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HHåållbara transporter i llbara transporter i 
kommunsektornkommunsektorn



Trafikens miljTrafikens miljööppååverkanverkan

Trafiken pTrafiken pååverkar:verkar:
-- öövergvergöödningen dningen (kv(kvääveutslveutslääpp)pp)

-- hhäälsan lsan (genom buller + kolv(genom buller + kolvääten och partiklar)ten och partiklar)

-- biologisk mbiologisk måångfaldngfald

-- klimatet klimatet (CO2(CO2--utslutslääpp)pp)



Trafikens miljTrafikens miljööppååverkanverkan

VVäärldens CO2rldens CO2--utslutslääpp = ca 18 % frpp = ca 18 % fråån n 
transportertransporter
Sveriges CO2Sveriges CO2--utslutslääpp = ca 40 % frpp = ca 40 % fråån n 
transporter transporter (industrin 29%; uppv(industrin 29%; uppväärmning 16%)rmning 16%)







Trafikens miljTrafikens miljööppååverkanverkan

VVäärldens CO2rldens CO2--utslutslääpp = ca 18 % frpp = ca 18 % fråån n 
transportertransporter
Sveriges CO2Sveriges CO2--utslutslääpp = ca 40 % frpp = ca 40 % fråån n 
transporter transporter (industrin 29%; uppv(industrin 29%; uppväärmning 16%)rmning 16%)

Sveriges inrikes transporter av CO2Sveriges inrikes transporter av CO2--
utslutslääpp = ca 93 % frpp = ca 93 % fråån vn väägtrafikgtrafik
Persontransporter stPersontransporter ståår fr föör 65 % r 65 % 
CO2CO2--utslutslääpp pp öökat sedan 1990 med 10 %kat sedan 1990 med 10 %



Vad kan vi gVad kan vi gööra lokalt?ra lokalt?

TTäänkbar politik fnkbar politik föör r 
vväänstern pnstern påå lokal nivlokal nivåå nnäär r 
det gdet gääller hller håållbara llbara 
transportertransporter



Vad kan vi gVad kan vi gööra lokalt?ra lokalt?
-- öövergripandevergripande

Delta i nationellt arbete fDelta i nationellt arbete föör att r att 
minska trafikens miljminska trafikens miljööppååverkanverkan
SSööka bidrag frka bidrag fråån Stat och EUn Stat och EU
SSäätta upp mtta upp måål fl föör kommunen: r kommunen: 
reducera reducera klimatgasernaklimatgaserna med 40 %med 40 %
AnstAnstääll klimatstrateg, ll klimatstrateg, miljmiljöö--
samordnaresamordnare, , transportrtransportråådgivaredgivare eller eller 
hhåållbar trafikplanerare!llbar trafikplanerare!
FFåå med kommunledningen! med kommunledningen! 
TTäänk utifrnk utifråån en n en 
transporthierarki!transporthierarki!



TransporthierarkiTransporthierarki
1.1. SamhSamhäällsplaneringllsplanering
2.2. IT och bredbandIT och bredband
3.3. GGåång och cykelng och cykel
4.4. KollektivtrafikKollektivtrafik

a) Spa) Spåårr-- och joch jäärnvrnväägstrafik samt busstrafik med gstrafik samt busstrafik med 
fföörnyelsebara drivmedelrnyelsebara drivmedel
b) Buss med fossila drivmedelb) Buss med fossila drivmedel

5.5. SjSjööfartfart
6.6. VVäägtrafikgtrafik
7.7. FlygtrafikFlygtrafik



Vad kan vi gVad kan vi gööra lokalt?ra lokalt?
-- SamhSamhäällsplaneringllsplanering

Huvudregel: MKB vid all markanvHuvudregel: MKB vid all markanväändningndning
Bygg tBygg täätare, tare, ååteranvteranväänd marknd mark
Transportplan vid detaljplaneringTransportplan vid detaljplanering
Inga externhandelsfInga externhandelsfööretagretag
Klimatanpassa byggandetKlimatanpassa byggandet
TTäänk TRASTnk TRAST
MiljMiljööanpassad trafikplananpassad trafikplan
NNäära till ra till ååtervinningtervinning



Vad kan vi gVad kan vi gööra lokalt?ra lokalt?
-- IT och BredbandIT och Bredband

Anta en eAnta en e--strategistrategi
Bygg ut till alla hemBygg ut till alla hem
ÖÖka utbudet pka utbudet påå skolor skolor 
och bibliotekoch bibliotek
Ett visst antal mEtt visst antal mööten ten 
kan ske digitaltkan ske digitalt
LLååt fler delta pt fler delta påå
videokonferenservideokonferenser



Vad kan vi gVad kan vi gööra lokalt?ra lokalt?
-- CykeltrafikCykeltrafik

UpprUppräätta strategisk cykelplantta strategisk cykelplan
AnslAnslåå tillrtillrääckligt med medel till planenckligt med medel till planen
Bygg fler cykelbanorBygg fler cykelbanor
GGöör cykelr cykelööverfarter sverfarter sääkrarekrare
Bygg fler cykelparkeringar Bygg fler cykelparkeringar 
med cykellmed cykellåås ns näära ra kollkoll--trafiktrafik
Bygg cykelgarageBygg cykelgarage
HHöögst 30 km/h i blandad trafikgst 30 km/h i blandad trafik
FFöörbrbäättra cykelvttra cykelväägvisningengvisningen
LLåånecyklarnecyklar till ansttill anstäälldallda
(kanske el(kanske el--cyklar)cyklar)



Vad kan vi gVad kan vi gööra lokalt?ra lokalt?
-- KollektivtrafikKollektivtrafik

Skapa system som Skapa system som äär smidiga och enkla (ex BRT) r smidiga och enkla (ex BRT) 
Bygg ut kollektivtrafik Bygg ut kollektivtrafik 
och miljoch miljööanpassa denanpassa den
Mer kollektivtrafik till Mer kollektivtrafik till 
delar som har bristdelar som har brist--
ffäälliga flliga föörbindelserrbindelser
Anropsstyrd Anropsstyrd kollkoll--trafiktrafik
Kollektivtrafik mKollektivtrafik mååste ste 
med tidigt i planeringenmed tidigt i planeringen
Kollektivtrafikkort lKollektivtrafikkort löönefneföörmrmåån till kommunanstn till kommunanstäälldallda
Billigare eller avgiftsfri kollektivtrafikBilligare eller avgiftsfri kollektivtrafik



Vad kan vi gVad kan vi gööra lokalt?ra lokalt?
-- VVäägtrafikgtrafik

KKööp bara p bara ””miljmiljööbilarbilar””
Intern Intern bilpoolbilpool fföör anstr anstäällda llda 
BilpoolBilpool fföör allmr allmäänhetennheten
SSäänk hastighetennk hastigheten
Bygg ut biogassystemBygg ut biogassystem
Ta bort fri parkeringTa bort fri parkering
Vandrande skolbussarVandrande skolbussar
Upphandla taxi, bud, Upphandla taxi, bud, 
ffäärdtjrdtjäänst och skolskjuts med miljnst och skolskjuts med miljööfordonfordon



Vad kan vi gVad kan vi gööra lokalt?ra lokalt?
-- SjSjööfartfart

MiljMiljöödifferentiera hamnavgifternadifferentiera hamnavgifterna
Inspektera bInspektera bååtklubbar ntklubbar näär det gr det gääller ller bbååtbottenftbottenfäärgerrger
AnlAnläägg gg bbååtbottentvtbottentväättarttar
StStääll krav pll krav påå etablering av etablering av 
alkylatpumpalkylatpump
MMööjliggjliggöör uppkoppling r uppkoppling 
till till landland--elel
Ta hand om toalettavfall Ta hand om toalettavfall 
frfråån fritidsbn fritidsbååtartar



Goda exempelGoda exempel
Kollektivtrafik (Falun Kollektivtrafik (Falun –– enkelt och smidigt; enkelt och smidigt; 
VVäästernorrland sternorrland –– BBäästa resan) sta resan) 
Cykel (Lund Cykel (Lund –– cykelstad; cykelstad; ÖÖstersund stersund –– vintertrampare vintertrampare 
+ + elcyklarelcyklar; Nyn; Nynääshamn shamn –– cykelparkering med lcykelparkering med låås, tak s, tak 
och belysning)och belysning)
IT (VIT (Väästernorrland sternorrland –– distansmdistansmööten)ten)
Biogas (LinkBiogas (Linkööping ping –– rröötat matavfall)tat matavfall)
HHåållbart resande (Gllbart resande (Gäävle vle –– hhåållbara familjer; llbara familjer; 
Eskilstuna Eskilstuna –– vandrade skolbussar; Vvandrade skolbussar; Väästersteråås s –– ffööretag, retag, 
individer och kommun)individer och kommun)
SamhSamhäällsplanering (llsplanering (LundLund--BilsnBilsnååll samhsamhäällsplanering) llsplanering) 



TTäänk pnk påå biologisk mbiologisk måångfald!ngfald!



Trafikens miljTrafikens miljööppååverkanverkan

Studie Studie frfråånn IVLIVL och Umeoch Umeåå universitet universitet 
visar att partiklar kostar samhvisar att partiklar kostar samhäället llet 
2626 miljarder kronormiljarder kronor
-- Omkring 3 400 fOmkring 3 400 föörtida drtida döödsfall dsfall 
-- 1 3001 300––1 400 fall av kronisk bronkit 1 400 fall av kronisk bronkit 
-- Omkring 1 400 inlOmkring 1 400 inlääggningar pggningar påå sjukhus sjukhus 
-- Omkring 5 miljoner Omkring 5 miljoner persondagarpersondagar med med 
besvbesväär, vilket r, vilket äär ett arbetsbortfall strax r ett arbetsbortfall strax 
ööver 0,1 procent av den totala mver 0,1 procent av den totala määngden ngden 
arbetade dagar i Sverigearbetade dagar i Sverige


