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Inledning

Hållbart resande
Begreppet hållbart resande används av många aktörer i Sverige. En
allmängiltig definition saknas.
En definition som ofta används är:
” Transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö”

Mer konkret handlar hållbart resande om att styra om resandet till
hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik alternativt att
resor inte behöver göras alls. I andra hand kan hållbart resande även
innefatta en effektivare bilanvändning, exempelvis genom bilpool och
samåkning, samt resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon.

Mobility management
Mobility management ett effektivt sätt att arbeta med hållbart
resande. Mobility management, MM, är ett koncept för
beteendepåverkansåtgärder inom transportområdet. Det är ett
komplement till traditionell trafikplanering och syftar till att främja
hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra
resenärernas attityder och beteenden.

Verktygslådan
I denna verktygslåda ges förslag på aktiviteter och åtgärder inom
mobility management och hållbart resande. Syftet med verktygslådan
är att beskriva åtgärder som främjar ett hållbart resande. Åtgärderna
kan genomföras gemensamt av flera kommuner i regionen (inklusive
Region Sörmland) alternativt av enskilda kommuner. Ambitionen är att
verktygslådan ska ge möjlighet till ett snabbt operativt genomförande när
det finns tid och möjlighet för detta.
Åtgärderna i verktygslådan är indelade i fem grupper:
1.

CYKLA

2.

BARN OCH UNGA

3.

PARKERING

4.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH KOMBINATIONSRESOR

5.

GRÖN ARBETSGIVARE

Ett sätt att förklara mobility
management är:
” Grundläggande för mobility
management är ”mjuka” åtgärder
som information och kommunikation,
organisation av tjänster och
koordination av verksamheter. Mjuka
åtgärder förbättrar ofta
effektiviteten hos fysiska åtgärder,
exempelvis nya spårvagnslinjer, vägar
eller cykelbanor.
Mobility managementåtgärder,
jämfört med fysiska åtgärder, kräver
inte nödvändigtvis stora finansiella
investeringar och kännetecknas av en
bra kostnads/nyttokvot.”
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Cykel

Att cykla är bra för hälsan, plånboken, humöret, livspusslet och miljön.
Listan med argument för att börja cykla kan göras lång. I det här kapitlet
ger vi förslag på åtgärder som syftar till att öka andelen cyklister. Men vi
börjar med att lista några viktiga argument för att satsa på cykling.

Cykeln sparar tid
Cykeln är snabb och pålitlig. På sträckor upp till fem kilometer är cykeln
ofta snabbare än bilen. Även på längre sträckor är cykeln ett bra alternativ
eftersom den inte påverkas av köer och trängsel.

Cykeln är bra för välmåendet
Cykeln är ett bra sätt att få in träning i vardagen. Cykeln frigör
endorfiner vilket gör oss glada och lyckliga. Det minskar risken för
sjukdomar, övervikt, depression och sömnproblem.

Cykeln är bra för miljön
Cykeln är närmast idealisk ur miljösynpunkt. Den är tyst,
energieffektiv och ren. Cykeln är särskilt bra i stadsmiljö och på
korta resor eftersom det är då som bilarnas bränsleförbrukning
är som störst.

Cykeln är lönsam
Cykeln sparar pengar. En bil kostar mellan 30 och 40 kronor per mil.
Det är mycket pengar för den som väljer att cykla. Även för arbetsgivare
och fastighetsförvaltare finns stora vinster att göra. På en parkeringsplats
för bilar ryms uppemot 10 cyklar. Det innebär att färre bilar till förmån för
fler cyklister sparar både plats och pengar.

CYKEL

ÅTGÄRD 1
Förmånscykel för anställda
Bakgrund och syfte
Att cykla till jobbet har många positiva effekter – både för de anställda och för
arbetsgivaren. Att cykla är snabbt, flexibelt, billigt och ger bra träning. Trots det är det
få arbetsgivare som aktivt uppmuntrar till ökad cykling. Ett bra sätt att öka andelen
cyklister på arbetsplatsen är att införa förmånscyklar för anställda.
Det innebär att de anställda får teckna ett cykelhyresavtal med bruttolöneavdrag.
Konceptet är kostnadsneutralt vilket innebär att det inte medför några extra kostnader
för arbetsgivaren. Trots det är det förmånligt för de anställda eftersom hyran är
förmånsbeskattad. Det finns dessutom goda möjligheter till volymrabatt.

Exempel från Jönköpings kommun
Förmånscyklar för anställda har införts i Jönköping. Där har kommunen tecknat ett avtal
med en cykelleverantör som tillhandahåller cyklar och ansvarar för allt praktiskt arbete.
Det finns flera olika modeller av cyklar att välja mellan och majoriteten av medarbetarna
har valt elcyklar och el-assisterade lådcyklar. Leverantören ansvarar även för all
information och administration. Det innebär att det egna arbetet med förmånscyklarna
är mycket begränsat och uppskattas till cirka 10-15 procent av en tjänst.
För att täcka upp för detta och för arbetsgivaravgifter har kommunen lagt på ett extra
brutto-löneavdrag på mellan 15 och 30 kronor per cykelavtal och månad. Försöket med
förmånscyklar har varit mycket lyckat. En utvärdering efter de första två åren visar att
cirka 2 200 anställda har använt förmånen, vilket är mer än 20 procent av personalen på
kommunen. Som en följd av detta har även landstinget i Jönköping valt att pröva
systemet. Det innebär ytterligare 10 000 potentiella cyklister i Jönköping.

TIPS

Läs mer på Jönköpings kommuns hemsida
http://resval.se/formanscykel-jonkopings-kommun/
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FÖRMÅNSCYKEL FÖR ANSTÄLLDA

Samtliga medarbetare på Region Sörmland/kommunerna.

Ökad cykling bland medarbetarna, vilket bidrar till minskad sjukfrånvaro och gladare och
friskare personal.

Förmånscyklar sänker tröskeln för att börja cykla. Det gäller inte minst vanebilister och
medarbetare som inte äger en egen cykel. I Jönköpings kommun har mer än 20 % av
personalen tecknat ett avtal om förmånscykel. Utvärderingar visar att 75 % av deltagarna
har börjat cykla mer som en följd av försöket. Majoriteten av deltagarna har valt en elcykel
eller el-assisterade lådcykel och för mer än 25 % har cykelresan ersatt en tidigare bilresa.

Förmånscyklar gynnar både kvinnor och män. En förutsättning för att åtgärden ska bli så
inkluderande som möjligt är att det finns olika cykelmodeller att välja mellan som tar hänsyn
till användarnas olika behov. Rent ekonomiskt är åtgärden mer fördelaktig för de med hög
lön då förmånen står i proportion till den anställdes marginalskatt.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Konceptet är kostnadsneutralt för arbetsgivaren eftersom förmånscykeln finansieras av
medarbetaren. Däremot krävs arbetsinsats i form av att sätta upp ramverk för villkor samt
upphandling, avtalsvård och viss annan administration kopplat till fakturering med mera.
Erfarenheter från Jönköpings kommun där cirka 2 200 anställda har tecknat ett avtal visar
att tidsåtgången för administration motsvarar cirka 10-15 % av en tjänst.

KOMPETENSER

Personal med kompetens inom HR, upphandling och ekonomi kan behövas, främst i
uppstartsskedet.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antal medarbetare som utnyttjar erbjudandet. Andel medarbetare som är nöjda med
erbjudandet. Färdmedelsfördelning för medarbetarnas arbetspendling.

CYKEL

ÅTGÄRD 2
Regelbunden cykelservice
Bakgrund och syfte
Många uppskattar att cykla, men färre tycker om att lägga tid på att lära sig cykelns
alla komponenter och funktioner. Ibland kan mindre brister och problem, exempelvis
en punka eller en felinställd växel, vara en anledning till att inte cykla på flera veckor.
Det kan även vara en tröskel, tids- och kostnadsmässigt, att ta sig till en cykelverkstad
för att få hjälp. För att avhjälpa problemet kan arbetsgivare låta medarbetarna få
cykelassistans på arbetstid.
Åtgärden innebär att personal hyrs in från en cykelverkstad med valfritt intervall,
gärna flera gånger per, och att de anställda får gratis cykelservice eller service till ett
förmånligt pris. En alternativ lösning kan vara att personal på arbetsplatsen som är
kunnig om cyklar får lägga arbetstid på att hjälpa kollegorna med deras cyklar.

Exempel från Region Stockholm
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm har infört cykelservice för
de anställda. Servicen innebär att de anställda erbjuds enklare reparationer och
cykelvård vid två tillfällen per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vid
servicetillfället kommer en cykelverkstad till arbetsplatsen och ställer upp en mobil
cykelverkstad dit de anställda kan lämna sina cyklar när de kommer till jobbet på
morgonen. På eftermiddagen är cyklarna tvättade och servade, helt utan kostnad för de
anställda.
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REGELBUNDEN CYKELSERVICE

Samtliga medarbetare på Region Sörmland/kommunerna.

Ökad cykling bland medarbetarna, vilket bidrar till minskad sjukfrånvaro och gladare och
friskare personal.

Cykelservice ger möjlighet för befintliga cyklister att förbättra sin cykelupplevelse samtidigt
som det kan motivera andra att börja cykla.

Män cyklar i genomsnitt längre avstånd än vad kvinnor gör. Kvinnor gör å andra sidan fler
inköp och ärenden såsom hämtning och lämning av barn med cykel. De som cyklar, och
framförallt de som cyklar mycket, kommer troligtvis att ha stor nytta av åtgärden.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Kostnaden för åtgärden varierar beroende på hur ofta servicen genomförs och hur
omfattande den är. För den cykelservice som beskrivs i exemplet från Stockholm är
kostnaden cirka 15 000 kronor per gång vilket omfattar två cykelmekaniker inklusive
servicestation som kan åtgärda drygt 50 cyklar per dag.
På tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholm är bedömningen att cirka en femtedel
av medarbetarna använder sig av tjänsten.

KOMPETENSER

Kompetens krävs inom upphandling och/eller inköp.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet servicetillfällen per år. Antalet medarbetare som utnyttjar servicen. Andelen
medarbetare som är nöjda med servicen av de som nyttjar den.

CYKEL

ÅTGÄRD 3
Cykelvänlig arbetsplats
Bakgrund och syfte
En stor del av resandet i Sverige utgörs av bilresor till och från arbetet. Som exempel
kan nämnas att mer än 25 % av alla resor i Lund utgörs av arbetsresor och att cirka
40 % av arbetsresorna sker med bil. För att öka andelen cykelresor till och från arbetet
krävs åtgärder på bred front. Det krävs en kombination av bra cykelinfrastruktur och
åtgärder på arbetsplatsen som uppmuntrar de anställda att välja cykeln istället för bilen.
Cykelvänlig arbetsplats är en utmärkelse riktad till arbetsgivare som vill uppmuntra sina
anställda att cykla till arbetet. Utmärkelsen består av kriterier kopplat till cykling såsom
cykelparkering, omklädningsrum, tjänstecyklar och cykelservice. Genom att uppfylla de
uppsatta kriterierna kan arbetsplatsen nå olika nivåer inom utmärkelsen. För högsta nivå
krävs att arbetsplatsen har goda cykelfaciliteter och cykelservice samt att de anställda
får bidrag för att cykla istället för att köra bil.

Exempel från Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett koncept som baseras på att
kommuner i regionen har egna projektledare som driver frågan i den egna kommunen.
Givet att kommunerna är anslutna till projektet kan företag och organisationer i
kommunerna engagera sig i tävlingen och vara en del av projektet. Även interna
arbetsplatser inom Västra Götalandsregionen kan ansluta till projektet. Deltagandet
är gratis och projektorganisationen på VGR står för att ta fram material, koncept och
underlag.
Deltagarna ansvarar själva för att registrera sitt deltagande och fylla i kriterier. Efter
det görs en slutavläsning varpå vinnare utses i tre olika kategorier; Årets cykelvänligaste
arbetsplats, Årets raket och Årets nykomling. Under 2018 deltog 12 kommuner och totalt
90 arbetsplatser i projektet.

TIPS

Även Energikontoret i Mälardalen har genomfört kampanjer med cykelvänlig arbetsplats. Läs
mer på Energikontorets hemsida
https://energikontor.se/cykelvanlig-arbetsplats
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CYKELVÄNLIG ARBETSPLATS

Samtliga arbetsgivare/arbetsplatser i regionen och i regionens kommuner.

Ökad cykling bland medarbetarna, vilket leder till minskad sjukfrånvaro.

Med bättre förutsättningar för de anställda att cykla till arbetsplatsen minskar
incitamenten att resa med bil och att äga en bil. Ökad cykling och ökad fysisk aktivitet ger
friskare medarbetare vilket minskar sjukfrånvaron och ökar trivseln på arbetsplatsen. Med
fler cyklister minskar även behovet av bilparkeringsplatser vid arbetet, vilket innebär att
värdefull mark kan användas för andra ändamål än parkering.

Åtgärden bidrar till en ökad jämlikhet eftersom cykeln, till skillnad från bilen, inte
exkluderar någon på grund av ålder, inkomst eller körkortsinnehav. Med åtgärden finns
möjlighet att subventionera de anställdas cykelinköp samt erbjuda tjänstecyklar och
lånecyklar. Det innebär att alla som önskar kan ta del av erbjudandet. Det gynnar både
befintliga cyklister och nya cyklister.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Tidsåtgången och kostnaden varierar beroende på projektets omfattning. I exemplet
från Västra Götalandsregionen har projektet en budget på cirka 300 000 kronor per år.
Arbetet består av projektledning, kommunikation, rekrytering av kommuner, projektstart,
rekrytering av arbetsplatser, uppsättning av kriterier, utvärdering av bidrag samt utdelning
av priser. För kommunerna som deltar i projektet uppskattas tidsåtgången till cirka 100
arbetstimmar.

KOMPETENSER

Projektet behöver en projektledare för framtagning av material, information och
uppsättning av kriterier. Då många andra organisationer redan arbetat med frågan och
material redan finns framtaget kan arbetsbördan minskas väsentligt.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet externa respektive interna arbetsplatser som registrerar sig i utmaningen. Andelen
arbetsgivare som är positiva till att delta igen.

CYKEL

ÅTGÄRD 4
Standard för regional cykelvägvisning
Bakgrund och syfte
Cykelvägvisning är viktigt för att cyklister ska hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det
huvudsakliga syftet med cykelvägvisningen är att visa vägen och avstånd till viktiga
målpunkter, men vägvisningen är även en tydlig markering att det finns kontinuerliga
cykelstråk som är högt prioriterade. Cykelvägvisning är därför viktigt för att
marknadsföra cykling samtidigt som det ger stöd för både nya och befintliga cyklister.
I många kommuner och regioner saknas en sammanhängande skyltning av cykelstråk.
Det innebär att det är svårt för cyklisterna att orientera sig i cykelvägnätet. Utmaningen
är allra störst för cykelstråk som går mellan flera kommuner. För att underlätta för
cyklister krävs en enhetlig skyltning som är gemensam för hela regionen och som visar
vägen både till lokala och regionala målpunkter.

Exempel från det regionala cykelkansliet i
Stockholm
Det regionala cykelkansliet i Stockholm har tagit fram en standard för regional
cykelvägvisning. Standarden vänder sig till samtliga kommuner i regionen och omfattar
en stamgrenplan med regionala målpunkter samt principer för själva skyltningen. I
standarden ingår även en särskild symbol som ska användas på alla regionala cykelstråk
i länet. Beskrivningen och stamgrenplanen har tagits fram i samarbete med Trafikverket
Region Stockholm.

TIPS

Läs mer på det regionala cykelkansliets hemsida
https://www.sll.se/cykelkansliet

9

CYKEL

KATEGORI

MÅLGRUPP

MÅLUPPFYLLELSE

EFFEKT OCH
POTENTIAL

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

10

STANDARD FÖR REGIONAL CYKELVÄGVISNING

Befintliga cyklister samt potentiella cyklister.

Attraktivare cykling för regionens invånare. Ökad komfort och bekvämlighet för befintliga
cyklisterna samt möjlighet att attrahera nya cyklister.

Bra cykelvägvisning hjälper de som redan cyklar, besökare och nya cyklister att orientera sig
i cykelvägnätet. Cykelvägvisning är även ett bra sätt att marknadsföra cykling och på så vis
attrahera nya cyklister. Skyltningen gör cykelnätet orienterbart och möjliggör att resa utan
karta, dessutom indikerar bra skyltning att kommunen satsar på cykel som färdmedel.

En tydlig cykelvägvisning gör att cyklister kan ta sig till och från målpunkter på ett snabbt
och smidigt sätt. Cykelvägvisningen ger goda möjligheter att samla cyklisterna längs
utpekade stråk, vilket ökar känslan av trygghet som är starkt sammankopplad till om det
finns andra cyklister i omlopp. Det ger också möjlighet att öka trafiksäkerheten för
cyklisterna eftersom fler cyklister gemensamt bidrar till ökad trafiksäkerhet, så kallad
”safety in numbers”.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Tidsåtgången för att ta fram en gemensam standard för cykelvägvisning varierar beroende
på ambitionsnivå. Att ta fram en beskrivning för skyltningen och cykelsymbol är ett relativt
enkelt arbete som går snabbt att utföra. Att ta fram en stamgrenplan med regionala
målpunkter är ett mer omfattande arbete som kräver gemensamma insatser från samtliga
kommuner i regionen inklusive Trafikverket. I exemplet från Stockholm uppgick arbetet till
cirka 100 konsulttimmar.

KOMPETENSER

Att ta fram en stamgrenplan kräver expertkompetens vad gäller vägvisning. För detta arbete
rekommenderas expertstöd från konsult.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet kommuner som har en uppdaterad cykelvägvisning. Antalet kommuner som följer
den regionala anvisningen för cykelvägvisning.

CYKEL

ÅTGÄRD 5
Koncept för regionala cykelstråk
Bakgrund och syfte
Tidsåtgång är en faktor som ofta står högt upp på listan vad gäller valet av färdmedel.
Restiden för cyklister påverkas av många faktorer där standarden på cykelvägarna är
en viktig del. Gena, säkra och trygga cykelvägar som tar cyklisten från start till mål på
snabbast möjliga sätt är en förutsättning för att göra cykeln till ett attraktivt alternativ.
Det gäller särskilt för regionala cykelstråk som binder samman flera kommuner.
Region Sörmland har en viktig funktion som samordnare och koordinator för arbetet
med regional cykelplanering. En viktig del i arbetet är att ta fram standarder och
principer för utformningen av de regionala cykelstråk som pekas ut i den regionala
cykelstrategin. För bästa möjliga effekt och resultat bör standarderna tas fram
gemensamt med Trafikverket och länets kommuner.

Exempel Region Skåne
Region Skåne har tagit fram ett koncept för regionala cykelstråk som i Skåne går
under benämningen supercykelstråk. I konceptbeskrivningen anges standarder och
riktlinjer för cykelstråken med avseende på bland annat bredd, beläggning, belysning,
korsningspunkter, drift och underhåll etc. Generellt gäller att cykelstråken ska hålla en
hög standard och vara tillräckligt breda för att flera cyklister ska kunna mötas i bredd.
Arbetet har genomförts tillsammans med Trafikverket och kommunerna i regionen
och ambitionen är att cykelstråken ska hålla lika hög standard oavsett väghållare.
Syftet med projektet är att skapa organisatoriska förutsättningar för en effektiv och
långsiktig utbyggnad av mellankommunala cykelstråk. Cykelstråken kommer att planeras,
utvecklas, kommuniceras och drivas i samverkan mellan Region Skåne och väghållarna
som en integrerad del i den övriga infrastrukturplaneringen.

TIPS

Läs konceptbeskrivningen i sin helhet på Region Skånes hemsida
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/
supercykelstrak_rapport_digital.pdf
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KONCEPT FÖR REGIONALA CYKELSTRÅK

Målgruppen är kommunala tjänstepersoner med ansvar för utbyggnaden av
cykelinfrastruktur och i förlängningen regionens invånare.

MÅLUPPFYLLELSE

Attraktivare cykling för regionens invånare och en enhetlig standard oavsett väghållare.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Åtgärden leder till attraktivare cykelresor. Det ger en tryggare och säkrare trafikmiljö då
korsningspunkter och vägval känns igen från andra platser i regionen. En viktig effekt av
arbetet är att det sker i samverkan mellan Region Sörmland, Trafikverket och regionens
kommuner.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Investering i cykelåtgärder och cykelinfrastruktur bidrar generellt till en ökad jämställdhet
och jämlikhet. Cykeln som färdmedel används i hög grad av både kvinnor och män jämfört
med bilen som i högre utsträckning används av män.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Arbetet med att ta fram en standard för regionala cykelstråk är omfattande. Det bör
göras i nära samarbete med regionens samtliga kommuner. I Stockholm har det regionala
cykelkansliet nyligen påbörjat ett arbete med att revidera den regionala cykelplanen
inklusive en konceptbeskrivning för de regionala cykelstråken. Arbetet beräknas pågå fram
till sommaren 2021 och kostnaden bedöms till cirka 1 miljon kronor i konsultstöd.

KOMPETENSER

Kompetens krävs från kommunrepresentanter med ansvar för infrastruktur- och
trafikfrågor. Med fördel medverkar även representant från Trafikverket och eventuellt
enskilda väghållare.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet kommuner som följer standarderna för regionala cykelstråk. Antalet kilometer
regionala cykelstråk som anläggs per år. Antalet kilometer regionala cykelstråk som
planeras för de kommande fem åren.

CYKEL

ÅTGÄRD 6
Regionala stråkstudier
Bakgrund och syfte
Stråkstudier är ett effektivt sätt att påskynda utbyggnaden av cykelstråk. Det är särskilt
viktigt när det kommer till regionala stråk som går mellan flera kommuner eftersom det
annars finns en risk att ingen tar på sig ansvaret för utbyggnaden.
Stråkstudier innebär att regionala aktörer, exempelvis Region Sörmland, tar initiativet
till arbetet som sedan genomförs i nära samarbete med väghållarna för cykelstråket.
Därmed finns möjlighet att påskynda processen med planhandlingar för projektering
och utbyggnad. Det ger också möjlighet till bättre samverkan och enighet vad gäller
utformning och standard.

Exempel från det regionala cykelkansliet i
Stockholm
Det regionala cykelkansliet i Stockholm har fått finansiering från Energimyndigheten för
att genomföra stråkstudier av sex regionala cykelstråk. Studierna fokuserar på långa
sammanhängande stråk istället för punktinsatser och kortare sträckor, vilket innebär ett
helhetsgrepp om cykelstråken och ett nära samarbete mellan väghållarna (Trafikverket
och länets kommuner).
Målet är att cykelstråken ska hålla samma höga standard oavsett väghållare. Resultatet
av stråkstudierna är ett åtgärdsförslag som beskriver de åtgärder som krävs för att
uppgradera cykelstråken till rätt standard enligt den regionala cykelplanen.
Åtgärdsförslaget beskriver även de kostnader och samhällsekonomiska nyttor som följer
av förslaget samt vilken potential som finns för framtida cyklister.
Ambitionen är att åtgärdsförslaget ska ligga till grund för projektering och utbyggnad av
cykelstråken och de första utvärderingarna av projektet visar att arbetet har bidragit till
en ökad utbyggnadstakt. Flera av stråken som har studerats har börjat byggas ut. Andra
har fått statlig medfinansiering och väntar på att dra igång.

TIPS

Ta del av stråkstudierna på det regionala cykelkansliets hemsida
https://www.sll.se/cykelkansliet
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KATEGORI

REGIONALA STRÅKSTUDIER

MÅLGRUPP

Målgruppen i första hand kommunala tjänstepersoner och tjänstepersoner på Trafikverket
med ansvar för utbyggnaden av cykelinfrastruktur. I förlängningen även regionens invånare.

MÅLUPPFYLLELSE

EFFEKT OCH
POTENTIAL

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Effektivare planeringsprocess för projektering och utbyggnad av regionala cykelstråk.

Den primära effekten är en snabbare planprocess som i förlängningen kan bidra till en
högre utbyggnadstakt av de regionala cykelstråken. Resultatet från stråkstudierna är ett
viktigt underlag för det fortsatta arbetet med detaljprojektering och utbyggnad.

Regionala cykelstråk med god standard skapar goda förutsättningar för alla sorters cyklar
och därmed för olika typer av behov och användning. Breda cykelbanor med trygga och
säkra korsningspunkter ger möjlighet för en ökad cykling i alla åldersgrupper.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Arbetets omfattning varierar beroende på cykelstråkets längd och komplexitet. Den
genomsnittliga arbetstiden för stråkstudierna i Stockholm har varit cirka 300
konsulttimmar per cykelstråk. Därutöver har viss arbetstid tillkommit för det regionala
cykelkansliet och de deltagande kommunerna.

KOMPETENSER

Kompetens krävs från kommunrepresentanter med ansvar för infrastruktur- och
trafikfrågor. Med fördel medverkar även representant från Trafikverket och eventuellt
enskilda väghållare. För stråkstudierna krävs konsultstöd vilket innebär att det krävs
kompetens inom upphandling.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet stråkstudier som genomförs. Antal kilometer cykelstråk som anläggs per år efter
genomförda stråkstudier. Antal kilometer cykelstråk som får statlig medfinansiering efter
genomförda stråkstudier.

CYKEL

ÅTGÄRD 7
Hälsotrampare
Bakgrund och syfte
Hälsotrampare är en kampanj som syftar till att få fler att upptäcka fördelarna med att
cykla. Syftet med kampanjen är att uppmuntra vanebilister att börja cykla genom att
informera om hälsovinsterna som följer med cykling. Åtgärden innebär vanligtvis att
vanebilister med korta avstånd till arbetet uppmuntras att cykla till arbetet under en
viss period, t.ex. 3 månader.
Deltagarna skriver ett kontrakt, en överenskommelse, om att cykla minst tre dagar i
veckan. Som uppmuntring erbjuds deltagarna kostnadsfria hälsoundersökningar som
genomförs före och efter testperioden. Det är även vanligt att erbjuda cykelaccessoarer
såsom cykeldator, vinterdäck, regnkläder, ryggsäck etc. I vissa fall erbjuds deltagarna
även lånecyklar under testperioden.

Exempel från Region Uppsala
Region Uppsala (tidigare Uppsala läns landsting) initierade sitt första hälsocykelprojekt
år 2003. Anställda som åkte bil eller kollektivtrafik till arbetet uppmuntrades att börja
cykla genom att erbjudas regnställ, cykeldator, cykelhjälm och kostnadsfria
hälsoundersökningar. Projektet har blivit en succé med drygt 500 deltagare sedan
starten. Mer än 80 % av deltagarna har klarat utmaningen att cykla minst 3 dagar i
veckan under testperioden, trots att försöket sträcker sig över ett helt år, och drygt
65 % har fortsatt att cykla lika mycket efter testperiodens slut.
Sjukfrånvaron bland de nya cyklisterna har minskat med i genomsnitt 7 arbetsdagar per
år, från 10 dagar till 3 dagar, vilket innebär att landstinget har sparat uppemot 3 miljoner
kronor om året i minskad sjukfrånvaro. Samtidigt har behovet av parkeringsplatser
minskat med mellan 200 och 250 per dag.

Exempel från Växjö kommun och Region
Kronoberg
Ett ytterligare exempel kan hämtas från Växjö kommun som tillsammans med Region
Kronoberg har genomfört en kampanj med hälsotrampare. Totalt deltog 130 personer
som fick ett paket bestående av konditions- och hälsotest samt cykelutrustning.
Deltagarna förband sig att ställa bilen minst tre dagar i veckan under försöksperioden
som varade i totalt sju månader. Av de 130 deltagarna var 112 vanebilister. Dessa
uppskattas ha cyklat drygt 150 000 kilometer under de sju månaderna, vilket motsvarar
en minskning av koldioxidutsläpp med nästan 30 ton och en ekonomisk besparing på
cirka 540 000 kronor (4 800 kronor per deltagare). Sjukfrånvaron bland deltagarna
sjönk med i genomsnitt en dag per år, vilket innebar att projektet var lönsamt redan
efter ett år. Under projektets tid frigjordes dessutom 106 parkeringsplatser i
kommunen.
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KATEGORI

HÄLSOTRAMPARE

MÅLGRUPP

Målgruppen kan vara antingen anställda på Region Sörmland/kommunerna eller regionens
invånare.

MÅLUPPFYLLELSE

EFFEKT OCH
POTENTIAL

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Ökad cykling för Regionen Sörmlands/kommunernas medarbetare samt invånare.

Hälsotrampare har en positiv effekt på såväl miljön som deltagarnas hälsa. Kampanjen
har även en positiv effekt på organisationens ekonomi eftersom den leder till färre
sjukfrånvarodagar och ett minskat behov av parkeringsplatser. Enligt uppgifter från
Trafikverket fortsätter mellan 60 % och 85 % av deltagarna att cykla efter försöksperiodens
slut.

Kampanjen gynnar både kvinnor och män liksom unga och gamla. Då främsta målgrupp är
vanebilister kan ett visst fokus hamna på män, som kör bil i större utsträckning än kvinnor.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Kostnaden för att genomföra kampanjen beror på antalet deltagare och vilken service
som erbjuds. I Växjö/Kronoberg uppskattades kostnaden till drygt 200 000 kronor för
130 deltagare. Kostnaden bestod av inköp av utrustning och hälsoundersökningar samt
lönekostnader för personalen som höll i projektet.

KOMPETENSER

Kommunala eller regionala tjänstepersoner, gärna med kunskaper inom hälsa.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antal hälsotrampare. Antal ansökningar för att få vara med. Andel hälsotrampare som
fortsätter cykla efter testperioden. Minskad sjukfrånvaro och minskade koldioxidutsläpp.

CYKEL

ÅTGÄRD 8
Eltestcyklister
Bakgrund och syfte
Majoriteten av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. Många av dessa resor har potential
att ersättas med cykel, men bekvämlighet och komfort gör att tröskeln kan kännas hög.
Även vardagsärenden som handling eller skjuts av barn kan göra det svårt att ersätta
bilen med en cykel. Med elcykeln minskar dock motståndet att börja cykla.
Elcykeln gör det möjligt att cykla långa sträckor med tung last utan att bli andfådd eller
svettig, och genom att initiera prova-på-projekt finns det goda möjligheter att få fler att
upptäcka nyttorna med färdmedlet. Prova-på-projekt har visat sig vara väldigt effektivt
när det kommer till att få tidigare vanebilister att ompröva sitt resande och börja cykla
istället för att köra bil.

Exempel från Borlänge kommun
Borlänge kommun har infört ett testprojekt där de erbjuder sina invånare att
kostnadsfritt låna en elcykel under en prova-på-period. Det finns fyra sorters cyklar
att välja mellan och i lånet ingår hjälm och cykelkorg. Lånet görs i 25 dagar och i utbyte
mot lånet åtar sig deltagarna att svara på enkätfrågor före och efter försöket. Cyklarna
bokas genom ett formulär på internet eller på plats i kommunhuset.

Exempel från Stockholms stad
Ett annat exempel kan hämtas från Stockholms stad som har genomfört flera projekt
med eltestcyklister. Projektet innebär att deltagarna erbjuds en lånecykel under en
försöksperiod på 30 dagar. Därefter får de möjlighet att köpa loss cykeln till ett
förmånligt pris. Försöket med eltestcyklister har snabbt blivit en succé.
De senaste åren har Stockholms stad tagit emot flera hundra anmälningar, trots att
kravet är att deltagarna ska cykla minst tre dagar i veckan och minst 10 kilometer per
cykelresa. En majoritet av deltagarna har valt att köpa loss cykeln efter avslutat projekt,
och i uppföljningen som görs ett år efter projektet anger cirka hälften av deltagarna att
de har fortsatt att cykla i samma utsträckning ett år senare. Eftersom projektet vänder
sig till tidigare vanebilister innebär det en direkt överflyttning från bilresor till cykelresor.

TIPS

Läs mer om projektet på Stockholms stads hemsida
https://www.stockholm.se/eltramp
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ELTESTCYKLISTER

Målgruppen för kampanjen är vanebilister i regionen.

Ökad cykling och förbättrad hälsa.

Kampanjen har en direkt effekt på miljön och deltagarnas hälsa eftersom det sker en
överflyttning från bilresor till cykelresor. Enligt uppgifter från det europeiska nätverket
EPOMM har åtgärden möjlighet att minska bilresandet med cirka 65 % bland deltagarna.

Kampanjen gynnar alla som kan cykla givet att det finns olika cykelmodeller att välja mellan.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Projektet kan med fördel samordnas mellan fler kommuner för att dra nytta av
inköpsvolymer och administrationskostnader. Kostnaden och tidsåtgången för att
genomföra projektet beror på antalet deltagare och vilka cyklar som erbjuds. I Stockholm
uppskattas kostnaden för projektet till cirka 1000 kronor per deltagare.

KOMPETENSER

Kompetens krävs inom upphandling och/eller inköp samt personal med möjlighet att sköta
hantering/utlåning av cyklar.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet utlåningar per år. Invånarnas inställning till utlåningen samt andelen som fortsätter
att cykla även efter testperioden.

CYKEL

ÅTGÄRD 9
Cykelkurser för vuxna
Bakgrund och syfte
I Sverige tar vi för givet att alla kan cykla, men det är många vuxna i samhället som aldrig
har lärt sig att cykla. Det gäller i synnerhet nyanlända personer från utomeuropeiska
länder. Syftet med cykelkurser för vuxna är att öka egenmakten för dessa personer.
Genom att lära sig cykla ökar deras flexibilitet och frihet. Det ger en möjlighet att själva
kunna förflytta sig över längre avstånd på egen hand och på valfria tidpunkter. Att
lära sig cykla ger ökat självförtroende och ökade möjligheter till jobb och integration i
samhället. Det är värdefullt både för individen och för samhället.

Exempel från Cykelfrämjandet i Stockholm
Cykelfrämjandet i Stockholm har genomfört cykelkurser för vuxna sedan många år
tillbaka. Genom projektet ”Frihet på cykel” anordnar Cykelfrämjandet kurser
tillsammans med kommunerna i länet där kommunerna står för arrangemang av plats,
cyklar och hjälmar medan Cykelfrämjandet ansvarar för utförandet av kurserna.
Frihet på cykel har blivit en stor succé i Stockholms län och bidragit till att hundratals
deltagare har lärt sig att cykla i vuxen ålder. För många deltagare har det inneburit en
väg in i arbetslivet genom kontakter med kommunen och möjlighet att arbeta inom
exempelvis vård och omsorg. Sedan några år tillbaka genomför Cykelfrämjandet även
kurserna i andra delar av landet och däribland i Sörmland.

TIPS

Mer information finns på Cykelfrämjandets hemsida
https://cykelframjandet.se/cykelkurser-for-nyborjare/
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CYKELKURSER FÖR VUXNA

Vuxna invånare som inte har lärt sig att cykla.

Ökad cykling i nya samhällsgrupper, vilket leder till ökad integration.

Att lära sig cykla ger ökat självförtroende och ökade möjligheter till jobb och integration i
samhället.

Cykelkurser för vuxna bidrar till en ökad jämlikhet eftersom den bidrar till en ökad
egenmakt för målgruppen. Genom att lära sig cykla ökar målgruppens flexibilitet och frihet.
Utvärderingar från Stockholm visar att åtgärden bidrar till en ökad trygghet hos deltagarna
eftersom de blir mer bekanta med sitt bostadsområde.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Tidsåtgången varierar beroende på kursens omfattning. I exemplet från Cykelfrämjandet i
Stockholm pågår cykelkurserna i 12-14 timmar som löper över tre veckor med två timmar
per kurstillfälle. Cykelkurserna utgörs av både praktiska och teoretiska moment och
kostnaden per kurs uppgår till 7500 kronor. I varje kurs finns plats för 15 deltagare.

KOMPETENSER

Kompetens krävs inom upphandling. Vidare krävs att Region Sörmland eller kommunerna
tillhandahåller plats för kursen samt cyklar och hjälmar till deltagarna.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet kurser som genomförs. Antalet deltagare per kurstillfälle. Antalet deltagare som
fortsätter att cykla efter kursens slut.

CYKEL

ÅTGÄRD 10
Vintercyklister
Bakgrund och syfte
Sverige är ett vinterland med långa och mörka vintrar. Det märks tydligt på antalet
cyklister i Sverige som minskar kraftigt under vinterhalvåret. Mätningar från Stockholm
visar att antalet cyklister nästan halveras på vintern jämfört med sommaren, vilket leder
till ökad trängsel på vägarna och i kollektivtrafiken. Med rätt utrustning är det fullt
möjligt att cykla även på vintern, men ibland krävs uppmuntran och motivation för att
komma igång.
Syftet med kampanjen ”vintercyklister” är att fungera som inspiration för att börja
vintercykla. Kampanjen vänder sig till sommarcyklister som vanligtvis slutar cykla under
vinterhalvåret. Genom att erbjuda deltagarna vinterdäck och montering samt andra
cykelaccessoarer som lysen och reflexer finns goda möjligheter att få dem att ändra
sina vanor. I utbyte åtar sig deltagarna att cykla minst tre dagar i veckan under en
försöksperiod, vanligtvis från december till mars.

Exempel från Region Gävleborg
Region Gävleborg har arbetet med vintercyklister sedan vintern 2017/2018. Kampanjen
administreras av Region Gävleborg som samordnar informationsmaterial, upphandling,
kontrakt, anmälan och utvärdering. Därefter ansvarar kommunerna för att välja ut
deltagare och ordna start- och slutmöten. Det är även kommunerna som svarar för den
dagliga kontakten med sina deltagare via utskick av peppmail och nyheter på sociala
medier samt den dagliga kontakten med deltagarna.
Kampanjen inleds med att samtliga deltagare bjuds in till ett startmöte i den egna
kommunen där de får information om projektet, goda råd inför cyklingen och
möjlighet att träffa andra vintercyklister. Vid startmötet skrivs även en
överenskommelse där deltagarna förbinder sig att cykla minst tre dagar i veckan under
projektet. Varje deltagare får sadelskydd, reflexväst och vinterdäck inklusive montering
på en cykelverkstad. Dessutom får deltagarna ett busskort med 200 kronor i reskassa
för ”besvärliga dagar” i syfte att inte ta bilen vid dessa tillfällen.
Uppföljningar av projektet visar att majoriteten av deltagarna fortsätter att cykla i
samma utsträckning även nästa vinter.

TIPS

Läs mer på Region Gävleborgs hemsida
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallspanering -och-infrastruktur/
hallbara-transporter/Vintercyklisten/
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VINTERCYKLISTER

Sommarcyklister som vanligtvis slutar cykla under vinterhalvåret.

Ökad cykling under hela året, vilket leder till friskare invånare och minskad trängsel.

Kampanjen har potential att få tidigare sommarcyklister att börja cykla året runt.
Erfarenheter från tidigare försök visar att cirka 80 % av deltagarna behåller sina vanor efter
försöksperiodens slut och att den genomsnittliga koldioxidbesparingen under försöket är
cirka 75 kg per deltagare och kampanj.

Kampanjen gynnar både kvinnor och män liksom unga och gamla. Den riktar sig både till
vanebilister och kollektivtrafikresenärer. Deltagande i projektet förutsätter tillgång till
privat cykel, vilket kan vara en begränsning.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Kostnaden för arbetet består av arbetstid för projektledare samt kostnader för vinterdäck,
montering och cykelaccessoarer. Erfarenheter från tidigare kampanjer visar att
materialkostnaden är cirka 1000 kronor per deltagare. Arbetstiden för projektledaren
varierar beroende på projektets storlek. För ett stort projekt som samordnas av Region
Sörmland och som genomförs i flera kommuner samtidigt bedöms arbetstiden motsvara en
heltidstjänst under projektets gång.

KOMPETENSER

Kampanjen behöver en central projektledare för framtagning av material, information och
upphandling av vinterdäck och dylikt.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet vintercyklister. Andelen vintercyklister som är nöjda med projektet. Andelen
vintercyklister som fortsätter att cykla även nästa vinter.

2

Barn och Unga

I det här kapitlet ger vi förslag på åtgärder som riktar sig till barn och
unga. Syftet med åtgärderna är att främja ett hållbart resande i form
av gång, cykel och kollektivtrafik. Ambitionen är att öka andelen barn
och unga, inklusive deras föräldrar, som väljer att gå, cykla eller åka
kollektivtrafik till skolan och fritidsaktiviteter. Vi börjar med att lista
några viktiga argument för att satsa på dessa åtgärder.

Glada och friska barn
Under de senaste åren har andelen barn och unga som går och cyklar till skolan
minskat. I gengäld är det allt fler barn som blir skjutsade av sina föräldrar,
vilket är oroande av flera skäl.
Forskning visar att fysisk inaktivitet har negativa effekter på barn och
ungas långsiktiga hälsa, inlärningsförmåga och självständiga mobilitet.
Omvänt finns möjlighet att åstadkomma stora förbättringar bara genom
att ställa bilen hemma. Kort sagt, att gå och cykla till skolan ger glada
och friska barn.

Framtidens resenärer
Barn och unga är framtidens resenärer. Resvanor etableras ofta i
tidig ålder vilket innebär att ett minskat cyklande bland barn och
unga kan få långsiktiga följdeffekter.
Omvänt finns möjlighet att redan tidigt etablera goda resvanor som
håller i sig under lång tid. Barnens resvanor kan även påverka övriga
familjemedlemmar. Genom att påverka barnen finns möjlighet att
knuffa hela familjen i en mer hållbar riktning.

Bättre och trevligare trafikmiljö
Majoriteten av alla skolbarn i Sverige har mindre än två kilometer till skolan.
Trots det sker nästan hälften av alla skolresor med bil. Som förklaring anges
ofta att trafikmiljön vid skolorna upplevs som stökig. Ju fler barn som kommer
med bil, desto otryggare blir situationen, vilket leder till en ond spiral där allt
fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn.
Omvänt finns möjlighet att öka trivseln och tryggheten vid skolan genom att öka
andelen barn och föräldrar som går och cyklar till skolan. En attraktiv skolmiljö är en
bilfri skolmiljö.

BARN OCH UNG A

ÅTGÄRD 1
Tävlingar mellan skolor och skolklasser
Bakgrund och syfte
Att anordna tävlingar mellan skolor och skolklasser är ett effektivt sätt att öka intresset
och engagemanget för att gå och cykla hos skolbarn. Genom att dela ut poäng för varje
resa som görs till fots eller med cykel ökar motivationen att gå och cykla till skolan.
Poäng kan även delas ut om lärarna genomför temalektioner inom exempelvis
trafiksäkerhet, hälsa och klimatpåverkan.
För att få så stor uppslutning som möjligt är det viktigt att tävlingen förankras hos
rektorerna på skolorna och att tävlingen marknadsförs bland skolornas pedagoger. Det
är även bra om föräldrarna involveras i projektet och om tävlingen har delmoment med
delpriser för att öka motivationen. Självklart bör alla skolklasser som deltar få pris.
Priserna bör delas ut som gemensamma priser för hela klassen eller hela skolan för att
öka gemenskapen och den gemensamma upplevelsen av tävlingen.

Exempel från Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen (VGR) anordnar en årlig tävling för elever i årskurs 4-6 som
handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivtrafik. Tävlingen
anordnas av VGR tillsammans med kommunerna i regionen och i Halland och Kalmars
län. Tävlingen är uppbyggd som en poängjakt där skolklasserna engageras i att tävla om
fina priser.
Under de veckor som tävlingen pågår samlar eleverna dessutom på sig mängder av
värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet som knyter an
till läroplanen. VGR tillhandahåller startmaterial, affischer, inbjudningar, faktablad och
lärarhandledning för temalektioner, medan skolorna ansvarar för själva genomförandet
av tävlingen.

TIPS

Lär mer om kampanjen på VGR:s hemsida
https://www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/
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TÄVLINGAR MELLAN SKOLOR OCH SKOLKLASSER

Skolbarn, föräldrar och lärare.

Minskat skjutsande till skolan till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Kampanjen har potential att få barn och deras föräldrar att ställa bilen till förmån för gång,
cykel och kollektivtrafik. Erfarenheter från de kampanjer som har genomförts visar på ett
stort engagemang bland skolbarnen och en god uppslutning. På sikt är det möjligt att
påverka även övriga familjemedlemmars resor.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Åtgärden är framförallt riktad till skolbarn, men har även positiva effekter för lärare och
övriga familjemedlemmar. Eftersom kvinnor i något högre grad hämtar och lämnar barn vid
skolan kan åtgärden ha något större effekt och nytta för kvinnor.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Kostnaden för arbetet består av arbetstid för projektledare på Region Sörmland samt
framtagande av material i form affischer, inbjudningar, faktablad och lärarhandledningar. I
Västra Götaland har VGR även utvecklat en särskild hemsida för projektet. Arbetstiden för
projektledaren varierar beroende på projektets storlek. För ett stort projekt som
samordnas av Region Sörmland och som genomförs i flera kommuner samtidigt är
bedömningen att arbetstiden motsvarar en heltidstjänst under projektets gång.

KOMPETENSER

Kampanjen behöver en central projektledare för framtagande av material och information.
Det krävs även engagerade lärare hos de deltagande skolorna.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet skolor och skolklasser som deltar i tävlingen. Andelen skolbarn i tävlingen som går,
cyklar och åker kollektivt till skolan. Upplevelsen av tävlingen hos skolbarn, föräldrar och
lärare.

BARN OCH UNG A

ÅTGÄRD 2
Cykelundervisning i skolan
Bakgrund och syfte
Ett annat bra sätt att öka intresset och engagemanget för att cykla hos barn och deras
föräldrar är att anordna cykelundervisning i skolan. Genom att låta barnen komma ut
och träna i säkra miljöer ökar förutsättningarna för att de ska fortsätta cykla
tillsammans med sina föräldrar. Det ger också incitament för föräldrarna att se över
barnens cyklar och att införskaffa nya cyklar till sig själva och övriga i familjen. Om
möjligt kan föräldrarna erbjudas att köpa barncyklar till ett billigt pris i samband med
cykelundervisningen.
Erfarenheter från Danmark och Nederländerna, där cykling är en integrerad del i
läroplanen, visar att cykling i skolan ökar sannolikheten för att barnen ska fortsätta cykla
även i vuxen ålder. Det har även visat sig öka barnens kunskaper om trafikregler och
trafikvett.

Exempel från cykelskolan i Stockholms stad
Cykelskolan i Stockholm introducerades för snart fem år sedan som ett samarbete
mellan Stockholms stad och en privat cykelförening. Cykelskolan innebär att samtliga
mellanstadieelever i Stockholm får möjlighet att lära sig cykla på en särskilt utformad
”trafiklekplats”. Eftersom förkunskaperna ofta skiljer sig åt delas barnen in i tre
grupper så att alla får öva sig utifrån sina egna förutsättningar. Förutom praktisk träning
undervisas barnen även om trafikregler.
Allt är anpassat till barnens värld vad gäller storlek och höjd på vägmärken och cyklar
etc. Ambitionen är samtidigt att barnen ska vara rustade och förberedda för att själva
kunna cykla i riktig trafikmiljö efter kursen.
Sedan kursen startade 2014 har mer än 11 000 skolbarn tagit del av undervisningen.
Cykelskolan sker under skoltid och bygger på att skolorna själva ställer upp med
personal som assisterar instruktörerna från cykelskolan.

TIPS

Lär dig mer om projektet på cykelskolans hemsida
https://sthlmbike.se/cykelskolan/
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CYKELUNDERVISNING I SKOLAN

MÅLGRUPP

Skolbarn i mellanstadiet och deras lärare. I förlängningen även föräldrarna.

MÅLUPPFYLLELSE

Öka andelen barn och föräldrar som cyklar till skolan och fritidsaktiviteter.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Kampanjen har potential att öka andelen barn och föräldrar som cyklar till skolan och
fritidsaktiviteter. Projektet bidrar även till att öka kunskapen om trafikregler och trafikvett.
På sikt är det möjligt att påverka även övriga familjemedlemmars resor.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Projektet riktar sig till samtliga mellanstadieelever. Undervisningen är uppbyggd så att alla
barn kan delta oavsett förkunskaper eller vilka familjeförhållanden de kommer från. Cyklar
finns att låna på plats och barnen delas in i grupper utifrån kunskapsnivå.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Kostnaden för arbetet består av instruktörer som genomför undervisningen. Vad gäller
tidsomfattning är arbetet relativt begränsat eftersom allt praktiskt anordnas av
instruktörerna. Skolorna ansvarar dock för att ställa upp med personal som kan assistera
instruktörerna på plats. Den som upphandlar undervisningen, exempelvis Region Sörmland,
ansvarar även för att tillhandahålla plats för cykelundervisningen.

KOMPETENSER

Projektet behöver en central projektledare för upphandling av undervisningen och spridning
av information till skolor, elever och deras föräldrar.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet skolor och skolklasser som deltar i cykelundervisningen. Upplevelsen av
undervisningen hos skolbarnen och deras lärare.

BARN OCH UNG A

ÅTGÄRD 3
Säkra och trygga skolvägar
Bakgrund och syfte
Det är viktigt att trafiksituationen vid skolan upplevs som trygg och säker. Annars finns
en risk att föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan eftersom det upplevs som
osäkert att gå eller cykla, vilket i sin tur leder till en ond spiral med allt fler bilar kring
skolan.
För att förebygga denna utveckling krävs ett aktivt arbete med säkra och trygga
skolvägar. Det handlar dels om att se över trafikmiljön med avseende på
hastighetsdämpande åtgärder, säkra övergångsställen och begränsade möjligheter för
stopp och parkering, och dels att öka kunskapen om föräldrarnas inverkan på trafiken
och vilka möjligheter som finns att resa med andra färdsätt.
Ett effektivt sätt att nå ut till föräldrarna är att involvera barnen i arbetet genom att
låta dem ta fram egna förslag på förbättringar vid skolan. Genom att anordna workshops
och gåturer med barnen och föräldrarna finns möjlighet att öka förståelsen deras egna
ansvar för trafiksituationen vid skolan.

Exempel från Region Gävleborg
Det regionala mobilitetskontoret i Gävleborg har ett uppdrag att förbättra trafikmiljön
kring länets skolor. Arbetet bygger till stor del på att involvera barnen och föräldrarna i
diskussionen för att på så sätt öka förståelsen för hur föräldrarnas skjutsande påverkas
trafiksituationen vid skolorna. Projektet är uppbyggt kring ett antal arbetsmoment som
genomförs i nära samverkan med föräldraföreningar, elevråd och skolledningar.
Till att börja med görs en resvaneundersökning bland elever och personal för att ta reda
på nuläget. Därefter skapas individuella resplaner för varje elev, vilket sker i samråd med
eleverna, utifrån deras bostad och resväg till skolan. Slutligen tar eleverna fram förslag
till åtgärder för att förbättra trafikmiljön vid skolorna, exempelvis nya övergångsställen
och cykelvägar, bättre belysning, sänkta hastighetsgränser etc. Åtgärderna tas fram
tillsammans med tjänstepersoner från kommunerna vilket borgar för ett effektivt
genomförande.

TIPS

Mer information finns att läsa på Region Gävleborgs hemsidan
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallsplanering-och-infrastruktur/
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SÄKRA OCH TRYGGA SKOLVÄGAR

Skolbarn, lärare och föräldrar.

Minskat skjutsande till skolan till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Projektet har potential att öka andelen barn och föräldrar som går och cyklar till skolan.
Därmed är det möjligt att påverka även övriga familjemedlemmars resor.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Åtgärden är framförallt riktad till skolbarn, men har även positiva effekter för lärare och
övriga familjemedlemmar.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Kostnaden för arbetet består av arbetstid för projektledare på Region Sörmland samt
framtagande av material i form affischer, inbjudningar, faktablad och lärarhandledningar.
Därtill krävs insatser från lärarna på skolorna samt tjänstepersoner på kommunerna. För
ett stort projekt som samordnas av Region Sörmland och som genomförs i flera kommuner
samtidigt bedöms arbetstiden motsvara en heltidstjänst under projektets gång.

KOMPETENSER

Projektet behöver en central projektledare för framtagande av material och information.
Det krävs även engagerade lärare samt kunniga tjänstepersoner på kommunerna.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet skolor och skolklasser som deltar i projektet. Upplevelsen av projektet hos
skolbarnen och deras lärare. Antal skolbarn som ändrar sina resvanor efter projektet.

BARN OCH UNG A

ÅTGÄRD 4
Gröna resplaner
Bakgrund och syfte
Ett ytterligare sätt att aktivera och engagera eleverna vad gäller resandet till skolan är
att låta dem ta fram så kallade gröna resplaner. Syftet med resplanerna är att eleverna
själva får fundera över vilka alternativ som står till buds och vilka möjligheter som finns
vad gäller hållbart resande med gång, cykel och kollektivtrafik. Därefter kan de föra en
diskussion med sina föräldrar om vilka alternativ som är mest lämpliga.
Ett viktigt syfte med detta är att eleverna själva får ta ställning och ta fram alternativ
som kan bidra till ett mer hållbart resande. Det stärker deras kunskap inom området
och bidrar till ett ökat engagemang för frågan. Dessutom är det ett effektivt sätt att nå
deras föräldrar och övriga familjemedlemmar.

Exempel från Linköpings kommun
I Linköping har man goda erfarenheter av kampanjer där eleverna själva tar fram förslag
på åtgärder och aktiviteter. Kommunen har arbetat med ett tjugotal skolor där
eleverna har fört resedagbok, tagit fram egna färdvägsplaner och tagit fram initiativ till
åtgärdskampanjer för att minska bilresandet till skolorna. Innan projektet påbörjades
uppgav mer än 15 % av föräldrarna att de skjutsade sina barn till skolan.
Efter projektet hade bilskjutsandet minskat med nästan hälften, vilket motsvarade totalt
3,3 ton koldioxid. Kampanjen fick ett stort genomslag i media och i en uppföljning efter
mer än 18 månader uppgav närmare hälften av alla svarande att de fortfarande kände till
kampanjen.

TIPS

Linköpings kommun arbetar även med gröna resplaner för arbetsplatsområden
tillsammans med företag och fastighetsägare. Mer om projektet finns att läsa på
kommunens hemsida
https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/hallbara-linkoping/hallbart-resande/
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GRÖNA RESPLANER

Skolbarn, lärare och föräldrar.

MÅLUPPFYLLELSE

Ökat hållbart resande, vilket bidrar till bättre motion och hälsa för skolbarnen, samt ökad
kunskap om trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Med gröna resplaner finns möjlighet att öka andelen barn som går och cyklar till skolan.
Eftersom barnens resmönster påverkar den övriga familjen finns möjlighet till en ännu
större effekt. Tidigare försök i Sverige visar att åtgärden minskar bilskjutsandet till skolan
med i genomsnitt 15 % till 20 %.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Effekten av mindre biltrafik gynnar alla som rör sig i skolområdet. Det gynnar både de
elever som redan går och cyklar till skolan samt de skolbarn som ändrar sitt resande som
en följd av kampanjen. Åtgärden har även positiva effekter för lärare och övriga
familjemedlemmar.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Tidsåtgången varierar beroende på projektets storlek. I exemplet från Linköping
uppskattades arbetsinsatsen till cirka 200 arbetstimmar för möten och administration.
Kostnaden för projektet uppgick till cirka 100 000 kronor.

KOMPETENSER

Projektet kräver en central projektledare samt projektledare i varje deltagande kommun.
Engagemang krävs även från skolorna i form av enskilda pedagoger.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antal klasser som medverkar i projektet. Andel skolbarn som förändrar sina resvanor som
en följd av projektet.

BARN OCH UNG A
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ÅTGÄRD 5
Vandrande skolbuss
Bakgrund och syfte
Vandrande skolbuss innebär att en grupp skolbarn gör sällskap till skolan. Idén bygger
på att lärare eller föräldrar turas om att följa barnen till skolan, vilket innebär att
föräldrarna kan få avlastning genom att dela på ansvaret med andra vuxna. För barnen
innebär promenaden att de får motion och frisk luft samtidigt som de får umgås med
sina kompisar och prata av sig innan de kommer fram till klassrummet. Dessutom får
barnen träning i att vistas i trafiken vilket skapar en trygghet för både föräldrar och
barn.

Exempel från Huddinge kommun
Hörnässkolan i Huddinge kommun har arbetat länge med vandrande skolbussar.
Eftersom de flesta skolbarn bor inom en radie om två till tre kilometer finns det goda
möjligheter att gå tillsammans till skolan. För tillfället finns det ungefär fem vandrande
skolbussar som kommer från olika områden runt skolan. Promenaden startar vid en
bestämd tid från bestämd startplats. Därefter samlas barnen upp på vägen vid särskilt
angivna platser.
Varje grupp har ett schema som anger vilka föräldrar som ska följa barnen till skolan. För
varje grupp finns även en administratör från skolan som stämmer av inför läsåret om de
som varit med tidigare vill fortsätta samt om det finns någon ytterligare familj som vill
delta.
Enligt Hörnässkolan har de vandrande skolbussarna inneburit en tryggare och trevligare
miljö vid skolan. Eftersom alternativet för många föräldrar annars hade varit att skjutsa
sina barn med bil har det inneburit att biltrafiken har minskat vid skolan. För varje
skolbuss har trafiken minskat med ungefär fem bilar på morgonen.

TIPS

Trafikverket har tagit fram en informationsbroschyr om vandrande skolbussar med tips och råd
för hur man kan komma igång med detta.
Broschyren finns att hämta på Trafikverkets hemsida
https://www.trafikverket.se/contentassets/4a534b7e00f84a07a9b1135d702088dd/
vandrande_skolbuss_lattillganglig_skrift_for_samverkan_for_hallbart_resande.pdf?id=108242

BARN OCH UNG A
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KATEGORI

MÅLGRUPP

MÅLUPPFYLLELSE

VANDRANDE SKOLBUSS

Skolbarn och föräldrar.

Minskat skjutsande med bil till förmån för fler barn och föräldrar som går till skolan.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Vandrande skolbussar har potential att öka andelen barn och föräldrar som promenerar
till skolan. Det skapar en ökad trygghet vid skolan och ger friskare och gladare barn. Enligt
uppgift från det europeiska nätverket EPOMM har åtgärden möjlighet att minska
bilskjutsandet till och från skolan med cirka 25 %

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Åtgärden är framförallt riktad till skolbarn, men har även positiva effekter för föräldrarna
eftersom de får avlastning i vardagen vad gäller hämtning och lämning av barn. Eftersom
kvinnor i något högre grad hämtar och lämnar barn vid skolan kan åtgärden ha något större
effekt och nytta för kvinnor än för män.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Vandrande skolbussar medför inte några kostnader. Tidsåtgången är positiv, vilket
innebär att föräldrarna som ingår i samarbetet blir avlastade vad gäller arbetstid. För
skolorna innebär åtgärden en ytterst begränsad insats. Initialt kan det krävas en viss insats
vad gäller marknadsföring och information om åtgärden. Därefter är grupperna
självgående, bortsett från viss samordning i början av varje nytt läsår.

KOMPETENSER

Åtgärden behöver en engagerad person på skolan som kan initiera projektet och samordna
grupper vid varje nytt läsår.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet vandrande skolbuss och antalet barn som deltar i promenaden. Upplevelsen av
projektet hos skolbarnen och deras föräldrar.

3

Parkering

Parkering är ett effektivt verktyg för hållbara transporter. Rätt utfört
kan parkeringsreglering och parkeringsnormer bidra till att öka andelen
hållbara resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Men då krävs ett
systematiskt och strategiskt arbete, gärna i samverkan mellan flera
kommuner. I det här kapitlet ger vi förslag på parkeringsåtgärder som
syftar till att öka andelen hållbara resor. Först några viktiga argument
för att satsa på parkering som verktyg.

Attraktiv stadsmiljö
Mindre ytor för parkering ökar städernas attraktivitet. Det ger mer utrymme
för mötesplatser och andra funktioner som lekplatser,
parker, uteserveringar och torghandel.
Genom att arbeta strategiskt med parkering i stadsmiljö och styra bort
parkeringen från centrala stadsdelar ökar trivseln och trafiksäkerheten
i områden. Det innebär att miljön upplevs som mer attraktiv och det
är enkelt och tryggt för gående och cyklister att ta del av utbudet av
service och handel.

Effektiv markanvändning
Mindre parkering ger även utrymme för en tätare stadsmiljö
med mer plats för bostäder och service. Det är särskilt viktigt i
centrala delar av tätorten där konkurrensen om mark kan leda till
en konflikt mellan förtätning och parkering.
En tät och funktionsblandad bebyggelse är en förutsättning för
korta resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Det innebär att
behovet av bil minskar vilket i sin tur bidrar till en lägre efterfrågan på
parkeringsplatser.

Främja hållbara färdmedel
Parkering är ett effektivt styrmedel för att främja ett hållbart resande. Med
rätt tillämpning kan parkering användas för att stävja biltrafiken i ett område,
vilket i sin tur kan bidra till ökad gång, cykel och kollektivtrafik.
Genom att ta ut avgifter och arbeta med tidsreglering och flexibla
parkeringsnormer kan parkering användas för att styra valet av färdmedel. I
kombination med andra mobilitetsåtgärder, exempelvis bilpool och hemleverans av
varor, kan det på lång sikt bidra till att minska andelen bilresor i regionen.

PARKERING

ÅTGÄRD 1
Parkeringsplan/parkeringsstrategi
Bakgrund och syfte
Varje bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats. Det innebär att planering och
reglering av parkeringsplatser är ett oerhört viktigt verktyg för att styra trafiken i
en mer hållbar riktning. Genom en effektiv parkeringshantering kan efterfrågan på
parkeringsplatser minska, men då krävs ett strategiskt arbete med parkeringsreglering,
avgifter och parkeringstal.
Ett bra sätt att inleda arbetet är att ta fram en parkeringsplan som pekar ut den
långsiktiga strategin för arbetet med parkering. Arbetet kan med fördel samordnas
mellan flera kommuner eftersom arbetsbördan då minskar för varje enskild kommun.
En gemensam parkeringsplan ger dessutom en mer enhetlig parkeringshantering, vilket
har större effekt på det regionala resandet. Rätt utfört kan parkeringsplanen ge stöd för
både översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och reglering av kommunal
mark.

Exempel från Region Skåne
Region Skåne har påbörjat ett projekt som går under namnet ”Attraktiv parkering”
och som innebär att regionen bistår kommunerna i länet med information om
parkeringsplanering. Syftet med projektet är att höja kunskapsnivån inom området och
ta fram gemensamma riktlinjer och rekommendationer för parkering.
Som en del av projektet har Region Skåne genomfört tre workshops med kommunerna
om parkeringsmål, infartsparkeringar och parkeringsnormer. På sikt är ambitionen att ta
fram en regional parkeringsstrategi som kan användas på regional och kommunal nivå.
Med parkeringsstrategin som utgångspunkt kan kommunerna därefter ta fram
kommunala parkeringsplaner.

TIPS

Läs mer om projektet ”Attraktiv parkering” på Region Skånes hemsida
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temablad-3.pdf
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PARKERINGSPLAN/PARKERINGSSTRATEGI

Målgruppen är kommunala tjänstepersoner med ansvar för arbetet med parkering.

Effektivare parkeringsplanering och bättre samordning mellan regionens kommuner.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Åtgärden har stor potential att effektivisera arbetet med parkering i regionen. Idag är det
flera kommuner i regionen som saknar en officiell parkeringsplan och genom att ta fram
gemensamma riktlinjer kan arbetet med parkering användas för att styra trafiken i en mer
hållbar riktning.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

En strategisk parkeringshantering gynnar dem som inte har bil. Det fördelar kostnaderna
mer rättvist och ger ett mer jämlikt transportsystem. Rätt utfört kan parkeringsplanering
leda till en minskad efterfrågan på parkeringsplatser och ett ökat utrymme för hållbara
färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Det bidrar till en ökad jämställdhet och
jämlikhet.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Parkering som verktyg kan medföra ökade intäkter i form av parkeringsavgifter och
parkeringsanmärkningar. Initialt krävs dock både arbetstid och ekonomiska resurser. För att
ta fram en regional parkeringsstrategi krävs ett omfattande arbete med
gemensamma insatser från samtliga kommuner i regionen. Förmodligen krävs även
expertstöd från konsulter.

KOMPETENSER

Åtgärden behöver en projektledare på Region Sörmland som samordnar arbetet. Om
projektet ska genomföras av konsulter behövs kompetens inom upphandling. Det krävs även
en engagerad beställare som kan driva arbetet tillsammans med konsulten.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet kommuner som deltar i arbetet och som förankrar parkeringsstrategin i den
politiska organisationen. Antalet kommuner som följer rekommendationerna i strategin.

PARKERING

ÅTGÄRD 2
Flexibla parkeringstal
Bakgrund och syfte
För att utnyttja marken så effektivt som möjligt kan kommuner arbeta med så
kallade flexibla parkeringstal. Det gör det möjligt för fastighetsägare att få ett lägre
parkeringstal genom att vidta åtgärder som underlättar för de boende att bo utan bil.
Exempel på sådana åtgärder är att reservera parkeringsplatser för bilpool och att
erbjuda de boende gratis medlemskap i bilpoolen. Andra vanliga åtgärder är att erbjuda
prova-på-kort i kollektivtrafiken och att anlägga bra cykelfaciliteter. Syftet med de
flexibla parkeringstalen är att minska behovet av parkeringsplatser vid bostaden, vilket
ger lägre kostnader för byggprojektet och ett minskat bilinnehav hos de boende.

Exempel från Malmö stad
Malmö är en av de städer i Sverige som har arbetat längst med flexibla parkeringstal.
Sedan 2018 finns en uppdaterad parkeringsnorm som innebär att byggherrarna får
ännu större möjligheter att minska parkeringstalen om de föreslår åtgärder som
främjar hållbara färdmedelsalternativ. En nyhet i den nya parkeringsnormen är även att
åtgärderna inte behöver vara lokaliserade till det specifika området.
Genom att bidra till en ”mobilitetspott” kan byggherrarna sänka parkeringstalen vid
nybyggnation varpå Malmö stad investerar i åtgärder som på en övergripande nivå kan
bidra till ett mer hållbart resande. Exempelvis finansiering av cykelbanor eller
spårvagnslinjer. Det finns även möjlighet att bygga bostäder helt utan parkeringsplatser
i Malmö. Som exempel kan nämnas projektet ”Cykelhuset Ohboy” som har byggts helt
utan boendeparkering. Istället har de boende erbjudits mobilitetstjänster i form av
lånecyklar, cykelservice, leveransskåp för varuleveranser, medlemskap i bilpool och
subventionerad kollektivtrafik med mera.

TIPS

Mer information om flexibla parkeringstal och mobilitetsåtgärder finns att ta
del av på Boverkets hemsida
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/
parkering_hallbarhet/verktyg/flex/
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FLEXIBLA PARKERINGSTAL

Målgruppen är i första hand kommunala tjänstepersoner och externa byggföretag. I
förlängningen även de boende i fastigheten.

Lägre byggkostnader för byggherrar och bättre möjligheter för de boende att bo utan bil.

Åtgärden har stor potential att främja ett mer hållbart resande. Idag är det endast ett fåtal
kommuner i Sörmland som arbetar med flexibla parkeringstal. Genom att samordna arbetet
på regional nivå finns möjlighet att minska behovet av parkeringsplatser i regionen, vilket i
förlängningen kan leda till ett minskat bilinnehav och ett minskat bilresande.

Kostnaden för bilparkering är ofta kraftigt subventionerad av fastighetsägarna. Den
faktiska kostnaden delas ofta av samtliga bostadsinnehavare, även de som inte utnyttjar
parkeringen. Med flexibla parkeringstal kan antalet parkeringsplatser minska, vilket gynnar
dem som inte har tillgång till bil. Det är en åtgärd som bidrar till ökad jämställdhet och
jämlikhet.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Sänkta parkeringstal innebär lägre byggkostnader, vilket i sin tur innebär lägre bostadspriser
och lägre hyror. Att ta fram flexibla parkeringstal är dock förenat med en viss kostnad vad
gäller arbetstid och konsultstöd. Eventuellt kan arbetet effektiviseras om det görs
gemensamt av flera kommuner eller om Region Sörmland är projektledare för arbetet.

KOMPETENSER

Åtgärden behöver en projektledare på Region Sörmland eller på respektive kommun som
samordnar arbetet. Om projektet ska genomföras av en upphandlad konsult krävs även
kompetens inom upphandling samt en engagerad beställare.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antal kommuner som arbetar med flexibla parkeringstal. Antal exploateringsprojekt som
genomförs med flexibla parkeringstal.

PARKERING

ÅTGÄRD 3
Parkeringsköp
Bakgrund och syfte
Vid nybyggnation har fastighetsägare möjlighet att anordna parkering på annan fastighet.
Det kan ske utan offentlig inblandning genom att två fastigheter kopplas till varandra
genom servitut, eller genom att fastighetsägaren och kommunen löser parkeringsfrågan
med så kallat parkeringsköp.
Parkeringsköp innebär antingen att kommunen anordnar parkeringen mot betalning från
fastighetsägaren, eller att fastighetsägaren tillhandahåller parkeringen genom att hyra
parkeringsplatser i ett befintligt garage eller parkeringshus. Den offentlighetsrättsliga
förpliktelsen att anordna parkering omvandlas då till en skyldighet att ekonomiskt bidra
till en kommunal eller privat parkeringsanläggning. Därmed finns möjlighet att pröva ett
lågt parkeringstal vid nybyggnation för att sedan, om behovet skulle uppstå, öka antalet
parkeringsplatser genom ytterligare parkeringsköp.

Exempel från Umeå kommun
I Umeå har kommunen infört ett system som de kallar för ”gröna parkeringsköp”. Det
innebär att fastighetsägarna har möjlighet att köpa sig fria från parkering genom att
teckna ett avtal med kommunen. En del av betalningen går till att kommunen anordnar
parkering på annan mark, vilket är detsamma som för vanliga parkeringsköp. Men till
skillnad från vanliga parkeringsköp går betalningen även till att finansiera andra typer av
mobilitetsåtgärder såsom cykelinvesteringar och åtgärder i kollektivtrafiken.
I Umeå kan fastighetsägarna reducera parkeringstalen med uppemot 40 % genom att
tillämpa gröna parkeringsköp. Det finns även möjlighet att gå ännu lägre förutsatt att det
finns möjlighet att anordna fler parkeringsplatser på sikt.

TIPS

Mer information om arbetet med gröna parkeringsköp finns att se på
kommunens hemsida
https://www.greenumea.se/hallbara-satsningar/gront-parkeringskop/
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PARKERINGSKÖP

Kommunala tjänstepersoner och bolag. Externa byggföretag och exploatörer.

Lägre byggkostnader för byggherrar. Större möjlighet för kommunen att kontrollera utbudet
av parkering samt möjlighet att finansiera andra mobilitetsåtgärder.

Parkeringar för enskilda fastigheter ger statiska och ineffektiva lösningar, medan
parkeringsköp ger möjlighet till flexibla parkeringslösningar. Med parkeringsköp ökar
möjligheterna att minska det totala parkeringsbehovet. Det gör det också möjligt att lägga
samman behovet av många små parkeringar till några större som blir rationella för både
trafikanter och operatörer.

Parkeringsköp har potential att separera kostnaden för parkering från boendekostnader,
vilket annars ofta slås ut på samtliga boende i fastigheten. Därmed är parkeringsköp ett
mer rättvist system som bidrar till ökad jämställdhet och jämlikhet.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Gröna parkeringsköp kan användas för att finansiera mobilitetsåtgärder såsom
cykelinvesteringar och satsningar i kollektivtrafiken. För att arbeta med åtgärden behöver
kommunen ta fram en strategi och handlingsplan samt ordna med praktiska förutsättningar
för att kunna administrera parkeringsköpen. Detta kan med fördel göras gemensamt mellan
flera kommuner i regionen, förslagsvis med hjälp från Region Sörmland, för att minska
arbetsbördan för varje enskild kommun och för att förbättra förutsättningarna för
samutnyttjande.

KOMPETENSER

Åtgärden behöver en projektledare på Region Sörmland eller på respektive kommun som
samordnar arbetet. Kompetens krävs även inom detaljplaneprocessen och upprättande av
kontrakt mellan kommunen och fastighetsägaren.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antalet kommuner som arbetar med parkeringsköp eller gröna parkeringsköp. Antalet
exploateringsprojekt som genomförs med parkeringsköp.

PARKERING

ÅTGÄRD 4
Bilpool som parkeringslösning
Bakgrund och syfte
En bilpool är en inrättning där flera personer delar på en eller flera bilar. Det innebär att
medlemmarna delar på kostnaderna för underhåll, skatter och försäkringar, vilket ger en
betydligt lägre kostnad per medlem. I de flesta fall betalar medlemmarna en fast avgift
som sedan kompletteras med ett timpris för bilhyran. Bilpool är ett effektivt sätt att
minska behovet av parkeringsplatser vid nybyggnation.
Erfarenheter från tidigare projekt visar att en poolbil kan ersätta upp till 5 privatbilar
och att medlemmar som är anslutna till bilpoolen är mer benägna att resa med gång,
cykel och kollektivtrafik än personer med egen bil. Enligt uppgifter från branschen
innebär ett medlemskap i bilpool att en tidigare privatbilist minskar sina koldioxidutsläpp
med i genomsnitt 500 kg per år. Även företag och organisationer kan gynnas av bilpool.
Med bilpool minskar behovet av den egna bilen i tjänsten, vilket är en vanlig anledning
till att många anställda tar bilen till arbetet.
Enligt Trafikverket minskar andelen tjänsteresor på en arbetsplats med i genomsnitt
10-20 % som en följd av tjänstebilpool. Det innebär även att efterfrågan på
parkeringsplatser minskar vid arbetsplatsen, vilket i sin tur innebär stora
kostnadsbesparingar för arbetsgivaren.

Exempel med tjänstebilpool i Hallstahammars
kommun
I Hallstahammar har bilpool införts som en del i kommunens resepolicy. Resepolicyn
innebär att de anställda inte får använda sin privatbil i tjänsten. Istället har
medarbetarna möjlighet att låna en bil för tjänsteresor eller boka tåg, buss och
lånecyklar. Med den nya resepolicyn har antalet bilresor i tjänsten minskat med cirka 10 %.
Därtill har utsläppen av fossila bränslen nästan halverats eftersom kommunens
tjänstefordon drivs med förnyelsebara medel.

Exempel med bilpool för boende i Malmö stad
Ett ytterligare exempel på ett framgångsrikt bilpoolssystem kan hämtas från Malmö stad
och bostadsprojektet Fullriggaren i Västra hamnen. Fullriggaren är ett pilotprojekt som
har byggts med lägre parkeringstal än i övriga området. Istället har fastighetsägarna
anlagt särskilda bilpoolsparkeringsplatser och erbjudit de boende gratis medlemskap i
bilpoolsystemet. Enligt exploatörerna har bilpoolen varit en stor framgång.
Genom att systemet har funnits på plats redan från start har det varit enkelt och
smidigt för de boende att flytta in utan bil. Enligt uppgift har bilpoolen inneburit att
bilinnehavet bland de boende är betydligt lägre än i andra delar av Västra hamnen.
Mindre än hälften av de boende har en egen bil och mindre än en tredjedel använder
bilen till vardags.
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BILPOOL SOM PARKERINGSLÖSNING

MÅLGRUPP

Invånare och medarbetare på Region Sörmland/kommunerna samt externa byggföretag.

MÅLUPPFYLLELSE

Minskat resandet med bil och lägre kostnader för arbetsgivarna. Lägre byggkostnader för
byggherrar och bättre möjligheter för de boende att leva utan bil.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Åtgärden leder till färre resor med privata bilar, vilket ger möjlighet till en renare och
trafiksäkrare fordonsflotta. Potential finns även att påverka resandet till och från arbetet
då den privata bilen inte längre behöver användas i tjänsten. I nybyggnadsprojekt innebär
bilpoolssystem att efterfrågan på parkering minskar, vilket innebär lägre byggkostnader och
möjlighet till satsningar på mobilitetsåtgärder.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Införandet av bilpool skapar förutsättningar för män och kvinnor att utföra sina jobb på lika
villkor. Tillgången eller avsaknaden av en privat bil påverkas inte i samma utsträckning om
andra alternativ möjliggörs.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

För bilpool i egen regi krävs upphandling av fordon, hantering av fordon, service,
tillhandahållande av bokningssystem och allmän administration. Initialt bedöms
tidsåtgången till en heltidstjänst för att få igång ett rullande system. Ett alternativ är att
handla upp kommersiell bilpool där en privat aktör driver systemet, vilket kräver betydligt
mindre arbete.

KOMPETENSER

Åtgärden kräver upphandlingskompetens.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Andel körda kilometer med bilpoolsbil av totalt körda kilometer. Andel av medarbetarna
som tycker bilpoolen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

4

Kollektivtrafik och
kombinationsresor

Kollektivtrafiken är en förutsättning för ett hållbart transportsystem.
Det är stommen i systemet som gör det möjligt för miljontals personer
i Sverige att ta sig till skolan och arbetet varje dag. Men för att öka
attraktiviteten för kollektivtrafik måste systemet planeras utifrån
ett hela-resan-perspektiv. Det innebär att hela resan måste
fungera på ett smidigt sätt från dörr till dörr. Det gäller inte minst i
Sörmland där avstånden ofta är långa.
I det här kapitlet ger vi förslag på åtgärder som främjar
kollektivtrafiken och bidrar till smidiga kombinationsresor.

Utan kollektivtrafiken stannar Sverige
Ja, så är det faktiskt. Mer än en tredjedel av alla svenskar använder
kollektivtrafiken som huvudsakligt resealternativ till vardags. Det innebär
att kollektivtrafiken har en betydande funktion för hela samhället och
att många samhällsnyttiga funktioner skulle avstanna helt om inte
kollektivtrafiken fungerade.

Kollektivtrafiken sparar pengar
Att åka kollektivt är billigare än att köra bil. Det sparar både
bränslekostnader, slitagekostnader och underhållskostnader.
För varje mil som görs med kollektivtrafik istället för bil görs en
besparing på mellan 30 och 40 kronor för kollektivtrafikresenären.

Kollektivtrafiken är bra för hälsan
Forskning visar att kollektivtrafikresenärer rör sig betydligt mer än
de som kör bil. I genomsnitt rör sig kollektivtrafikresenärer mer än
fyra gånger så mycket per dag, vilket förebygger en rad sjukdomar
som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes. Med fler
kollektivtrafikresenärer och färre bilister minskar även
luftföroreningarna i våra städer. Det ger positiva hälsoeffekter både för
kollektivtrafikresenärerna och för alla andra trafikantgrupper.

Kollektivtrafiken minskar trängseln
Kollektivtrafiken kräver mindre yta än biltrafik och ökar därför framkomligheten för
alla trafikanter. En fullsatt buss motsvarar i genomsnitt 50 privata bilar. Om fler reser
med kollektivtrafik innebär det att trängseln minskar och att värdefull yta kan frigöras
för andra ändamål.

KOL L EK T IV T R A F IK O C H KO MB IN AT I ON SRE S OR

ÅTGÄRD 1
Prova-på-kort
Bakgrund och syfte
Resvanor är ofta kopplade till fasta rutiner och beteenden. För att bryta en resvana
krävs därför ofta att resenären får en direkt uppmuntran och incitament att ompröva
sitt beteende. Annars finns en risk att vanan består år efter år, oavsett om det är det
mest effektiva eller gynnsamma sättet att resa på. Syftet med prova-på-kort är att ge
resenärerna ett ekonomiskt incitament att testa nya resmönster.
Det innebär att tidigare vanebilister får möjlighet att resa gratis i kollektivtrafiken under
en försöksperiod. Åtgärden kan genomföras i mindre omfattning på en arbetsplats där
företaget står för initiativet, eller i större skala där en region eller kommun står för
kostnaden och där kampanjen vänder sig till en större grupp deltagare.

Exempel från Region Örebro
Region Örebro har genomfört flera stora kampanjer med prova-på-kort på
kollektivtrafiken. I den senaste kampanjen, som genomfördes under våren 2018,
skickades ett erbjudande ut till mer än 50 000 invånare om att bli testresenärer. Till slut
valdes 4 000 deltagare ut som samtliga var tidigare vanebilister. Deltagarna fick testa att
åka gratis kollektivtrafik under två veckor till ett värde av cirka 650 kronor per deltagare.
I utvärderingen efter kampanjen visade det sig att nästan samtliga deltagare hade
utnyttjat erbjudandet. Totalt hade utsläppen av koldioxid minskat med 1 560 ton
under själva försöksperioden samtidigt som köerna i länet hade minskat med totalt
3 000 meter. Även efter kampanjen fortsatte en stor del av deltagarna att resa med
kollektivtrafik. I en utvärdering som gjordes ett halvår efter kampanjen angav drygt 600
deltagare att de hade slutat köra bil till förmån för kollektivtrafik.
Som en följd av resultatet har Region Örebro genomfört ännu en stor kampanj med
prova-på-kort. Kampanjen har genomförts under 2019 med mer än 5 000 deltagare.

TIPS

Läs mer om denna och andra kampanjer som genomförs av Region Örebro på
www.tänktanken.nu
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PROVA-PÅ-KORT

Prova-på-kort vänder sig i första hand till vanebilister. Antingen en särskilt utvald grupp,
exempelvis medarbetare på en arbetsplats. Alternativt en större grupp, exempelvis
kommuninvånare.

Öka andelen kollektivtrafikresenärer.

Åtgärden har en positiv inverkan på miljön och deltagarnas hälsa eftersom det sker en
överflyttning från bilresor till kollektivtrafik. Enligt ensammanställning från Trafikverket
brukar prova-på-kampanjer leda till att 20-30 % av deltagarna fortsätter att resa med
kollektivtrafik även efter testperiodens slut.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Kvinnor reser i högre utsträckning med kollektivtrafik än vad män gör. Eftersom åtgärden
i första hand vänder sig till vanebilister kan det uppfattas som att den gynnar män framför
kvinnor. Å andra sidan gynnas alla trafikanter, även befintliga kollektivtrafikresenärer, av att
fler bilister väljer att åka kollektivtrafik eftersom det leder till mindre trängsel, bättre luft,
trevligare närmiljöer och färre trafikolyckor.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Projektet kan med fördel samordnas mellan region och kommuner för att dra nytta
av inköpsvolymer och administrationskostnader. Kostnaden och tidsåtgången för att
genomföra projektet beror på omfattningen av försöksperioden och antalet deltagare. Ett
månadskort på Sörmlandstrafiken för mer än två zoner kostar 890 kronor (prisuppgift år
2020). På sikt kan åtgärden leda till att kostnaden återbetalas genom ökade biljettintäkter
från nya kollektivtrafikresenärer.

KOMPETENSER

Arbetsinsats krävs för administration av korten samt kommunikation kring projektet.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antal testresenärer. Andel resenärer som vid uppföljningstillfället fortfarande reser med
kollektivtrafik.

KOL L EK T IV T R A F IK O C H KO MB IN AT I ON SRE S OR

ÅTGÄRD 2
Individuell resecoaching
Bakgrund och syfte
Ett annat sätt att påverka resvanor är att ge individuell resecoaching och information
om hur den enskilda resenären och/eller övriga familjemedlemmar kan förändra sitt
resande. Sådana kampanjer är ofta tidskrävande, men har visat sig ge väldigt god
effekt. Dels för att deltagarna blir mer engagerade och känner större ansvar att fullfölja
försöket när de får en personlig coach, och dels för att individuell information ofta är
det bästa sättet att föreslå rätt åtgärder för den enskilda resenären.
Resecoaching kan göras på flera sätt, exempelvis genom att bjuda in en coach till
arbetsplatsen för en genomgång med de anställda. Det kan även göras i större skala
genom telefonintervjuer och kontakt med deltagarna via mail eller sociala medier.

Exempel från Västtrafik i Västra
Götalandsregionen
Under åren 2008 till 2010 genomförde Västtrafik en omfattande
direktbearbetningskampanj tillsammans med 10 kommuner i Västra Götalandsregionen.
Totalt genomfördes telefonintervjuer med närmare 30 000 hushåll i syfte att ge tips
på olika färdmedelsval och resealternativ. Ytterligare information skickades sedan till
de hushåll som önskade och prov-åkar-kort erbjöds de hushåll som uppgav att de åkte
bil minst fyra dagar i veckan. Sammanlagt delades prov-åkar-kort ut till cirka 4 000
resenärer som fick åka gratis i kollektivtrafiken under två veckor.
Ett år efter kampanjen gjordes en uppföljning för att se hur deltagarnas resvanor hade
förändrats. Resultatet jämfördes även med en referensgrupp som enbart hade fått svara
på frågor om sitt resande. Resultatet visade att cirka 30 % av deltagarna hade ökat sitt
resande med kollektivtrafik efter kampanjen, medan referensgruppens resvanor var
oförändrade. Nästan samtliga deltagare angav att de var mycket nöjda med projektet
som helhet och att den individuella coachingen hade varit viktigt för deras förändrade
resvanor.
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INDIVIDUELL RESECOACHING

Målgruppen är i första hand vanebilister i kommunen eller regionen.

Ökat hållbart resande i regionen.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Åtgärden har en positiv inverkan på miljö, hälsa och trafiksäkerhet eftersom det sker en
direkt överflyttning från bilresor till kollektivtrafik. Erfarenheter från tidigare projekt visar
att individuell coaching har möjlighet till stor påverkan. I exemplet från Västtrafik innebar
kampanjen att cirka en tredjedel av deltagarna ökade sitt resande med kollektivtrafik.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Även denna kampanj vänder sig vanebilister vilket kan innebära att det uppfattas som att
den gynnar män framför kvinnor. Men kampanjen kan genomföras med ambition att nå
lika många män som kvinnor, exempelvis genom att den individuella coachingen erbjuds
samtliga deltagare.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Individuell coaching är ett tidskrävande arbete. Kostnaderna för projektet är i första
hand kopplade till arbetstiden för resecoacherna. Eventuellt tillkommer även kostnader
för erbjudanden till deltagarna såsom prova-på-kort på kollektivtrafiken. Genom att
samarbeta med arbetsgivare går det att fördela kostnaderna. Då kan arbetsgivarna
bekosta coachingen för de anställda medan Region Sörmland eller kommunerna står för
framtagandet av material och kommunikation kring projektet.

KOMPETENSER

Kompetens krävs för resecoaching. Projektet behöver även en central projektledare på
Region Sörmland eller på respektive kommun som samordnar arbetet.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antal deltagare som ingår i projektet. Andel resenärer som vid uppföljningstillfället
fortfarande reser med hållbara färdmedel.
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ÅTGÄRD 3
Kombinationsresor cykel/kollektivtrafik
Bakgrund och syfte
Restiden är ofta avgörande för valet av färdmedel. Ett bra sätt att öka kollektivtrafikens
konkurrenskraft är därför att minska restiden för den första och sista kilometern till
och från stationen som ofta står för en stor del av den totala restiden. Med cykeln som
komplement till kollektivtrafik finns goda möjligheter att minska restiden, men då krävs
bra cykelinfrastruktur och möjlighet till smidiga byten.
En viktig del i kombinationsresandet är att anlägga attraktiva cykelparkeringsplatser i
anslutning till stationen. Ett annat sätt är att tillåta cyklar ombord på kollektivtrafiken,
vilket är möjligt på de nya Mälardalstågen. Det ger möjlighet för resenärerna att använda
cykeln både till och från stationen.

Exempel från Västra Götalandsregionen
Det är relativt få regioner i Sverige som tillåter cyklar ombord på bussar. Västra
Götalandsregionen är inget undantag. Där är vanliga cyklar förbjudna på bussar och
spårvagnar eftersom de tar för mycket plats i anspråk. Västtrafik som driver trafiken i
regionen har dock insett att det finns stor potential att kombinera cykel och
kollektivtrafik och har därför genomfört ett projekt med så kallade vikcyklar.
Projektet, som genomfördes 2017 och 2018, innebar att Västtrafik och VGR lånade ut
gratis vikcyklar i kombination med prova-på-kort till vanebilister i regionen. Deltagarna
fick även genomgå hälsoundersökningar före och efter försöksperioden som pågick
under totalt tre månader. Totalt deltog 54 personer i projektet.
När Västtrafik och VGR följde upp kampanjen efter ett halvår uppgav mer än hälften av
deltagarna att projektet hade fått dem att bryta sina tidigare vanor. Drygt hälften av
deltagarna uppgav att de hade börjat cykla mer som en följd av projektet och nästan
hälften av deltagarna planerade att införskaffa en vikcykel. Som en följd av resultatet
har VGR och Västtrafik beslutat att genomföra fler omgångar av projektet

TIPS

Läs mer om kampanjen på VGR:s hemsida
https://www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/hallbart-resande-vast/projekt/
buss-ohoj/
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KOMBINATIONSRESOR CYKEL/KOLLEKTIVTRAFIK

Invånare samt medarbetare på Region Sörmland/kommunerna. I första hand vanebilister.

Ökat hållbart resande i regionen. Kampanjen har potential att öka både andelen
kollektivtrafikresenärer och cyklister eftersom den ger möjlighet för deltagarna att
kombinera de båda färdmedlen.

Kampanjen har en positiv inverkan på miljön eftersom det sker en direkt överflyttning från
bilresor till cykel och kollektivtrafik. Kampanjen har även hälsofrämjande nyttor eftersom
cykelresan till och från stationen innebär en ökad fysisk aktivitet. I en utvärdering av
projektet i Västra Götalandsregionen uppgav 30 % av deltagarna att deras upplevda hälsa
hade förbättrats som en följd av kampanjen.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Åtgärden ger goda förutsättningar för både män och kvinnor att testa nya resalternativ
och ändra sina resvanor till att bli mer hållbara efter försöksperioden. I Västra
Götalandsregionen var majoriteten av deltagarna män, men det finns möjlighet att styra
urvalet av deltagare så att det fördelas jämnt mellan kvinnor och män samt unga och gamla.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Kostnaden och tidsåtgången för att genomföra projektet beror på försöksperiodens längd
och antalet deltagare. Kostnaden beror även på vilken typ av vikcykel som används då det
finns ett stort utbud av cyklar på marknaden som varierar mellan cirka 2 000 och 5 000
kronor i inköpspris. Kostanden, liksom arbetstiden, kan dock minska genom att projektet
samordnas mellan Region Sörmland och kommunerna. På sikt kan även åtgärden leda till att
kostnaderna återbetalas genom ökade biljettintäkter från nya kollektivtrafikresenärer.

KOMPETENSER

Arbetsinsats krävs för administration av korten samt kommunikation kring projektet.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antal testresenärer. Andel resenärer som vid uppföljningstillfället fortfarande reser med
kollektivtrafik.
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ÅTGÄRD 4
Mobilitet som tjänst (MAAS)
Bakgrund och syfte
Mobilitet som tjänst (eng. mobility as a service) är ett samlingsnamn för delade
mobilitetstjänster. Det innebär att användarna erbjuds ett brett spektrum av tjänster
som samlas på en gemensam plattform, exempelvis en mobilapp. Exempel på
transportlösningar som kan ingå i tjänsten är kollektivtrafik, bilpool, elsparkcyklar,
taxiresor och smarta system för samåkning.
Gemensamt för transportlösningarna är att de utgör ett alternativ till privatbilen. Syftet
med tjänsten är således att underlätta för ett liv utan bil genom att möjliggöra för flera
olika alternativ beroende på den enskilde resenärens behov och önskemål.

Exempel från Göteborgs stad
I Göteborg har det sedan 2013 varit möjligt att använda en samlingstjänst för
transportlösningar som heter Ubigo. Ubigo innebär att användarna kan välja mellan
en kombination av tjänster som finns samlade i en mobilapp. Genom att teckna ett
abonnemang med Ubigo får användarna tillgång till ett stort antal mobilitetstjänster
såsom kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar, taxi och hyrbilar. Alla tjänster går att boka
genom mobilappen och det är möjligt att teckna både individuella och delade
månadsabonnemang med gemensam taxa för samtliga familjemedlemmar i ett hushåll.
Ubigo är ett bra exempel på hur en region och kommun kan driva på utvecklingen av
tekniska tjänster. Både Västtrafik och Göteborgs stad har varit involverade i arbetet som
har genomförts tillsammans med Chalmers, Volvo, Viktoriainstitutet och Lindholmen
Science Park. Idag finns Ubigo även i Stockholm och liknande tjänster finns etablerade
på flera andra håll i Sverige.

TIPS

Det sker en snabb utveckling av liknande tjänster på marknaden. Däribland EC2B som liksom
Ubigo erbjuder ett stort utbud av mobilitetstjänster samlade i en mobilapp. Läs mer på hemsidan:
https://ec2b.se/

TIPS

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att höja kompetensen om MAAS i Sverige och har
startat ett forum för detta på:
https://kompis.me/
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MOBILITET SOM TJÄNST (MAAS)

Invånare i regionen samt medarbetare på Region Sörmland/kommunerna.

Minskat bilresande till förmån för hållbara mobilitetstjänster.

Mobilitet som service har en positiv inverkan på miljön och deltagarnas hälsa eftersom
det leder till ett minskat bilresande. Erfarenheter från Göteborg visar även att deltagarna
sparar pengar på att använda tjänsterna. Särskilt om de ersätter tidigare privatbilskörning. Å
andra sidan gynnas alla trafikanter, även befintliga kollektivtrafikresenärer, av att fler bilister
väljer att åka kollektivtrafik eftersom det leder till mindre trängsel, bättre luft, trevligare
närmiljöer och färre trafikolyckor.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Mobilitet som service är ett enkelt sätt att tillgängliggöra nya resealternativ för hela
familjen. Det innebär att beroendet av den egna bilen minskar, vilket i sin tur leder till en
ökad flexibilitet hos familjemedlemmarna, oavsett kön och ålder.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Det finns ett stort utbud av samlingstjänster på marknaden som har en hög mognadsgrad.
Det innebär att tjänsten är relativt enkel att implementera och att det inte krävs mycket
arbetstid för detta. Konceptet är kostnadsneutralt och finansieras av användarna.
Initialt kan det dock innebära en viss kostnad för Region Sörmland att implementera och
upphandla tjänsten.

KOMPETENSER

Arbetsinsats krävs för upphandling, projektledning och samordning.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Antal användare av tjänsten. Andel användare som vid uppföljningstillfället har ställt om från
bilkörning till andra färdmedel. Andel användare som är nöjda med tjänsten.
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ÅTGÄRD 5
Potentialstudie för kombinationsresor
Bakgrund och syfte
En potentialstudie visar vilken potential det finns för olika färdmedel inom ett område.
Det innebär att invånarna analyseras utifrån deras färdväg från bostaden till arbetet. I
potentialstudien undersöks vilka möjligheter som finns för invånarna att resa till arbetet
med olika färdmedel och hur lång tid det tar. Potentialstudien visar även vilken färdväg
och vilket färdsätt som är det snabbaste för varje enskild individ. Därmed är det möjligt
att se vilken överflyttningspotential som finns mellan olika färdmedel.
Region Sörmland har nyligen genomfört en potentialstudie för kombinationsresor
tillsammans med VTI (Statens väg- och forskningsinstitut). Potentialstudien ger möjlighet
till fortsatta analyser med mer detaljerad information om exempelvis färdvägen till
viktiga kollektivtrafikhållplatser i regionen. Mer om detta finns att läsa i exemplet från
Region Skåne nedan.

Exempel från Region Skåne
Region Skåne har genomfört en potentialstudie som visar vilka möjligheter som finns
för hur regionens invånare att resa med cykel, kollektivtrafik och bil. Potentialstudien
visar även vilka kombinationsresor som är möjliga för varje enskild individ och restiden
för de olika kombinationsresorna. Genom potentialstudien har Region Skåne kartlagt
vilken överflyttningspotential som finns mellan olika färdmedel och vilka stråk i regionen
som är strategiskt viktiga ur ett pendlingsperspektiv. Med potentialstudien som
underlag har Region Skåne även genomfört en detaljerad studie av färdvägen till viktiga
kollektivtrafikhållplatser.
Syftet med studien är att kartlägga vilka förutsättningar som finns att gå och cykla till
kollektivtrafiken och därmed skapa en förståelse för vilka investeringar som krävs för att
förbättra tillgängligheten för gående och cyklister.
Ambitionen är att resultatet ska kunna användas i planeringen av framtida gång- och
cykelinfrastruktur där en prioritering av utbyggnadsåtgärder ska kunna ske utifrån
ett kollektivtrafikperspektiv. Det innebär att studien kan användas för att besluta
om vilka åtgärder som ska prioriteras i transportsystemet, exempelvis i arbetet
länstransportplanen eller i kommunernas prioriteringar av lokala satsningar.

TIPS

Mer information finns att se på Region Skånes hemsida:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/hallbart-resande/
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KATEGORI

POTENTIALSTUDIE FÖR KOMBINATIONSRESOR

MÅLGRUPP

Målgruppen är i första hand tjänstepersoner på regional och kommunal nivå med ansvar för
utbyggnad och planering av infrastruktur.

MÅLUPPFYLLELSE

EFFEKT OCH
POTENTIAL

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Effektivare planeringsprocess och bättre kunskapsunderlag för prioritering av åtgärder.

Potentialstudien visar vilken överflyttningspotential som finns mellan olika färdmedel i
regionen. Studien visar även vilka stråk som är strategiskt viktiga och vilka kapacitetsbrister
som finns i dagens trafiksystem. När potentialen är känd är det enklare att prioritera vilka
åtgärder som ska göras för att nå bästa möjliga resultat. Det ger underlag för mer effektiva
satsningar och mer nytta för pengarna.

Potentialstudien ger ett bra kunskapsunderlag för infrastrukturplanering. Studien ger
möjlighet att prioritera åtgärder som gynnar ett hållbart resande med gång, cykel och
kollektivtrafik, vilket i sin tur bidrar till en ökad jämställdhet och jämlikhet.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Flera regioner i Sverige, däribland Region Sörmland, har tagit fram potentialstudier. Detta
innebär att arbetet har standardiserats och att det finns en utarbetad metod att tillämpa.
Det innebär också att tidsåtgången och kostnaden för att genomföra fördjupade analyser,
exempelvis studier av färdvägen till viktiga kollektivtrafikhållplatser, kan minska i
omfattning. Tidsåtgången och kostnaden för de fördjupade studierna är ofta en bråkdel av
kostnaden för den ursprungliga potentialstudien.

KOMPETENSER

Potentialstudien kräver troligtvis konsultstöd, vilket innebär att kompetens krävs för
upphandling. Det krävs även en projektledare på Region Sörmland som samordnar arbetet.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Potentialstudien är ett verktyg för framtida planeringar. Det kan även användas som ett
stöd för att följa upp effekten av andra åtgärder.

5

Grön arbetsgivare

Den interna arbetsstrukturen är en viktig del i omställningen till ett
mer hållbart resande. Det gäller i synnerhet på stora arbetsplatser
där medarbetarnas resor har en stor inverkan på det ekologiska
fotavtrycket. I det här kapitlet ger vi förslag på insatser som minskar
det interna resandet inom en organisation, exempelvis en region eller
kommun. Vi börjar med att lista några viktiga argument för att satsa på
dessa åtgärder.

Den offentliga sektorn har en stor påverkan
I Södermanland är Region Sörmland och kommunerna de största
arbetsgivarna i länet. Totalt står Region Sörmland och kommunerna för mer
än en tredjedel av den totala arbetskraften, vilket innebär att de anställdas
resor har en stor inverkan på det totala resandet.
Om vi leker med tanken att hälften av alla medarbetare skulle ställa
bilen till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik så skulle det
innebära drygt 15 000 färre bilar på vägarna varje dag.

Föregå med gott exempel
Om Region Sörmland och kommunerna vill uppmuntra andra
att ställa om till ett mer hållbart resande är det viktigt att
fungera som ett gott exempel. Genom att börja med den egna
organisationen och utveckla interna strukturer som bidrar till ett
minskat bilresande, kan den offentliga sektorn fungera som ett
föredöme för andra som vill gå i samma spår.

Testbädd för pilotprojekt
Den egna organisationen är en utmärkt testbädd för kampanjer och nya
arbetssätt. Genom att pröva nya metoder inom den egna organisationen
finns möjlighet att samla på sig kunskaper och erfarenheter som sedan kan
spridas till andra organisationer och arbetsplatser i regionen. Det ger även
möjlighet till finansiering från innovationsprogram och forskningsprojekt som
syftar till ett ökat hållbart resande.

G RÖN A RBE T S GIVA RE

ÅTGÄRD 1
Införande av klimatväxling
Bakgrund och syfte
Fossilfritt Sverige är en plattform för samverkan och dialog som har initierats av
regeringen. En viktig del i arbetet är den så kallade ”Klimatväxlingsutmaningen” som
lanserades under hösten 2017 och som innebär att företag och organisationer kan få
hjälp att minska sin klimatbelastning vad gäller resor.
Konceptet för klimatväxlingen innebär att resor med hög klimatbelastning, exempelvis
flygresor och körning med privat bil i tjänsten, avgiftsbeläggs samtidigt som hållbara
alternativ med cykel, tåg och kollektivtrafik förenklas och premieras. Det finns även
möjlighet att samla överskottet från de klimatbelastande resorna i en särskild fond för
att finansiera miljöfrämjande åtgärder. För en region eller kommun kan det exempelvis
handla om kollektivtrafikåtgärder eller satsningar i cykelvägnätet.

Exempel från Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen (VGR) är en av många regioner som ingår i
klimatväxlingsutmaningen. Som en del i utmaningen har VGR inför ett
klimatväxlingsprogram i syfte att minska resandet med flyg och privat bilkörning.
Klimatväxlingsprogrammet innebär att flygresor har en påläggsavgift på 250 till 1000
kronor per resa och att bilresor beskattas med 3 kronor per mil. Avgifterna, som
faktureras direkt till förvaltningarna, gäller både tjänstepersoner och politiker och
pengarna sätts in på ett centralt klimatväxlingskonto som används för klimatfrämjande
åtgärder.

Exempel från Folkhälsomyndigheten i Solna och
Östersund
Folkhälsomyndigheten är uppdelad på två orter, Solna och Östersund, vilket innebär att
det sker ett stort resande däremellan. För att uppmuntra medarbetarna att resa med
tåg istället för flyg har myndigheten infört en tågpremie som innebär att de anställda
får en bonus på 1100 kronor för en resa tur-och-retur som beskattas tillsammans med
månadslönen. Trots det har myndigheten sparat in pengar genom åtgärden eftersom
tåget är billigare än flyg mellan orterna. Som en följd av tågpremien har antalet tågresor
mer än tredubblats på Folkhälsomyndigheten. 2019 blev Folkhälsomyndigheten en av
mottagarna av SJ:s miljödiplom.

TIPS

Mer om Fossilfritt Sveriges finns att se på
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/klimatvaxlingsutmaningen/
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INFÖRANDE AV KLIMATVÄXLING

Samtliga medarbetare på Region Sörmland/kommunerna.

Klimatväxlingen frisätter medel för att prioritera arbetet med hållbara resor.

Klimatväxlingen har en styrande effekt vars syfte är att öka det hållbara resandet.
Överskottet från avgifterna går till miljöfrämjande åtgärder.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Klimatväxlingens påverkan på jämställdhet och jämlikhet beror på vilka åtgärder som
organisationen väljer att genomföra. Givet att åtgärderna främjar ett hållbart resande finns
goda möjligheter att öka jämställdheten och jämlikheten inom organisationen.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Införandet av ett klimatväxlingsprogram innebär ett omfattade utredningsarbete av
organisationens förutsättningar och framtagande av riktlinjer och villkor. Tidsåtgången
uppskattas till ett deltidsarbete under ett antal månader beroende på vilket arbetsmaterial
som finns sedan tidigare. Kostnaderna är främst kopplade till arbetstid, men består även av
administration och fakturering samt själva klimatavgifterna i sig.

KOMPETENSER

Det krävs kompetens kring organisationens miljöarbete, hållbart resande, ekonomi och HR.
Politisk förankring är nödvändig.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Kännedom om programmet bland medarbetarna. Förändring i tjänsteresornas
färdmedelsfördelning. Antal flygresor och antal kilometer med privat bil.

G RÖN A RBE T S GIVA RE
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ÅTGÄRD 2
Införande av resepolicy
Bakgrund och syfte
Hälften av alla resor i Sverige är jobbrelaterade. Det innebär att det sammanlagt görs
cirka 235 miljoner tjänsteresor varje år, alla färdsätt inräknade. Majoriteten av
tjänsteresorna, ungefär 60 %, är kortare än 10 kilometer. Trots det är bilen det
dominerande färdsättet.
För att styra resandet i en mer hållbar riktning är det många organisationer som tar fram
resepolicys. I resepolicyn ingår styrning, kontroll och uppföljning så att resor och möten
sker i linje med organisationens mål och värdering. Det finns också möjlighet att skapa
en mer effektiv resurshantering med kostnadsbesparingar, tidsbesparingar och bättre
arbetsmiljö. En sammanställning av organisationen ”Gröna bilister” visar att införandet
av en resepolicy minskar antalet körda mil i tjänsten med i genomsnitt 10-20 %.

Exempel från Botkyrka kommun
År 2009 genomförde Botkyrka kommun en intern resevaneundersökning.
Resevaneundersökningen användes sedan som underlag för en kommunal resepolicy
som antogs i kommunfullmäktige år 2011. Resepolicyn är en av de mest progressiva i
Sverige och syftar till att minska andelen klimatpåverkande resor till förmån för resor
med cykel, kollektivtrafik, tåg och elbilar. I policyn anges exempelvis att kommunens
endast i undantagsfall ska ge ersättning för resor med privatbil i tjänsten. Första valet
ska alltid vara gång, cykel och kollektiva färdmedel samt kommunens egna fordon.
En förutsättning för den nya resepolicyn är att kommunen har handlat upp en extern
bilpool med biogas- och elbilar. Bilpoolen gör det möjligt för tjänstepersoner som
är beroende av fordon i tjänsten, exempelvis driftpersonal, att använda kommunens
egna fordonsflotta. Det är även möjligt för medborgare att använda bilpoolen när
fordonen inte är upptagna av kommunanställda, exempelvis på kvällar och helger. Som
komplement till bilpoolen har kommunen handlat upp en cykelpool med elcyklar och
el-assisterade lastcyklar.

TIPS

Mer information om hur regioner och kommuner kan arbeta med tjänsteresor och resepolicys
finns att läsa på klimatkommunernas hemsida
https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/transporter/
kommunorganisationens-transporter/kommunens-egna-resor-resepolicy/
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INFÖRANDE AV RESEPOLICY

Samtliga medarbetare på Region Sörmland/kommunerna.

MÅLUPPFYLLELSE

Syftet med policyn är att styra tjänsteresandet i en mer hållbar riktning samt att skapa en
mer effektiv resurshantering vad gäller medarbetarnas arbetstid.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Policyn har en styrande effekt vars huvudsakliga syfte är att minska det klimatbelastande
resandet. Det ger också möjlighet till tids- och kostnadsbesparingar samt bättre
arbetsmiljö och bättre hälsa hos personalen.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Ramverk för att styra medarbetarnas resor skapar förutsättningar för män och kvinnor att
utföra sina jobb på lika villkor. Tillgången eller avsaknaden av en privat bil påverkar inte i
arbetsvillkoren i samma utsträckning om den inte används i tjänsten.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Framtagandet av en resepolicy innebär framförallt arbetstid för tjänstepersoner i
organisationen. Omfattningen av arbetet varierar beroende på om det redan tidigare
finns en policy som kan uppdateras eller om det behövs en helt ny policy. Arbetet med
resepolicyn bör även inkludera förankrings- och implementeringsarbete.

KOMPETENSER

Arbetet med en rese- och mötespolicy kräver deltagande från personal inom miljö, HR och
ekonomi. Politisk förankring är nödvändig.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Kännedom om innehållet i resepolicyn. Förändring i tjänsteresornas färdmedelsfördelning.
Antal mil som körs med privat bil i tjänsten.

G RÖN A RBE T S GIVA RE

ÅTGÄRD 3
Distansarbete och digitala möten
Bakgrund och syfte
Ett bra sätt att minska resandet på en arbetsplats är att möjliggöra för distansarbete.
Det innebär att de anställda på arbetsplatsen kan välja att utföra vissa arbetsuppgifter
från hemmet istället för kontoret, vilket ger större flexibilitet och mindre resande
till och från arbetsplatsen. Ett annat sätt att minska resandet inom tjänsten är att
möjliggöra för digitala möten. Det innebär att de anställda kan delta i mötet på distans
från kontoret eller hemmet istället för att delta på plats, vilket sparar både tid och
pengar för organisationen och de inblandade.
Enligt uppgifter från Trafikverket och SKL kan uppemot hälften av alla tjänsteresor som
görs i Sverige ersättas med digitala möten på distans. Det innebär att åtgärder som
syftar till att främja digitala möten har möjlighet att minska resandet på en arbetsplats
med cirka 50 %.

Exempel från Energikontoret i Norrbotten och
Västerbotten
REDI är ett nationellt projekt om resfria och digitala möten. Syftet med projektet, som
finansieras av Energimyndigheten, är att öka andelen digitala möten inom den offentliga
sektorn i Sverige. På så viss hoppas projektet kunna bidra till ett minskat klimatavtryck
hos deltagarna liksom en effektiviseringsvinst i form av minskade reskostnader. Totalt
ingår cirka 50 kommuner och regioner i projektet där Norrbotten och Västerbotten
är först ut under ledning av Energikontoret Norr. Tillsammans med kommunerna ska
Energikontoret Norr arbeta enligt en 10-stegsmetod som är särskilt framtagen för
projektet.
Genom metoden får kommunerna stöd och vägledning i sitt arbete med digitala möten.
Metoden är dokumenterad och en handledning är framtagen för att fler organisationer
ska kunna arbeta strukturerat med resfria möten.

TIPS

Läs mer om 10-stegsmetoden på REDI:s hemsida
https://re-di.se/10-stegsmetoden/
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DISTANSARBETE OCH DIGITALA MÖTEN

Samtliga medarbetare på Region Sörmland/kommunerna samt arbetsplatser i regionen.

Lägre kostnader för tjänsteresor och minskad klimatbelastning.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Det finns goda möjligheter att minska det interna tjänsteresandet med distansarbete och
digitala möten. Enligt mätningar från Trafikverket har den genomsnittliga deltagaren i REDI
minskat sina tjänsteresor med cirka 25 % som en följd av projektet.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Distansarbete och digitala möten ger möjlighet till större flexibilitet för medarbetarna. Det
minskade resandet frigör tid som i sin tur gör det möjligt för medarbetarna, exempelvis
småbarnsföräldrar, att göra karriär samtidigt som de hanterar familjens behov, vilket i
synnerhet berör kvinnor.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Kostnaderna för åtgärden består främst av arbetstid för att implementera de digitala
lösningarna. Åtgärden kan även innebära kostnader kopplade till inköp av
distansmötesutrustning, förändring av mötesrum och
kommunikations-/informationsmaterial. På sikt finns stora möjligheter att spara både
arbetstid och pengar.

KOMPETENSER

För ett strukturerat arbete med nätbaserade möten, exempelvis genom REDI, behöver en
arbetsgrupp tillsättas. Gruppen bör bestå av deltagarna som arbetar med HR- och
IT-frågor, organisationens service- och tjänsteutbud samt verksamhetsnära representanter.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Färdmedelsfördelning av tjänsteresor. Antalet tjänsteresor inom organisationen och hur det
förändras med de nya tjänsterna.

G RÖN A RBE T S GIVA RE

ÅTGÄRD 4
Resebokning och administration
Bakgrund och syfte
Resandet inom tjänsten står för en stor del av det totala resandet i Sverige. Det är även
en starkt kostnadsdrivande aktivitet som de flesta organisationer är helt beroende av. I
många situationer är det dock svårt för de enskilda medarbetarna att veta vilka
resealternativ som står till buds. Tyvärr är det även vanligt att hållbara färdmedel är
komplicerade att boka, exempelvis tågbiljetter, medan bilen är enkel och smidig att
använda.
För att uppmuntra medarbetarna att välja de mest hållbara färdmedlen är det viktigt att
utforma systemet så att de kommer upp som första alternativ i bokningssystemet. Det
är även viktigt att bokningen av tåg- och kollektivtrafikbiljetter är så enkel och smidig
som möjligt så att de inte väljs bort på grund av administrativt krångel.

Exempel från Järfälla kommun
Järfälla kommun har handlat upp en ny tjänst för bokning av resor som heter Space
Time. Syftet med tjänsten är att uppmuntra till ett ekonomiskt och miljövänligt
resande genom att föreslå hållbara och smarta alternativ. I tjänsten, som samlar alla
resealternativ som finns tillgängliga inom kommunen, listas alternativen utifrån hur de
uppfyller kriterierna tid, pris och miljö. Det innebär att de alternativ som är billigast och
miljövänligast hamnar högst upp i listan och att det är enkelt och smidigt att boka dessa
alternativ. Tjänsten gör det även möjligt att på ett enkelt sätt följa upp resandet och få
en överblick av det faktiska resultatet.
Enligt kommunen har det minskat det administrativa arbetet med resebokning och
bidragit till ett billigare och miljövänligare resande.

TIPS

Mer information om Space Time finns att se på
https://www.spacetime.se/
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RESEBOKNING OCH ADMINISTRATION

Samtliga medarbetare på Region Sörmland/kommunerna samt arbetsplatser i regionen.

Lägre kostnader för tjänsteresor och minskad klimatbelastning.

Genom att förenkla bokningen av hållbara färdmedel finns möjlighet att minska det
klimatbelastande resandet. Potentialen är allra störst om åtgärden kombineras med en
resepolicy och gärna med ekonomisk styrning såsom klimatväxling.

Förenklad resebokning gynnar både kvinnor och män. Om åtgärden genomförs på bred
front på samtliga regionala och kommunala förvaltningar finns stora möjligheter att påverka
det totala resandet i regionen. Då gynnas samtliga invånare i regionen eftersom färre
bilresor, till förmån för fler resor med hållbara färdmedel, leder till mindre trängsel, bättre
luft, trevligare närmiljöer och färre trafikolyckor.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Kostnaderna för åtgärden utgörs främst av arbetstid för att implementera de nya
tjänsterna. Kostnader kan även tillkomma för licensavgifter för det program som används.
På sikt finns stora möjlighet till besparingar vad gäller arbetstid och resekostnader.

KOMPETENSER

Det krävs kompetens för att handla upp de digitala tjänsterna. För ett framgångsrikt
införande bör representanter från IT-avdelningen delta i upphandlingsarbetet.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Färdmedelsfördelning av tjänsteresor. Antalet tjänsteresor inom organisationen och hur det
förändras med de nya tjänsterna.

G RÖN A RBE T S GIVA RE

ÅTGÄRD 5
Regional resvaneundersökning
Bakgrund och syfte
En förutsättning för att kunna planera för framtiden är att känna till nuläget. Det gäller
samhällsplanering på alla nivåer och inom alla områden. Hållbart resande är inget
undantag. För att veta vilka insatser som ger bäst nytta krävs en förståelse för
invånarnas resvanor och preferenser. Ett bra sätt att öka kunskapen om resandet i
regionen är att genomföra en regional resvaneundersökning. Det innebär att ett urval av
befolkningen får svara på frågor om sitt resande genom att exempelvis svara på en enkät
eller fylla i en resedagbok under en bestämd tidsperiod.
Undersökningen ger svar på vilka färdmedel som används i regionen och vilka relationer
och stråk som är strategiskt viktiga för resenärerna. Det finns även möjlighet att få en
ökad förståelse för medborgarnas åsikter kring exempelvis kollektivtrafik och
cykelinfrastruktur, och vilka satsningar som de tycker är strategiskt viktiga att
genomföra. Med resvaneundersökningen som grund är det möjligt att ta fram tillförlitliga
beslutsunderlag för prioriteringar av åtgärder. Det gör det möjligt att effektivisera satsningarna och få ut maximalt av investerade medel. Det vill säga, mer nytta för pengarna.

Exempel från Region Stockholm
Region Stockholm har arbetat länge med regionala resvaneundersökningar. Det är
Trafikförvaltningen, tidigare SL, som ansvarar för att ta fram resvaneundersökningen,
vilket sker med jämna intervall. Den senaste undersökningen togs fram 2015 och nästa
undersökning planeras till 2020.
Resvaneundersökningen i Stockholm omfattar alla färdmedel och alla kommuner. Det
innebär att det är möjligt att bryta ner resultat på kommunal nivå och ta fram
tillförlitliga data för respektive kommun. Därmed skiljer sig resvaneundersökningen från
den nationella resvaneundersökningen som genomförs av Trafikanalys där
dataunderlaget är betydligt mer begränsat per region och kommun. Arbetet med egna
regionala resvaneundersökningar är dock kostsamt och tidskrävande. I synnerhet i
Region Stockholm med hela 26 kommuner. I gengäld ger undersökningen bra kunskap
om situationen i de olika kommunerna vad gäller exempelvis färdmedelsfördelning och
vilka färdmedel som används för olika typer av resor, avstånd, relationer och tidpunkter.

TIPS

Ta del av den regionala resvaneundersökningen på Region Stockholms hemsida
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-stockholm/
Resvaneundersokningen-2015/
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REGIONAL RESVANEUNDERSÖKNING

Tjänstepersoner på Region Sörmland och kommunerna.

Ökad kunskap om dagens resande. Bättre beslutsunderlag för prioriteringar av åtgärder.

EFFEKT OCH
POTENTIAL

Med resvaneundersökningen som grund är det möjligt att ta fram tillförlitliga data om vilka
färdmedel som används för olika typer av resor, avstånd, relationer och tidpunkter. Det är
även möjligt att få information om på medborgarnas åsikter och attityder om olika åtgärder.

JÄMSTÄLLDHET
OCH JÄMLIKHET

Resvaneundersökningen ger en ökad kunskap om dagens resande, vilket är en förutsättning
för att kunna planera för ett mer jämställt och jämlikt transportsystem.

TIDSÅTGÅNG
OCH KOSTNAD

Att ta fram en resvaneundersökning på regional nivå är ett omfattande arbete. Kostnaderna
varierar beroende på regionens storlek och antalet kommuner samt vilken detaljeringsnivå
som väljs för undersökningen. I Stockholm med totalt 26 kommuner uppgår kostnaden till
närmare 500 000 kronor, men för en mindre region med färre kommuner är kostnaderna
betydligt lägre. Eventuellt finns möjlighet till samfinansiering från kommunerna i regionen.

KOMPETENSER

Framtagandet av en regional resevaneundersökning kräver konsultstöd. Det krävs även en
projektledare på Region Sörmland som samordnar och håller ihop arbetet. Därtill behövs
en arbetsgrupp med representanter från Region Sörmland och regionens kommuner.

INDIKATORER FÖR
UPPFÖLJNING

Resvaneundersökningen är ett verktyg för att kunna följa upp andra åtgärder. Kontinuerligt
utförande av undersökningen, med samma utformning av frågor, skapar möjlighet att följa
utvecklingen över tid.

