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1. Inledning  

Trafikverket har ett regeringsuppdrag under 2019–2022 om att genomföra informations- 

och kunskapshöjande åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet1. Denna 

rapport är en del i regeringsuppdraget och utgör ett underlag till den årliga 

resultatkonferens om klimat och transporter som Trafikverket ska arrangera inom 

uppdraget. Rapporten ska framför allt beskriva goda exempel på åtgärder som ger 

klimatnytta i närtid och som aktörer kan kopiera eller skala upp. Trafikverket hänvisar 

därför till andra rapporter när det gäller beskrivning av klimatmål för transportsektorn, 

nuläge och möjligheter att nå mål.     

 

1.1. Syfte   

Syftet med rapporten är att översiktligt beskriva pågående arbete, med fokus på åtgärder 

som kan ge stor klimatnytta för berörda myndigheter och aktörer i deras planering och 

verksamhet, kopplat till klimatmålet för transporter.    

 

1.2. Avgränsning   

Rapporten och resultatkonferensen avgränsas till att omfatta klimatpåverkan från trafik.  

Klimatpåverkan från byggande och underhåll av transportinfrastruktur är viktigt, men 

tillhör andra sektorer och ingår inte i klimatmålet för transportsektorn till 2030. 

Trafikverket arrangerar även en särskild årlig konferens om klimatkrav på 

transportinfrastruktur.    

Beskrivningen av åtgärder med stor klimatnytta avgränsas till insatser som är genomförda 

och som kan kopieras och skalas upp i närtid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Regeringsbeslut 2019-03-21 N2019/01344/TS   
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2. Mål, nuläge och utveckling  

2.1. Mål  

Sveriges klimatmål och specifikt klimatmål för transportsektorn beskrivs bland annat på   

Naturvårdsverkets webbplats, i Sveriges klimathandlingsplan samt i Trafikverkets   

kunskapsunderlag om energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan:    

 Naturvårdsverkets webbplats  

 Sveriges klimathandlingsplan: Regeringen (2019) En samlad politik för klimatet – 

klimatpolitisk handlingsplan, prop. 2019/20:65  

 Trafikverkets kunskapsunderlag: Trafikverket (2020) Kunskapsunderlag om 

energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, 2020:084.  

 

2.2. Nuläge och utveckling 

Naturvårdsverket har i uppdrag att följa upp växthusgasutsläppen från samtliga sektorer. De 

konstaterar att utsläppen från inrikes transporter ökat något mellan 2020 och 2021 vilket beror på 

ökad biltrafik. Ökad inblandning av biodrivmedel och elektrifiering samt ökad energieffektivitet i 

fordonen dämpar utsläppsökningen. Utsläppen 2021 är dock lägre än 2019, det vill säga innan 

pandemin. 

Under 2022 har Naturvårdsverket även haft i uppdrag att ta fram underlag till regeringens 

klimatredovisning. Underlaget omfattar bedömningar av utsläppsutvecklingen mot etappmålen år 

2030, 2040 och 2045.  Naturvårdsverket bedömer att klimatmålet för den icke handlande sektorn 

till 2030 och klimatmålet för inrikes transporter till 2030 kan nås med de styrmedel som är 

beslutade. Däremot bedöms inte målet till 2040 nås med nuvarande styrmedel men skulle kunna 

nås om de styrmedelsskärpningar som aviseras på EU-nivå implementeras. Målet till 2045 ser inte 

ut att nås även om aviserade styrmedel implementeras, men gapet har minskat betydligt jämfört 

med tidigare års klimatredovisningar 

Trafikanalys har i uppdrag att följa upp de transportpolitiska målen, där klimatlagens delmål för 

inrikes transporter är ett etappmål inom hänsynsmålet. Deras slutsats är att minskningen av 

utsläppen på grund av pandemin stannat av och att det finns en risk att inte nå etappmålet till 2030. 

 Naturvårdsverkets hemsida med officiell statistik, 2022-09-20 

 Naturvårdsverket (2022) Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen, 

NV-08742-21 

 Trafikanalys (2022) Uppföljning av de transportpolitiska målen 2022, 2022:11  
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https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.regeringen.se/4afbe4/contentassets/61f93d2abb184289a0c81c75395207b6/en-samlad-politik-for-klimatet--klimatpolitisk-handlingsplan-prop.-20192065
https://www.regeringen.se/4afbe4/contentassets/61f93d2abb184289a0c81c75395207b6/en-samlad-politik-for-klimatet--klimatpolitisk-handlingsplan-prop.-20192065
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1433386/FULLTEXT02.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1433386/FULLTEXT02.pdf
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/caf14fb0008a41d29b9d51228f874fcb/underlag-klimatredovisning-2022.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2022/rapport-2022_11-uppfoljning-av-de-transportpolitiska-malen-2022.pdf


3. Åtgärder för att nå mål – goda exempel  

37 aktörer presenterar sina exempel på åtgärder inom transporteffektivt samhälle som också 

bidrar till att utsläppen från inrikes transporter minskar. Det finns exempel som rör både 

personresor och godstransporter. Observera att texterna i det följande är aktörernas egna, 

och ordet ”vi” syftar därför inte på Trafikverket utan på respektive aktör. 

Trafikverket strävar mot ett transportsystem med minimal klimat- och miljöpåverkan. I vårt 

eget arbete med klimatåtgärder skiljer vi på åtgärder i infrastrukturen och åtgärder som 

leder till en förändrad användning av transportsystemet. Det är en del i arbetet med att nå   

klimatmålet för inrikes transporter. För att åstadkomma en reell förändring är det viktigt att 

alla aktörer som antingen ansvarar för delar av infrastrukturen eller använder   

transportsystemet samverkar. Ensamma kan vi inte nå ett fossilfritt transportsystem eller en 

klimatneutral infrastruktur. 

Syftet med denna resultatkonferens för klimatmål för inrikes transporter, Grönt ljus 2030, 

är att sprida kunskap om vilka åtgärder som ger stor klimatnytta i närtid. Konferensen och   

denna beskrivning av goda exempel, fokuserar på åtgärder som leder till att utsläppen från   

personresor och godstransporter minskar. De flesta av exemplen som presenteras är   

genomförda och kan kopieras av andra för att öka takten i arbetet med att nå klimatmålet 

för inrikes transporter. Kontaktuppgifter till den som har genomfört åtgärden finns i   

materialet.    
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3.1  dELbilspool i Kalmar 

dELbilspoolen är en bilpool med elbilar i Kalmar vilken skapar tillgång till elbil pa ̊ ett 

smidigt och kostnadseffektivt sätt. dELbilspoolen erbjuder bilar med olika prestanda och 

räckvidd, samtliga stationerade i Kalmar. Bilarna är laddade och klara vid hämtning och 

räckvidden för de olika bilarna varierar mellan 15–40 mil innan bilen behöver laddas igen. 

För bokning krävs medlemskap i tjänsten Move About. Vid bokning anges tid och plats och 

bilen öppnas med hjälp av sms. Alla kostnader för försäkring, eventuell trängselskatt och 

annat ingår. Via Move About kan även elbil bokas i andra städer. 

dELbilspoolen har funnits sedan 2013. Antalet bokningar har ökat stadigt till ca 7000 

årligen de senaste åren. Den totala körsträckan har de senaste åren legat på drygt 200 000 

km per år fördelat på 7500 resor. 

dElbilspoolen är ett samarbete mellan Kalmar Energi, Kalmar läns museum, Kalmar 

kommun, Kalmarhem, Länsförsäkringar Kalmar län, Glebes, Länsstyrelsen Kalmar län, och 

Rikshem. Dessutom finns flera företagsmedlemmar och drygt 400 privatmedlemmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Fördelar med elbil är många, det är bland annat miljövänligt och tystare än bilar med 

förbränningsmotorer. Elbilar ersätter också andra typer av mindre klimatsmarta bilar, enligt 

Kalmar Länsmuseum ersätter varje poolbil 5-7 andra bilar (generella uppgifter). 

De samarbetspartners som står bakom initiativet har ett starkt engagemang för en 

hållbar utveckling och arbetar aktivt för en fossilbränslefri region. Samarbetet gör 

skillnad och visar på kraften i lokala samarbeten. Samarbetet med Move About 

skapar möjlighet att kunna boka elbilar med samma system i flera städer. 

dELbilspoolen har som ambition att öka antal medlemmar, antal bilar, geografisk 

spridning, antal samarbetspartner, mil, bokningsfrekvens etc.  Kalmar kommun 

anser att detta är framtidens mobilitet. 

Korta fakta om åtgärden  
Transport- och trafikslag: personresor, väg  

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Örjan Molander, Kalmar läns museum, orjan.molander@kalmarlansmuseum.se 
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3.2 Hyrcykelsystem i Varberg 

Hyrcykelsystemet i Varberg omfattar 100 cyklar fördelade på 23 hubbar. Systemet har 

hittills haft 5535 uthyrningar och 2682 unika användare. Cyklarna är en modifierad variant 

av cykelmodellen Crescent Tove.  

I samband med etableringen av systemet identifierades välbesökta platser baserat på säsong 

samt flöden. De populäraste hubbarna är Sjöallén, Torget, Kåsa och Apelviken vilket tyder 

på att många cyklat mellan centrum och Apelviken. Antalet uthyrningar under 2021 låg på 

en högre nivå under perioden juni-september, med en markant höjning under juli-augusti. 

De flesta kunderna hyr cykel i 30 minuter. 

Vid avslutad hyra kan kunden betygsätta systemet på en skala 1-5 och Varbergs genomsnitt 

för 2021 låg på 4,68. Kunden kan även välja att skriva en kommentar vilka visat att gott 

skick på cyklarna ger nöjda kunder. 

Det ekonomiska utfallet 2021 visar att intäkter från näringslivet samt hyresintäkter juni-sept  

uppgick till 395 000 kr. Kostnaderna för samma år uppgick till 860 000 kr vilket inkluderar 

engångskostnader för uppstart och löpande kostnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Systemet uppmuntrar till cykling. Det är en hållbar affärsmodell för hyrcykelsystem i en 
medelstor stad. Hyrcykelsystemet bidrar till att göra Varberg till en mer hållbar destination 
och livsplats samt stärker Varbergs position som cykelstad. Det stärker samtidigt vi-känslan, 
att näringslivet och kommunen jobbar tillsammans. Det skapar även samarbeten internt 
med trafikavdelningen och samhällsutvecklingskontoret. Synlighet och igenkänning 
identifieras som framgångsfaktorer. 

Korta fakta om åtgärden  
Transport- och trafikslag: personresor 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Johanna Östheden Andersson, Näringsliv- och destinationskontoret Varbergs 

kommun, johanna.ostheden.andersson@varberg.se 
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3.3  Effektiv fordonshantering i Gävle kommun 

Gävle kommun har sedan 2015 haft ett politiskt uppdrag att kommunens fordonsflotta ska 

administreras och hanteras av Gavle Drift & Service AB, där fordonen kontinuerligt har 

bytts ut till fossilfria fordon med mål att alla ska vara fossilfria år 2025. De har en egen 

verkstad för service och enklare drop-in ärenden, samt tvätthall där de utför invändig och 

utvändig rekond av bilarna. Fordonsparken omfattar idag ca 420 fordon fördelat på el-, gas- 

och HVO dieselbilar, och därför är den redan 100% fossilfri i teorin. Men i praktiken tankar 

en andel på 70-80% av användarna av dieselbilarna med HVO diesel, och därmed är det 

många som tankar vanlig diesel vilket utgör den sista utmaningen för att uppnå målet.  

Framgångsfaktorer man identifierat är främst det centraliserade fordonsansvaret, koncept 

för att frigöra tid åt verksamheterna, infrastruktur (2 biogasstationer och bra utbyggd el-

infrastruktur), upphandling, systemstöd, ny teknik samt digitala körjournaler. Utmaningar 

som identifierats är räckviddsångest, tanka ”rätt”, att kostnader synliggörs vilket gör att 

centraliseringen har upplevts dyrare samt förändrat tankesätt - tillgång istället för innehav. 

Man har även skapat en centralt belägen bilpool som i dagsläget innefattar 5 stycken bilar 

som får bokas och nyttjas av två av kommunens sektorer. Tanken framåt är en större bilpool 

med endast elbilar som kan nyttjas av kommunanställda i fler sektorer som är centralt 

belägna.  

Sedan 2020 omfattas även tjänstecyklar i fordonsansvaret. Man har upprättat ett koncept 

likt fordonscentraliseringen, med hyresavtal och serviceavtal vid nyinköp. Förutom cyklar 

kan det gälla elsparkcyklar, par- eller lådcyklar. Hyresavtalet är baserat på en 

avskrivningstid på 36 mån, serviceavtalet är baserat på årlig service, däckskifte och tvätt. 

Cyklarna får en egen id-märkning kopplat till vårt systemstöd för enkel felanmälan. 

 

 

 

 

 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Systemet innebär färre bilar totalt hos verksamheter då det erbjuder samnyttjande i stället 

för ägande och ett bredare utbud av fordon. Cykelcentraliseringen innebär att 

verksamheterna köper en tjänst med en trygg, säker och funktionell cykel. Detta frigör tid åt 

verksamheterna som i stället kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.  

Vidare arbetar man med rapporter och uppföljning, allt från beläggningsgrad till 

drivmedelsrapporter. Några verksamheter brukar inte fordon dagligen och då är 

samnyttjande ett bra alternativ, både från ett ekonomiskt och ett hållbart perspektiv. För 

framtiden identifieras möjligheterna att en fordonspolicy ska ge mer ansvar och ett tydligare 

mandat.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg  

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Therese Eriksson, Gavle Drift & Service, therese.eriksson@gavledriftservice.se 
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3.4  Rena resan och sommargator i Örebro 

För att minimera biltrafiken och öka gång- och cykeltrafik har Örebro kommun årligen 

avsatt bilfria sommargator. Bilar och parkering har fått lämna plats till mötesplatser som 

uppmuntrar till vistelse och aktiviteter. Sommargatorna har pyntats med bänkar, 

hängmattor, konstverk, hinderbana, cykelparkering, stadsodling, bygglek (samarbete med 

Konsthallen) sommarblommor och klätterväxter. Man har även gjort om ett övergångställe 

till 3D-konstverk. 

Arbetsgruppen bakom sommargatorna brukar vara från Stadsbyggnad och Tekniska 

förvaltningen i samarbete med Open Art. Initiativet till projektet kom ursprungligen från 

politiken. Det första försöket med sommargator gjordes 2015 och lärdomar från tidigare års 

utvärdering har beaktats vid planeringen samt fungerat som underlag till utveckling. 

Kriterier som används vid val av plats är att platsen/gatan ska ha potential för stadsliv enligt 

space syntax-analys, ha höga gångflöden samt praktisk genomförbarhet. Kommunikation 

med boende, verksamma och allmänhet har också varit viktigt. Utvärdering har skett på 

olika sätt, till exempel genom snabbintervjuer på plats och enkäter. 

 

Örebro kommun har även utfört markmålningar på gång- och cykelbanor i Örebro inom EU-

projektet Fossilfritt 2030- Rena resan. I projektet har man beaktat val av plats, att färgen 

ska vara ett halkfritt underlag och ett medskick till andra kommuner är att fundera på hur 

länge man tänker sig att en markmålning ska finnas på plats då avveckling oftast kräver 

omasfaltering. Örebro kommun har genom utvärdering konstaterat att markmålningarna 

inte hade så mycket påverkan på ökad andel cyklande, men att de tillfrågade medborgarna 

tyckte att det utgör ett positivt inslag i staden. Örebro kommuns medskick gällande 

sommargator är att hitta en struktur som går att återanvända – sätta kriterier av val av plats 

och samarbeta med andra enheter/förvaltningar, utvärdera, dra lärdomar och förbättra- 

kanske kan ett test bli en permanent åtgärd? Våga testa! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klimatnytta och andra positiva effekter 
Sommargatorna bidrar till att öka stadslivet, möjlighet till aktivitet och vistelse på en plats 
där oskyddade trafikanter annars inte är prioriterade. Andel biltrafik på den valda platsen 
minimeras helt, vilket ger ökad trygghet/säkerhet för gång- och cykeltrafikanter. 
Cykelparkering får också ta plats istället för bilparkering. Sommargatorna har historiskt sett 
fått väldigt positiva reaktioner från allmänheten. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Linnéa Lorinius, Örebro kommun, linnea.lorinius@orebro.se 
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3.5  Trygga och säkra skolvägar i byggområden i Malmö 

Malmö stad arbetar med trygga och säkra skolvägar i byggområden genom 

trafikanordningsplaner. Två exempel är vägarna till Elinelundsskolan och Neptuniskolan. 

2019 omlokaliserades 600 elever i årskurs F-6 från Djupadalsskolan till Elinelundsskolan i 

Malmö. Inför omlokaliseringen analyserades elevkartan/upptagningsområdet över vilka 

områden eleverna rörde sig för att identifiera högre elevdensitet och ett område pekades ut 

för behov av extra insatser. I området placerades skyddsbarriärer ut som försetts med 

reflexer i ändpunkterna samt skyltning för att visa var gång- och cykeltrafik ska lokaliseras 

under tiden bygget pågår. Gång- och cykeltrafik kopplades ihop med befintliga gång- och 

cykelvägar och tillfälliga farthinder placerades ut vid övergångsställen. 

Neptuniskolan invigdes 2019 och rymmer ca 500 elever i årskurs 7-9. I närhet till skolan 

leddes Skeppsgatan om och trafikanordningsplan med tillfälliga åtgärder upprättades. 

Planen innehöll en provisorisk väg, tillfällig belysning, linjemålning, övergångsställe och 

staket för att skydda träden samt omdirigering av gång- och cykeltrafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Genom åtgärderna skapades en trygga och säkra skolvägar. Eleverna vid Djupadalsskolan 

var vana vid att kunna gå och cykla till skolan, vilket de tack vara insatserna kunde fortsätta 

med även under omlokaliseringen. 

Korta fakta om åtgärden 

Transport- och trafikslag: personresor, väg  

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Linda Dalundh, Malmö stad, linda.dalundh@malmo.se 
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3.6 Stimulansåtgärder – ”Corona-åtgärder”  
Temporära gång- och cykelåtgärder under pandemin 

I april 2020 gav Trafiknämnden i Göteborgs stad i uppdrag till trafikkontoret att ta fram 

stimulansåtgärder för att skapa bättre möjligheter till rörlighet i staden utan att öka 

smittspridningen av Coronaviruset. Platserna och åtgärderna som valdes ut var: 

 Tillfällig cykelfartsgata och bredare gångbana på Linnégatan samt 

Landsvägsgatan/Ernst Jungens Plats vilket omfattade målade linjer i blått och 

grönt, målade symboler/pictogram,  dekaler på marken och budskapsskyltar. 

 Tillfällig sommargågata på Kungsgatan mellan Kaserntorget och Esperantoplatsen. 

 Tillfällig möblering längs med Vallgravsstråket. 

Intervjustudie och utvärdering av cykeltest på Linnégatan och Landsvägsgatan gjordes i 

augusti och september/oktober 2020 där åtgärderna fick ett betyg på ca 3-4 på en 5-gradig 

skala. Fotgängarna var generellt mer positiva än cyklisterna. Utöver dessa platser med större 

konkreta åtgärder utfördes även andra åtgärder så som tillfällig möblering i anslutning till 

uppställning av foodtrucks, taxelättnader för uteserveringar, kommunikationskampanjer att 

gå istället för att ta kollektivtrafik mm. 

Framgångsfaktorer som Göteborgs stad har satsat lite extra på för projektet var det interna 

arbetssättet och samarbetet mellan förvaltningar (viktigt för att få god framdrift och skapa 

tydliga trafikmiljöer). Göteborgs stad lyfte fram att tydliga lösningar är A och O, att enkla 

åtgärder i mindre komplexa miljöer blir oftast tydligare och får därmed också en bättre 

efterlevnad, att använda material och möbler som enkelt går att ta bort/förvara eller 

återanvända på andra platser. Det var också viktigt att ha enhetlighet för att skapa förståelse 

och värde, samt att genom kommunikation, information samt kontinuerlig dialog med 

inblandade näringsidkare och medborgare skapas mindre förvirring och irritation. Det är 

svårt att skapa något som passar alla. 

 

 

 

 

 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Klimatsmarta transportval som cykel- och gångtrafik gynnades. Åtgärden gav mer utrymme 

för gående och cyklister genom att skapa en trafikmiljö/gaturumsmiljö som ”styrs” av deras 

villkor. Göteborgsstad upplevde att temporära åtgärder var ett bra sätt att testa en idé för att 

se vilken påverkan och effekt den får på trafiksystemet innan den görs permanent. Det var 

även bra för att testa intresset och möjligheten för säsongsbetonat platsskapande har 

definitivt fått mer spelrum i ordinarie planering.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg  

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Martina Fahlcrantz, Göteborgs stad, 

martina.fahlcrantz@trafikkontoret.goteborg.se 
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3.7 Cykellänken Skäggetorp - Stadsmiljöavtal Linköping 

Linköping har som mål att bli CO2-neutralt till 2025 och i strategin ingår att förbättra 

förutsättningarna för cykling. Nio prioriterade huvudcykelstråk har identifierats och utifrån 

dem har konceptet Cykellänken skapats. Cykellänken står för cykelvägar med genomtänkt 

utformning vilket innebär; 

 cykelbanor för dubbelriktad trafik som är 3,20 meter bred (även gångbana 1,80 

meter bred) 

 heldragen linje som separerar gång- och cykelbana samt mittlinje i cykelväg som 

separerar cykeltrafik 

 gångsymbol respektive cykelsymbol med riktningspil målas i jämna intervall 

(nedsänkta i asfalten) 

 cyklister och gående har högsta prioritet mot korsande motorfordonstrafik 

(hastighetssäkrade cykelöverfarter/övergångsställen, väjningsplikt) 

 vägarna är anpassade till befintlig miljö 

Cykellänken har en egen visuell identitet med namn, symbol samt grafisk profil vilket 

samverkar för att skapa såväl orienterbarhet som identitet för att det ska vara tydligt vilka 

vägar som hör till Cykellänken. Ytterligare behov av cykelväg har identifierats och systemet 

kommer eventuellt byggas ut vidare. 

Cykellänken till Skäggetorp utgörs av ca 2,5 km och på sträckan har man infört 

komfortåtgärder i form av vilostöd för cyklister, automatisk detektering och “vilande grönt” 

för cyklister i en av signalerna. Sträckan har högsta prio på drift och underhåll (sopsaltning). 

Under genomförandet har man utgått från befintliga cykelbanor och behållit överbyggnader, 

återanvänt belysningsstolpar, bytt ut armaturer och gjort lokala anpassningar. Man har även 

haft kampanjer för att visa på att Skäggetorp är utpekat område, hållit intervjuer med 

referensgrupper, haft Prova-på kampanjer samt invigning. 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Man har sett en ökning cykeltrafik 13% i stråket (5 mätpunkter mellan 2017-2020), samt en 
minskning av motorfordonstrafik med 7% (8 mätpunkter mellan 2017-2020). Däremot är 
det för tidigt för att säga något om effekten gällande trafikolyckor. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Jakob Olingdal, Elna Hammarström, Linköpings kommun, 

jakob.olingdal@linkoping.se, elna.hammarstrom@linkoping.se 
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3.8 Cykelåtgärder och motprestationer med koppling till Bollnäs nya 
resecentrum - Stadsmiljöavtal Bollnäs kommun 

Bollnäs kommun har ingått ett stadsmiljöavtal för cykelåtgärder och motprestationer (det 

vill säga prestationer utförda av kommunen som villkor för att få stödet) med koppling till 

Bollnäs nya resecentrum. Utgångsläget är att år 2018 gjorde Bollnäsborna närmare 20% fler 

kortresor med bil än riksgenomsnittet, vilket man vill ändra på. Strategin är att genom 

arbete via översiktsplan, fördjupad översiktsplan, lokala miljömål, parkeringsstrategi, 

trafikstrategi och regionalt trafikförsörjningsprogram nå målet att andelen resor med buss 

eller gång- och cykel ska öka med 30 % år 2026 jämfört med 2018.  

Åtgärder som utförts är fysisk utformning för att möjliggöra beteendeförändring, ett nytt 

resecentrum för ökad kapacitet och tillgänglighet, bussgator och andra åtgärder för att 

möjliggöra rakare och snabbare busslinjer samt säkrare hållplatser och att bygga ihop gång- 

och cykelvägnätet för att ta bort ”missing links”. Det nya resecentrumet blir noden i 

satsningen som syftar till att det ska bli enklare att åka kollektivt. 

Delar som identifierats som viktiga för att lyckas är att ha tydliga mål och strategier, skapa 

tydlig genomförandeorganisation, skapa förutsättningar för att arbeta tillsammans samt bra 

kommunikation. Lärdomar från projektet är att sju år är väl lång avtalstid, det kräver 

långsiktighet och rutiner. Vidare är det svårt att ta höjd för eventuella kostnadsökningar 

som inte omfattas av avtalet. Ytterligare en utmaning är att slututbetalning på resterande 20 

% sker när slutredovisningen är godkänd av Trafikverket. Varje delåtgärd är en enskild 

investering som får full kostnadstäckning först efter slutredovisningen. 

Man har infört mätning av effekter och analys av genomförda åtgärder samt kontinuerlig 

kommunikation av målbild och effekter av åtgärder. 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Stadsmiljöavtalet i Bollnäs kommun har skapat förutsättning för att arbeta tillsammans för 

hållbara resor. Det har inneburit förvaltningsövergripande arbete som naturligt involverar 

fler, samt ett strukturerat arbetssätt med återkoppling till beslutsfattare. Arbetet har också 

inneburit utökad och mer kontinuerlig dialog med X-trafik (den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i Gävleborg). 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg  

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Patrik Uhras, Sweco, patrik.uhras@sweco.se 
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3.9 Cykelåtgärder - stadsmiljöavtal Kalmar 

Genom stadsmiljöavtalet beviljades stöd till fem olika gång- och cykelvägar. Genom detta 

vill Kalmar kommun ihop med PEB (På Egna Ben, länsprojekt för att minska skjutsande 

med bil av föräldrar) och HÅREKA (regionalfondsprojekt för att minska andelen 

bilpendlande studenter och medarbetare i samband med invigningen av det nya centrala 

campuset i Kalmar) säkra skolvägar genom att skapa skolreseplaner, åtgärda felande länkar 

och öka förändringsbenägenheten.  

Kalmar kommun har mot bakgrund av befolkningstillväxt gentemot fordonsinnehav 

identifierat ett mobilitetsunderskott. Målsättningen är att vara helt fossilbränslefria till år 

2030 och ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. Man vill även bibehålla sin 

attraktionskraft som tillväxtmotor och verka för en gemensam arbetsmarknadsregion i 

sydost med snabb och tillförlitlig mobilitet. Detta kräver en mobilitetsomställning av 

människor och tjänster som är hälsofrämjande, yteffektiva och resurssnåla. Från att år 2019 

ha haft 43% cykel-, gång- och kollektivtrafik gentemot 57% biltrafik, är målsättningen att år 

2035 ha 60% cykel-, gång- och kollektivtrafik gentemot 40% biltrafik. 

Framgångsfaktorer enligt Kalmar kommun har varit att avsätta tid för ansökan, välja ut 

pågående projekt med en röd tråd som höll samman projekten, anlita en extern konsult för 

att avlasta den egna personalen samt för att få ett samlat grepp kring projektet. Ytterligare 

framgångsfaktorer var att ha en digital plattform och avsätta tid för uppföljning/mätning 

och rapportering. 

 

Kalmar har också tagit fram en mobilitetsstrategi enligt EU:s planeringsverktyg SUMP. Till 

denna kopplas en åtgärdsplan per trafikslag samt för gods, fossilbränslefria drivmedel och 

Mobility Mangement (MM). I samband med detta revideras också kommunens befintliga 

parkeringsriktlinjer. När det gäller MM är det viktigt att försöka identifiera enkla 

målgrupper, alltså de personer eller grupper som har nära till hands att testa hållbara resval. 

Det ger ett viktigt signalvärde och att de blir mer synliga och tar större plats vilket väntas 

påverka fler bilister och öka förändringsbenägenheten.  

 

 
Bild: Upptäck Kalmar med cykel - Kalmar 
 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
När fler väljer cykeln istället för bilen för vardagstransporter innebär det en minskad 

klimatpåverkan. Att välja cykeln istället för bilen bidrar även till renare luft.  

Satsningen syftar även till att skapa säkrare skolvägar och att få fler barn att cykla, 

accelerera utvecklingen av hållbara trafikslag och ge frågan ett positivt fokus. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: cykeltransport 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Lisa Dahlström och Thomas Eidrup, Kalmar kommun, lisa.dahlstrom@kalmar.se, 

thomas.eidrup@kalmar.se 

https://kalmar.se/trafik-och-resor/cykel/upptack-kalmar-med-cykel.html
mailto:lisa.dahlstrom@kalmar.se
mailto:thomas.eidrup@kalmar.se
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3.10 SMOOTh – Smarta leveranser till Göteborg City 

Flertalet leveranser med lastbilar och mindre skåpbilar levererar till citykärnan i Göteborg, 

men en stor del av leveranserna är inte fullastade. En tredjedel av godset som levereras står 

för hela 90 procent av trafiken. Godstransporter till och i städer innebär utmaningar så som 

trafikstockningar och försämrade innerstadsmiljöer, samtidigt är dessa transporter en 

förutsättning för attraktiva städer.  

Projektet SMOOTh har haft som mål att leveranstransporter som kör in i Göteborg i större 

utsträckning ska vara fullastade. Antalet godstransporter skulle enligt en studie av IVL 

kunna minska med 40 % genom att samordna ineffektiva transporter. Volvokoncernen 

tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Trafikkontoret i Göteborg, Nordstans 

Samfällighet, GLC, Best Transport, DHL, Velove, Pling Transport, och Trafikverket har 

under tre år utvecklat och implementerat en digital tjänst för att lösa problemet.  

Det är ett traditionellt samlastningsprojekt där gods transporteras effektivare genom att 

godset samlas i en hubb utanför innerstaden och körs i större fordon till en hubb, därifrån 

levereras godset till fots, med cykel eller eldrift. För att avgöra om godset ska samlastas eller 

inte har det krävts att transportörerna delar vissa data i systemet. Innan projektet gick live 

fanns det osäkerheter med delning av data då det är komplicerat både av marknadsskäl och 

av juridiska skäl.  

 
Bild: Smoovit  
 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Projektet innebär en ökad framkomlighet och minskad trängsel på gatorna, så väl som en 

förbättrad service.  

Mindre transporter innebär en minskad klimatpåverkan så väl som mindre avgaser, 

förbättrad luftkvalitet och förbättrad stadsmiljö.  

Korta fakta om åtgärden  
Transport- och trafikslag: godstransporter 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Hans Lind, Volvo, hans.lind@volvo.com  

  

https://www.ivl.se/
https://www.ri.se/sv
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/trafikkontoret/!ut/p/z1/hY7LDoIwFES_hm3vpbxad40xJAi6BLsxQCqQACWl2sSvF5cmGmc3mTOZAQkVyLl-DF1tBz3X4-YvMr6GNEU_C_1jehAJimhPo-J0DoocofwHyC3GHxIIGcihmYhrJ4KE0ihhlHHOkpDxmCfvfTE3AetAGnVTRhlyN9ut3tpl3XnooXOOdFp3oyKtnjz8Vun1aqH6JGGZqmeuSvECAJxDFQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://nordstan.se/nordstan-for-foretag/
https://nordstan.se/nordstan-for-foretag/
https://glc.se/
https://www.besttransport.se/foretag/
https://www.logistics.dhl/se-sv/home.html
https://www.velove.se/
http://plingtransport.se/
https://www.trafikverket.se/
mailto:hans.lind@volvo.com
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3.11  Effektiva godstransporter i Stockholms stad 

Stockholm stad vill hitta lösningar som kan bidra till effektivare, säkrare och mer 

miljöanpassade godstransporter, samt våga ifrågasätta invanda synsätt, exempelvis genom 

aktiviteter som nattransporter, samarbetet Älskade stad och transporter via vatten. Ökade 

krav på miljö och säkerhet samt större behov och efterfrågan på grund av en ökande 

befolkning och e-handel gör att godstransporterna står inför flera utmaningar.  

Godstransporter nattetid i Stockholm stad är begränsade av regelverk, och att möjliggöra för 

godstransporter när infrastrukturen är mindre belastad är en åtgärd som kan bidra till 

förbättrad framkomlighet och arbetsmiljö samt en minskad miljöpåverkan. Genom att 

utforma och implementera ett nytt regelverk för tung trafik nattetid kan befintliga 

utmaningar inom det nuvarande regelverket hanteras.  

Älskade stad är ett branschöverskridande samarbete med Ragn-Sells, Bring, Vasakronan och 

Stockholms stad som verkar för att minska trafiken, utsläppen och bullret. Samarbetet 

minskar trafiken i staden med en samlingscentral där paket från leveransföretaget Bring 

lastas över till eldrivna fordon som i sin tur levererar godset till privatpersoner och företag i 

innerstaden. Elfordonen tar även emot torrt avfall som sedan transporteras tillbaka till 

samlingscentralen där det återvinns av Ragn-Sells. För att minska trängseln nyttjas framför 

allt gator som andra fordon inte kan köra på.  

Stockholms hamnar och kajer utgör en viktig del för tillgängligheten i staden, och det finns 

en potential att flytta över en del av godstrafiken på väg till inlandssjöfart i 

Mälardalsregionen. En utmaning som staden identifierat är ”business as usual” – där 

aktörer inte alltid vågar ifrågasätta invanda arbetssätt för att testa nya lösningar. Att välja 

vägtransport är för många det naturliga valet, trots att sjötransport ibland kan vara mer 

energieffektivt samt mer logistiskt effektivt. I det här fallet är det viktigt att offentliga 

aktörer går före och testar. Genom exempelvis pilotprojekt hoppas staden kunna identifiera 

barriärer och utmaningar samt öka kunskapen.  

 
Bild: Godstrafikplan, Stockholm stad 
 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Effektivare transporter innebär mindre utsläpp och minskad trängsel på gatorna. Minskad 

trängsel innebär en förbättrad statsmiljö med mindre avgaser och förbättrad luftkvalitet.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: godstransporter, väg och sjöfart 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Amanda Baumgartner, Stockholm stad, amanda.baumgartner@stockholm.se 

https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunfullmaktige/mote-2018-11-26/agenda/r5-utl-godstrafikplan-bilaga-1pdf?downloadMode=open
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3.12 Samordnad varudistribution i Södertörns kommun 

Södertörns kommun har utvecklat en inköpsstrategi där upphandlingar samordnas och där 

det finns tydliga villkor för produkter och varuförsäljningsprocessen. Utsläppen av CO2 från 

varutransporter på Södertörn gick ner med 73% mellan 2014 och 2017. Sedan 2017 har 

utsläppen av CO2 fortsatt att minska med 31 % till 2019.  

Samordningen av varutransporterna omfattar alla transporter av varor och livsmedel i 

kommunens verksamheter exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden och kommunhuset. 

Transporterna samordnas och transporteras ihop i stället för att varje beställning föranleder 

en transport. Det har inneburit att det är färre lastbilar i närheten av skolor och andra 

miljöer där barn vistas, samt lättare att veta när leverans sker och således lättare att planera 

personalinsatser. Urvalet av leverantörer har ökat då leverantörer utan fordonsflotta fått 

lättare att konkurrera.  

För implementering av liknande projekt rekommenderar Södertörns kommun ett väl 

förankrat syfte och mål, etablering av ett lokalt engagemang, att arbetet utförs i projektform 

och att projektet är kundorienterat med kontinuerlig dialog med beställarna. För e-handel 

rekommenderas en tydlig användarstrategi (ansvar för inköp), att anlita expertbeställare 

och att rätt och riktig kompetens säkerställs (varför det görs, hur det ska göras, hur det 

praktiskt genomförs). Viktigt är även att ha en medveten utrullningsplan där man 

exempelvis kan börja med livsmedel (kök), att ha en tydlig anslutningsstrategi, säker och 

tillförlitlig ”masterdata” samt väl genomlysta processer (admin och leverans). 

 
Bild: Samordnad varudistribution, Södertörns kommun 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Färre transporter med minskade utsläpp av CO2 bidrar till en lugnare arbetsmiljö som ökar 

trafiksäkerheten. Det bidrar även till att nå hållbarhetsmål och ekonomiska mål.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: godstransporter 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Olof Bohlin, Södertörns kommun, olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se 

 

 

 

https://sodertornskommunerna.se/verksamhet/fasta-samarbeten-pa-sodertorn/samordnad-varudistribution.html
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3.13 Grön resplan – Akademiska Hus och Chalmersfastigheter 

Chalmers campus Johanneberg har expanderat och det har varit centralt att expansionen 

sker på ett hållbart sätt. Akademiska Hus, Göteborgs stad, Chalmers Tekniska Högskola, 

Chalmersfastigheter och Johanneberg Science Park har samarbetat och tagit fram en Grön 

resplan för campus Johanneberg. Målsättningen har varit att expandera campus 

Johanneberg utan att biltrafiken till området ökar. Mobilitet och att se på campus som en 

gemensam tillgång var en viktig förutsättning för arbetet med ”Grön resplan”.  

Akademiska Hus och Chalmersfastigheter åtog sig att vid expansionen inte öka antalet 

parkeringsplatser, även om behovet uppstod. I stället verkar Akademiska Hus och 

Chalmersfastigheter för flera cykelparkeringar med bättre väderskydd och möjlighet att låsa 

in cykeln. I Kårhuset byggdes även ett cykelgarage. Akademiska hus och 

Chalmersfastigheter vill också underlätta för elbilar och poolbilar och anordnar 

parkeringsplatser för dessa.  

Utmaningar med projektet: 

 Antalet parkeringsplatser som anges i grön resplan är ett maxantal och det saknas 

information om lägsta nivå. Ett markbyte med staden har skett och det är oklart om 

förändringen i antalet parkeringsplatser har tagits i beaktning för maxantalet 

parkeringsplatser i grön resplan.  

 Kollektivtrafiken i de södra delarna av campus kommer inte att byggas ut i den 

utsträckning som varit en förutsättning i planarbetet. 

 Utgångsläget för fastighetsägarnas olika antal parkeringsplatser och 

mobilitetstjänster kan innebära utmaningar att hitta affärsmodeller för hur 

kostnaderna kan hanteras när de ska ersättas.  

 
Bild: Grön resplan för hållbart campus 

Klimatnytta och andra positiva effekter  

Expansion av Chalmers campus Johannesburg har skett med målsättningen att inte öka 

mängden biltrafik i området.  

Åtgärder som premierar hållbara färdmedel som cykel, elbil, poolbil och utbyggnad av 

kollektivtrafik har genomförts och genomförs.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Sofia Bårdén, Akademiska Hus, Sofie.Barden@akademiskahus.se samt  

Anna Zahlbruckner, Chalmersfastigheter, Anna.Zahlbruckner@chalmersfastigheter.se 

https://www.akademiskahus.se/arkiverade-sidor/artiklar-och-projekt/gron-resplan/
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3.14 Västtrafik – En ren vana 

Västtrafiks vision är att göra hållbart resande till norm, och har som mål att öka det hållbara 

resandet i hela Västra Götaland. En viktig målgrupp är företag och organisationer vars 

anställda varje dag reser till och från arbetet samt till viss del även i tjänsten. Att få fler att 

resa hållbart är en vinst för både företaget och samhället. Ytterligare identifierade fördelar 

med ett aktivt arbete för hållbart resande är att det är lättare att attrahera och behålla 

personal, stärker företagets hållbarhetsprofil, minskar kostnaderna för resor och behovet av 

ytor för bilparkering.  

För att hjälpa företag i deras arbete med hållbart resande har Västtrafik under en 2-

årsperiod stöttat ett urval av företag genom projektet En ren vana. Projektets arbetsprocess 

har bestått av fyra steg:  

1. Företagsbesök/intervju och resevaneundersökning (vid behov) för att skapa en bild 

av nuläget och undersöka potential till förändring 

2. Handlingsplan med åtgärder och mål 

3. Åtgärder och aktiviteter genomförs enligt handlingsplanen 

4. Åtgärder och aktiviteter följs upp 

Förväntningarna på deltagarna har varit att de bidrar aktivt genom att analysera relevanta 

aspekter i resandet för att hitta passande åtgärder, att de arbetar strukturerat med 

identifierade åtgärdsområden och att erfarenhetsutbyte sker för att sprida inspiration och 

möjliggöra potentiella samarbeten.  

 
Bild: En ren vana, Västra Götalandsregionen 

Klimatnytta och andra positiva effekter  

Då projektet genomfördes under pandemin har arbetet begränsats något, men det finns 

ändå flera positiva effekter. Bland annat tydliggjorde pandemin möjligheterna med 

hemarbete och digitala möten, vilket påverkat positivt och ökat både flexibiliteten och 

acceptansen för distansarbete starkt, med minskat antal pendlings- och tjänsteresor som 

följd. 

Testkampanjer med elcykel på några av företagen tydliggjorde möjligheterna att cykla, och 

flera deltagande företag förbättrade samtidigt möjligheterna att parkera sin cykel, och 

möjliggjorde cykelköp genom företagen. Att cykla till arbetet ger både positiva effekter på 

miljö och klimat, samt på individens hälsa.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: hållbart resande 

Kontakt: Karin Ryberg, Västtrafik, karin.ryberg@vasttrafik.se 

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/hallbart-resande-vast/projekt/en-ren-vana/
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3.15 Gröna resplaner – Linköping  

Linköpings kommun arbetar med flertalet gröna resplaner för arbetsområden tillsammans 

med företag och fastighetsägare. Grön resplan är en handlingsplan med syftet att minska 

utsläppen av koldioxid genom att öka andelen hållbara och effektiva pendlingsresor till 

arbetsplatser. Det är i sin tur en del av Linköpings målsättning att vara koldioxidneutralt till 

2025. Mycket i grön resplan handlar om att uppmuntra till cykling, gång och kollektivtrafik 

och att minska resorna som görs med bil, samt även att i större utsträckning använda 

fossilfria drivmedel. 

Processen för att ta fram grön resplan består av följande delar: kontaktpersoner och nätverk, 

nuläge – resvaneundersökning, workshoppa fram åtgärder, ta fram handlingsplan, 

genomföra åtgärder, upprätthålla nätverken och arbetsgrupperna, sprida goda exempel 

mellan områdena externt, samt utvärdera – inklusive resvaneundersökningen igen.  

Under arbetet med grön resplan Saab, city, Linköpings universitet och garnisonsområdet 

hade bilresorna mellan 2019 och 2020 minskat bland de som ofta åkte bil och mer än 

hälften angav att de skulle fortsätta med sina förändrade resvanor. Effekten på resandet 

med fossildriven bil är oklar.  

Lärdomar som Linköpings kommun tagit med sig från Grön resplan har varit betydelsen av 

samverkan och ett bra nätverk, även att långsiktighet är viktigt då beteendeförändringar tar 

tid. Centralt var även konkreta åtgärder och tid till att förankra dessa hos aktörer, samt att 

genomföra en lagom mängd åtgärder.  Fortsättningsvis har grön resplan stor potential som 

koncept och kan fungera som att paraply för mobility management-arbete.  

 
Bild: Grön resplan – City i Linköping 

Klimatnytta och andra positiva effekter  

Gröna resplaner minskar utsläppen. 2012 till 2017 minskade koldioxidutsläppen bland 

kommunens medarbetare med 24 % och 2017 till 2020 minskade Linköping Science Park 

sitt utsläpp md 24 %.  

En effektivare pendling skapar bättre tillgänglighet både till och från Linköpings tätort, det 

leder också till minskad trängsel på infartslederna. Positiva hälsoeffekter av att medarbetare 

går och cyklar mer.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: hållbara transporter  

Kontakt: Johanna Thidell, Linköpings kommun, johanna.thidell@linkoping.se 

https://www.linkoping.se/globalassets/kommun-och-politik/hallbara-linkoping/hallbart-resande/grona-resplaner/handlingsplan_gronresplan_city-access-200611.pdf?49f15e
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3.16 Sänkt p-tal som drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och  
hållbar mobilitet 

IVL har identifierat och studerat projekt med låga p-tal i Sverige och övriga Europa för att 

sammanställa erfarenheter och slutsatser från de olika projekten, samt framgångsfaktorer, 

hinder och drivkrafter för att minska parkeringsbehovet vid nybyggnation. P-tal anges i 

antalet parkeringsplatser per lägenhet som finns i ett område, det kan användas exempelvis 

för att ange ett maxantal bilparkeringsplatser vid nybyggnation. Förutsättningar för ett 

hållbart resande är framförallt ett centralt läge (< 5 km till centrum), att det finns en god 

tillgänglighet av cykel, gång och kollektivtrafik, samt tillgång till bilpooler. På fastighetsnivå 

varierar åtgärderna. 

Projekten visade sig överlag ha en hög andel hållbart resande, även ett lägre bilinnehav än i 

jämförbara områden i projekten. Bilresor skedde främst för fritidsresor. Projekten som var 

bilfria var ”bäst i klassen”, exempelvis användes insparade medel från parkering på en 

förhöjd standard och extra boendekvaliteter i ett projekt i Österrike (p-tal 0,1). 

Vid en jämförelse mellan utländska och svenska projekt fanns det en starkare styrning och 

kontroll av bilinnehav och bilanvändning i de utländska projekten. I de utländska projekten 

marknadsfördes begränsningarna i biltrafik eller ingen biltrafik som en fördel och inte som 

en försvårande omständighet. I de svenska projekten fanns i stället en tendens att låga p-tal 

sågs som en begränsning och som andra åtgärder ska kompensera för.  

IVL fann att det finns en efterfrågan på bostäder med låga och även bilfria p-tal. Att etablera 

ett samlat koncept kring områdets profil och målgrupp är en framgångsfaktor för sänkta p-

tal. Ett styrmedel som kan användas är parkeringskostnad, även samlade 

parkeringsanläggningar (utanför området) förekommer.  

 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Projekt som hade lägre p-tal använde sig i större utsträckning av cykel och kollektivtrafik, 

även den genomsnittliga reslängden var kortare vilket har en mindre klimatpåverkan.  

”Ett tydlig och samlat koncept till ’rätt’ målgrupp”. Studien visade att profilering är viktigt 

för projekt med låga p-tal för att skapa realistiska förväntningar hos de som flyttar in.  

Korta fakta om åtgärden  
Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: hållbart resande 

Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se 
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3.17 Tre exempel om parkeringsplanering av  
Trafikutredningsbyrån AB 

Trafikutredningsbyrån AB (TUB) har tagit fram tre goda exempel om parkeringsplanering – 

byggnaden Blicken i Haninge, parkeringspolicy i Täby kommun och subventionerade 

mobilitetstjänster i Stockholm. Första exemplet är att skapa attraktiva mobilitetsalternativ i 

Haninge, som ska minska behovet av bilägande. Färre bilar ger mer utrymme till bostäder 

och människor, samt bidrar till att skapa en mer attraktiv offentlig miljö. I och med 

byggnaden Blicken har en plats för människor utvecklats med fokus på reseresultat av 

mobilitet i bostäder snarare än parkeringsutbudet, detta för att bidra till mer långsiktigt 

hållbar stadsutveckling. Mobilitetstjänster som finns tillgängliga är: elbilar (exklusivt för 

boende) till rabatterade kostnader som finansierats av utvecklaren, tillgång till delade cyklar 

och lastcyklar finansierat av byggherren, säker parkering för personliga cyklar, personlig 

reseplanering (resecoach som är en form av marknadsföring av mobilitetstjänsterna).  

En studie av TUB kring kraven på parkering och mobilitet i 16 svenska kommuner visar att 

kommunerna har reformerat sina parkeringstal och öppnat upp för mobilitet som tjänst. 

Tidigare forskning rekommenderar att byggkostnader och parkeringsavgifter bör ingå i 

mobilitets- och parkeringsutredningar som genomförs. Täby kommun har en 

parkeringspolicy som belyser vikten av att undersöka kopplingen mellan gatuparkering och 

parkeringsavgifter för parkering på tomtmark. Rapportens rekommendation är därför att 

kommunerna uppdaterar sina riktlinjer för parkering och bygglov så att de tar hänsyn till 

avgiftsnivån for parkering på gatumark, samt att statens överenskommelser om 

stadsmiljöavtal tar hänsyn till dessa parametrar.  

Sista exemplet är en studie som har genomförts som fokuserade på invånarnas upplevelse 

och resepraxis i två olika fall. Intervjuer och enkäter har genomförts med boende (före och 

efter inflytt) i bostäder med relativt begränsat utbud av parkeringar. Kompensationen var 

subventionerade mobilitetstjänster så som bil- och cykelpooler. Resultatet indikerade att 

såväl bilägande som frekvensen av bilresor hade minskat, även en ökad användning av 

kollektivtrafiken. Det visar på vilken effekt som parkering och mobilitetstjänster har för att 

påverka boendes resvanor.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Klimatnytta och andra positiva effekter  
Lägre klimatutsläpp från byggande och minskade byggkostnader för produktion av 

bostäder. Introduktion av elektriska fordon och ökad mobilitet för boende med lägre 

inkomster. Antalet parkeringsplatser påverkar boendes resvanor. Genom att kombinera med 

andra mobilitetstjänster som kollektivtrafik eller cyklar kan insatserna leda till minskad 

klimatpåverkan.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: hållbara transporter 

Kontakt: Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån, p.envall@trafikutredningsbyran.se 

mailto:p.envall@trafikutredningsbyran.se
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3.18 Parkeringspolicy och parkeringsledningssystem i Östersund 

Östersunds kommun vill öppna upp för kreativa lösningar, genom flexibla parkeringstal, för 

att minska behovet av bil. Parkeringstalen beskrivs i kommunens parkeringspolicy och 

möjliggör att fastighetsägaren/byggherren kan satsa på hållbara transportlösningar och på 

så sätt minska kostnaderna för bilparkering. Det sker genom avtalsskrivning där kommunen 

erbjuder en reduktion av bilparkeringstalen baserat på de åtgärder som 

fastighetsägaren/byggherren genomför. Exempel på åtgärder kan vara avtal om bilpool för 

hyresgäster, elcykel som ingår i hyran för hyresgästen och realtidsskylt för kollektivtrafiken i 

trapphuset. 

Östersund har även infört ett digitalt parkeringsledningssystem som visar lediga p-platser 

på skyltar och på kommunens hemsida. Åtta skyltar har installerats vid infarterna till staden 

som visar antalet lediga platser samt köranvisningar till fyra parkeringshus och två större 

parkeringar.   

Östersund har identifierat att samhällsplaneringen måste bidra till en hållbar utveckling och 

att en del av samhällsplaneringen är parkeringsfrågorna. Bilen tar mycket plats och står 

parkerad majoriteten av tiden i jämförelse med andra transportmedel. Kommunen vill 

kunna erbjuda en livsmiljö med renare luft, mindre buller och som lockar till olika 

färdmedel. Genom att prioritera boendeparkeringar före besöks- och kundparkering på 

kvartersmark, cykelparkeringar framför arbetsplatsparkeringar samt optimalt nyttjande 

besöksparkeringar gör att ytan i stället kan användas för exempelvis uteserveringar, 

grönytor, utökade gånggator eller nya bostäder. Tillgång till parkering är en viktig fråga för 

att Östersund ska få flera invånare, och lägre byggkostnader är centralt för att kunna 

erbjuda attraktiva bostäder. Idag är det svårt att få ekonomi i nya lägenheter med garage.  

 
Bild: www.ostersund.se 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Parkeringspolicyn syftar till färre biltransporter vilket leder till en minskad klimatpåverkan 

ifall ett klimatsmartare transportmedel som cykel eller kollektivtrafik används. Det bidrar 

även till en minskad trängsel i Östersund, renare luft, mindre buller, mer jämställt resande 

samt förbättrad folkhälsa.  

 

Parkeringsledningssystemet bidrar till tydlighet kring var det finns lediga 

parkeringsmöjligheter inomhus och utomhus, vilket syftar till effektivt utnyttjande av 

vägarna samt minskade utsläpp.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: persontransporter  

Område: hållbart resande 

Kontakt: Anne Sörensson, Östersund kommun, anne.sorensson@ostersund.se 

http://www.ostersund/
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3.19 Hållbart resande i Örebro kommun 

Örebro är en cykelstad med en stark tjänstesektor och eftersom staden är en knutpunkt för 

både väg och järnväg är det även ett logistikcentrum. Längden cykelväg per invånare ökar 

medan längden bilväg per invånare varit mer eller mindre konstant sedan 2007. Då Örebro 

är en topografiskt platt stad med korta avstånd mellan målpunkterna är den generella 

uppfattningen att ”finns det ingen anledning att inte cykla”. 

BRT (Bus Rapid Transit) är ett modernt system för kollektivtrafik som under 2021 hade 

byggstart i Örebro, där hög turtäthet, nya fordon och hållplatser ska locka flera till att 

använda kollektivtrafiken. Med egna körbanor och signalprioritering genom de centrala 

delarna av staden kommer restiden med buss att förkortas. Projektet är ett samarbete med 

Region Örebro län.  

Satsningen på BRT väntas leda till att färre använder bilen för att transportera sig, dock ser 

det inte ut vara tillräckligt för att nå målet som är att 60 % av resorna i kommunen sker med 

cykel, gång eller buss. Andra åtgärder som identifierats är att sänka hastigheterna för 

biltrafiken, signalprioritera gång, cykel och kollektivtrafik i större utsträckning och mer 

kraftfulla nationella styrmedel.  

Vidare är parkering ett styrmedel som kan användas mer, både i nya stadsdelar och den 

befintliga staden. De flexibla parkeringstalen kommer att ses över, liksom 

parkeringsavgifterna – de sistnämnda i form av områdesvisa planer. För att bibehålla god 

tillgänglighet till staden även för boende på landsbygd genomförs också en satsning på 

pendlarparkeringar. 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter  
En minskad användning av privatbilar och en ökad användning av kollektivtrafik, cykel- och 

gångtransport leder till en minskad klimatpåverkan, attraktivare stadsmiljöer och bättre 

folkhälsa. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor 

Område: transporteffektivt samhälle 

Kontakt: Per Elvingson, Stadsbyggnad, Örebro kommun, per.elvingson@orebro.se 
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3.20 Att testa en självkörande buss – ett sommaräventyr i Varberg 

I Apelviken i södra Varberg har man under 2021 genomfört en pilotkörning med en 

självkörande buss. Detta har varit ett PAV-projekt, som står för Planing for Autonomous 

Vehicles by Local Authorities, som ska öka förståelsen för autonoma fordons roll i trafiken 

de närmaste åren och på lång sikt samt kartlägga förutsättningar för trafik med autonoma 

fordon i kommuner i Varbergs storlek. Apelvikens strandpromenad erbjöd en intressant 

plats och passade väl med projektet strandpromenad i Apelviken. Det är ett område med 

mycket folk i rörelse och med busstestet hölls temaveckor om hållbart resande.  

Under testet var det planerat för att vägen skulle vara avstängd och att asfalteringsarbeten 

och stenläggning skulle vara klar, så blev inte fallet. Däremot var det parkeringsförbud på 

sträckan. Under pilotkörningen uppkom flertalet utmaningar, bland annat Covid-19 och en 

politisk oro och kritik, det var även ett fokus på avstängningar inför testet. Bussen visade sig 

ha ett känsligt system med fokus på säkerhet, dock reagerade den på flygande sand och 

buskar som rörde sig samt hade problem med felparkerade bilar.  

Erfarenheter som kom med pilotprojektet var framför allt att det än så länge är en omogen 

teknik. För att vara ett hållbart alternativ behövs högre hastigheter, bättre interaktion med 

omgivande trafik, flera fordon, en organisation av operatörer och underhållspersonal. 

Projektet var ett bra samarbete med operatören och länstrafiken och det ledde till en mycket 

positiv rapportering i media som bidrog till en ökad kännedom om vad en självkörande buss 

är. Nästan 800 resor genomfördes och responsen från resenärer och medtrafikanter var 

övervägande positiv. I det stora hela finns det stora möjligheter och det var i det stor hela ett 

positivt mottagande av projektet.  

 
Bild: PPT 

Klimatnytta och andra positiva effekter  
En ökad kännedom om vad självkörande bussar är och hur det fungerar.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Max Wehlin, Varbergs kommun, max.wehlin@varberg.se  
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3.21 Transparenta transporter i Helsingborg 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg har identifierat att det saknas en samlad bild av 

det transportarbete som staden själva ger upphov till genom inköp. Den årliga kostnaden för 

varor och tjänster är ca 3,6 miljarder kronor. I samarbete med Trafikverket var 

målsättningen att med stöd av datadelning öka fyllnadsgraden och transporteffektiviteten. 

Datadelningen möjliggör att leverantörerna kan ta egna beslut om att ändra flöden och 

samordna varudistributionen. Till en början genomfördes projektet i liten skala och allt 

eftersom skalas projektet upp.  

Leverantörerna hade ett stort intresse av att delta i projektet, där effektivare flöden leder till 

kostnadsbesparingar så väl som en minskad klimatpåverkan. Något som var viktigt för 

leverantörerna var att skapa en dialog med Helsingborgs stad om beställarbeteenden. 

Samlastning och samordning av transporter mellan olika transportörer har medfört att en 

samverkan mellan de olika aktörerna har utvecklats under projektets gång. Det har också 

skapat nya affärsmöjligheter i form av samlastningstjänster.  

Projektet fokuserar inte enbart på samlastning och minskad klimatpåverkan, andra delar 

som varit centrala är att säkerställa att mål och avtal följs, öka kunskapen om leveranser för 

att ställa smartare krav, så väl som skapa en smidig beställningsprocess som föder sunda 

köpbeteenden.  

 
Bild: Godstransporter 

Klimatnytta och andra positiva effekter  

Att effektivisera transporter bidrar till minskad klimatpåverkan.  

Målsättningen är att antalet leveranser till en av skolorna i Helsingborg ska minska med 

minst 20% och att avtalsstorheten ska vara minst 80%.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: godstransporter, väg  

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Linda Bermin, Helsingborg stad, Linda.Bermin@helsingborg.se 

 

 

 

 

https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/trafikplanering/godstransporter/
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3.22 Bussklubben i Region Värmland 

Region Värmland har utvecklat en skoltrafikapp för barn för att få fler att åka med 

skolbussen men också för att nå ut med trafikinformation snabbt. Bussklubben, som appen 

heter, innehåller funktioner som störningsinformation, spel och frågesport, en karta som 

visar var bussen är, information om vilka kompisar som är på bussen, funktionen att 

meddela om ett barn inte ska med bussen och för närstående möjligheten att se när barnet 

hoppat på och av bussen. Det har utvecklats två versioner av Bussklubben, en för barnen och 

en för närstående.  

Utmaningar som projektet mötte var att det fanns en ovisshet i styrgruppen kring 

inriktningen av appens utveckling och utbredning, vilket bland annat ledde till att det bitvis 

var svårt att känna förtroende för appen internt i organisationen. En annan utmaning vara 

att nå ut till målgruppens vårdnadshavare.  

Bussklubben har skapat en förståelse inom regionen för arbetsgivarna och nyttan med 

arbetet. Projektet har haft synergieffekter och har skapat nya idéer. Samarbetet med 

deltagare och användare och att de tillsammans utvecklat lite i taget har varit ett bra 

tillvägagångssätt. Att genomföra en förändring är något som upplevts tungrott av regionen. 

Därför har det varit viktigt att fokusera på att resultatet väger upp för det som är svårt.  

 
Bild: Bussklubben 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Bussklubben har gjort det möjligt att snabbt och effektivt sprida information om 

skolbussarna till resenärer och vårdnadshavare.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Jens Pettersson, Region Värmland, jens.pettersson@regionvarmland.se 

  

https://www.bussklubben.se/
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3.23 Cykling i Finspångs kommun 

Finspångs kommun rankades högst bland landets mindre kommuner i kommun- och 

cyklistvelometern 2020. Kommunen har arbetat mycket med att möjliggöra för invånarna 

att använda cykeln som transportmedel, och i kommunen finns ca 90 kilometer gång- och 

cykelväg. Kommunen har fastställda politiska mål som stöd i arbetet med att tillgängliggöra 

cykling som transportmedel, och därför får cykelfrågan plats i många olika projekt. 

Finspångs kommun arbetar strategiskt och konsekvent för att Finspångsborna ska välja 

cykeln i stället för bilen för vardagsresor på fritiden och för rekreation. En framgångsfaktor 

är att Finspångs drift- och underhållsplan prioriterar gång- och cykelvägar framför bilvägar.  

Utvecklingsarbetet för att möjliggöra för resande med cykel har haft ett ”hela resan”-

perspektiv, det vill säga att möjliggöra för att invånarna ska kunna ta sig hela vägen från 

dörr till dörr. Centrala knutpunkter för ”hela resan”-konceptet har identifierats och på dessa 

platser har kommunen installerat cykelpumpar och cykelställ samt pendlarparkering. 

Genom att öka antalet cykelparkeringsplatser och pumpmöjligheter vid viktiga 

hållplatslägen har kommunen skapat möjlighet att låta bilen stå till förmån för att åka 

kollektivt. Ytterligare ett exempel är ökat antal cykelparkeringsplatser vid större lekplatser.  

En annan framgångsfaktor för att gynna fler cykelresor är att skapa en säkrare cykelmiljö 

genom att utveckla cykelvägnätet. Både att knyta samman de befintliga gång- och 

cykelvägnäten men också utöka till nya områden. Det ska vara enkelt för familjer att cykla 

överallt. Under 2022 har kommunen även börjat låna ut el-cyklar och el-lådcyklar för 

invånarna att prova.  

 
Bild: Cykla i Finspång 

Klimatnytta och andra positiva effekter  
När fler väljer cykeln i stället för bilen för vardagstransporter innebär det en minskad 

klimatpåverkan. Att välja cykeln i stället för bilen bidrar även till renare luft.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Helena Wastesson, Finspångs kommun, helena.wastesson@finspang.se 

 

 

https://www.finspang.se/bobyggaochmiljo/trafikochinfrastruktur/hallbartresande/cyklaifinspang.4.62e4ef9517f448628859921.html
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3.24 Cykelbibliotek i Helsingborg 2017-2020 

Helsingborg stad hade från 2017 till 2020 ett cykelbibliotek där alla invånare i kommunen 

kunde låna cyklar. Fyra el-cyklar, två elassisterade lådcyklar (med tre hjul) en lådcykel och 

en vikcykel var tillgängliga i biblioteket. Under tiden lånades dessa ut 382 gånger och 53% 

av de som lånade svarade på en enkät om projektet. Svaren visade att nästan 25% hade köpt 

en el-cykel och att nästan alla hade rekommenderat cykelbiblioteket.  

Lärdomar från projektet har varit att det har varit bra och uppskattat att låta invånare testa 

och skapa sig en uppfattning om något är användbart. Lånetiden varade under 2,5 veckor. 

Att cyklarna är utlånade under längre tid har både för- och nackdelar. En nackdel med långa 

lånetider är att färre kan låna cyklarna, samtidigt blir fördelen med att låna längre att de 

som lånar får en bättre insikt i hur det är att ha en. Lådcyklar har visat sig vara mycket 

populärt och är på uppgång. Lånesystem är inte alltid självrullande och det behövs goda 

system för både bokning och service av cyklarna.  

Vidare kommer Helsingborg att fortsätta att erbjuda lån av cyklar. Under hösten 2021 

upphandlades 50 utlåningar av en lokal cykeluthyrare. Utlåningen begränsades geografiskt 

till stationsorterna Ödåkra och Kattarp för att kommunikation och utvärdering skulle vara 

enklare att genomföra. Inom enbart några dagar var nästan allt uppbokat, och resultatet 

blev att 27% av de som hade lånat köpte en el- eller last-cykel. Hösen 2022 kommer 

ytterligare 50 lån att erbjudas till stadsdelen Mariastaden.  

 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Genom att tillgängliggöra alternativa transportmetoder innebär att invånare kan prova på 

alternativa transporter utan att det innebär ett större åtagande. Det gör att tröskeln för att 

använda ett annat transportmedel än bilen blir lägre. 

Genom att invånarna väljer att använda cykelbiblioteket istället för att ta bilen innebär en 

minskad klimatpåverkan så väl som mindre avgaser och luftföroreningar. Framförallt har 

det varit av central betydelse att invånarna kan upptäcka alla fördelar med cykling på egen 

hand.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: hållbara transporter 

Kontakt: Emma Kangas, Helsingborg kommun, emma.kangas@helsingborg.se 
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3.25 Cykelarbetet i Uppsala kommun 

Uppsala kommun har i flera år utvecklat cykelinfrastrukturen. Generella framgångsfaktorer 

har varit att det finns ett politiskt stöd och att det finns resurser tillgängliga för att 

genomföra och realisera planen. Det är centralt att organisation, struktur, systematik, 

tidplaner och uppföljning är välfungerande, och även dialog och samverkan samt 

kommunikation och marknadsföring har visat sig vara viktiga framgångsfaktorer.  

Det har genomförts flera framgångsrika projekt, bland andra:  

 Cykelkartor har satts upp där det går att se cykelleder och parkeringar.  

 Cykelparkeringarna är tidsbegränsade till ett par veckor för att de inte ska belamras 

med övergivna cyklar. Uppsala kommun använder lappar för att informera ägaren 

om felparkering där cykeln kan utsätta andra för fara, eller information om att 

cykeln kan omhändertas ifall den varit parkerad längre än tillåtet. Detta har använts 

för att skapa medvetenhet om att cyklar alltid ska parkeras i ett cykelställ.  

 Cykelunderhåll har installerats runt om i Uppsala kommun i form av cykelpumpar, 

vårdsstation och tvätt.  

 Uppsala kommun arbetar med att snöröja och halkbekämpa cykelvägar för att 

cyklister ska kunna ta sig fram året runt.   

 Kastellparken är en trafiklekplats där barn kan lära sig om trafik i en trygg miljö på 

ett lekfullt och roligt sätt. Det är en miniatyrstad med bland annat vägar, 

vägmärken, trafikljus och cirkulationsplatser.  

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Åtgärderna har individuella effekter som möjliggör för resenärer att välja cykeln i stället för 

bilen, vilket gör att klimatpåverkan blir lägre. Cykling har också hälsofrämjande effekt, 

minskar trängsel i trafiken och ökar jämställdheten då infrastruktur byggs som främjar ett 

transportmedel vilket kvinnor använder i högre grad än män. 

Uppsala kommun har även sett synergieffekter bland åtgärderna, där nyttan av två åtgärder 

är större när de sker samtidigt än om de hade skett separat.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: persontransport 

Område: hållbara transporter 

Kontakt: Daniel Fritz, Uppsala kommun, daniel.fritz@uppsala.se 
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3.26 Påverkan för ökad cykling i Västra Götaland 

Västtrafik och Lunds universitet har samarbetat för att påverka resenärens attityd och 

beteende för att resa mer hållbart. Ett mål har varit att minska antalet bilresor och skapa 

nya vanor. Elcykeln har varit en central del av projektet. Frågor de har velat få svar på är: 

kan tillgången till en elcykel i allmänhet påverka resenärens resvanor och kan prova-på 

kampanjer ha effekter på resenärernas attityd mot elcykeln som ett substitut för bilen?  

Resultatet från kampanjen visar att antalet kilometer bilresa per person minskade från 37,4 

till 23,5 km, en minskning med 37%. Som jämförelse kan nämnas att en bilsträcka på ca 22 

kilometer per dag och person är en hållbar nivå för att vi ska nå 2030-målet om 70% 

minskad klimatpåverkan från transportsektorn (Lena Winslott och Lena Smidfelt Rosqvist, 

2018). Vidare visade kampanjen att de flesta korta resor som görs med bil går att ersätta 

med elcykel. Andra fördelar med elcykel ansågs vara att det är enkelt och smidigt samt att 

det har en positiv effekt på hälsa och miljö. Upplevda nackdelar var elcykelns väderberoende 

och litet lastningsutrymme, samt batterihantering och stöldrisk.  

 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Att byta ut en resa med bil mot en resa med elcykel eller cykel leder till minskade utsläpp av 

avgaser och partiklar, samt minskar personens klimatavtryck. Att cykla ger även positiva 

effekter på individens hälsa och på framkomligheten på vägar och i samhällen.  

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: hållbara transporter 

Kontakt: Karin Ryberg, Västtrafik, karin.ryberg@vasttrafik.se  
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3.27  Stationscentrerad bebyggelse i Alsike/Knivsta 

Knivsta har åtagit sig att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i en blandad och hållbar 

stadsstruktur fram till år 2057. Bostäderna ska byggas i ett kollektivtrafiknära läge, och 30 

procent av bostäderna ska vara hyresrätter. Åtagandet regleras via Fyrspårsavtalet som 

tecknades 2017 av Knivsta kommun och Uppsala kommun och avtalet gäller mellan staten 

och Region Uppsala. I gengäld ska staten bidra med olika infrastrukturella satsningar i 

kommunen, bland annat att bygga ut järnvägen genom kommunen från två till fyra spår, 

uppföra en station i Alsike och på så sätt tillse en god järnvägsförbindelser. Region Uppsala 

bidrar med en god kollektivtrafik och satsningar på bland annat cykeltrafik. 

Knivsta kommun möter åtagandena i Fyrspårsavtalet genom Knivsta 2035 - ett 

stadsutvecklingsprogram som möjliggör för två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och 

Alsike med 3500 nya bostäder till år 2035, samt en stadsutvecklingsvision på längre sikt, 

fram till år 2057. Syftet med Knivsta 2035 är att ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen i 

ett tidigt skede för att nå målet: Att bevara Knivstas karaktär och på samma gång skapa 

kvaliteter i samhällsbygget, med moderna och innovativa lösningar.  

 
Karta: Urban Minds         

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Genom stadsutvecklingsprogrammet vill kommunen ge Knivsta goda förutsättningar för 

framtiden och syftet är att utifrån ett helhetsperspektiv välja hållbara och innovativa 

lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk 

infrastruktur och gestaltning av nya byggnader. De två nya stadsdelarna kommer att byggas 

med hållbara lösningar, från hårda värden som infrastruktur och trafiklösningar till 

mjukare, som livskvalitet och hälsa. Tanken är att stadsdelarna ska innehålla innovativa 

lösningar som skapar avtryck i resten av kommunen. 

Hållbarhet kommer att uppnås bland annat genom att bygga "en blandad stad" (arbete, 

bostad, centrum/service), att åstadkomma en attraktiv och genomtänkt bebyggelse med 

platser och rum som leder till möten, ge möjligheten att leva ett fossilfritt liv med god 

mobilitet och med närhet till natur, kultur och fritidssysselsättningar samt ett samhälle som 

sätter barn och lärande i fokus. Kommunen har tagit fram en stadsutvecklingsstrategi som 

ligger till grund för de kommande detaljplanerna i de två nya stadsdelarna där många av de 

gemensamma frågorna fångas upp. 

Korta fakta om åtgärden  
Transport- och trafikslag: personresor, digitala möten 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Pelle Mikaelsson, Knivsta kommun, knivsta@knivsta.se, 

https://knivsta.se/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer 

https://knivsta.se/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/stadsutveckling-och-samhallsplanering/fyrsparsavtalet/fyrsparsavtalet-bakgrund-och-dokumentation/om-regeringens-process-for-att-medverka-till-okat-bostadsbyggande
https://knivsta.se/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/stadsutveckling-och-samhallsplanering/fyrsparsavtalet/fyrsparsavtalet-bakgrund-och-dokumentation/om-regeringens-process-for-att-medverka-till-okat-bostadsbyggande
https://knivsta.se/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer
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3.28 Distansarbete för minskat transportbehov – arbetshubbar i 
Jämtlands län 

I Region Jämtland Härjedalen (JH) har ett unikt nätverk av arbetshubbar börjat byggas i 

alla kommuner med medarbetare närvarande i Funäsdalen, Åre, Mattmar, Kluk, Ås, Stugun, 

Brunflo samt myndighetshubben Samverket i Östersund. På grund av pandemin har 

distansarbete blivit vanligt och många har, mer eller mindre frivilligt, gjort om sina hem till 

arbetsplatser. Ett hybridkontor kombinerar kontorsförlagt arbete med distansarbete där 

arbetshubben erbjuder en arbetsplats närmre hemmet som är öppen för alla. Varifrån 

arbetet sker styrs av de behov som råder för dagen. För en medarbetare kan det innebära en 

minskad stress och större möjligheter att hitta en balans mellan arbete och privatliv genom 

att möjliggöra flexibilitet i vardagen, skapa mer livskvalitet och ökad produktivitet. 

Arbetshubbar, även kallat co-working spaces eller hybridkontor, är en satsning för att göra det 

mer flexibelt att kunna arbeta på distans. Aktörerna ser möjligheterna med distansarbete 

och att det kan vara nyckeln till en mer levande landsbygd och ökad social inkludering. 

Lösningen med arbetshubbar är en del i en långsiktig kompetensförsörjningsplan då den 

möjliggör för arbetssökande att jobba på distans vilket gynnar glesbygden. Regionen vill i 

bred samverkan skapa goda förutsättningar för medarbetare genom kortare resväg och 

hoppas att denna satsning också ger näringslivet förutsättningar för att både flytta hem 

verksamheter och satsa vidare. Inom Region JH pågår även ett arbete med att utveckla 

befintliga rekryteringsstrategier, arbetsmiljöstrategier samt utveckling av ledarkompetenser 

kopplat till distansarbete i syfte att i större utsträckning ge invånare i och utanför länet 

möjlighet till anställning i organisationen.  

  
Bild: Arbetshubbarna i Region Jämtland Härjedalen (röda markeringar) 
 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Arbetshubbarna skapar nya möjligheter för medarbetare att arbeta på distans, samtidigt 

som de långsiktigt kan bidra till ökad inflyttning, nyetableringar av företag, innovation, 

digitalisering för en snabbare hållbar transformation och stor klimatnytta genom minskad 

pendling. Målet är minst en arbetshubb i varje kommun. Hubbar har stor potential att driva 

på komplexa samhällsutmaningar mot länets klimatmål 2030 och ett hållbart inkluderande 

samhällsbyggande i både stad och landsbygd, genom stärkt nätverksutveckling både lokalt 

och globalt mot EU’s Gröna Giv.  

Korta fakta om åtgärden  
Transport- och trafikslag: personresor, väg  

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Innovationsstrateg Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen, 

erik.noaksson@regionjh.se 



36 (46) 

3.29 Dutch Cycling Embassy: Initiativ från världens bästa cykelland 

Global Bicycle Index toppas år 2022 av nederländska Utrecht, Amsterdam är femma och 

övergripande lyfts ofta Nederländerna fram som en förebild inom cykling. En central aktör i 

nederländska cykelsatsningar är den ideella, delvis statligt finansierade organisationen 

Dutch Cycling Embassy. Under augusti 2022 lyfter de fram bland annat följande nya lokala 

initiativ i Nederländerna för ökad cykling: 

 Amsterdam har invigt 17 eHUB:ar, där elcyklar, lådcyklar, elmopeder och elbilar 

finns tillgängliga för invånarna. 

 Eindhoven har gjort om en hel inre ringväg till gång- och cykelbana, med nya 

grönområden. 

 Groningen lanserar cykelleasing för sina anställda; från €10 per månad och cykel. 

 Haag har sommartid cykelbiblioteket ”Fietsbieb”, som en bokbuss men med fokus 

på stadens parker och syftet att fler ska använda stadens offentliga utrymmen och 

tjänster. 

 Rotterdam har infört en mobil cykelparkeringsplattform som ställs på en 

parkeringsplats för bilar. Den ger plats för tio cyklar och kan om den blir populär 

permanentas, annars tas bort. Staden har nu över 70 temporära cykelparkeringar, 

90 har redan permanentats.  

 Utrecht har invigt de första sju ”Doortraproutes”, breda, skuggade, tillgängliga 

cykelvägar med fokus på att underlätta cykling för äldre. Idén kom från det årliga 

Mobility Lab, där startups tar fram nya initiativ för hållbar mobilitet. 

 Zwolle inviger en ny typ av rondell, där cyklister kan köra åt fyra håll men bilister 

bara kan köra åt två håll.  

   
  
Klimatnytta och andra positiva effekter 

De nederländska exemplen bidrar till ökad cykling med fokus på grupper som annars hade 

använt bil, att göra cykling mer tillgänglig och attraktiv och att skapa positiv 

uppmärksamhet kring cykling. Utöver klimatnyttan, som finns beräknad för flera av 

projekten, bidrar exemplen till bättre folkhälsa, bättre luftkvalitet, mer utrymme i städerna 

och bättre ekonomi för medborgarna. 

 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: Cykel 

Område: Ökade persontransporter med cykel 

Kontakt: Shelley Bontje, Dutch Cycling Embassy, www.facebook.com/dutchcyclingembassy/, 

https://dutchcycling.nl 

http://www.facebook.com/dutchcyclingembassy/
https://dutchcycling.nl/
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3.30 Lahtis: Världsunik skiddelning banar väg för delad mobilitet 

Lahti är Finlands nionde största stad, tidigare säte för tung industri men numera profilerad 

inom grön omställning och år 2021 utnämnd till EU:s gröna huvudstad. Lahti ska vara 

klimatneutralt år 2025, först av alla finska kommuner och tio år före Finland som land. Det 

största återstående arbetet är inom transportsektorn, vilket Lahti adresserat bl.a. med 

världens första pilotprojekt med personliga utsläppsrätter för en hel stad och en omfattande 

satsning på cykling. Det som väckt störst internationell uppmärksamhet är City Skis, 

världens första skidpool.  

 
Bild: Stillbild från Lahtis egen Youtubefilm om City Skis (https://youtu.be/3frRJg6oABc) 

City Skis infördes av Lahtis för inledningen av EU Gröna Huvudstadsåret 2021. Längdskidor 

och stavar av alla storlekar, för alla åldrar kunde lånas utan kostnad, på samma sätt som 

många städers lånecykelsystem. Det fanns tre pool-stationer, varav två i stadskärnan och en 

intill Salpausselä skidstadium.  

Klimatnytta och andra positiva effekter 

Användningen av skidpoolen blev måttlig, delvis för att den lanserades när skidsäsongen 

redan var i gång och för att den bara hölls under ett par veckor. Därtill har många i Lahti 

redan egna skidor. Men huvudfokus var inte användningen utan att få upp frågan om delad 

mobilitet på bordet.  

Uppmärksamheten blev enorm, både i Finland och globalt, vilket också gav draghjälp åt 

efterföljande händelser. Uppmärksamheten tjänade tredubbla syften: 

1. Bygga stolthet i Lahti för Lahti.  

2. Sätta Lahti på klimatkartan.  

3. Bana väg för kommande satsningar på delad mobilitet, inom cykling och bilism. 

Den direkta klimat-, hälso- och hållbarhetsnyttan av skidpoolen var mycket begränsad, den 

indirekta desto större genom att delad, hållbar mobilitet fick omfattande och positiv 

uppmärksamhet. Denna nytta uppstod även långt utanför Lahti genom att projektet blev så 

omskrivet.  

 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor 

Område: transporteffektivt samhälle 

Kontakt: Aino Kulonen, miljösamordnare Lahti kommun, Aino.Kulonen@lahti.fi 

 

mailto:Aino.Kulonen@lahti.fi
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3.31 Nattliga godstransporter med ellastbil i Malmö Stad 

Malmö stad ska under ett år testa nattleveranser med eldrivna fordon till utvalda skolor och 

verksamheter inom kommunen. Malmö stad har i samarbete med Martin & Servera tagit 

fram pilotprojektet och företaget har fått dispens från förbudet att köra tung lastbil nattetid i 

Malmö. Det möjliggör transporter hela dygnet i Malmö under ett år med start under 

sommaren 2022. Cirka tio skolor och kök omfattas av projektet inledningsvis. 

Fastighets- och gatukontoret i Malmö ser att antalet varuleveranser ökar vilket är en 

utmaning för Malmö och flera andra städer. Att de testar och ser över möjligheten att kunna 

leverera under dygnets alla timmar beror till stor del på fordonsutvecklingen och el-

lastbilens fördelar. El-lastbilen är en stor investering för transportören vilket innebär att 

fordonet måste rulla fler timmar för att ge lönsamhet. 

Martin & Servera, som har skrivit på Malmös klimatkontrakt, har som mål att skapa en 

klimatneutral verksamhet 2030 och är den första restauranggrossisten i Sverige att 

introducera helt elektrifierade fordon för distribution. Genom att nyttja fordonen en större 

del av dygnet kan företaget minska sin fordonsflotta. Projektet är ett samarbete mellan 

Stadskontoret, Fastighets- och gatukontoret, Funktionsstödsförvaltningen, 

Serviceförvaltningen och Martin & Servera. 

 
Bild: Martin & Servera 

Klimatnytta och andra positiva effekter 

De förväntade vinsterna med nattliga leveranser är framför allt ökad trafiksäkerhet vid vissa 

skolor, bättre tillgång till lastplatser, minskad belastning på vägnätet och att det gör 

ellastbilar mer attraktiva. Det kan också få positiva effekter på restaurangernas planering 

när de får sina varor tidigt på morgonen, samtidigt som det ger mer rörelse i staden under 

natten vilket kan öka tryggheten.   

Utvärdering av projektet kommer att ske löpande tillsammans med transportören och resultaten från 

pilotprojetet kommer att ligga till grund för Malmö stads framtida beslut om nattleveranser. Malmö 

stad ser stor potential med nattleveranser utifrån flera aspekter och tittar redan nu på att utöka 

projektet och möjliggöra för flera aktörer och mottagare. Dialog förs med potentiella transportörer 

och verksamheter och intresset är stort. Projektet är skalbart och Malmö stad uppmanar fler 

kommuner att testa. Man sprider gärna informationen löpande och delar gärna med sig av både 

positiva delar och även utmaningar. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: godstransporter, väg  

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Alexander Hjertstedt, Malmö Stad, alexander.hjertstedt@malmo.se 
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3.32 Nätverket Tågsemester på Facebook 

Tågsemester startade som en Facebookgrupp 2014, då grundaren och hållbarhetsprofilen 

Susanna Elfors själv ville resa på ett mer hållbart sätt. Idag har nätverket ca 137 000 följare 

och är ett nav för hållbart resande, både i Sverige och internationellt. I gruppens regi har en 

webbsida startats där information och tips samlas och gruppresor med tåg och andra 

aktiviteter inom gruppen kommer att göras framöver. 

 

Tågsemester är en grupp för alla som gillar att resa hållbart med tåg. I nätverket delar 

medlemmarna med sig av reseberättelser (gärna långresor), tips på semestermål, tågrutter, 

hur man bäst bokar sin resa etc. Nätverket Tågsemester har fått stor uppmärksamhet i 

media och Susanna har varit med i en rad tidningar, i radio och TV. Susanna har även 

besökt Bryssel för att träffa politiker och aktörer med intresse för fler och bättre 

tågförbindelser i Europa. 

 

 
Bild: https://www.facebook.com/groups/tagsemester/ 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Järnvägstrafik ger små utsläpp av koldioxid jämfört med andra trafikslag. Dels på grund av 

att tåg är energisnåla, dels för att det mesta av transportarbetet sker med hjälp av fossilfri el. 

Det är svårt att beräkna exakt klimatpåverkan för tåg eftersom energiåtgång, 

beläggningsgrad och drivmedel varierar mellan olika tågalternativ.  Försök till mätningar 

har gjorts, exempelvis i denna artikel. Klart är dock att energieffektiviteten per 

personkilometer är svårslagen, troligen bara slagen av gång och cykeltransport.  Det är också 

svårt att mäta klimatnyttan just för nätverket Tågsemester, till exempel har troligen 

nätverket spelat en viss roll i politiska beslut som förbättrat möjligheterna att resa långväga 

med tåg, även om detta är svårt att mäta. 

Andra positiva effekter är att tågresande ofta upplevs mer rofyllt än andra 

transportalternativ och erbjuder en större flexibilitet i och med möjligheten att uppleva fler 

destinationer på samma resa. Utöver detta finns en social aspekt som medlemmarna i 

nätverket Tågsemester vittnat om, då möten och kontakt mellan resenärer kan upplevas 

lättare på tåg än på andra transportalternativ. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor 

Område: transporteffektivt samhälle 

Kontakt: Susanna Elfors, Tågsemester, susanna.elfors@kvartersutveckling.se 

  

https://miljo-utveckling.se/tagresans-klimatpaverkan-har-ar-facit/
mailto:susanna.elfors@kvartersutveckling.se
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3.33 Vintercykling i Umeå 

Umeå kommun har tagit fram en kvalitetsdeklaration gällande vinterväghållning för att 

tillse att gång- och cykelvägnätet ska vara användbart vintertid, då problem med 

luftföroreningar är som störst. Man har konstaterat att det är viktigt att vinterväghållningen 

fungerar bra för att folk ska välja att cykla även vintertid. I kvalitetsdeklarationen beskrivs 

kommunens uppdrag, vid vilken mängd nysnö som plogning ska påbörjas med mera. 

Kvalitetsdeklarationen sätter ramarna för vad invånarna kan förvänta sig. 

Kommunen använder sig bland annat av metoden sopsaltning för att förbättra 

möjligheterna till cykling vintertid. De för även så kallad snödagbok där allmänheten får 

veta var, hur och när arbete med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning 

pågår. Man kan även prenumerera på informationsmejl om när och var snöröjning och 

sandning sker. 

För att uppnå en ur kostnadssynpunkt rimlig snöröjning finns ett prioriterat vägnät som till 

exempel omfattar buss- och huvudgator, centrum samt de östra och västra stadsdelarna. På 

samma sätt prioriteras de kommunala gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst. 

Cyklister och gående får information om att söka sig till dessa stråk under vinterperioden 

och kartor över prioriterade gator, gång- och cykelvägar finns på Umeå kommuns hemsida. 

Varje år görs en översyn av detta vägnät. 

 

 
Bild: Vintercykling - Umeå kommun (umea.se) 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Att cykla är bra för både den fysiska och mentala hälsan och de stora hälsofördelarna med 

cykling bidrar till minskade vårdkostnader för samhället. Det är även bra för 

privatekonomin då cykeln är ett billigt fordon i jämförelse med alternativen, och 

cykelinfrastruktur är billigare än infrastruktur för bilar eller kollektivtrafik, bland annat då 

vägutrymmet är mindre för cykelfordon än motorfordon. Undersökningar visar att kvinnor 

betydligt mer än män både cyklar och åker kollektivt. En satsning på ökad cykling är alltså 

en satsning på jämställdheten, då man främjar det transportsätt som kvinnor använder till 

stor del, i stället för att bygga infrastruktur utifrån bilar som män använder i större 

utsträckning. 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor, väg 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Marie Frostvinge, Umeå kommun, marie.frostvinge@umea.se 

https://www.umea.se/trafikochresor/trafikochgator/cyklingochcykelvagar/vintercykling.4.7d7d901172bb372c5d318a.html
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3.34 Spårvägssatsningar i Lund med stöd av stadsmiljöavtal 

Lundaexpressen, spårvägen mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS, är en 5,5 

kilometer lång spårväg och satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest 

trafikerade stråk i nordost. Skånetrafiken startade trafik på sträckan i december 2020. 
Lunds spårväg är det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige efter Stockholm med 

grannkommuner, Göteborg och Norrköping, och det första nyanlagda svenska 

spårvägssystemet sedan 1911.  

Spårvagnssystemet har 9 hållplatser och att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna tar 

14,5 minuter. Skånetrafiken har sju spårvagnar och har namn med Lundaanknytning, vilka 

är resultatet av en namntävling som arrangerades 2019. Kapacitet per spårvagn är cirka 200 

resenärer, varav 40 sittande. En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga 

stadsbussar. Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi. 

Kommunens investeringskostnad för spårvägsanläggningen var totalt cirka 890 miljoner 

kronor. Staten finansierade med 373 miljoner kronor genom Stadsmiljöavtalet och 

Sverigeförhandlingen. 

 
 
Klimatnytta och andra positiva effekter 
Spårvagnarna drivs med grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi, vilket ger ett 

klimatsmart resealternativ och ersätter eventuellt fossildriven bil- och busstrafik. Projektet 

har påverkat motorfordonstrafiken kraftigt i spårvägsstråket, och Lunds kommuns 

erfarenhet från andra större ombyggnadsprojekt är att minskningen består över tid.  

Kommunen får intäkter från spårvägen genom exploateringsavtal för nya byggrätter längs 

stråket samt markförsäljning. Resultat av investeringen syns bland annat i form av bättre 

miljö, fler kollektivresenärer, positiv stadsutveckling, stadsliv, nya mötesplatser, höjda 

markpriser på kommunal mark, högre tillväxttakt i bostadsbyggandet samt social 

delaktighet och engagemang genom namntävlingen för spårvagnarna.  

Lund växer en stor del av kommunens utbyggnad de närmsta 30 åren planeras längs delar 

av spårvagnens sträckning. Genom att spårvägen byggts redan nu finns den också som ett 

naturligt hållbart val från början för de som flyttar in i de nya områdena längs stråket. 

Spårbunden trafik har även visat sig skapa en trygghet som ökar intresset för att investera, 

en erfarenhet som Lund delar med andra städer som anlagt spårväg i modern tid. En stor 

andel av de som reser längs sträckan kommer från andra städer och spårvägen är en viktig 

nod för det regionala resandet. 

 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: personresor 

Område: transporteffektivt samhälle  

Kontakt: Lunds kommun, tekniska.forvaltningen@lund.se 

 

mailto:tekniska.forvaltningen@lund.se
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3.35 Fotgängarplan i Växjö 

Växjö kommuns tekniska nämnd har beslutat om en fotgängarplan med målet att bidra till 

att skapa ett modernt transportsystem genom att sätta fokus på fotgängarens behov, göra 

gångvägarna mer attraktiva så att fler vill röra sig till fots och att gångtrafiken prioriteras 

strategiskt vid all kommunal planering. Exempelvis i samband med översiktsplanering där 

det ska säkerställas att gångnätet är tillgängligt och trafiksäkert. 

 

De flesta människor är fotgängare någon gång varje dag och alla trafikanter är fotgängare 

under någon del av sin resa. I planen framgår att fotgängare ska ses som ett eget trafikslag 

som har helt andra behov än övriga trafikslag. I planen finns flera olika insatsområden som 

är särskilt viktiga att arbeta med för att skapa en gångvänlig stad som trafiksäkerhet och 

trygghet, en gångvänlig stad för alla, drift och underhåll samt kommunikation och 

information. Till varje område finns sedan konkreta åtgärder som bland annat att se över 

alla övergångställen och göra dem trafiksäkra, ta fram en belysningsplan för gångnätet, 

inventera kommunens gångtunnlar och genomföra trygghetshöjande åtgärder vid dem samt 

inventera hur säker trafikmiljön är vid kommunens grundskolor. 

 

I fotgängarplanen har kommunen även pekat ut områden för särskilda insatser riktade mot 

fotgängare. Gällande kommunens tätorter kommer kommunen att föra dialog med 

medborgarna och samhällsföreningarna för att få större kännedom om vilka gångstråk som 

är de viktigaste, vilka platser som boende upplever otrygga och vilka behov som finns för 

övrigt. 

 

 
Bild: vaxjo.se 

 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
Enligt planen ska staden planeras utifrån ett fotgängarperspektiv för att vara gångvänlig, 

attraktiv och intressant för fotgängare. Fotgängarplanen är även ett viktigt instrument för 

att planera klimatsmart för ett transportsystem som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

hållbart. 

 

Korta fakta om åtgärden  
Transport- och trafikslag: persontransport 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Per-Olof Löfberg, Växjö kommun, per-olof.lofberg@vaxjo.se 

  

mailto:per-olof.lofberg@vaxjo.se
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3.36 Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen 

Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och 

Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i transportpolitiska frågor i Mälardalsrådets 

”En Bättre Sits-process”. Under den senaste perioden har även Gävleborg medverkat i 

arbetet. Genom En Bättre Sits har parterna åtagit sig att utveckla och implementera en 

storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Den storregionala godsstrategin har 

tagits fram i en bred process där en stor grupp politiker och tjänstepersoner har enats. Syftet 

med den storregionala godsstrategin är att utveckla en samverkan och systemsyn som 

förbättrar underlagen inför framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-

Mälarregionen. 

Stockholm-Mälarregionen är med sina 4 miljoner invånare Sveriges största 

konsumentmarknad, men har också en omfattande varuproduktion och stora transitflöden 

av gods. I takt med att regionen växer och det internationella utbytet vidgas, ökar även 

behovet av godstransporter. Godstransporterna i regionen förväntas vara 65 procent större 

år 2040 än vad det är idag. Den storregionala godsstrategin identifierar utmaningar för 

Stockholm-Mälarregionen, strategiska områden och åtgärder, fortsatt arbete och 

uppföljning. 

 

 
Bild: storregional-godsstrategi-for-stockholm-malarregionen-strategier-och-atgarder-2020.pdf 
(malardalsradet.se) 
 

Klimatnytta och andra positiva effekter 
I godsstrategin identifieras godstransporternas klimatpåverkan och övrig miljöpåverkan 

som stor. För att få till stånd hållbara godstransporter krävs en omställning av 

fordonsflottan till fossilfria och energieffektiva fordon via ny teknik och fossilfria alternativ, 

men också ökade transporter med järnväg och sjöfart samt andra åtgärder. 

En nyckelfaktor enligt strategin är att transportpolitik för hållbara godstransporter framför 

allt måste utformas på internationell och nationell nivå, i nära samarbete med näringslivet. 

Den lokala och regionala nivån har dock en viktig roll att spela genom att aktivt möjliggöra, 

samordna och driva på omställningen. Prioriterade åtgärdsområden för det storregionala 

samarbetet är testbäddar och utvecklingsprojekt för nya transportlösningar, kapacitet och 

infrastruktur för hållbara drivmedel samt gemensamma regler inom Stockholm-

Mälarregionen gällande bland annat miljözoner. 

Korta fakta om åtgärden  
Transport- och trafikslag: godstransporter, väg, järnväg och sjöfart 

Område: transporteffektivt samhälle inklusive digitala möten 

Kontakt: Aviva Blomquist, Mälardalsrådet, aviva.blomquist@malardalsradet.se 

https://www.malardalsradet.se/wp-content/uploads/2021/01/storregional-godsstrategi-for-stockholm-malarregionen-strategier-och-atgarder-2020.pdf
https://www.malardalsradet.se/wp-content/uploads/2021/01/storregional-godsstrategi-for-stockholm-malarregionen-strategier-och-atgarder-2020.pdf


44 (46) 

3.37 Köpenhamn: Utsläppsfria godstransporter 

Köpenhamn ska år 2025 vara världens första klimatneutrala huvudstad. Då invånarantalet 

beräknas öka med närmare 10 000 personer per år är transporterna är en stor utmaning 

inte minst på godssidan, och flertalet initiativ genomförs för att hantera detta. 

Köpenhamns kommun vill i sin plan för 2025 minska godstransporternas klimatpåverkan 

bland annat genom att 30-40% av alla tunga transportfordon ska använda förnybara 

drivmedel. Ett mobilitetsprogram ska synliggöra gröna transportmöjligheter och alla 

kommunens egna tunga fordon ska ställas om till biobränslen. I  staden planeras låg- och 

nollutsläppszoner samt ”trafik-öar” där hindren mot genomfartstrafik är sådana att endast 

lokal trafik i praktiken körs där. 

Staden bedömer att 25 % av allt gods och 50 % av lättare gods bättre transporteras med 

lådcykel än med lastbil, och danska transportministeriet anger att samhället sparar 10 

kronor per kilometer som transporten sker med cykel i stället för bil. För att maximera 

nyttan och undvika ökad trängsel på cykelbanorna, bör godstransport på cykel främst ske 

utanför rusningstrafik.  

I Köpenhamn finns idag cirka 25 000 last- och lådcyklar; 8 % av hushållen har en och var 

fjärde av dem uppger att den ersätter en bil, vilket totalt motsvarar 6 200 bilar. 3 500 

lådcyklar är vid varje tillfälle parkerade i staden, dock fanns det våren 2022 ännu bara 124 

dedikerade p-platser för dem. 

Staden har anordnat Cargobike Day 2022, då bland annat Region Hovedstaden visade sina 

blodtransporter med varucyklar. Köpenhamns och Amagers kommuner erbjuder utlåning av 

flakcyklar på flera ställen. Det genomförs även privata initiativ, exempelvis lånar Ikea ut 15 

lådcyklar som en del av målet 100 % klimatneutrala varuleveranser 2025. By-Expressen 

levererar enbart med lådcykel och efterfrågar omlastningscentraler i stadens utkant för att 

underlätta leveranser med cykel i innerstaden.  

 
Klimatnytta och andra positiva effekter 

Mer godstransporter med cykel är en viktig del i att minska godstransporternas 

klimatpåverkan och nå Köpenhamns klimatmål. Samtidigt förbättras luftkvaliteten och 

trängseln i innerstaden minskar.  

 

Korta fakta om åtgärden  

Transport- och trafikslag: Cykel 

Område: Godstransporter 

Kontakt: Teknik- og Miljøforvaltningen, Köpenhamns kommun, +45-33 66 56 00, 

Köpenhamns klimatplan 2025, Cargobikes for freight in inner city copenhagen  

 

 

 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/930_QP7u8mn5bb.pdf
https://a21.dk/wp-content/uploads/2021/07/Cargo-bikes-for-freight-in-Inner-City.pdf
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