarbetats i dennaav av
rapport.

Hearingen ägde förmiddagen den 17 juni.rum

4 Avstämningsmöte

Vid Sinova frånavstâmningsmötet presenterade resultaten datainsamling. analys
LÄRFT.och hearing inför dess referensgrupper.och En preliminärexpert- rapport

lämnades i bilaga redovisas analysen intervjumaterialet5 förslag tillsamtav
åtgärder rubriken "observationer fränunder och förslag omvärldsanalys. intern
analys hearing".samt

ÖsterbergErik presenterade resultaten länsstyrelsemasutvärderingav av
trafikomrádetlänsstyrelsernas roll inom se bilaga 4.

Sinova.
Mønagrmmtkønynlrer



Därefter följde utgångspunkt frándiskussion med redovisningen. Innehållet ien
diskussionen dokumenterades och inarbetades i slutrapporten.

Avstämningsmötet ägde den juni.25rum

Slutrapport5

I Sinovadenna slutrapport finns resultatet utvärderingen. lämnar tillrapportenav
utredningens sekretariat den juli. Rapporten distribueras till alla15 deltagit isom

relerens-utvärderingen: intervjupersoner. och Dessa har sedanexpertgrupper.
LÄRFTsmöjlighet lämna synpunkter till sekretariat till Sinova.ochatt

Uppdragsarbetet aktivhar präglats mycket dialog med uppdragsgivaren.av en
pá gång.Synpunkter lämnats Tempotutvärderingen har under iprocessens

arbetet varit högt. för denna utvärderinghar varit blandhar intresset aktörerstort
LÄRFTbåde Sinovaoch intressenter och och har haft rad kontakter meden

gång.aktörerna under arbetets

Sinova
Mnnaznnzntlzønru/:tr



STARKA SIGNALER I lNTERVJUMATERlALET

förhållanden många aktörer väljerl intervjumaterialet finns rad särskiltatten som
frágeomráde frágeomrádeDessa för under rubrikenkommentera. redovisas

signaler."starka

förverkliga de trafikpolitiskaProblem för länsstyrelserna1 att
målen

för länsstyrelsernalstAktörema rad olika problem och hinder attanger en
målen:förverkliga de trafikpolitiska

tváLänsstyrelsen har ansikten

trafikverken och nationell trafikpolitikregional trafikpolitikLst företräder mot enen
Många bara dentrafikhuvudmän. aktörerkommuner och accepterarmot ena

rollen.

§ektorisgringen medglstilldelningenstyr

på nivá.nationell DepartementenärDet saknas samordnande instansen
splittrade.

trafikomrádetråder på pá sektorsindelningenDet brist helhetssyn g a aven p
Sverige.

målen.svårt få trafikpolitiskaDet är totalbild deatt en av

svårt rá påLst har trafikverken.att

sammanvägningmedMedlen fördelas enligt sektorsgrunder utan
på nivå.samhällsplaneringen lokal och regional

politisk glattfomtLänssgrelsen saknar

roller: den regionala.Politikerna i lsts styrelse lever bara till lstsupp en av

inte läggerlsts styrelse vid tjänstemännen i kommunernaPolitikerna i år attvana
sig

pá juridiska och tekniskade lokala politikernas beslutLsts tjänstemän överprövar
grunder.

styrelse.Motparten landstinget gisslan i lststar

Silxova
nairmmtkønxialrerMa
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Roller2

på trafikområdet,rolloklarheterpá ochradexempel menAktörerna en ansvars-ger
faktiskt harrollförmågan spela denoch attkompetensenäven man

kommenteras.

länsnivånniván ochnationellamellanRglloklamgter

regionalaför denmandatstatsmaktemas attLst saknar ansvara
vänderhellreKommunikationsdepartementetförekommertrafikplaneringen. Det att

på regionaladetta. LstsexempelärTrafiksäkerhetentill lst. etttill trafkverken änsig
innehåll.något konkretintesamordningsansvar gavs

vadberoendeNorrlandslänenäråt landet.iskiljer sigfungera avLsts sätt meratt
medel förlst harnivå storstadslänen.De storapå nationell änsker somsom

länet.får iutveckling högregional status

Tra ikv rken har "v tna

görsamordningsroll.Vägverketlstsstarkare änsektorsroller ärTrafikverkens
samhällsintressen.andraochsektorsintressetmellansamhällsawägningar

verksamhetsin etc.följerVägverket egenupp

rolllänssgrglsenstillpositivaKgmmgnema är

opinioner.lokalaoberoendeför infrastrukturenStaten har ett avansvar

behövsDetha kompetens.många områdenpågått för utan attLandstingen har
regionparlament.inget nytt

ännu starkare.roll bordesamordnandeLsts vara

Övriga på länen.läggasriksvägar kan

och landstinglänsstyrelsemellanMaktkamp

bordeTrafikpolitikenmyndighet.renodlasbordelstLandstingen att somanser
länsparlament.politikerstyrt ettregionalt ochflyttas tillöver ett organ,

åt sigskulle kunnaföreslår lst tautanför landstingen att merövriga aktörerLst och
trafikering.infrastruktur ochplaneringenvad gäller av

detta ärManpragmatism. atttjänstemannanivån inslagfinnsPå stora anserav
bord.Regionberedningens

Silxova.
Managrmzntlzønsulrtr
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Fa rgllgklarheter iorgonsgmrádetinom

Överflyttningen bilregistret till Vägverket har inte medfört försämrad service förav
allmänheten. Denna uppfattning delas inte lst själva enligt enkäten.av

tordonsskattkörkortsfrågorAnsvaret för yrkestratik, och bör inte ändras.

3 Samordning

V I terin skansli

På nivåncentrala aktörerna samordninginte är problem.att ett stortanser

Lst har ofta helhetsperspektiv det finns regeringskansliet.motsättningarimen

Tgafilggrken samordningen självasköter

Det svårtär för samordna trafikverken.Sektorsintressenalst är starka.att

Samordningen mellan järnväg och landsväg kan förbättras.

Vissa lst överlåterbryr sig inte samordna det till Vägverketatt utanom
trafiksäkerheten.

Svan samordna över länsgränsemaag

Samordningen mellan lst är större problemän inom lst. Varje länsstyrelsevillett ha
sin påprofil. Lst har övat för lite samordningöver länsgränsema.egen

Det är ovanligt med generositet mellan länen beträffande LTA-planering.

Trafikverkens försvårarolika regionindelningar samordning.

rdnin rier mellan l"n Irn n v r r rn

Samspelet inom lst skiljer sig i riket. Enheter frågorinom vissa lst driver sina hårt
medan andra samordnar mellan enheterna.

Vissa lst redovisar olika bedömningar inför styrelsen. andra har beredningar under
landshövdingen där sammanväger förslag.ettman

försökervissa lst planenheten sätta sig samordningsorganöver deI andra.som

utomstående svårt förståhar det först begär lsts yttrandeär näratt att man
får sektortöreträdaresden sammanvägda meningen. En yttrande är inte lstsman

mening.

Sirxova.
Mnnagemznrkønrultrr
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relsenilänsstsberedninL"nsr

självständiga.oftaärEnheternaförsvårar samordning.organisationLsts
kanIänsrádsberedning i lstsärskildotillräcklig. En varaSamordningsfunktionenär

lösning.en

efterfrågar samordningKommuner

håll.át olikadrarKommunernabristfällig.ärmellan kommunerSamordningen
kanorganisationendadensektorsindelade.Lst ärde somär ävenKommunerna

samordna kommunerna.

Lsttill samarbete.kommunernainbjudaLst börbättre.samordningenskötaLst bör
Samordningsrolleneffektivare.samarbetalá kommunernaattviktig roll i atthar en

bör stärkas.

Trafiksäkerhet4

på oklarexempeltrafiksäkerhetsarbetet ettMånga aktörer spontant somtar upp
samarbetetochomtvistadsamordningsrollärLstsansvarsfördelning.roll- och
hålls praktikenioch kommunernaVV, polisenhuvudaktörernadeochmellan lst tre

entydig bild.sparlága. det är ingenpá Men

trafiksäkerhetenlörDubbelt ansvar

harmedan lstregionerna.inget sägsnationelltharVägverket omansvar.
för länet.samordningsansvar

skallSedanför länet.trafikövervakningsplanupprättarVägverketochPolisen en
budskap.dubblaDet blirtrafiksäkerhetsplan.regionalfastställaoch lstpolisen en

stå medVägverket ut attLst och ansvar.sammaser

trafiksäkerheten.styrmedel försaknarLst

länsstyrelsernamellanvarierarTraliksäkerhetsarbetet

församordnarerollsinmarkeravilltydligtmellan lst hur somDet varierar man
ätägnardetta.Vägverketstyrkonstaterar ossVissa atttrafiksäkerheten. nu

harlstfår över lst attkörahårt Vägverket intedriver aandra att p gannat,
samordningsrollen.
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Kommunerna har otillräckli för trafiksäka resur er r n

fråganKommunerna särskilt utpekade i trafiksäkerhetsarbetet sällanär ärmen
pá nivå.intressant politisk

Samarbetet maste förbättras. Kommunerna förmellan lst och kommuner ansvarar
fysiska Kommunerna sektorsindeladeoch har problemden planeringen. är samma
lst.som

Pelisgrgenisetignen befinner sig i stark förändring

får inom när-Trafikpolisen minskad bemanning. I stället ökar ochresurserna
ordningspolisen.

yrkestrafiken.där fattar myndighetsbeslut,ochPolisen inom lstmöter lst som
fallet det blir bekymmer.samordnare trafiksäkerheten. Det är i detav senare

Trefiksäkerheten länssggrelsenar eftersatt i

nivå fungerarLsts samordnare mellan central och regional inte.roll som

område med minst. Det fordrasTrafiksäkerheten är det där lst orkat mer resurser
för lst skall orkaatt mer.

ÄröverlåterLst till Vägverket. detbryr sig inte samordna detatt utanom
oföretagsamhet eller prestige

yrkestrafikfrågor trafiksäkerhetStarkt mellan msisk glanering ochsamband

yrkestraflkomrádetplaneringenoch inomLst spelar viktig roll inom den fysiskaen
minska olycksriskema imyndighetsbeslut. Lst har därmed indirekt möjligheteratt

trafiken.

Länstrafikanläggningar5

LTA-medlen är knagpa

Iänsjämvägar otillräckliga.Det finns reinvesteringsbehov. Ramama för ärett stort

så mångafår fulltBusstrafiken mycket Det kanske intebehövspengar.
hállplatskurar.

överallt.skallDet är för lite medel, inte minst när det resecentravara

10
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Bygglitik i LTA

effektivt. Lst företräderrättvist, intePengarskall fördelasProblemet lsts styrelse.är
riksdag.lör regering ochkommunerna i stället

länen och kommunerna.lika generöst mellanDet är inte längre

Klargg" rollernar

får blir baradetOm Vägverketregional instans.LTA skall skötas pengarnaav en
samordna.håll. skallolika Lstdrarmotorvägar. Kommunerna

förbättras. När byggerbehöverjärnvägsinvesteringamaSamordningen med man
och gods.personresandeanslutning lörbör byggastomjärnväg enmanen

påkollektivtrafik väg.lörsektorsansvarskall inte haVägverket

regionaltPrioriteringar skall göras

politikernas på utveckling.länetsmåsteLTA-beslut de delOm skalllst tata synav

Fårregionalt.skall görasmellan väg och järnvägPrioriteringar man pengarna
måste själv taman ansvar.

Ökar regionala intressekonilikter.flerlösaskall regionen ävenregionens ansvar

nivå kommunerna,på ligger överstyrd instans regionalDet saknas politiskt somen
område.Regionberedningensnivån. Detnationella ärunder denmen

påbli bättrelänsstyrelsernabehöver6 Vad
Aktörema Utvecklingsområden De viktigaste är:för lst.radenanger

"mninsamhäll"ra ar

fram underlag.ochtralikekonomiska kompetensenlångsiktiga taFördjupa den

för näringslivets vinsterbedömningarsamhällsekonomiskaTa fram ochargument
jämvägsinvestenngar.av

näringslivetLära sig gmmer

svårt nå till transportörema.myndighetsrollen har att utLst klarar men

och län.för näringslivnyttoeffekterkring vägnätetsUtveckla kompetens

11
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med trafikverkenutvidga samarbetet

trafikslagen.fler beslut inom länet i samverkanmedViktigt lst kan fattaatt

uppnå traiikpolitiskaförutsättningför deSamarbete med trafikslagenär atten
fråga förslag med kommunernamålen. fram underlag,diskuteraDet är att taom

nåoch samstämmighet.

Qå från utredning till implementeringvidare

vad föreslår.genomföra deLst kan inte självUtredningarna blir hyllvärmare.

dåliga på följapå utredningarLst är bra att upp.men

framtidsfrågoma.initiativ iLst skulle kunna ta mer

öra tvärderin ar

Idageffektiv trafikpolitikenår.uppdrag granska hurLst ska kunna ha attett
Vägverket sig själv.utvärderar

sektorsgränsema.projekt överLst ska kunna utvärdera

Leda projekt

byrákrater.detaljgranskandeprojektledare. inteLst skall stödjandevara

utveckla lT-kompetens

underlagsmaterialkan förbättras.lT-hanteringen av

12
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LÄRFTpåRåd/förväntningar7

i lst.resursanvändningdiskussionlörsakunderlagGe om

agerandelinje i lstsrakfinnsintefrågan varför detpáSvara en

förtydligas.kanrollernaolikapå hur deGe förslag

landsting.ochmellan lstfinnskonflikterdeBlottlägga som

trafikverk.ochmellan lstrollerTydligare

rollerna.de olikastyrningBättre av

páfrågor lst.regionövergripandeallaLägg

resultatansvar.habörsamordningsrollskall haOm lst manen

tralikomrädet.páriksrevisionsverkregionaltsamhällsansvar, etttydligareGe lst ett

trafiksäkerheten.förförtydliga ansvaretViktigt att

LTA.förbeslutanderättenharKlargöra somvem

investeringarnaförankringregionalHur hantera aven

13
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ANALYSSAMMANFATTANDE

LÄRFT vilkahjälpa beskriva och analyseraSinovas uppdrag har varit att att
till förverkligande delänsstyrelserna idag har medverkamöjligheter ettatt av

månad pámålen. i antal byggtDetta har gjorts undertrafikpolitiska ett steg somen
på tvådatainsamlingenbygger delar, dels intervjuervarandra. Den huvudsakliga

utanför länsstyrelserna,dels enkät till samtliga länsstyrelser,med aktörer40 enca
tvádet sig dessakompletterad med personliga intervjuer. Vid analysenvisar att

finns antal intressantaskillnader.bilder huvudsak överensstämmer, deti ettmen
områden:vártSammantaget därför strukturera material ihar valt treatt

råder.enighetA En nulågesbeskrivning i stortvarom

på klar majoritet önskvärdB förslagsdel bygger vadEn en anser varasom
fullgöra den roll de tilldelats.ska kunnautveckling för länsstyrelsernaatt

någotområdenC där inte har entydigt underlag,En sammanställningav
fördjupad analys.där det är viktigt medtror enmen

frágeomrádepå vår viss meningvårt 6 i kanFör illustrera arbetssätt kanatt se
frågeområdena 1-5:detta belysa ävensägas

påbli bättreVad behöver länsstyrelserna

frånNågra aktörer utanför länsstyrelserna:typiska svar

näringslivetsfram och samhällsekonomiskabedömningar,Att targumentta ex-
vinster järnvägsinvesteringar.av

på historiebokensjälv.Lyssna kommunerna och inte skriva-

dåliga påpá följaLst bra utredningar,är att upp.men-

för och fram ambitiösaLst har mycket göra utredningaratt tar en massapengar- frågantrafikpolitiska är hur kraftfullt kanprogram, men man agera.

byråkrater.De ska stödjande projektledareoch intevara-

förutsättningar.De behöver lära sig näringslivetsmer om-

alldeles för mycket generalister.De är-
framtidsfrágorna. på,Driva initiativ.aktivtLst skulle kunna tata ett mer grepp om-

14
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fáLänsstyrelsernasjälva de har bra kompetens, för Detattanser men personer.
områdenfinns dock vissa där även kvalitativ utveckling viktig. Listan kananses

återkommandeområden,läng, antal huvuddelengöras det finns ett varavmen
anknyter tvärsektoriella funktionen:till den

Former för tvärsektoriella och systemtänkandeoch metoder analyser --
lokalt tyngdpunkter i samhällsstruktur,internationellt nationellt regionalt med- --

miljö och ekonomi.

utvecklingsfrágor.System- och-

olika effekterMetodutvecklingför förbättra bedömningsunderlag vidatt av-
näringslivsutvecklingoch regional balanskommunikationsplanering, där samt

miljöfrågor i helhetsbild.kan vägas en

analyser.Utveckla för presentation regionalasystem av-

Samspelet trafikslag.mellan olika-

Iogistiklösningar.Näringslivets behov väl fungerandeav-

trafiklösningar. Miljökonsekvensbeskrivningar.Miljökonsekvenser olikaav-

konsekvenser, ekonomi, kalkyleringTraflkekonomiska etc.-

främstSambandet mellan och samhällsutveckling, medtransportsystem-
pá utveckling miljöanpassatavseende ett transportsystem.av

trafikverken.Beställarkompetensgentemot-

Att awägningsrollen.hantera-

förhållandenspråk iKunskaper i och andra länder.-

EU-projektdrivs.Kunskap hurom-

Trafikteknik jämvägsteknik.och-

Trafikplanering.-

luftfartsfrágor.Sjö- och-

lT GlS.och-

Sinovas kommentar:

Medan lstdet gäller kvalitativ utveckling. vill haSamstämmighetenär närstor mer
länsstyrelse.säga omvärldenvill haallt, bli stage kan att en vassaremanav -

15
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A B Nulägesbeskrivning och förslag+

Länsstyrelserna spelar viktig roll inom trafikpolitikenen därom är alla eniga.-Vilken denna roll g och framför allt bör är dock inte lika enigvara man om.
De flesta aktörerna rollen bör förtydligasatt ochanser utvecklas. råderDet storosäkerhet vad egentligen gäller. Vadom villsom regeringen med sina
länsstyrelser Vad med samordningmenas

Förväntningarna pá länsstyrelsernaär fránstora samtliga aktörer intervjuat, dock
med undantag landstingen närståendeav personer.

Kämfrágan i hela vårt intervjumaterialär just denna existentiella fråga: vad enlänsstyrelse egentligen är till för. De fått pá våra frågor huruvidasvar
länsstyrelsen kan bidra till förverkligandet de trafikpolitiskamålen har klarav entendens bliatt värderande, dvs huruvida länsstyrelsenbör bidra. Att länsstyrelsen
har och bör ha flera roller är alla eniga Däremotär inte enigom. man omprioriteringar, beslutsfattande och genomförande.

För förtydligaatt diskussionenkan dela länsstyrelsensroll i antalettupp
dikotomier:

Statens förlängda regionens företrädarearm -
Tillsyn rådgivning-

Förvaltning utveckling-
Passiv aktiv-

Strateg operatör-

Beställare utförare-

Några beskriver länsstyrelsen organisationför författaatt remissvar.som en
Länsstyrelsen har duktiga utredare, är ganska kraftlösnär det gällermen attåstadkomma verklig utveckling.Andra tycker de år alldeles för aktiva, deatt
ensidigt för länets talan "det är märkligt landshövdingenatt agiterar mot
regeringen".

Vissa länsstyrelsernaatt har oklar elleranser omstridd roll, medan andraen anserdetatt handlar kompetensoch arbetssätt.mer om

Gemensamt är dock pákravet större tydlighet klara spelregler, roller, mandat.-

Sinova
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rätt tänktDet kanske ärmellan teori och praktik.också viktig skärningfinnsDet en
hjälperi praktikenyrkestrafik, LTAbilregister,trafiksäkerhet,vad gäller osv, men
föröverroll "Vägverket harklarar sin gapatinte alla spelarnadet inte om
ochlänsstyrelsernagöra detrimliga förutsättningareller har attmycket" ens

trafiksäkerheten.

överlåtas tillviktigt förtrafikpolitik alltförär atttydlig signal ärEn attannan
förDet är litesamhällsplanering talar-tjänstemän. Det ärochtrafikpolitiker om.

olika saker.allahelhetstänkandesägerochsystemsyn menarmen-
olika denärockså sak.område sägertredje därEtt menarsamma menman

tolkatdelsjälvstyret, ettregionalaEller detregionala förankringen. somenav
tillska att statensstatligtandrafolkvalt ettparlament, pengarseorgan somsomav

behov.regionenshänsyn tillmöjligt medsä effektivtanvänds som

verksamhetsområdentänkbaraiakttagelser tilldessasammanställer treOm
konstatera:kanför länsstyrelserna3Un"

Uppföljning1

utvärderingupgfölning ochkontroll, revision,övervakning,tillsyn,Vad gäller av
länsstyrelsen roll.årråder dettaenighetfaktiskt används attmedelhur statens om

Betydelsenregelverkförordningar,efterlevnad lagar,gällerDetsamma avrn m.av
EU-inträdet. Här harefterminskatviktiga del har knappasttraditionelltdenna
pätalare hur saker ochviktig rollbedömareenligt de flestalänsstyrelsen som aven

fungera.och hur de bordefaktiskt fungerarting -

Utredning2

förbeslutsunderlag inte minstframskall utredningar,Länsstyrelsen göra ta
måste haManhandlingsvägar.scenarier ochalternativatrafikverken, analysera

likainte enighetenområden. dock storHär ärinom radhög fackkompetens omen
på länsstyrelse.Attvarjemåste finnasmycket denna kompetenshur mansomav

skall skaffaoomstritt,miljökompetensär bra ochmycket höghar manmen
länsstyrelse, högskolafinns Banverket,redan hoskompetens t annanenexsom

kostnadsfråga.principfråga,flesta utankonsulter Detta för de inteäreller enen
ocksåutsträckning kani vissföregående punkt,mån gäller detta äveni viss som

viktiga är styrningen.upphandlas det-

Utveckling3

nivån.förstås omstriddadennivån. Detta är mestpolitiskakunde kallat detta denVi
företräder iVemlänsadministrationbör göra.vadhandlar detHär manenom

utvecklinggäller länetsdetpådrivande närhand Hur skaförsta man vara

regionalsamhällsplaneringochpá tydlighet,gå linjenför vidareDet krävs attsom
åtgärder:antalförankring är ett
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Regeringen bör utforma tydlig verksamhetsidé för länsstyrelserna,speciellt meden
på sådanavseende traflkpolitiken. l måsteverksamhetsidé kopplas tillen ansvar

befogenheter, och uppgifter. Samordningsansvarär viktigtresurser men
rgsultatansvar är viktigare.

Länsstyrelsernas roll gäller utvecklingsfrägormåstevad regionala tydliggöras.
Regeringens förväntningar på länsstyrelsernavad gäller initiativ och drivkraft
måste framgå verksamhetsidén.av

Trafik, infrastruktur, fysisk planering och samhällsplaneringbör därvid ses som en
sammanhängande kedja eller länsstyrelseföreträdareuttrycker det isom en-

måstematerialet: trafikpolitiken är och kitt i sammhällsbyggandet".ettvara

påDetta ställer intern samordning inom regeringskansliet. Sektoriseringenkrav en
år,inom pålänsstyrelserna har visserligen minskat för kommaattsenare men

måstevidare få sampratad uppdragsgivarelänsstyrelserna stöd inteav en som
sänder dubbla budskap via de centrala verken.

Trafikverken de det,sköter inte samordningensjälva. De säger gör haratt men
fått många på såexempel inte sker. Vägverketoch Banverkethar inte haftatt

luftfartsfrágorekonomiska incitament. Dessutomvisar det sig sjö- och oftaatt
hamnar Samordning på objektnivå föri skymundan. sker möjligen minskaatt
miljökonsekvenser uppnåoch för samordningsvinstervid byggandet.att

Det både på nivåbehövs och regional starka med kompetenscentral motpaggr,
och behörighet infrastrukturfrågor samhällsplaneringeniintegrera med stort.att
På nivå mångacentral kan spela rollen övergripandesaknar ett organ som av
trafikverk. Samtidigt någon sådanvill knappast tillskapa hybrid mellanett
trafikverken Kommunikationsdepartementet.Lösningenbör i stället sökas ioch ett

aktivt departement betydligt bättre samarbetemellan länsstyrelsernaoch ettmer
och Kommunikationsdepartementet.

LTA-planeringen påfungerar i alla klagar bristandestort, men resurser.
Länsstyrelsen lå organisatorisktbör roll ekonomisktoch inomtyngreen - -
LTA-planerlngen. frånMedel bör Vägverketoch Banverket. Konsekvensertas
följdlnvesteringar tlygplats-. nationella väg- och jämvägsbyggen börhamn-,av
hanteras LTA-planenngen måste fastaregionalt. stadga ochgenomges
långsiktiga pávilket medföra slut spelet, den lokalaäven bör ettramar -
kravmaskinen.

Länsstyrelsens roll ned. Länsstyrelsensroll börvad gäller tonas
samråd frågor länsstyrelsensverksamhet iinskränkas till berörvad gäller som

gränsdragningsfrågor inte kunnat fördjupa iövrigt. Här finns rad som ossen
tidplanen.g ap
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år, mycketpåmycketutvecklatslänsstyrelsenharSamarbetet inom mensenare
ges/avkrävasLänsrådenbör ettlänsförvaltning.samordnadgälleråterstår när det

tillrelationernapreciseringsektorstänkandetbrytatydligt för att avansvar
länsrådenförhuvuduppgiftärlänsexperter. Dettarespektivelandshövding en

måttmål, ochutvecklasmåstedetvidare härför kommaidag,redan attmen
länsråden.förstödmätmetoder som

här kan mycketävenockså utvecklats,harlänsstyrelsernamellansamarbetet men
mycket bra,fungereralltsjälva hävdar attLänsstyrelserna engöras.mer

trafik- ochgällerNär detalla aktörer.delasinteuppfattning avsom
kreativitet,ocheffektivitetökadinnebärasamarbeteökatinfrastrukturfrågorkan ett

trafikverken.meddiskussionernatyngd iökadkostnadsminskningar samt

projektledning,gällerDetutveckla sin kompetens.måste fortsätta attLänsstyrelsen
analyser,samhällsekonomiskavillkor,näringslivetGIS,IT,teknik tmodern ex

förallt detta attriskanalyserbeslut,alternativakonsekvensbeskrivningar m rnav - gåoch för kunnainriktningar attalternativaplaneringsunderlagförfram bättreta -
mellaninom ochCirkulationstjänstgöringimplementering.tillfrån utredningvidare

Se vidare denföregåendestyckena.tvåutveckla desättlänsstyrelser är attett
utvecklingsomráden.överförteckningentidigare

Landstingetbörsbolag.förstyrelsen ettstyrelse börLänsstyrelsens somagera
skallMedlemmarna utsesinte representanter.motpart bör utsesom somagerar

partsföreträdare.inteochpersonlig kompetenskraftiregeringen somavav pålästa,få material.påverkaförutsättningarmåste reella att varaStyrelsen ges
förhoppningsvisdåfårtjänstemänfrågor. Länsstyrelsens en annanställakunna

"Riskerna ärpå följande sätt:uttrycktestyrelse än den experttill sininställning en
partipolitiskstyrelserumetiSpontanakravstyrelse.utseddpolitiskt avmedstora en

tjänstemän."mellansammanvägningomsorgsfulldå spolierakankaraktär en

Fördjupad analysC

länsstyrelsernavill medvad deställningtillförväntaskan tadepartementenInnan
konsekvensbeskrivas.verksamhetsidéernågra alternativabehöver

trafiksäkerhetsområgetkanske interoll inomlänsstyrelsemasärSom antytt ovan
länsstyrelsensavskriverdet. Innanbör inteobetydlig ochhelt manvara- områden kartläggas.angränsandetillmåste kopplingarsamordningsroll

polisen ochVägverket,fråga förendastinteTrafiksäkerhet kan enses som
länsstyrelsernadärsamhällsplaneringen,deldethär ärävenkommunerna, aven

roll.haalltfort kommer tungatt en

intepå LTA-gotten ärökafrån trafikverkentill attmedelKonsekvenser taattav
skadvs huri stort.jämvägssystemenpåverkas ochväg- manHursjälvklara.

länsgränsernasamordning övernödvändigsäkerställa
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Länsstyrelsens roll,styrelse dess kompetens,tillsåttningsprinciper,arbetsformer-
behöver utredas kopplat till de styckena ovan. Kan den regionalatrem m

förankringen öka samtidigt styrelsen kan sätta sig över lokala opinionersom

Enkäten till länsstyrelsernahar knappast någon kritiskför granskning.utsatts
Bilden långtlânssgrelsemas inre arbete, speciellt hur det tvärsektorlellaav
arbetet faktiskt gått någrakan värt pröva i fallstudier.attvara

Till sist:

Vår våradatasammanställning, analys och speciellt hypoteseroch förslag har
endast vid hearingen.delvis prövats möten med utredningenoch vid Nästa isteg
utredningen sändakan denna till brett antal enskildaatt ut rapport ettvara

någrainblandade nya. Detsamtliga varit hittills skall intesamtpersoner som vara
somláserformell positionerna, fránremiss, personligasynpunkterutanen

initierade bedömare. Vad och intressant, tvivelaktigt felär vad är eller och vadnytt
saknas
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l Lafik§äkgrheg§lömgng

Konsulent 2

Lanstrafikfömund

1Vd

Utredare 1

i n

Vd 2

Experter 2

antalIntern analys

lr r

Lånsråd 1

Kommunikationsdirektör 2

Planeringsdirektör 2

Länsantikvarie 1

1Chef, trafikenheten

miljöenheten 1Chef,

Österberg.länsrád Leif1 i Hallandslån,ochErikdatainsamlingutförqesinternanalysUtöverdenna av
kommunikatlonsexpeni OstergötlandslånJonsson,

2
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FRÅG§GUIDE FÖR AKTÖRSINTERVJUER Bilaga 2
OM LANSSTYRELSERNAS ROLL mom
TRAFIKOMRÅDET

Huvudfrågan
till förverkligandet deVilka länsstyrelserna lst idag bidramöjligheter har att av

målentrafikpolitiska

Problematisering
problemetVad egentligenär

förverkliga de trafikpolitiskaflaskhalsarna idag det gällerVilka är de största när att
målen

roll trafikpolitikenspela aktiv/effektiv inomVilka finns det för lsthinder att en mer
manVilka möjligheter har

haVilka möjligheter borde man
Vilka vill hamöjligheter man

Vilka konflikter finns detintressanta
central regional samordning-
sektorsfön/altning samordnad förvaltning-
trafikplanering samhällsplanering- underhållinvestering drift och- regionaIpolitik/arbetsmarknad/näringsliv/miljötrafikpolitik osv-

trafikinfrastruktur fordon och-

frågorLänsstyrelsespecifika
pá trafikomrádet infrastruktur,L1 fungerar ansvarsfördelningen

yrkesmässigtrafik, LTA, körkort mellan lsttrafiksäkerhet,
kommun-
landsting-
trafikverken-

L2 fungerar den interna organisationen
organisationenPá sektorssynen problem förvilket sätt är ett

arbetssättHur skulle lst kunna förbättra sitt

mellan nationella ochL3 hur har lst utövat sin roll samordnaresom
intressenregionala

frågor fått för utrymmeVilka och intressenhar stort
litetDzo

tillhandahålla sektorsövergripandeL4 hur har lst klarat att
Eftertrágas materialunderlagsmaterial detta

LTAroll planmyndighetförL5 har lst klarat sin som

regionaltärendenL6 finns det olikheter i lst awägningar i

1
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L7 använder lst sina nuvarande på förettresurser
trafikpolitiken optimalt sätt

L8 vilken roll spelar lst styrelse

L9 inom områdenvilka är det viktigt utveckla lstatt kompetens

L1O hur har överflyttningen bilregistret inverkat påav
allmänhetens servicegrad

L 11 hur hanterar lst nödvändig samordning över länsgränserna

Roller/ansvarsfördelning
R1 Vilka uppgifter bör flyttas Lil lst

från trafikverken- från andra centralaverk-
från landsting-

-frán kommuner
andra-

R2 Vilka uppgifter bör flyttas än lst Till vilka

Samordning
S1 Hur kan förbättra samordningenmellan infrastruktur ochman

samhällsplanering

S2 Hur kan förbättra samordningenmellan infrastruktur-ochman
trafikplanering

S3 Hur kan samarbetet mellan trafikslagen utvecklas

S4 Hur kan samarbetet mellan trafikverk, trafikhuvudmän,landsting,
kommuner utvecklas

S5 Hur kan motstridiga intressen behandlas mindre schablonartat

Framtidsfrågor
Konsekvenser för lst och övriga tralikpolitiska aktörer av

EU-
-IT

Råd/förväntningar
Vad är viktigast för dig när det gäller framtidenstrafikpolitik
Vad hoppas du ska hända
Vilka förväntningar páhar du Länsstyrelse- och tralikutredningen LAFlFT

Sirxova.
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FRÅNCITAISAMMANSTÄLLNING Bilaga 3
AKTORSINTERVJUEH

1 Vad är egentligen problemet

Kommunalråd

Vi behöver beslutanderätt i länet. Som det fungerar detär alltför mycketmer av nu-
uppvaktningar verk och departement.av

Kommunalråd ordf Kommunförbundeti länet

Länsstyrelsens för kommunikationer underdimensionerade.är Lstre-urser-
kommer på förhållandelätt mellanhand i till VVs och Banvs regioner, i synnerhet
det senare.

Tänsteman kommun

Problemet är sektorssynen.Vi har kontakter statligamed 60-70 verk. Pengarna-
fördelas enligt sektorsambitioner inte vägs ihop med regionalpolitiskasom
ambitioner.

Landstingsrád

Min grundmurade uppfattning är lst skall kunglig befallningsman.Punktatt vara-
slut Jag vänder mig den dubbla rollen lst har. Det är fel när landshövdingmot en
säger han företräder länetatt regeringen.Lst skall myndighetoch detmot vara en
behövs.

Landstingsrád

Problemet ör organisatoriskt. Lst har ingen samlad regional bedömning som-
sträcker sig över tralikslagen och länkas över till andra sektorer.

Hindren Statenär formella. har valt sektorsindeladorganisation.Lsts roll ären-
begränsad till ha synpunkter inom sektor.att resp

Landstingsrád

Det mångaär aktörer och splittrad trafikpolitik. infrastrukturfrágorna.Lst haren-
Tralikhuvudmännen ska för trafikplaneringen.svara

Jag tycker det konstigt fåär landshövdingenförsöker tillatt regionen.mer pengar-
Lst ska för kontroll verkställare lever till kraven.statens attsvara av som upp

Sitxova
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Landstingsråd

Ett problem är de centralaverken VV, SJ, BanV, LFV, Posten,att Telia har litet-
för frihet organiserasig. Det finns regionindelningar.stor att Vi skullemassor av
behöva ungefär likadana samhällsregioner.

Tjänsteman, landsting

Det är bakvänt de lokala politiska påbeslutenvägs ihop tjänstemänatt av-
juridiska och tekniska grunder. Det borde tvärtom.vara

Lst fastställer mål påverka, målde inte kan miljöplanen förmedtsom ex-
trafikverksamheten. målDet borde tydligare koppling mellan ochvara en
verksamhet.

liänstgman, landsting

Flaskhalsarna: Man förfogar denbara över delar instrumenten politiskaav-
måstebeslutskraften ekonomin påverka.och och sig till möjligheternaprata att

Länsstyrelserna är beroende ha drivande, trevliga Iandshövdingar.attav

Tiänsteman, trafikverk

Ett problem är Ists styrelse. Politikernaär "bypolitiker"och det märks i LTA: pengar-
skall fördelas inte effektivt.rättvist, Lst blir företrädareför kommunerna stället föri att

regering och riksdags förlängdavara arm.

Det finns rollklarhetermellan trafikverk.lst och Lsts roll är tillatt attse-
mål alltsåstatsmaktemas tränger igenom i länet. Lst skall inte inne och ipetavara

myndigheternas verksamhet.

Lsts politiker är vid tjm i kommunernainte lägger isig lst är detattvana men-
många beslut tjm tar.som

Tjänsteman, trafikverk

Det finns osäkerhet har för trafiksäkerheten.Det finnsansvareten om vem som-
vårtäven konflikt mellan sektorsansvaroch Ists roll förena nationellatten

trafikpolitik och regionala intressen. Lst kan ibland begränsningeftersomvara en
infrastrukturen omfattar områdenstörre än länet och mindre organisation haren
svårighet bära tillräcklig kompetens.att

Lst företräder inte förstai hand nationell trafikpolitik.Lst är regionalen mer som en-
trafikföreträdare. tvåMen de har ansikten. De företräder regionensintresse

trafikverken och företräderkommunerna degentemot mot staten.

Silxova.
Managementlzønxulrtr



96 Bilagor 142SOU 1996:

Tänsteman trafikverk

Jag lst regionensföreträdare. Om lst känner det länet, gör deattser som gagnar-
från reglerna.avsteg

Tjänsteman, trafikverk

Min största kritik lst är de inte uppträder det statliga de faktisktmot att som organ-
är. De uppträder för Statensregionen. borde hjälparepresentantsom organ oss.

Tiänsteman statligt verk

Samordnade tillsyner möter intresse från många Trafikverken,lst. polisensvagt-
och tullen sig,samordnar länspolismästarenär sammankallande.

Lst verkar pressade och deprimeradeefter nedskärningar bliralla och ganska-
aggressiva central myndighet.mot oss som

Tjänsteman, polismyndigheten

två PáLst har trafikomrádetroller. yrkesmässiga fattar lst myndighetsbeslut.-
Sedan på tratlkområdet.har lst samordningsansvaret Det är i det fallet detsenare
blir bekymmer.

Tjänsteman länstrafikförbund

Problemet är det politiska beslutsfattandet.Lst har ingen politisk plattform, inget-
mandat ändåoch inga ska de samordna. Lst styrelse är gisslan.pengar,Åtgärderna medlen trafikverkenvia eller landstinget.Vadstyrs är statensav ansvar
och vad är kommunernas ansvar Ar roll regionaltstatens att agera

Vd, intresseorganisation

Det finns ingen helhetssyn, trafikpolitiken är fragmentiserad.Lst saknar överblick i-
länet.

Problem uppstår VVs regionalisering. svårtLst har hänga med.attgenom-

Tratikfrágorna låghar nationellt, i länet lokalt. Trafikpolitikenoch ligger intestatus-
fast. Politiker tycker det är roligt riva i tratikpolitiken.att

Silxova.
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Expert

Lst har rådighetingen över den planering trafikplaneringenbehöversom-
samordnas med.

Trafikplaneringen statligär verksamhet medan samhällsplaneringsker påen-
lokal nivå. svånoch regional Staten har flera de viktigasteatt acceptera att av
frågorna räckhålli trafikplaneringen ligger förutom staten.

Expert

tvåDet regionalanationella och det planeringssystemetför vägar är olika system.-
Problemet på påskall ligga nivå liggaär vad nationell och vad skall regionalsom
nivå

På nivå uppfattningennationell finns kan ha det idag med trafikverkatt som som-
har för sitt trafikslag. Problemen Enbör inte överdrivas. minoritet attansvar anser
det krävs pardigmskifteeftersomtrafikverken,Sika och Kommuniken såärett
insyltade med varandra.

Det ofta det konflikter samhällsplanering.sägs är mellan trafikplaneringochatt-
Men på fåskrapar för idéer för organisatoriskaförändringar, backarattytanman

gåroch säger problemen hantera.att attman

Tänsteman, länsstyrelse

Huvudspåret årtiondenaför lst de varit regionala utvecklingen.har densenaste-
Myndighets/förvaltningsrollen förrehar alltmer ned. Under Iandshövdigentonats
fick återfall till förvaltning.Han ville den tillbanta lst och göraett ett
revisionsorgan, förlängda Det landstingetmöjligheter initiativstatens att taarm. gav
i utvecklingsfrågor. Konfliktema områden. Sektoriseringligger inom ochandra
centralisering är den svenska sjukan, Nu generaldirektörersindriver 60
sektorspolitik. Vi måste vad kan lägga regionaltoch politiskt. Ettutse processa

förstårexempel är VV inte betydelsenför läggatill litetturism rastplatseratt attav
vid europavägarna.

Tjänsteman länsstyrelse

Problemet svårtanslagsfördelning sektorsgrunder.Detär den sker efter är attsom-
få målen. mångatotalbild de trafikpolitiska Det finns aktörer: lst med LTA, VV,en av
BanV åOmvärlden, andra sidan, har sundare inställningochetc. en ser
kommunikationerna ett system.som

Silxova.
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Tie" länsstyrelsenstemgn,

bristandebristande sektorssamordningHuvudproblemetär kanske inte utan- få konsekvenserförLFV kan förödandehelhetssyn. Ett beslut VV eller ettav
pengapåse inte säkert lösningen.regional ärföretag eller kommun. En störreen

trafikverkeninlrastruktursatsningar,måste nationell samordningDet ske menaven
måste också till sitt regionala ansvar.se

Tig" länsstyrelsensjgmgn,

Borlängei ochVi inte är överens-Sektorsansvaret är problemet. vet om man
sammanförsvårt förstå varför VV i Borlänge inteharOrebro trafikregistret. Jag att

svårt kontaktskapandet.medkörkort. För blir detyrkesmässig trafik och oss

Sirxova.
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2 Roller

Kommunalråd

fårLsts underordnadroll landstinget sinastyrelse väljer politiker.atten genom-
Jag tycker regeringenska styrelsen. Man ska personligenvald.att utse vara

Man något trafikpolitikenska inte blanda jädra inom Landstinget kannytt organ-
inte Staten måstebidra skvatt. kunna bestämma.Jag vill betona den nationellaett
nivåns för infrastrukturen,oberoenda lokala opinioner. Det gälleransvar av
speciellt järnvägsutbyggnad.

Vi ska utveckla för kommun, länsstyrelseoch trafikverk. Det räcker medansvaret-
två nivåer Lst Det attitydenoch kommun. ska samordnaoch prioritera. ärstat som
är det viktiga.

Kommunalråd

pá trafikområdet påDet har lätt sig överrrockenfungerar bra lst att tamesta men- pååt Och huvudetoch bli kommunerna. sedan förväntar de sig klapp avpappa en
Stor-pappa Stockholm.i P Ists papparollhar rival dykt landstinget,g a en upp, som

fått småsyskonväl kommunikationernärmast mammarolloch medprataren oss om
och busstrafik.

PrimärvårdenkundePersonligen tycker jag landstingen kunde läggas ned.att-
ligga kommunerna. Specialistsjukhusen läggas under Landstingeni kan staten.

gått på många områden råd sjuka.har för och har intesnart att operera
Kommunerna tillåta har planeringsansvaretförkommer aldrig landstingenattatt
dem.

Kommunalråd

motsatsförhállandenDet finns mellan landstingmellan landsting och kommun,- Även såoch sjukvård lätt i politisklst. landstingetsuppgift är blir det enom
organisation och med vill med och diskuteraäven tjänstemännenatt man vara
samhällsutvecklingen.

Lst för länet de flesta lstoch landshövdingenär kungens befallningshavare men-
påtryckarefrånoch landshövdingarblir länet. Mandatet i Ists styrelse är statligt men

jag iär vald landstinget.Jag känner jag medborgarna länetatt representerarav
eller kommunen.

uppstå detmotsättningar statliga mandatetoch länets intresseDet kan mellan om- Dålågt förhållandei till andra län.gäller fördelning och liggerattav pengar ser
hävdar länets rätt.

Silxova.
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Kommunalråd Kommunförbundeti länet

Vägverket över allting: trafiksäkerhet,körkort, yrkesmässigtrafik. Det årgapar-
allt, rättsäkerhetsskäl.tveksamt de skall haom a av

Vi tillLsts samordnanderoll borde ännu starkare. har sett attvara-
förtroendemännen någothaft säga till har arbetsgrupper berederatt om, som

Styrelsen delaktigärenden. Vi har ned landshövdingensroll. år itonat
förespråkar,Iänsutvecklingen.Med Iänsparlament, vissa skulle det inteett som

någon skillnad.störrevara

Övrigafrågor från till trafikverken.Kommunerna sig flyttar lstmotsätter att man-
pá eftersom mittemellan. Körkort,riksvägar kunde läggas lånen det hamnargott

pátrafikföreskrifter ligga länsstyrelsen.yrkestrafikärendenoch lokala skall

område Det fordrasTrafiksäkerheten där lst har orkat med minst.är det mer-
för lst skall kunna klara det.attresuser

Tjänsteman, kommun

Det står pá sida. De ska sköta sjukhusen.år duktigt folk i lst. Vi inte landstingets-

Tig" kommunnsteman

roll.Vi vill inte ha regionparlament kommunernasöverett tarsom- pámåste har kompetens ochLandstinget har ingen kompetens.Vi lita lst som en
förankring villrelativt bra politisk i sina styrelser. Landstingen dränera

dödfött.kommunernas makt. Det är demokratisksynvinkelur

Landstingsrád

Lsts de VV. För mig sitter mittemellanärstörsta är är motvikttillattnytta en som-
två trafiksäkerhetdet bra myndigheter. Det gäller vágplaneringen. inte ochhaatt

kollektivtrafik.

håller på få någonRegionerna Sverige Skall förankring blandi växa fram.att man-
måste få påverka fámänniskorna de direktval välja dem skalloch somgenom
dem.representera

flyttas över till kommuner ochLst skulle renodlas myndighet. skullerestensom-
regionala obs dagens landsting.organ

Sirxova.
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Langstingsråd

Jag framtidsbild.där någonhar lst inte spelar roll. Vistörre haren egen-
beskattningsrätt. Om statligade inte räckerär det enda organetpengarna som
kan gå in. Dessutom demokratisktär vald organisation. väljarna kanen som
ställa smáfrågor.till kan ringa sin politiker gåräven i Lsts tjänstemänsvars. man
inte komma åt.att

rån

Ansvarsfördelningen Länet Påär oklar. äger inte trafikpolitiken. den nationella-
nivån målen och fördelas,skall bestämmas regionernaskall sedanresurserna
kunna Sektorsorganen stågöra prioriteringar. skall för produktionskunskapen.
Problemet i den statliga organisationen kopplat ihopär att man
produktionsansvaret med prioriteringsansvaret.

Lsts inflytande är begränsat. Det är organisationför författa remissvar.atten-
Skarpa Frånuppstår sällan.lägen statlig synpunkt förvandlas alla lokala och

nivåerregionala till kravmaskiner. Ett exempel är kustjärnvägendär alla säger:
investera här. Med ökat regionalt skulle själva behöva göraett ansvar
prioriteringarna.

Lst är för de Skäletregionala intressena. till det ärrepresentant atten a-
styrelsen är folkvald. Lsts bild företrädasig själv är den skall länets intressenattav

statsmakterna.gentemot

Konflikter uppstår nivå Statenmellan regional och nationell löses aldrig. styrsom-
administrativa Parternaregler. är aldrig speaking med varandra.termsgenom on

Om landstinget nivån,företrädde den regionala skulle konflikter lösas genom
förhandlingar landstingsförbundetmellan och regeringen.Vi lappar över bristerna i

val samhällsorganisationstatens med lsts styrelse och fixar gränssnittetstatenav
med administrativa regler.

Lst skall länsförvaltning.Trafiken områdeär bör överförasstatens tillettvara som-
regionalt regionfullmäktigeett eller länsparlament.Lsts påeventuella rollorgan.

trafikområdet roll den förvaltningen,är den regionalastaten tger ex
myndighetsutövning.

Flera påde statliga sitter tillsynsuppgifterverken lst skulle kunna utföraav som-
bättre.

Tjänsteman langsting

Flenmyndighetsutövningoch målenbevaka de nationella genomförsatt skaatt-
kvar. Resten flyttaskanske kan till direktvalt regionaltettvara organ.

Sirxova.
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Tjänsteman landsting

några i styrelsen.Tror intepolitikerroll. Det sitter inteLst spelar ingen stark tunga- för politikerstyrdde arbetartjänstemän uppleverIänsstyrelsemas attatt en
organisation.

trafikverkTjänsteman,

fråganregioner. Men ärIänsnivá landstingellerpå fordrarPolitisk förankring nya- Om lst skalldet skillnad.beslutsfattande, är tadet förankring eller storär nuom
utvecklas.pá länet skallmåste politikernas hurde delLTA-beslut. ta synav

skallsamordningsrollen lstVVskall ligga iTrafiksäkerhetskompetetensen men- det leddegör vi,vad gör ni-vadgå i clinch med lstVi försökteha. menom
detför lst handlarmålet viktigt ochärDet detingenstans. är omgemensamma som

få igång aktörerna.att

på. Pårollernatestområden prövatvå viktigamiljö attTrafiksäkerhet och är ena- breda kompetensenpá området har lst denområdet djup kompetens, andrahar VV
samhällsektorer.handlar allaeftersom det om

Tjänsteman trafikverk

de faktisktstatligauppträder detde inteMin kritik lst ärstörsta attmot organsom- borde hjälpaStatensför regionen.uppträderär. De representant oss.organsom
förståelse Bohuslän. ManiOslo -Gbg. Vi ingenmötteEtt exempel är järnvägen

vårt beslut.överklagade

enheterna destoregionala ärregionalisering.Ju större deJag principiellt förär- ocksåmåste ha detskulle större lst,tyngd har de. Jag gärnastörre se men
påperspektivet, speciellt järnvägar.nationella

trafikverkTjänsteman

Som det fungerar idag ärför trafiksäkerheten.förtydligaDet är viktigt ansvaretatt- VV, regionalasamordnings-sektorsansvarförmed dubbeltdet inte bra ansvar:
trafikföreskriftertill demkunna föra över lokalaför lst. Konkret skulle manansvar

väghállaransvaret: och VV.kommunernaharsom

trafikverkT|änsteman

Sjukvården kommunernakunnaned. skullekunde läggas taLandstingen gott- för.kollektivtrafikenskulle lstochhand ta ansvarom

från VV eftersomVV redanlst tillskulle kunna flyttas överLänskungörelserna- till kommuneroch VV.trafikföreskrifterbör föras översköter allt arbete. Lokala

Sirxova.
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Tänsteman, statligt verk

Lst är mycket olika. Vissa lst blir förbannade gär pádirekt kommunerna,om man-
andra inte detgörom man

Tiänsteman polismyndigheten

Det finns ingenting tyder pá övertlyttningen bilregistretatt uppfattatssom av som-
försämrad service allmänheten.av

Det lst har idag är bra. Vad krävs är de bättre backar ochattansvar som som upp-
fungerar konsulter kommunerna.som

Tjänsteman, polismyndigheten

Samordning över Iänsgränsernaär ovanlig. Där har VV tagit över mycketnog-
de ändrade sin organisation.attp g a

Lst skulle frånha uppdrag riksdagochett regering granskare gá ochatt som-
undersöka hur effektiv tralikpolitiken är. Det är ingen gör det idag. VVsom
utvärderar sig själv.

Jag tycker det i grunden är yrkesmässigtrafik ligger pá pálst, intesunt att VV.-
Det finns koppling till näringslivet.en

Tiänsteman, polismyndigheten

Det är ingen idé lst Deatt är väldigt stillsamma.ge pengar.-

Tiänsteman, trafiksäkerhetsförbund

Landstingen borde läggas ned. De påVV, dvs störtar de mestagerar som-
omöjliga områden.

Tjänsteman, länstrafikförbund

Jag pä regionalt med lårtror ett politisk förankring, frånstörre pottorgan som en-
trafikverken. Prioriteringar mellan väg och jvg ska Fárgöras regionalt. man

måste själv Nu såär det lättta uppvakta Verkenattpengarna staten.man ansvar.
har också intressen.egna

Det behövs statlig regional samordning behövs styrelse över läneten men en- -

10
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Expen

Sverige. Den lst har mycketLsts fungera skiljer sig i olika delarsätt att somav- får lokaliseringsstödi länet, iför regional utveckling hög status t expengar
skogslänen.

villinitiativrâtt. Tjm kan välja vilka ärendenLst har ingen taman upp.-

i den fysiskaDet är riksintressenLsts bevaka intressen.roll är att statens- månfrågor i denmed mellankommunalaplaneringen. Lst arbetar även
uppgift vad gäller fysiskingenkommunerna överens. Lst harinte kommer annan

bevaka intressen.informationsbankochplanering fungera att statensän att som

BanV överensdär kommunernaochDet fanns exempelett var om- uttryck för särintresseoch detVästkustbananssträckning. Lst detta rentvarrev upp
organisation.finns Istsinomsom

självstyrelseorgan.från regionaltflyttas lst tillLTA-planeringen borde ett-

Expert

såkommittéMånga och ärtjänstemännen i praktiken bestämmer attsäger att en- fåkan inflytande.långt skapa forum där politikernakan komma i att ettman

både regionensföreträdareochJag har uppfattningen länen vill statensatt vara- företrädare för verken ochför det. Centralaoch de inte är särkilt bekymradeatt
och kravställare.lst regionensföreträdareKommuniken inte sällan ärattanser

på nivånationell änNorrlandslänenförefaller beroende vad skermer av som- fallet.storstadslänen. Gränsdragningenverkar viktigare i det senare

så mangasvårt Sverige skulle naturliga regioner medJag har kunna haatt attse-
StorstadsomrádenaStockholm,Göteborg och Malmö kanske. Manbeslutanderätt.

planeringsomgángvad försöksverksamhetennästa innanbör avvakta och gerse
några förändringar.genomför störreman

55m

måste både kunnandesin ställning. De har kompetens. ochKommunerna stärka- förmånstår till för kommunerna.problematiken. Dra ned Iänsadministrationennära
använderkraft idag till hur kommunerna de statligaLst ska ägna större än att se

pengarna.
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T|änsteman länsstyrelse

Sedan bilregistret försvann fåär det vänder sig till lst. Men jag har hört VVattsom-
svårthar besvara alla samtal kommeratt in. kör mycketövertid där fackensom man

säger nej etc.

Lst skulle kunna lämna körkortstillstándeneftersom någondet inte är-
trafiksäkerhetsfrága. sáMen fort det blir måsteprövning det pákvar lst meden vara
hänsyn till överklagningsrättenför lst och den enskilde.

Det är även lite oklart vad lst gör med överlastavgifterna.Dessa kanske skulle-
läggas pá Orebro.

Tjänsteman länsstyrelse

RAÄLsts styrelse ställningvid kontroversiellatar projekt. Visst är det möjligt att-
och Ists styrelse kan kommafram till olika slutsatser.

Jag tycker det bra hade större bestämmandeöver väg- ochvore om-
järnvägsfrágor. Vi järnvägar oerhört viktigt.tser ex som

Tiänsteman länsstyrelse

Jag har det faktum VV gör samhällsavägningenmellanaccepterat att-
vägbyggarintresset och andra samhällsintressen.Aven det verkar underligt attom

sektor detta ändågör har de för användning.ansvareten pengamas

Vi naturvärdenhålls långt fránrepresenterar olika borta de verkliga frågorna.som-
Det kan landshövdigens och kommunikationsexpertens huvudintresseattvara
bygga dá fårvägar och alla andra rätta sig efter förekommadet. Det kan även att
naturvárdarna används gisslan för döva lokala opinioner.attsom

Tiänsteman, länsstyrelse

Vad gäller planeringen infrastrukturoch trafikeringenplaneringenav av av-
kollektivtrafiken åtskulle lst kunna sig Det gällerta även bärighetenoch demer.
regionala vägpengarna där länen skulle kunna arbeta tillsammans.

På tjänstemannanivá har försökt fråganundvika maktbalansmedom-
landstingen. Om pákommer Sverigeskall ha federalism i stället förattman

dånationalstat, behöver Ists kunskap flyttas tillöver landstingeneftersom de saknar
den Stockholm. fråganidag utom i Men får pástatsskick nivá.avgöras politiskom

páDelar myndighetsutövning trafikomrádet, lokala trafikföreskrifter, skalltav ex-
VV ha, inte vi.
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Mn ilmumlrrrrmømizri



Bilagor106 SOU 1421996:

Tiänsteman länsstyrelse

Jag inte det skulle den regionala utvecklingen landstinget skulletror gynna om-
öka sina ambitioner driva regionalpolitik.Det är trevligt delaattatt ut pengar,

hállade ska sig till det de knappt klarar idag,men av

13
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3 Samordning

Kommunalråd

Samordningen måstei regionen hållalst bättre Det är därför talet landstingom-
och regionparlament blivit så starkt.

påDet finns BanVexempel och lstatt tillsammansgjort trafikutredningarsom-
berört vår kommun inte skymtensettmen som av.

Samordning svårt.över lánsgränsernaär Det visade sig när Målhade 2-arbete.-
Vi upplevde det andra länet utbölingar.som

Lst har viktig roll i samhällsplaneringen fá kommuner jobba ihop,att atten oss-
eftersom dåliga påär samarbeta.att

Det är nödvändigt med planering för trafikslagenoch ärgemensam pengarna-
bästa nämnaren.gemensamma

Kommunalråd

Vi ska utveckla för kommun, länsstyrelseoch trafikverk. Detansvaret räcker med-
två nivåer, och kommun.Lst ska samordnaoch prioritera.Det är attitydenstat som
är det viktiga.

Ibland har svårtlst djävligt sig, när det gäller vilken riksvägatt skatena ex som-
prioriteras.

Kommunalråd

Lst har hyfsad samordning. påJag har exempel bro byggs här.etten en som-
Projektet mångahar berört instanser inom lst: miljö, kultur. Ibland råderplan, mer
byråkrati mellan kommuneroch lst Många gångerän mellan sektorer inom lst. har
kommunen kompetens, inom miljö",och dubbelarbeteförekommer. Ment lstex

ocksålägger påuppgifter kommunen.ut

Kommunalråd Kommunförbundet i länet

Åtta Ists fjorton programområden trafiktrågorna.berör Det samarbetetfungerarav-
bra.

Lst klarar samordningen internt. Mellan kommuneroch lst fungerar det bra, t attex-
framlst underlag för den kommunalatar planeringen.

Tjänsteman, kommun

Lst endaär det tänkbara kan samordna.organet som-

14
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Tjänsteman kommun

Mälardalsrådetmed kommuner bra forum40 är och dynamiskt förett-
framtidsfrågor.

Landsjingsråd

Lst har påövat för litet samordning Det har ingetöver länsgrânsema. record att-
visa svårtDet är för adm organisationer leva till detta. De såärattupp. nog upp
regelorienterade. Politiken är resultatorienterad.Men den regionala,mer om

nivånstatliga klarar såinte samordna sig, äger regeringenproblemet.attav

Samordningen mellan infrastrukturplanering samhällsplaneringoch skulle-
effektiviseras nivånden direktvalda. regionala fick resultatansvar.ettom
Planering prioriteringoch behöver planhalva, organisation produktionenen av en
annan.

Landstingsråd

Ett problem är de centralaverken VV, SJ, BV, Lfv, Posten.Telia har litetatt m-
för frihet organisera sig. Det finns regionindelningar.stor Vi skulleatt massor av
behöva ungefär likadana samhällsregioner.

Tjänsteman, landsting

Största bristen i trafikpolitik framgårdagens regionberedningen.Detav-
demokratiska dåligt. trafikområdetinflytandet är för Samordningeninom skulle
underlättas färredet händer. Ett regionaltforum räcker.om var

Landstingen har lättare måstesamarbetaöver länsgränserän lst. Viatt av-
ekonomiska skäl.

För ná framgång måsteEUi kraftsamla inom regionen.EU förväntaratt sigman-
möta politiker förträdare för regionen.att som

Även ITnär det gäller är det naturligare det landstinget lstär än driveratt som-
utvecklingsfrágoma. Inom landstinget har utvecklat interna lT-nät eftersom har
verksamhet Dettaöver hela lanet. nät börjar kommunernaanvända.nu

Tjänsteman, Iangstigg

För kunna måste slåssutöva sin roll samordnare lst denatt demmot gettsom som-
uppdraget.

15
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Tjänsteman landsting

några Tror intepolitiker i styrelsen.Lst ingen roll. Det sitter inte atthar stark tunga- politikerstyrdupplever förlänsstyrelsernas tjänstemän de arbetaratt en
organisation.

betaldaLåt för samhälletlänstrafikbolagen samtliga transporter.ta ansvaret av-

T|änsteman trafikverk

Enheter inomprioriteringarna.Samspelet varierar inom regionen liksominom lst- hårt samordning mellanfrågor medan andra lst harväldigtvissa lst driver sina
enheterna.

ofta ochEnheternaär starkagår på samordnarrollen.tvärsLsts organisation mot- någonIänsråd iblandochlandshövdingenSamordningsdelen ärsjälvständiga. , ocksåexpertområdenbyråchef. det fordrasbehövsVisst enmen
statsrádsberedning" i lst.samordningsfunktion. en

medMen det är ovanligtförbättrats i regionen.Samordningen mellan lst har- exempel däri LTA. Jag har hittills bara nyttanmellan länen sett ettgenerositet t ex
på det möjligtlänsjärnvägssidanäri Men attligger i län och ett annat.ett pengarna

fördela till objekt.

Tjänsteman trafikverk

både på nationell, regionalsköter bra själva,Samordningen mellan trafikverken- från politiskahärrör denprojektnivå. Svårigheterna med samplaneringoch
kortsiktighet.beslutsprocessen och dess

trafiksäkerhetsförbundTjänsteman

busstrafikentyckerSJ ochSamordningen landsväg haltar litet.mellan jvg och-
olika.

dålig. för bypolitik ochDet riskSamordningen kommunerär ärmellan stor- och gärnaoch prioriteringarVarje kommun har sina behov tarsnuttifiering.
ändras kraftigt närnågot Vägstandardenkantill annat. passerarmanpengarna

gårhelheten förlorad. Denmodell ärkommungränsen. Risken med nuvarande att
bättre.central dispositiongamla modellen med pengarnavaraven

så kan. Det är helasamordnarroll bra idag, dvs görsin gottsköterLst manman- hårt, remisstidernaär orimligt korta.Lst sliteröver.behöversystemet mensessom
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Tjänsteman polismyndigheten

överlåter sambandLst bryr inte samordna det till andra, VV. lsig tatt utanom ex- från detmed trafiksäkerhetsprojekti länet fanns ingen lst med. Arstarten ettav
gått fråganoföretagsamhet har det prestige ieller

såspárbundentrafik och inte ha mycketJag tycker skulle över tillstyraman mer-på trafikslagen,vägarna. Det fordras maximal anpassning inte minstäven aven av
frågorna.miljöskäl. Makt och medel skall finnas i varje län för hanteraatt

Tjänsteman polismyndigheten

nivå fungerar inteLsts roll samordnare mellan central och regional när detsom-
gäller trafiksäkerhet.

tydligt vill markerasin rollJag det varierar mellan länen hur lstvet att som-
Det finns de konstaterar VV detta,samordnare inom trafiksäkerheten. att styrsom

ät frågor, landshövdingaroch lst driverägnar andra och det finns somnu oss
hårt fár ansvarig för samordningen.ganska VV inte köra över lst lst äratt p g a

Samordning VV tagit mycketöver länsgränsernaär ovanlig. Där har övernog-
de ändrade sin organisation.attp g a

Tjänsteman trafikverk

Samordningen förståsinom lst fungerar bra. Det är personberoende.De fixar och-
samordnar.

Lst trafikverkenhar viktig roll när det gäller samordningenmellan och överen-
fárkommungránsema. LTA ska skötas regional instans. Om VV allaav en pengar

háll.blir det bara motorvägar. Kommunernadrar olika Det är väldigtett
får byråkrati.schackrande. Lst ska samordna, det inte bli stormen en

Tjänsteman, trafikverk

Det handlar personliga kontakter. Vet jag inte jag ska kontakta ringer jagom vem-
frågarlänsstyrelsens planenhet och jag ska kontakta.vem
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Tjänsteman, trafikverk

DáSamordningen lånen ovanlig. diskuterademellan är ett gemensamt- vártvåför vägverksregionerville lst inte det i region.planeringsunderlag
profil.Man ville ha sin egen

de olika sektorernaoch görInom olika. Vissa gör poänglst arbetar en avman- för Andra har beredningar underredovisar dem styrelsen.olika bedömningar och
förslag.där sammanväger ettman

lst. Det varierar starkt i VVsSamordningen problemän inommellan lst är störreett-
regioner.

dennatrafikverken har blivit bättre underSamordningen mellan- med BanV.planeringsomgáng. träffar tillsammansVi kommunernat ex

Tia" trafikverknsteman,

påmåste effektiviseraVi bli bättreträffa kommunerna. attVV har behovett stort att-
gäller trafikslagen.träffarna med kommunerna,det även

Tignsteman, statligt verk

sektoriserade.Lst är väldigtVåra beredskapsenhetema.kontakter sker medmest- enheterbryr sig.betyder inte andraAtt med enhetär överens atten

detStorstadslänen kompetens.mellan lst. harDet skillnaderär stora menmer- Pápá finns eldsjälar.beror också mycket vissa lstperson.

från många Trafikverken, polisenintresse lst.Samordnade tillsyner möter svagt- sammankallande.länspolismästarenäroch tullen samordnar sig,

Tjänsteman, statligt verk

så helhesperspektivet, det oftahar oftaLst försöker de kan och stupargott men-
motsättningar regeringskansliet.inomp g a

Tia" trafiksäkgrhetsfg"rbgndnsteman,

för lst i deras samordnarroll.indelningama skapar problemDe olika regionala-

inr ranatiV ns

landet. l vissa länpå kollektivtrafikenvarierar starkt i attLsts tror mansyn- arbetskraftenandra län diskuterar hurkollektivtrafiken löser alla problem, i man
skall kunna köra timmer tilljobb-pendla med bil och hur skogsbolagenskall kunna

hamnama.
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Expen

I detta län miljö kulturmiljöväger och lika samhällsekonomin.Balansentungt som-
mellan dålig.olika enheter och i lst Kommunikationär väger lätt.experter

Lst påanvänder sannolikt icke optimalt eftersomsättettresurserna-
sektorsintressena bekämpar varandra. lnvesteringesprojketförsenas fördyras.och

Samordning kan aldrig bli självständig uppgift för lst.en-

Expert

På nivåncentrala aktörema samordningeninte är problem. Enatt ett stonanser-
inllytandearena kan räcka för diskutera de problem uppkommer. På denatt som

nivånregionala upplevs problemet försöksverksamhetenstörre kansom men
förhoppningsvis underlag för ändringar.ge

Utbytbarhetspotentialenmellan olika trafikslag förefaller ganska liten. Det harvara-
även skett förbättring förra planeringsomgången:Sika,sedan Samplan etc.en

Motstridiga intressen hanteraskan ömsesidigt lärarande,en därgenom arena-
lyssnar på varandra. Det handlar inte mångaorganisera Avenattman om om. om

kritiserar KomKom har ändå fungeratden där kunnat träffas ochsom en arena man
diskutera.

Tjänsteman, länsstyrelse

Samordningenöver länsgränsernakan förbättras. håller påDet ändras. Det äratt-fråga någonsinöverlevnad. Flg samproducerar just videoom nu en om
körkortingripanden.

Samarbetet mellan lst och vägverksregionenkan förbättras vad gäller körkort och-
yrkestrafikfrågor. Det gäller även nationella målen trafiksäkerheten.för

Tjänsteman länsstyrelse

Vi har all kompetens uppnåinom huset för kanresultat. Vi deatt sammanväga-
olika aspekterna när de ställs varandra.mot

Samordningen mellan trafikslagen kan Godstrafikenförbättras. i detta län skulle-
gå på påkunna järnväg i stället för väg.
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Tjänsteman. länsstyrelse

Kultunniljövården miljövárden.och bevarandeintressena,har växt ihop mycket-
tillsammans pátack utvecklingen vägverkssidan.vare

l vissa län försöker planenhetensätta sig samordningsorganöverallt. Jagsom-
gillar inte det. Här spelar och sin roll samordning.Planeringenskerutanvar en

gåttobjektorienterat och den kan bidra gör det. Vi ifrån formella.har detsom

Tiängeman, länsstyrelse

påLst kommunikationer.Det viktig ihar hög prioritet är delen-
samhällsbyggandet. Sektorssynenkan leda till konflikter inom lst. Vi kan ha olika

frågornasynpunkter. Men skall stötas och blötas här. Tillsammans blir resultatet
den regionala meningen.

Ett någon kontaktarbeymmer är när upprättarplaneratt som en-
oftasektorsföreträdare för underlag kulturmiljötolkas resultatet lstsett om som

Först begär får sammanvägdamening. når lsts yttrande det yttrandet.man man
förståUtomstående svårthar detta.att

Det år viktigt utveckla rollerna inom Vi med internalst. arbetaratt-
beredningsgrupper tralikverken Stårdär även deltar. kultur och miljöt emotex

fråganvarandra alltid i verksledningen.tas upp

Samarbetet mästemed kommunerna förbättras. De för den fysiskaansvarar- Ävenplaneringen. kommunernaär sektorsindeladeoch har problemsamma som
lst. Alla aktörer har intresse sektorssamverkan.ett av
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Trafiksäkerhet4

Kommunalråd

páläggas mycketTrafiksåkerhetsfrágoma jordnära bordeär mersom- eftersom kangá tillskulle kommunerna,kommunerna. Mer pengarnaav
frågorna.

nalr drn

påpå miljö och trafiksäkerhetuppstår betoning läggskonflikt när mycketEn- iPå håll motorvägar medan härbyggerregional balans. vissabekostnad manav
går riskera liv och lem.mötasdet knapptlänet har vägar där att utan att

Kommunalråd, Kommunförbundeti länetordf i

Det fordrasmed minst.område där lst har orkatdetTrafiksäkerheten är mer- klara det.för lst skall kunnaattresuser

trafikfällor.bygga bortförMen det fordras attTrafiksäkerheten är viktig. resurser-

Tjänsteman, trafikverk

fungerar idag ärSom detför trafiksäkerheten.förtydligaDet är viktigt ansvaretatt- samordnings-VV, regionalafördubbelt sektorsansvardet inte bra med ansvar:
trafikföreskriftertill demlokalaskulle kunna föra överför lst. Konkret manansvar

VV.väghállaransvaret, kommunernaochharsom

trafikvgrkTiänsteman.

myndigheternatrafiksäkerhetsarbetet.Det äri runtLst inte direkt involveradeär-
omkring arbetar.som

lst blirJag inget behovjuridisk kompetens. attär de harLsts kompetens att ser av- trafiksäkerhetsarbetet.aktivare i
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Tjänsteman trafikverk

inom trafiksäkerheten rollerna oklara. VV samlat nationellt,är har ingetansvar-
sägs medan lst har för länet. Lst vill ha rollregionerna, operativansvar en menom

på området. Däremotde har ingen kompetens skall de säkerställa kommuner,att
mål.polis VV arbetar föroch samma

Traflksäkerhetskompetetensen ligga samordningsrollenskall i VV skall lstmen-
ha. försökte gå clinch med lst ni-vad vi, det leddeVi i vad gör gör menom

måletingenstans. Det det är viktigt och för lst handlar detär gemensamma som om
få igång aktörerna.att

på.två testområden PåTrafiksäkerhet miljö är viktiga pröva rollernaoch att ena- páområdet området lst den breda kompetensenhar VV djup kompetens, andra har
eftersom det handlar alla sarnhällsektorer.om

Tjänsteman, polismyndigheten

bestämma i varje län hurProblemet polisiärt är omorganisationen.Man kan inte- lagstiftningendet ska Nu trafikpolisenoch tolkar olika. Det ärstyr manvara.
landet det haltar.speciellt det gäller internationellanär transporter genom som

trafiksäkerhetesarbetet.Det polis, VVLst spelar mycket obetydlig roll inom ären- trafiksäkerhetsrådet.Lst inte med ioch kommuner verkar ärsom genom
länsrádetpolischeftrafiksäkerhetsprogram Att landshövdingenär högste och2000.

rådet de inte deltar.ordförande i märks inte alls. Det är underligtatt

bäst.Huvudproblemet inte räcker. En större regionaltär pottatt pengarna vore- svåraDet många inget. Ett exempel ärgörs utredningar, händermen sen
påtrafikolyckor Vi wirar i mitten är bra, VVs regionkontorharmotorväg. attvet men

sådant.inga tillpengar

inte viktigt. Jag önskarJag inte är kommunikationsdirektör.Det ärvet vem som- väghállama.inte aktiv lst. Vi har bra kontakt meden mer

Tänsteman i

Lsts roll har försvunnit i trafiksäkerhetsarbetet.VV har tagit över. Hur lst sköter sin-
för Men skulle föra över till lst. Ochsamordning är obekant mig. VV kunna mer

länets trafiksäkerhetstörbund. lyder under landstinget,skulle även det kunnasom
föras till tst.över

överlåter till andra, W. I sambandLst bryr sig inte samordna det tatt utan exom- Årfrånfanns ingen lst med.med trafiksäkerhetsprojketi länet detstarten ettav
fråganoföretagsamhet gåtteller har det prestige i
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polismyndighetenTiänsteman,

Pá trafikomrádetfattar lst myndighetsbeslut.tvá yrkesmässigaLst har roller.- trafiksäkerhetsomrádet.på Det är i detSedan samordningsansvarethar lst senare
faller blir bekymmer.det

trafikövervakningsplanmed VV för länet,påExempel konflikt Jag upprättar en- fastställa regionallandshövdingenmed lst ochsedan skall jag en
med varandra, det blir dubblakommer inte i takttrafiksäkerhetsplan. Dessa planer

stå medbudkskap.Lst och VV ut att ansvar.sammaser

nivåregional fungerar inte när detmellan central ochLsts roll samordnaresom-
gäller trafiksäkerhet. -

markera sin rolltydligt lst villmellan länen hurJag det varierarvet att som- VV detta,Det finns de konstateraratttrafiksäkerheten. styrsamordnare inom som
och lst driverfrågor. landshövdingarat och det finnsandraägnar somossnu

ansvarig för samordningen.lår lst ärhårt köra över lstganska VV inte attatt p g a

dtrafi "Tänt n

trafikomrádet.Det gäller inte minsthel del inomLst borde kunna överta en- får offerter. Det haraffär, lämnatrafiksäkerhet. W driver trafiksäkerhet mansom en
blivit total katastrof WUtbildningenharbökigt. VV flummarblivit hemskt runt. en

centralt inte regionalt.OBS detta gällerpá uppgifter inte klarar.sigtar man -

trafiksäkerhgtsfgmgng| nggmgn,

trafiksäkerhetsfrågomaharVägverketproblemet: sedan överEgentliga tog- styrmedel. länsstyrelsemasmycket konstig. De saknarlänsstyrelsemas roll blivit
skrivbordsprodukter.förslag blir bara

beträffar trafiksäkerhetenstyrmedel vadför länsstyrelsema:de saknarHinder- för trafiksäkerhet tillden regionala vägverksplanenMöjligheter: De kan anpassa
länet.

hastighetsbegränsningarinom trafiken medmycketIT: kommer göraatt nytta ex.- får svälja allt kommer.och inteframkomlighet. Menoch somman se upp
få själv ochmåste tänkaMänniskan ta ansvar.

..Vi.

koppling mellan det ideellaineffektivt. Det saknasTrafiksäkerhetsaibetet är en-
formella sektorsansvaret.arbetet och det
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Tjänsteman länsstyrelse

Trafiksäkerhetsfrágan speciell. Statsmaktemaär har inte lyckats förklara vad Ists-
roll innebär. Lst skall ha regionalt samordningsansvar.Menett huvudansvariga är
VV. polisen och kommunerna.Vad blir det kvar Men VV har gjort det mycket bra.

Samarbetet måsterned kommunerna förbätlras. De för den fysiskaansvarar-
planeringen. Aven kommunerna är sektorsindeladeoch har problemsamma som
lst. Alla aktörer har intresse sektorssamverkan.ett av
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Länstrafikanläggningar5

Kommunalråd

länsstyrelsenfördelar. Förslagen är ensidigtProblemet är LTA-anslagen som- inte där. LänetMen jämvägsknutpunktenär här,fixerade till residensstaden.
till residensstaden.kommer överleva barainte att om man ser

Kommunalr d

pá.på ökasLTA-pengarna skaJag är inte säker att-

Kommunalråd, ordf Kommunförbundeti länet

för lite medel, inte minstprioriteringari LTA. Men det ärVi pratar oss samman om-
överallt.när det skall resecentravara

Landstingsrád

företrädandelandstinget, sinstatligt mandat, utseddLsts styrelse är ett egenav-
by. Det kan inte riktigt.vara

för del mellan kommunerna.mellan länen eller allDet inte längre lika generöstär-
När krubban är bits hästarna.tom

Landstingsrád

det finns lokalaofta i regionenävenMitt intryck är haratt omen gemensamsyn- pá Okar regionenstrafikpolitiken.konflikter. Politiken är ofta samlad i ansvar,synen
lösa fler regionala intressekonflikter.skall regionen även

trafikverkTjänsteman

Problemet främst finns oerhört reinvesteringsbehov.Ramama förär det ett stortatt- påMed de ekonomiska villkor gällerlänsjärnvägar är helt otillräckliga. tanke som
sköter lst i huvudsak bra.sig

Det skulle fördel Banverketfick hela för förär klan det att ansvaretatt vara en-
såLTA-nätet, det verkligen blir upprustning.att en

LTA dock modellen förDet behovet förändring när det gällerstörsta avserav-
fördelning Det är för plottrigt.resurser.av

25

Sirxova.
Mnnnarmrntkuvzsulrrr



Bilagor 19lSOU 1996: 142

T" ikv rkm n r

Ett problem styrelse. Politikernaär bypolitikef och det märks i LTA:är Ists pengar-
förskall fördelas rättvist, inte effektivt. Lst blir företrädare kommunernai stället för att

riksdags förlängda Regeringenborde tillsätta styrelsen.regering ochvara arm.
Statens mål igenom i LTA-delen.för trafiksektom skall i lika hög grad tränga

fråganpá länsnivå regioner. MenPolitisk förankring fordrar landstingeller ärnya-
skillnad.Om lst skalldet är förankring eller beslutsfattande,det är tastor nuom

påLTA-beslut. måste länet skall utvecklas.de del politikernas hurta av syn

Samordningen förbättrats i regionen. Men det är ovanligt medmellan lst har-
därlänen i LTA. Jag har hittills bara exempelgenerositet mellan sett ett nyttan

pá möjligtMen länsjämvägssidanär detligger i län och i attett annat.ett pengarna
fördela till objekt.

fikv rkn m r

pá infrastmktur.Verket fick inteProblemet: i regionenhar att satsavem pengar-
fram Vi till landstinget. fanns De satsade Mkr,vände där 60pengar.pengar. oss

Från LTA fanns hämta.kommunen80. inte mycketatt

trafikverken och överLst har viktig roll när det gäller samordningenmellanen-
fårOm VV allakommungrânserna.LTA ska skötas regional instans.av en

håll.drar olika Det år väldigtblir det bara motorvägar. Kommunerna ettpengarna
får byråkrati.Lst inte blischackrande. ska samordna, det storenmen

l trafilggrknstgman,

pá nivåDet saknas politisk instans regional ligger över kommunernastyrd som- omrâde.nivån.under den nationella Det är regionsberedningensmen

på förhållande SamordningenBristerna LTA storleken till behoven.i beror ia-
stomjämvägmed jåmvägsinvesteringama behöver förbättras. När bygger enman

borde bygga anslutning för personresandeoch gods.man en

Det osäkerhet LTA-instrumentet: egenligenfinns haromen vem-
beslutanderätten
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Tjänsteman, Iänstrafikförbund

påJag regionalt med förankring. får frånpolitisk störretror ett pottorgan som en-
trafikverken. FårPrioriteringar mellan skaväg och järnvägar göras regionalt. man

måste själv såNu är det lätt uppvakta Verkenta att staten.pengarna man ansvar.
ocksåhar intressen.egna

tågtrafik på långaHela LTA-planeringen har löjets skimmer. Regional avståndett-
allt systemtänkande.vanligare. Kräver storregionai hantering. Mer
Om måste på nivå, låtakollektivtrafikenska öka nationellvill att styraman man men

VVregionerna prioritera inom sina Det är inte klokt har sektoransvarattramar.
för påkollektivtrafik väg

Tjänsteman, trafiksäkerhggsförbund

samrådsgrupp LTA-planeringen där kan fåVi har väl fungerande för ochen ge-
information. enda skevheter jag det lyfts väldigt mycket tillDe är attser pengar

så många hållplatskurar.busstrafiken. Det kanske inte behövs fullt

vg, intresseorganisatign

dåligt.Lst har klarat rollen planmyndighetför LTA Det har handlat politisksom om-
någonopportunism. LTA-anslaget sist för tillgodose del länet.stoppas att av

dåligt.Bypolitiken kommer tydligt fram i LTA-hanteringen.Vägnätet i länet är-
Staten har kollektivtrafiklänet har med järnväg.attstyrt genom ge mer pengar om
Det görs ingen värdering vad skall användas till.av pengarna

busshållplatserLTA-anslaget blir oftare med plastskänntak än ellerett annat- kälhål.gruslass för lägga igenatt

Expert

MOFLägg ihop LTA och mindre omläggnings- förbättringsarbetenoch VVsom-
har till påse politisktär styrd.en som

Emm

från självstyrelseorgan.LTA-planeringen borde flyttas lst till regionaltett-
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Tjänsteman, länsstyrelse

Lst har begränsade medel och kan inte göra pásystemomvandlingen-
transportsidan med stöd LTA-medel. Till fråndet krävs medel regeringen.extraav
Många synpunkter riktar sig till lämnastill lst. Kritik lst kanstaten kritikmotsom vara

otillräckliga roll.statensav

Vad gäller LTA följt föreskrifterhar VVs på bra resultatetsätt kundeett varitmen-
bättre. De sitter i lsts styrelse ofta sin kommun.representerarsom egen

Samarbetet mellan statliga nivånden och den kommunala behöver utvidgas. Det-
gäller det kommunala för infrastrukturanläggningaroch ävensystemet
kollektivtrafiken.
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på6 Vad behöver länsstyrelserna bli bättre

Komm

I lst styrelse handlar diskussionerna älgjakt. Men jagmest vet attom nye-
pálandshövdingen kommer ändra detta.att

Det för påviktigaste lst är lyssna kommunernai länet och inte skriva helaatt-
historieboken själv.

Kommunalråd

Det fatta fler beslut inom län och i samverkanär viktigt kan med deatt ettman-
trafikslag finns.som

Kommunalråd

så påLst kompetens De vill djävla bra miljö. De är litet väl drivande. Vi harvara-
råd páinte miljö. Med PBL det blivit bättre.världsmästare haratt vara

Kommun ordf Kommunförbundet i länet

Lsts samordnande roll borde ännu starkare.Vi har tillsett attvara-
förlroendemännen någothaft till har arbetsgrupper beredersägaatt om, som
ärenden. Vi har ned landshövdingensroll. Styrelsen är delaktig itonat

förespråkar,Iänsutvecklingen.Med Iânsparlament, vissa skulle det inteett som
någon större skillnad.vara

Landstingsrád

Lst fördjupa långsiktiga trafikekonomiskabehöver den kompetensen att tagenom-
fram byråkrati fönnåga umgåsunderlag Lst är och deras med denetc. atten
operativa verkligheten är ganska begränsad. Med ökat behöver dennaett ansvar
förmåga utvecklas.

Tjänsteman trafikvgrk

Lst behöver nyttoeffekterförutveckla kompetens kring vågnätets näringsliv och-
länets utveckling, regionalpolitisk kompetens. De behöver även samordnings-
kompetens samordnare i länet.statenssom

tvåTrafiksäkerhet testområden på. Påoch miljö är viktiga pröva rollernaatt ena-
området på områdethar VV djup andra har lst den breda kompetensenkompetens,
eftersom det handlar alla samhällssektorer.om

skulle lst än kunnaMed det miljöanpassade arbetatransportsystemet mernya-
inom samhällsplaneringenmed MKB. MKB skulle kunnat ex vara en

miljöfrågoma.kvalitetsäkring för hur sektorsintressenasköter
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Tjänsteman, trafikverk

uppnå målende trafikpolitiska samarbetemedFörutsättningen för lst åratt-
fråga diskuteratrafikverken. Det fram underlag,sätta dagordningen,är att taom

nåförslag och samstämmighet.olika med kommunerna

sårbarhet oftakommunikationsenheteneftersomdet endastDet finns inomen- Äventrafikfrågorna.medkommunikationsdirektören, arbetar omsomen person,
på håll förstärkningar, för kunna samarbetadet fungerar flera fordrasbra atta

med trafikverken.

Tjänsteman, trafikverk

Framförallt tycker jag lst bordeunderlagslämnarekunde bättre.Lst attvarasom- bedömningar,på och samhällsekonomiskabättre fram tatt ta argument exvara
jämvägsinvesteringar.vinsternäringslivets av

trafikverkTjänsteman,

När det gäller övergripandeSom gör de bra jobb.underlagslämnare ett mer- påDe bra utredningar, de årtrafikpolitik jag tveksam. ärutredningar ärtyp menmer
dåliga på följaatt upp.

Några detaljreglerahar ibland fel inställning.Lst ska inte utan ettexperter vara- påEtt bra exempelinvändningar utseendet.stöd till Lånsarkitektenhade motoss.
miljövárdarna. stenhårda kravställare, bra stöd.De ärhur det ska är men gervara

attitydfråga svårighetereller möjligheterDet är ser manen -

utvecklasär servicegraden.Dei sak. Vad behöverLst har god kompetens som- byråkrater. De behöver lära sigstödjande projektledareoch inteska mer omvara
näringslivets förutsättningar.

statligt verkTjängeman,

på,kunskapsnivåfinns mycket klaga inte när det gällerNär det gäller lsts att men- generalisteralldeles för mycketderas vilja och ambition. De är

Storstadslänenhar kompetens, detDet skillnader mellan lst.är stora mer men- Påockså på lst finns eldsjälar.beror mycket vissaperson.

dålig ointreseradeoch saknar kompetens.tillsynskultur. De ärLst har en- miljöfrågor.på Dedet gäller upprättar planerFöretagen vill visa sig linan närstyva
frågar inte efter det.riskanalyser, kommunernaoch lstoch gör men

Tän fikvr rrn n

måste Deroll trafiksäkerheten kompetensenöka. harSkall lst ha aktiv inomen-
juridisk kompetens det räcker inte.men
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T|änsteman, polismyndigheten

Kontakterna med tjänstemannasidanfungerar Menbra. kompetensenpå lst vad-
gäller trafikfrágor skulle kunna bättre, yrkesmässiga trafiken, lokalatvara ex
trafikföreskrifter där kommunernahar brister juridiskoch kompetens.

Tjänsteman polismyndigheten

Lst frånskulle ha uppdrag riksdagoch regering gåett granskareatt ochsom-
undersöka hur effektiv trafikpolitikenär. Det är ingen gör det idag. VVsom
utvärderar sig själv.

Tiänsteman, trafiksäkerhetsförbund

Lst skulle kunna aktivt framtidsfrágoma. på,Drivata ett initiativ.tamer grepp om-

liänsteman, länstrafikförbund

Det finns skillnader mellan olika lst jobbarhur i nätverk.stora man som- -katalysator, hur samverkaroch hur styr.man man

Vd, intresseorganisation

Glappet påmellan näringslivets krav påoch samhälletstransporter syn-
infrastruktur måste minskas.

Expert

påLst är bra utredningar hur det borde Man har länge skickat buntar tillom vara.-
kanslihuset. De blir bara liggande. måsteLst själva lösa problemen.

Expert

Lst fram material ibland bra, dåligt.tar är ibland Men det blir inget det. Detsom av-
blir hyllvärrnare. Lst kan inte själva föreslår.genomföra De rådighetvad de har inte
över planeringen.

Lst använder sannolikt på icke optimalt eftersomsättettresurserna-
sektorsintressena bekämpar varandra. Investeringesprojketförsenas fördyras.och

Tjänsteman. länsstyrelse

Vi har mycket mångagöra utredningarför. Vi likaatt är förpengar personer som- år15 sedan, har 100men ggr mer pengar.
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Tänsteman, länsstyrelse

Lst har bred på mångakompetens områden.Det saknas denär direktasom-
kopplingen till trafikeringen, kollektivtrafikent kommunernaoch landstingetex som

behärskar. En bredare beredningsgruppgemensamt skulle kunna lösningenvara
vid infrastrukturplaneringen.som

Arbetet har blivit mindre sektorsbundetpå tid. Men vissa intressensenare ges-
mindre vikt vid vägningen. Mönstretfinns även i samhället i övrigt: T miljö ärattex
viktigt medan näringslivsutvecklingär mindre viktigt. Vi klarar myndighetsrollenbra

nämedan svårthar till transportörerna.att ut

Kopplingen näringsliv behöver förbättras. Där har otillräcklig kompetens.mot- ÅTyvärr är till kompetensutvecklinganslagen för små. andra sidan behöver inte lst
ha gårall kunskap själv. Det lägga uppdrag.att ut

Det viktigtär utveckla rollerna inom lst. Vi arbetar med internaatt-
beredningsgrupper där även trafikverken Stårdeltar. kultur och miljöt emotex

fråganvarandra alltid i verksledningen.tas upp

Tjänsteman, länsstyrelse

Det finns skäl till självkritik i lst. inátvända.Vi har varit för hållaNu gäller det att-
ihop trafikärendena, till yrkestrafik hålleroch körkort breddase samman,
kompetensen frågornaoch driva i domstolar där det viktigaär avgöranden.

Det fordras förändrat arbetssätt i lst. Jobbar jurist i lst skallett kunnaman som man-
hela tratiklagstiftningen, handlägga gåärenden och kunna i domstol. Detupp vore
intressant med cirkulationstjänstgöringpå sålst fick helheten.att man se

lnom yrkestrafikområdenmåste lst höja kompetensen.Det handlar samarbeteom-
åklagare,med polis, skatteexpertis,kronofogde.

Vi behöver utveckla kompetenshur uppträder i domstol jurist, utbildningman som-
vårai ärenden, serviceutbildning, lT-utbildning.

T|änsteman, länsstyrelse

underlagsmaterial efterfrågas ofta fåoch skulle säga till fingeattom mer om-
skärpa till MKB, däremot, sköts illa. De görs konsultermedanoss. av servar.
Där skulle behöva bli bättre. så långtBetr lT har inte kommit med digitalisering

underlagsmaterial.av
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LÄRFTpåRåd/förväntningar7

Kommunalråd

LÄRFT. Det bådetillvara i gällererfarenheterviktigt kommunernasDet är tasatt-
små och kommuner.stora

Kommu l d

fåProblemetär de centralainfrastrukturutredning attDet är intressant m m.omen- ifrån någonting.släppa sigverken att

Langstingsrád

LÄRTF har blottläggs.problempá konflikterochärFörväntningen att som-

KommunförbundetiKommunalråd, ordf net

trafikfällor.bygga bortförMen det fordras attTrafiksäkerheten är viktig. resurser-
går hållet.andraavlövar lstförväntan är inte attMin utanatt man snarareman-

La r

myndighetsroll.Ists roll tillrenodling attJag förväntar mig vara enen av-

Landstingsrád

börjar sigMen det röraså många utredningar Rädsla för förändringVarför nu-Skåne, Kalmar, Jämtland.

någonaktörer Finns dettycker olikaKartlägg spretigheten. Vad gemensam-
linje

landstingTjänsteman,

olika sektorer. Hittamellanolika motsättningarklarar mixenHur enav avman- påfinns. Att allvar orkarorganisationsmodell tillvara detar manresurser somsom
LÄRFT inslag isakunderlag gör brakommermed ettproblem. Atti dessata tag som

denna debatt.

rkT"n e n r

lÅRl-l roller mellan lst-verk.tydligarepå det skall bli mycketärMin förväntan att- representativaför länet ochdialog med skallskall föraDe politiker varaen
samordningde klararmåste organisation görLst forma attkommunerna. somen

är de chanslösa.och samspel, annars
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Tjänsteman trafikverk

LÄRFTDet viktigaste kan bidra med fárär lst tydligt om det bliratt ett ansvar-
större eller mindre lika viktigt.är inte

Tiänsteman, trafikverk

Samla där de hör hemma och dem möjligheterattresurserna ge agera.-
Lägg frågoralla regionövergripande på lst infrastruktur, länstrafik, kultur, turism-Låt sammanhállalst och äskaosv. pengar.

Tjänsteman. statligt verk

Klarlägg vilket lst ska ha ytterligare.skär nedansvar om man-

Tiäuggmgn, statligt verk

LÄRFTAtt kommer med förslag på hur rollerna kan förtydligas.-

Tjänsteman, grafikverk

LÄRFT.Eftersom fungerardet bra här har jag förväntningarpáinga speciella-
sammanslagningen lst kan leda till den lst kontakten medatt tapparstoraav nya
verkligheten.

Tja" trafikverknsteman,

Det är viktigt klara Omrollerna och lst skall ha samordningsrollatt ut ansvaret. en-
bör de ha resultatansvar.Som det utanför.är är de helt Det är viktigtett attnu
utnyttja de finns i samhälleteffektivt.resurser som

lignstgmag, trafikverk

Det viktigaste är förtydliga Vem har för trafiksäkerhetenatt ansvaret. ansvaret-
En konflikt uppståkan även miljöansvaret.Vad skall VV göra, vad skall lstom
göra

Det finns osäkerhet LTA-instrumentet: har egenligen beslutande-en om vem-
rätten

hn

LÄRFTAtt ska komma med förslag till bättre styrning de olika rollerna.av-

l im n n

Min förväntan handlar det skall bli klara gränser mellan ansvarsomrádena.attom-
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polismyndighetenTjänsteman,

påhar uppgiftermellantydlig ansvarsfördelningJag förväntar mig oss somen- slagssamhållsansvar,trafikomrádet. vill lst har tydligare ettJag att ettse
trafikomrádet.páriksrevisionsverk

tsf"r ndrafiksäkerhTän teman

LÄRFT på lsts roll. Det finns ingentittapå väldigt viktigtDet ärFörväntningar att- ingen ochVarför finns det styrningväldigt olika.agerande. de ärrak linje i deras
då så inte drardå de ivägluppen ochSätt dem under attsamordning lst. somav

landstingen.

trafiksekerhetsförbungTiänsteman

LÄFlFT isåfalltrafikfrågor förtydligaochpå medlst ska arbetaAtt omger svar-
deras roll.

länstrefikförbundTjänsteman,

páinvesteringarna Fokuseraregional förankringHur hantera aven- LäggLTA-processen.regelverket. Borra iAndraplaneringsprocessen. mer pengar
vad.beslutarKartläggför samverkan.påsen formernai och över som omvemse

Expeg

beslutsfattandet.Ska det regionalaoklara. väl överDirektiven är se-

Expert

intressen ochroll tillgodose attkonstaterar lsts är statensAtt utredningen attatt- sak.det inte ärmåste intressenochsjälv tillgose sinaregionen att samma

Expert

radikala förändringar.medkontinuitetenän kommabetonaDet är viktigare attatt-
LÄFlFl det kritikdå sågjag direktiventill att motMin första reaktion varvar- KomKom har lagtområdet förefallerfrån överutrett. utKomKom Kommuniken.Hela

hállåtuppdrag olika etc.

Tiänetemen, länsstyrelsen

ärenden. Vi ärnivån skall ha dessaklarläggas den regionalaDet behöver om- braifrån ärenden. Vi harlst ettpå där skallständiga utredningartrötta taman
arbeta tillsammansTill sist villvill fortsätta med.med VV och detsamarbete

dominerar.lstprestige finns,och i den att storamed andra lst tstrunta som ex
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Bilaga L
LÄNSSTYRELSEN 15
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lg. 1996-06-24länsrâdet

UTVÄRDERINGLÄNSSTYRELSERNAS AVSAMMANFATTNINGAV
TRAFIKOMRÅDETLÄNSSTYRELSERNASROLLNOM

områdenafordon,trafikochlänsstyrelsemasroll inomutredningenSom deli omen
frågor, utarbetatsbesvara antallänsstyrelsernaombettsinfrastmkturhar att ett som av

Gunnel Svarsärskildautredaren Färm. haruppdrag denkonsultföretagetSinova av
Uppsalalän.Företrädarefrån länsstyrelser dei Stockholmsochsamtligainkommit utom

SinovaemellertidintervjuatsdirektStockholmslänharför länsstyrelseni genom
underhand.Från Uppsalalänhar redovisatsLänsstyrelseni Synpunkterförsorg.

Sammanställningensammanställning deinkomnaI detföljandelämnas svaren. geraven
väl bild desynpunkter framkommitinte komplettbild allade som en avav menen

huvudspår läggerlänsstyrelserna ut.som

trafikområdet länsstyrelsernamellanLl Fungerar ansvarsfördelningen
trafikverklandstingoch Övriga intressenterkommuner, och

länsstyrelserna ansvarsfördelninggällerinfrastrukturplaneringenNardet attanser
delsfastasamordningi huvudsakfungerarbra.Förarbetetfinns samverkans-och

infrastrukturfrågor planberedningarochbercdningsgrupperför t kommu-och ex
nikationsråd investerings-tillfälligt projektgrupperförstörresammansattasamt

ingårregelmässigtföreträdareför kommuner,objekt.l dessasamverkansgrupper
berördatrafikverk.Iansstyrelsenochövriga regionalaorgan.

detgallerLTA-planeringen ansvarsfördelningenregleradi förordningenNär är
riksvagsplaner planerför länstrafikanläggningarSFS 1988:1015och medom

beståendefinns särskildberedningsgruppändringar.l varjelän företrädareen av
för trafikverken.trafikhuvudmännen,länsstyrelsenoch Planenkommunerna.

styrelseefter Enligtfastställs länsstyrelsens remisstill kommunerna. flertaletav
länsstyrelserfungeraransvarsfördelningochsamordningtillfredsställandese mer

fråga5.under

Postadress Besöksadress Telefoni Telefax Postgiro
Landsstatshuset

86HALMSTAD Hospitalsgatan301 035-132000 75 12 3l 035-15 5183-3
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l9.-0-24Lansrådet

ansvarsfördelningenmellaniråderdetoklarhettrafiksäkerhetsområdetPå
årslänsförvaltningsrefonnmed1991sambandlänsstyrelsen.lochVägverket

samordnare trafik-skullefungeralänsstyrelsenuttaladeregeringen som avatt
nationelltåsinsidaVägverkethar1988/8954. etti länenprop.säkerhetsarbctet

trafiksakerhetsrådinrättatslänhar kflestal detrafiksäkerhctsarbetet.för sansvar ingårregelmässigtdessai länen.ltrafiksäkerhetsarbetetsamordnameduppgiftatt
trafiksäkerhets-ochtrafikverklänsstyrelse,landsting,kommuner,företrädareför

mellanläns-ansvarsfördelningenlänsstyrelserFlertaletförbund. attuppger
trafiksäkerhetsarbetetpåverkardettaotydligochVägverketärstyrelsernaoch att

insatsernedprioriterasinavalttill följd häravlänsstyrelserharNågra attmenligt,
trafiksäkerhetsområdet.

ansvarsfördelningenkörkortsfrågortrafikoch äryrkesmässiggällerdetNär
några friktionerregleradoch störreochVägverketlänsstyrelsemamellan

deuttalat gärnaemellertidNågralänsstyrelserhar settattföreliggerinte, att
sådansamordningsroll.Behovnationellaaktiv i sinvaritVägverket avmer

rådochteknikutvecklinggällervaddetföreligger samtsamordning a
tagitsjälvalänsstyrelsernaråda dettaharbotFöranvisningarför arbetet. att

trafik.yrkesmässigochsamrådsgruppför körkortinitiativ till en

På sektorsynenorganisationen vilket sätt är ettFungerar den interna
förbättralänsstyrelsernakunnaskulleorganisationen Hurförproblem

arbetssättsitt

välorganisationgenomgående länsstyrelsemas ärLänsstyrelserna attanser
infrastrukturplaneringen.Ingenkrävsideavvägningaranpassadför göraatt som

sinmotsvarandebredd kompetens.myndighetharannan

följdtilltvärsektoriellaarbetssättet,successivtutvecklatdetLänsstyrelsenhar a
Somvikten detta.års nämntsregleringsbrevbetonatregeringeniatt avsenareav

tillfälligaberedningsgruppertvärscktoriellaorganiseratharlänsstyrelsernaovan
förochmetoderinfrastrukturfrågoma. gällerkunskaperVadpermanentaföreller

utveckling,ständigtbehovtvärsektoriellt finnsdockarbete ett av

mellanroll samordnarelänsstyrelserna sinHur har utövat som
fåttfrågor intressen harintressen Vilka ochregionalanationella och

Dito för litetutrymmeför stort

nationellamellangällersamordningendubbelroll detLänsstyrelsenhar nären
företrädalänsstyrelsendetförstaskallregionalaintressen.Föroch statens
skall länsstyrelsenföraandrai länen.Fördetdenplanering skerintresseni som

planeringen.nationellaså beaktadei dendessablirframregionensintressen att

h:kansltl:na\90fl90l
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samordnings-ochprojektgrupperframförallt i deSamordningsrollenutövas som
planeringsunderlag.Läns-utarbetandelänsstyrelsenmedverkari samtgenom av

olikaslagockså samordningsrolli stratcgiarbetestyrelsen naturlighar somaven
länsnivå.sker

infrastrukturplanenngenfått förallt betydelseintressenDe störresenaresom
framgår RES-uppdragetmiljövårdsfrågoma. det kDettaochär natur- saav

KomKom-arbetet.ochi

tillhandahålla sektorövergripandelänsstyrelsenklaratHur har att
Efterfrågas materialunderlagsmaterial detta

vid behovunderlagsmaterialför kommunernasSamtligalänsstyrelserutarbetar
efterfrågas trafikvcrkcn.Materialetsmaterialöversiktsplanering.Detta ävenav

Trafikverken dekvalitet mellandeolika länen. ochomfattningoch varierar
miljö,efterfrågar handmaterialavseendekonsulterdessaanvänder i första natur,

fysiskplanering.kultunniljö och

LTAplanmyndighet förHur länsstyrelsernaklarat sin rollhar som

braLänsstyrelserna sig klaratrollen planmyndighetför LTAha ettanser som
ifrågasätter bordeNågralänsstyrelser emellertid intelänsstyrelsenävensätt. om

Somdetha för medelsförvaltningen, handhas Vägverket.ansvaret som nunu av
får Någralänsstyrelserroll övrigasektorföreträdare.Vägverketär äntyngreen

också utökadedet LTA-planeringenbordebör inteövervägasattanser om
föreslås länsstyrelsernaimedel i KomKom-utredningenförsättsom

VästernorrlandsochJämtlandslän.

sättAnvänder länsstyrelsen optimaltsina ettresurser

områdeinfrastrukturfrågomaFlertaletlänsstyrelser prioriteratäratt ettuppger
vilket betonasinomlänsstyrelsen, innebär nödvändiga Detavsätts. attatt resurser

denlänsstyrelsernaintebarautnyttjarkommunikationsdirektöremai arbetetutan
samladeexpertis finnsinomlänsstyrelsen.som

Vilken roll länsstyrelsensstyrelseL7 spelar

flestalänsstyrelser länsstyrelsemas visar intresseförDe styrelseatt ettstortanger
infrastrukturfrågoma. infrastrukturfrågor.Styrelsen sålunda allabeslutar i större
VidarefastställsLTA-planeni styrelsen.

hühnslñlenawámlwl
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1996-0624Länsrådet

frågor rörutskott/delegationerförsärskilda somlänsstyrelserharNågra utsett
frågor,regionalpolitiskaoch/ellerinfrastruktur

Enligtdessastyrelselänsstyrelsemasifrågasatthur utses.Någralänsstyrelserhar
alltförundvikaförregeringenstyrelsema attbordelänsstyrelser enutsesav

kommunalaintressena.debevakningkraftig av

demycketdenkörkorttrafikoch är attyrkesmässig artentrafikärendenRena av
styrelsen.behandlasisällan

länsstyrelsernasutvecklaområden viktigtdetvilka ärlnom att
kompetens

länsstyrelsen.utvecklasinombörIT-kompetensenlänsstyrelserFlera attanser
Blandandrakompetens-måsteförstärkas.EU-kompetensenAndra attanser

utarbetandeförmetoderuppmärksammasområden bör nämns avasom
kalkyler.samhällsekonomiskaochtransponckonomiska

allmänhetensBilregistret inverkatöverflyttningenharL9 Hur av
servicegrad

lågatill-klagomål denfårdedagligenlänsstyrelserFlertalet taemotatt omanger
Örebro. länsstyrelsernanödtillFolkringeri sinivid Bilregistretgängligheten

läns-belastningonödigtill. innebärhjälpa Dettafrågar dessakanoch enom
växlar.styrelsemas

läns-samordningnödvändiglänsstyrelserna överL10 Hur hanterar
gränserna

konstel-olikailänsgränsemaredovisar dearbetarlänsstyrelser överSamtliga att
i VästsverigeutarbetatskommunikationsstrategierharGemensammalationer. a

länsöver-län.Loch M DetE, G,H, K,län ochi sydlänenochPS, N, O. R
tillmedhänsynnaturligdel i arbetet attsamarbetetbetraktasgripande somen
medläns-Någotproblemfleralän.sträckersigoftastochjärnvägarvägar genom

föreligga.samarbeteöverskridande anses

Framtidsfrågor

i läns-genomgående dimensionhamedförtEU-medlemskapet nyanses en
undantag.Kommunikationsfrågoma härvidingetarbete. utgörstyrelsemas

h:kansl|Iena\9606l90l
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gäller länsstyrelsernaNärdet lT framtidapotentialför informations-storser en
infonnationsinhämtning.någraspridningoch länhardetl bildatssärskilda

lT-frågor,för oftamedsamverkansgmpper företrädareför länsstyrelserna,
högskolan, landstinget någrakommunerna, ochnäringslivet.l länharstrategier

infrastrukturenför lT-områdetutarbetats.

Råd/förväntningar

Många framhållerlänsstyrelser vikten länsstyrelsemassamordningsrollattav
infrastrukturområdetbibehållsochförstärks.Dettvärsektoriellaarbetssättet
innebär länsstyrelsemaharmycketgodaförutsättningar dessahanteraatt att
frågor för samhälletoptimaltsätt.lngen organisationkanersättaett annan
länsstyrelsen detgäller motståendenär väga intressen.att samman

Några föreslårlänsstyrelser LTA-ramama föreslåsutvidgas isättatt som
KomKom.Detbör till beredningsgruppenför beslutaLTA för-attvaraupp om
delningen underhålls-mellan investeringsåtgârder.och

Som alternativtill LTA-planeringenföreslårnågralänsstyrelser läns-ett att
styrelsema uttaladrollbör beställare infrastrukturinvesteringar.somen av
Dettaskullekunnaske länsstyrelsernafårtill uppgift samordnaattgenom att
regionala lokalaoch intresseni länsplan trafikområdet.för infrastrukturen
Dessaplanerskullesedanläggastill grundför infrastrukturbeställningar.Pådetta

skullelänsstyrelsemasrollsätt regeringenskommunikationsdepanementetssom
företrädareförstärkas.ldagverkardet kornmunikationsdepartemcntetsomom
hellreverkar trafikverken.För ökatinflytande infrastruktur-överettgenom
investeringarnatalardetfaktum huvuddelen dettotalatrafikarbetetskeratt av
lokal nivå.ochregional

Ansvaretför trafiksäkerhetsarbetetmåstetydliggöras. oklarheterlederNuvarande
till dubbelarbete Någraochineffektivitet. länsstyrelserifrågasätter läns-om
styrelsernaskallhakvarsinsamordningsroll.

Någralänsstyrelserbetonarbetydelsen långsiktighetökad stabilitetiochav
trafiplaneringen.

h:kan:Irlena\96061901
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FRÅNFÖRSLAG BilagaOBSERVATIONER OCH 5
OMVÄRLDSANALYS, ANALYSINTERN

HEARINGSAMT

intervjumaterialet. Deltagarnapreliminär analysVid hearingen redovisades aven
åtgärder.tillmed förslag Dettapå analys och bidrogsynpunkter dennalämnade

juni.med LARFT den 25avstämningsmötetredovisades vidmaterial

problemetegentligenVad är1

Är lst regeringens förlängdadubbelroll förvirrar.Länsstyrelserna lst har en som
intressenade regionalaeller företräder lstarm

driversvenska sjukan. Nu 60centralisering är denSektorisering och
sektorspolitik.generaldirektörer sin

ihop medsektorsambitioner inte vägsfördelas enligtPengarna som
regionalpolitiska ambitioner.

Är lsts rollansvaroch vad är kommunernas statens attVad är statens ansvar
regionaltagera

infrastrukturlrágor.centralt verk förDet finns inget

pá juridiska och tekniskatjänstemänbesluten överprövasDe lokala politiska av
grunder.

delmål.trafikpolitiskaMotstridiga

saknas.Helhetssyn

samhällsplaneringtrafikplanering ochkonflikten mellanHur ärstor

har kommit bort.Verksamhetsansvaret

Förslag:

påMedelstilldelning längre sikt och med helhetssyn.

med mandat och kompetens.Kraftfulla regionala aktörer

forumKvalitativt förstärkt lst eller annat

Sinova.
mentlmnsult;Man
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2 Roller

Staten affärsidésaknar för lst.

Någon måste för den regionala ochstatens acceptans att transport-ansvara
trafikplaneringen.

bådeFel trafikverken är beställareoch följersjälva sin verksamhet.att upp

mäl påverka.Lst fastställer de inte kansom

påKommuniken trafikverken pályssnar än lst.mer

Dra förmån förned länsadministrationentill kommunerna.Lst ska ägna större kraft
än idag till kommunerna statligahur använder deatt se pengarna.

påLägg regionövergripandefrågor länsstyrelsen: infrastruktur, länstrafik,alla
kultur. turism osv.

Det behövs statlig regional samordning behövs styrelse över läneten men en-

Inga skäl ändra för yrkestrafik,körkort, fordonsskattoch bilregistret.ansvaret

Förslag:

Skapa jämbördig till sektorsintressena.motparten

masteRegeringen tydlig med vad den vill med lst.vara

Förstärk lsts roll länk mellan trafikverken.som

Ge lst större del investeringsmedlen.av

Samordning3

ändåLst har ingen politisk plattform. inget mandat och inga ska lstpengar.
Åtgärdernasamordna. medlen via trafikverken eller landstinget.styrs av

Samordningen själva.mellan trafikverken sköter verken bra

svårigheterLst har samordna över länsgränserna.att

trafikverkenLst har viktig roll det samordningenmellan och övernär gälleren
kommungränsema.

frånSamordnade tillsyner lst.möter intressesvagt

Silxova.
mentluznxulrørMana
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nivå utvecklas.på centralsamspelYrkestrafik -
lst-processen.den internaiintegrerasMiljöfrágorna

samordnas.regionindelningarolikaTratikverkens

åtgärder.år vissaförän 10planeringshorisontKortare

GIS.lT-hjälpmedel, tGemensamma ex

yrkestrafik.körkort,länsstyrelservägverksamarbetskulturenUtveckla -

Trafiksäkerhet4

Lstkonstig.mycketblivitrollIststraiiksâkerhetstrágomaharöverSedan W tog
skrivbordsprodukter.baraförslag blirLstsstynnedel.saknar

ochWpolis,Det ärtrafiksâkerhetsarbetet.roll inomobetydligmycketspelarLst en
traiiksäkerhetsrádet.verkarkommuner genomsom

händer inget.utredningar,mångagörsDet senmen

och intressenteraktörerFleranätverksorienterat.ârtrafiksäkerhetsarbetetDet nya
roller.söker sinalstän

trafiksäkerhet.ochyrkestrafikförmellan ansvaretsambandfinnsDet

Eåälâg;

trafiksäkerheten.församordningsansvarnågotinte haLst bör

Lânstrafikanlâggnlngar5

intefördelas rättvist,skaPengarnai LTA.märksoch detbypolitikefPolitiker är
effektivt.

kollektivtrafikförsektoransvarW harkloktinte attärDetför tungt.vägerWs syn
på väg.

blirverkligenskulle detLTA-nâtet, enförhela ansvaretfickBanverketOm
upprustning.

plottrig.förärFördelning resurserav

Sinova.
Managnnmrinnrulter
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Prioriteringar mellan väg och järnvägar ska göras regionalt. Får man pengarnamåste själv taman ansvar.

Det är uppenbart lst ska haatt för LTA-planen så måsteansvaretom ansvaret
klargöras och utökas till omfatta allaatt insatser pågörs det regionala statligasom
väg- och järnvägsnätet.

Förslag:

Länspotter nuvarande LTA anslag investeringskaraktär.+ av

Använd nuvarande LTA-beredningsgrupper för beredningen fördelningenav nya
länspotterna.

Se över riks- och länsvägsindelningen.

Förbättra samordningen med järnvägsinvesteringarna.

6 Vad behöver länsstyrelserna påbli bättre

Att fram ochta samhällsekonomiskaargument bedömningar, näringslivetst ex
vinster jämvägsinvesteringar.av

Lyssna på kommunerna och inte skriva historiebokensjälv.

Lst páär bra dåligautredningar, på följaattmen upp.

Lst har mycket göra utredningarföratt fram ambitiösatarpengar en massa-trafikpolitiska frågan är hur kraftfullt kanprogram, men man agera.

Lst skall stödjande projektledareoch inte byrákrater. Lst behöver lära sigvara mer
näringslivets förutsättningar. Lst är alldeles för mycket generalister.om

Lst skulle kunna aktivt framtidsfrágoma.ta ett Driva pá, initiativ.tamer grepp om

Utvidga samarbetet med trafikverken.

Utveckla lT-kompetens.

Sirxova.
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"r :

förmåga prioritera.attBättre

alternativaplaneringsunderlagförframoch att takompetensHögre resurser
regionalt.Sika nyttjasinriktningsbeslut.

på lst.Länsrådsberedning
ökas.lstKommunikenSamspel -

trafikområdet.påutvärderingar

LÄRFT medbidrakanviktigasteDet7

viktigt.likaär intemindreellerblir störreom detfår tydligtAtt lst ett ansvar

lst Sättsamordningstyrning ochdet ingenVarför finns avolika.väldigtLst agerar landstingen.drar ivägså de intedå,då och attunder luppen somdem

samordning.klararlst-organisationformaförunderlagGe att somen

investeringarnaförankringregionalHur hantera aven
regelverket.Andrapá planeringsprocessen.Fokusera

förformernaöverpåsen ochiLägg sei LTA-processen.Borra pengarmer
samverkan.

vad.beslutarKartlägg omsomvem

måste tillskapas.tralikorganregionaltansvarigtEtt

trafiksåkerhetsarbetet.irollernaKlargörande av
Tvåförankring.ökadochökat intresseLTAförmedel samtochUtökat ansvar

länsplan.ochnationell plannivåer räcker:

BISLlo
min 5wübâøv

Silxova.
Mu mnagtmmt:mm
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