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Inledning 

Detta är en rapport om att minska miljöpåverkan från trafiken i Göteborg med globalt 

ansvarsfulla metoder. Rapporten utgör underlag till Göteborg Stads trafikstrategi och den 

kommande klimatstrategin. Rapporten utgår från en globalt hållbar nivå av klimat-

påverkande utsläpp och resonerar kring vilka lokala åtgärder som är lämpliga i ett globalt 

perspektiv. Som utgångspunkt har Trafikverkets planeringsunderlag för begränsad 

klimatpåverkan använts (ref
  
1).  

Texten är skriven av Mats-Ola Larsson och Anders Roth på trafikkontoret i Göteborg 

under hösten 2012. 
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Sammanfattning 

Biodrivmedel är nödvändiga men helt otillräckliga om vi ska minska klimatpåverkan från 

trafiken tillräckligt mycket. Eldrift kommer antagligen att dominera i framtiden, men inte 

tillräckligt snabbt. I ett internationellt perspektiv krävs fler åtgärder.  

Mycket är på rätt väg i Göteborg och vi tar många goda initiativ för att miljöanpassa 

trafiken. Men det räcker inte. Trafikens klimatpåverkan måste enligt Trafikverket minska 

med 80 procent till år 2030 i hela västvärlden. Om det ska vara möjligt krävs mycket 

effektivare transporter och en mer miljöanpassad infrastruktur. Annars kommer inte 

trafiken i ett internationellt perspektiv kunna ta sin del av behovet att bromsa den globala 

uppvärmingen vid högst två grader. 

Att ställa om Göteborg skapar möjligheter. När andra städer förr eller senare börjar sin 

omställning på allvar har vår lokala industri och tjänstesektor konkurrensfördelar av att 

vara etablerade på en lokal marknad.  Staden kan bli en förebild och arena för 

miljöanpassade lösningar.   

I rapporten beskrivs de viktigaste lokala åtgärderna i Göteborg. De har alla sådan karaktär 

att de i princip kan skalas upp till global nivå utan att miljövinsten går förlorad. Följande 

åtgärder nämns som de viktigaste. 

Byggande • Planerad regionförstoring får inte resultera i att biltrafiken ökar 

 • Bygg endast i lägen som har god tillgång till kollektivtrafik enligt översiktsplan 

Resor • Vägkapaciteten för biltrafik får inte förbättras på övergripande nivå 

 • Skillnader i restid mellan bil och kollektivtrafik-cykel måste minska  

 • Kollektivtrafik och cykel behöver prioriteras mer i gaturummet 

 • Enklare att kombinera bil och pendelparkering med kollektivtrafik, bilpool och cykel 

Handelsstruktur •Inga ytterligare externa köpcentra eller utbyggnad av befintliga 

 •Låt befintliga köpcentra arbeta med gröna transportplaner 

Parkering • Arbetspendling med bil behöver minska 

 • Boendeparkering behöver prissättas så att garage blir konkurrenskraftiga 

Godsterminaler • Det behövs en plan för kombiterminalplaceringar 

 • Nya incitament för att öka kombitransporter 

Upphandling • Handla upp varuleveranser separerat från varan, t.ex. i stadens upphandlingar 

 • Stimulera e-handel 

Flyg • Koldioxidbaserad landningsavgift på Säve 

Fordonsteknik • Styr hårdare mot energieffektiva fordon, t.ex. i stadens upphandlingar 

 • Satsa mer på lokal biogas  
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Göteborg vill ta globalt ansvar 

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat att 

stadens klimatutsläpp på sikt ska anpassas till en 

globalt hållbar och rättvis nivå (ref 2). Med rättvis 

utsläppsnivå menas att framtida miljöutrymme ska 

fördelas lika mellan jordens innevånare.  

För Sveriges del innebär det minskningar med 

ungefär 80 procent till 2030. Vi måste då ta med i 

beräkningen att efterfrågan av transporter sannolikt 

fortsätter öka. 

 

” 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis 
utsläppsnivå för koldioxid. 

 Med rättvis nivå menas att framtida miljö-

utrymme ska fördelas lika mellan jordens 

befolkning. ” 

 Miljökvalitetsmål Göteborg 2008 

 

Här finns en motsättning mellan ett lokalt och ett globalt perspektiv. I det lokala 

perspektivet skulle utsläppen från Göteborgs trafik minska snabbast om vi satsar än mer 

intensivt på biodrivmedel. Det tar mycket längre tid att ställa om godsflöden, stads-

planering och invanda beteenden. Men bioråvaror räcker inte för att försörja alla världens 

fordon med hållbart producerade biodrivmedel. (Läs mer om detta i bilagan.) 

En lokal fordonsflotta som helt eller mestadels drivs med biodrivmedel minskar utsläppen 

här, men en sådan åtgärd är alltså inte möjlig att skala upp till global nivå.  

En globalt hållbar åtgärd kännetecknas istället av att den gör lika stor miljönytta i lokal 

som i global skala. Den ska i princip kunna tillämpas överallt. Ta cykelbanor som 

exempel. Inget hindrar en global expansion eftersom det finns tillräckligt med råvaror att 

tillverka cykelvägar och cyklar av. Ju fler cykelvägar som byggs desto fler kan cykla.  
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Göteborg kan dra nytta av att gå 
före 

I ett globalt perspektiv är det viktigast att satsa på 

åtgärder som fungerar både lokalt och globalt. 

Endast om tillräckligt många städer gör sådana 

insatser kan utsläppen minska fort nog. Lokala 

insatser inspirerar andra, och miljövinsten blir global 

istället för lokal.  

Att ställa om Göteborg skapar möjligheter. Staden kan bli en föregångare. Alla större 

städer kommer förr eller senare bli tvungna att börja miljöanpassa sin trafik på allvar. Då 

kan vår lokala industri och tjänstesektor tjäna på att vara tidigt ute. Staden blir en arena 

för miljöanpassade lösningar.  Industri och högskolor får ny kunskap som kan säljas på en 

internationell marknad när efterfrågan ökar. Den lokala tjänste- och konsultmarknaden får 

tidigt uppdrag på hemmaplan som ökar deras konkurrenskraft på andra marknader.   

En stad med effektiva och miljöanpassade transportlösningar är attraktiv för innevånare 

och besökare. Det blir lättare att behålla arbetskraft och näringsliv. Turism och 

evenemang gynnas. 

 

Fördelar med klimatanpassad trafik 

• Staden kan bli en arena för ny teknik och nya tjänster 

• Nya möjligheter att exportera kunskap och produkter 

• Attraktiv stadsmiljö 

• Attraktiva turistmål och stärkt besöksnäring 

• Effektivare godsdistribution och bättre kollektivtrafik 

• Ökat tillgänglighet för alla, inte bara bilburna 

• Lägre transport- och energikostnader 
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Omställningen har börjat 

Trafiken ökar och hittills har ökningen ätit upp en stor 

del av klimatvinsterna med olika miljöåtgärder. Se figur 

1 nederst på sidan.  

Göteborg satsar nu hårt på förnybara drivmedel och 

snålare fordon. Vi ställer krav på miljöbilar i merparten 

av våra upphandlingar. Biodrivmedel och bränslesnåla 

motorer används alltmer i kollektivtrafiken, renhåll-

ningen, färdtjänst, kommunala leveranser och entreprenader.  Staden stödjer en 

introduktion av elfordon och ökar produktionen av biogas och el från vindkraft.  

Vi effektiviserar kommunanställdas resor med hjälp av bilpooler i kombination med en 

styrande resepolicy. Vårt arbete har givit genomslag på många håll i Sverige. 

Stadsplaneringen styrs av översiktsplanen. Där pekas bland annat ut vilka områden som 

är mest lämpade för bostäder och andra verksamheter och var det är bäst tillgång till 

kollektivtrafik. Huvuddelen av nytillkommande bostäder och verksamheter etableras i 

linje med översiktsplanen. Det är viktigt om vi ska kunna förtäta Göteborgs glesa 

bebyggelsestruktur och minska behovet av resor. 

Staden har tillsammans med regionen beslutat öka resandet med kollektivtrafik från 

dagens 25-30 procent till 40 procent år 2025. Resandet med bil i regionen ska stabiliseras 

under samma period. Inne i Göteborg ska bilresandet minska medan kollektivresandet 

och cyklandet ska öka. Det är ambitiösa mål och för att nå dit införs trängselskatt från 

2013. Trängelskatten bromsar trafikökningen och ger intäkter till det västsvenska paketet 

med kollektivtrafikinvesteringar, pendelparkeringar och bättre vägar och järnvägar.  

 

 

Figur 1. Utsläpp av växthusgasen koldioxid från vägtrafik inklusive arbetsmaskiner 

samt sjöfart i Göteborgs kommun. Källa trafikkontoret och miljöförvaltningen (ref 3).
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Kapaciteten utökas på tåg, bussar och pendelparkeringar. Nya busskörfält ger bättre 

framkomlighet. I centrala stråk omvandlas bilkörfält till bussfält som ger rejäla 

restidsvinster. 

Göteborgs parkeringspolicy bidrar också till ett mer hållbart resande när den genomförs 

fullt ut. Parkeringsytorna ska i högre grad användas till nyttotrafik, handel och besök 

medan arbetspendling med bil ska bli mindre attraktiv. Staden blir mer tillgänglig. 

Cykelbanenätet har byggts ut systematiskt under ett antal år samtidigt som cykelparkering 

vid knutpunkter börjat förbättras. Parkering för cyklar vid nya arbetsplatser och bostäder 

ges också god standard. Stadens lånecyklar och en cykelreseplanerare på internet är andra 

exempel på tjänster som underlättar cyklande. 

På godsområdet arbetar hamnen kraftfullt med att öka andelen tågtransporter med 

containeriserat gods mellan hamnen och stora delar av södra och mellersta Sverige. Den 

ökade andelen tågburet gods som har åstadkommits på detta sätt är unik i ett europeiskt 

perspektiv.  

Göteborg driver på för att skapa samordnade distributionslösningar i centrala Göteborg 

och ge bättre förutsättningar för samlastning genom att inte kräva leveranser för snabbt 

för stadens egna varor. Staden har också börjat arbeta med att stimulera hemleveranser av 

mat.   

   

 

Figur 2. Vägtrafikens klimatpåverkan i Sverige från 1990 till idag, 

samt olika scenarier till 2030. Källa Trafikverket (ref 1). 

 

Med de beslut som är tagna på nationell nivå hittills beräknas utsläppen från vägtrafiken i 

Sverige minska marginellt till år 2030. Se figur 2 ovan. Satsningarna i Göteborg som 

beskrivs ovan kan minska utsläppen minst 5-10 procent ytterligare till 2030. Det är bra, 

men mer behövs om transportsektorn ska stödja målet att inte höja den globala medel-

temperaturen mer än 2 grader. (Läs mer om 2-gradersmålet i bilagan.)
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Trafikverket: Minska utsläppen  

med 80 procent till 2030 

Transporterna står för en tredjedel av västvärldens 

klimatpåverkan. Att byta fossila drivmedel mot 

klimatneutrala är jämförelsevis dyrt. Därför kommer 

fossilavvecklingen ta lång tid i transportsektorn medan 

den går fortare i industrier, kraftverk och värme- och 

elproduktion.  

Eldrift och biodrivmedel är viktiga för omställningen. Men inte ens i kombination kan de 

åstadkomma den stora minskning som krävs om vi ska lyckas nå en globalt hållbar och 

rättvis utsläppsnivå för västvärldens transporter. Utsläppen måste minska kraftigt redan 

under den tid som fossila drivmedel dominerar. 

Trafikverket har analyserat förutsättningarna för Sveriges del i ett planeringsunderlag för 

begränsad klimatpåverkan (ref 1). Man utgår från att Sverige bör minska utsläppen med 

upp emot 80 procent till 2030 och har då utgått bland annat från EU:s bedömningar av 

vilka utsläpp som klimatet tål, och regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030. 

Trafikverket förutsätter också att alla samhällssektorer måste minska till ungefär den 

nivån, även transportsektorn, om målet ska nås. 

Trafikverkets analys visar att klimatomställningen till största delen måste åstadkommas 

med effektivare transporter och ett mer transportsnålt samhälle. Se figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3. Trafikverkets planeringsunderlag visar att det går att minska utsläppen av klimatgaser från 

trafiken i Sverige med 80 procent till år 2030. Siffrorna på lodräta axeln anger energianvändningen i 

terawattimmar. Hela stapeln för år 2020 och 2030 motsvarar förväntad utveckling utan nya åtgärder 

och styrmedel. Källa Trafikverket (ref 1). 
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Enligt Trafikverkets analys kan endast ungefär 20 

procent av den önskvärda minskningen fram till år 

2030 åstadkommas med biodrivmedel och förnybar 

el. 

I en underlagsrapport beskrivs mer i detalj vad som 

kan göras. I storstadsregioner finns de bästa förut-

sättningarna för att satsa på nya fordon, effektiv 

logistik och transportsnål bebyggelse. Analysen visar 

att både lastbilstrafik och bilkörning i svenska 

tätorter kan minska ungefär 25 procent jämfört med 

dagens nivå. Se figurer här intill. Godsflödena kan 

effektiviseras med bättre logistik och minskad 

tomkörning. Biltrafiken kan minska med ett antal 

åtgärder som redovisas i tabell 1 nedan. 

Trafikverkets beräkningar är i stor utsträckning 

tillämpliga för Göteborg. 

 

Tabell 1 Tio viktigaste åtgärderna för att minska biltrafik i storstäder enligt Trafikverket. 

Åtgärd  

 

Möjlig minskning av 

biltrafiken 2030 
jämfört med 2010 
(antal fordonskm) 

Möjlig minskning av 

biltrafik i storstad i 
det segment som 
påverkas mest 

Förlägg ny bebyggelse till goda 
kollektivtrafiklägen  

-4,0 % Medellånga resor: -6 % 

Öka kollektivtrafiken 2-3 gånger -3,0 % Medellånga 
arbetsresor: -9 % 

Trängselskatt enligt stockholmsmodell  -2,5 % Resor generellt: -5 % 

Satsa brett på bilpooler  -2,5 % Korta resor: -10 % 

Förtäta befintlig bebyggelse -1,5 % Korta resor: -8 % 

Lägre skyltad hastighet på landsbygds-

vägar i tätbefolkade regioner med god 
kollektivtrafik 

-1,5 % Långa resor: -2,5 % 

Samlokalisera service, arbetsplatser och 
bostäder 

-1,0 % Serviceresor: -3% 

Satsa på gång-cykeltrafik -1,0 % Korta resor: -10% 

Styra tillgången på parkering vid 
bostäder och arbetsplatser 

-1,0 % Korta och medellånga 
arbets- och 
serviceresor: -5 % 

Anpassa vägnätet till gång, cykel och 
kollektivtrafik 

-0,5 % Korta resor: -2 % 
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Viktigaste åtgärderna i Göteborg 

I detta kapitel utgår vi från att trafikarbetet 

behöver minska minst 20 procent till 2030, i 

enlighet med Trafikverkets beräkningar. Det 

krävs om Göteborg ska minska utsläppen 

tillräckligt mycket och tillräckligt snabbt med 

metoder som är hållbara i ett globalt perspektiv.  

Var kan och bör då Göteborg lägga fokus, om vi ska ge ett viktigt bidrag till den 

nödvändiga globala förändringen?  

Självklart är ny teknik en nyckelfaktor. Vi ska, i samarbete med andra aktörer,  

fortsätta satsa på snåla och rena fordon i kombination med effektiva biobränslen.  

Tyngdpunkten måste dock ligga på att visa hur Göteborg, som fortfarande är en 

bildominerad stad, på 15 år lyckades omvandla sig till en blandad stad där gång, 

cykel och kollektivtrafiken står för två tredjedelar av alla resor inom kommunen. 

Det arbete som nu bedrivs är bra, men inte tillräckligt. För att komma ännu 

längre behövs ett antal åtgärder som beskrivs nedan. 

 

Kontrollera regionförstoringen  

Det västsvenska paketet kommer att utveckla Göteborgsregionen med en stark kärna och 

ett antal regioncentra längs några stråk. Om den utvecklingen ska vara förenlig med 

klimatmålet krävs att pendlarna i mycket högre utsträckning reser kollektivt. Vi måste 

också öka distansarbetet så vi slipper pendla varje arbetsdag. Tänkbara styrmedel kan 

vara att införa något lägre hastighetsgränser för bilåkande, ändrade reseavdrag och att 

Göteborg som arbetsgivare uppmuntrar till distansarbete. 

 

Bygg centralt 

Staden måste byggas tätare. Grönytor 

behöver dock sparas så långt möjligt 

eftersom de är mycket värdefulla i 

tättbebyggda områden. Ingen ytterligare 

bebyggelse ska läggas på åkermark utanför 
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tunga kollektivtrafikstråk. Det ska finnas möjlighet att klara resor till dagis, skola, affär 

och arbete utan att resa långt och utan att använda bil. Byggande i perifera lägen leder till 

mer bilresande även om det skulle vara möjligt att investera i god kollektivtrafik dit (ref 

4). All tillkommande bebyggelse måste därför uppfylla kriterierna för god kollektivtrafik 

enligt översiktsplanen. Det räcker inte om exempelvis 80 procent av bebyggelsen 

uppfyller kriterierna. Detta är viktigt också för att öka förutsättningarna för cykling. 

 

Ingen ny vägkapacitet 

Infrastrukturutbyggnaden behöver användas 

som ett aktivt verktyg i planeringen om vi 

ska öka andelen hållbara transporter. Nya 

vägprojekt kan således inte genomföras 

utifrån prognoser om ett ökat bilresande utan 

ska utgå från att bilåkandet behöver minska i 

Göteborg. Nya vägprojekt, som exempelvis 

tunnlar, behöver då kombineras med att 

vägkapacitet minskas på andra ställen så att 

den totala kapaciteten inte ökar. 

 

Styra i stället för optimera 

Om ledordet för trafikplaneringen tidigare har varit optimering utifrån rådande 

trafiksituation så behöver det framöver bli styrning mot hållbarhet. Staden behöver ge 

mer plats åt kollektivtrafik, gång och cykel och stärka kvalitéer som attraktiva gator, torg 

och parker. Då blir det mindre plats för bil. Minskad biltillgänglighet behöver då ersättas 

med ökad tillgänglighet för kollektivtrafik, cykel och gående om staden ska behålla och 

öka sin attraktivitet. 

 

Förändra handelsstrukturen 

Göteborg har byggt in sig i en struktur med 

externa och halvexterna köpcentra, inte bara för 

sällanvaror utan även dagligvaror. Detta driver 

upp bilanvändningen och skapar ett strukturerat 

bilberoende (ref 5). Man upplever sig behöva 

bil för att kunna handla billigt och rationellt.  
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Som ett första steg behöver det därför bli stopp för nya 

eller utökade dagligvaruetableringar och väg-

investeringar i externa handelscentra. Som ett andra 

steg behöver kommersiella aktörer i befintliga industri-

områden och köpcentra bli delaktiga i hållbarhets-

arbetet.  

De kan exempelvis fås att upprätta gröna transport-

planer vid etablering eller ombyggnader av 

verksamheter som genererar omfattande trafik. En grön 

transportplan kan innehålla målsättningar och tidsatta, 

finansierade åtgärdsförslag. De bör gälla både anställda 

och kunder och omfatta både person- och godstrafik, 

exempelvis möjligheten att ta sig till och från företaget med cykel, gång eller kollektiv-

trafik.  Gröna transportplaner bör på sikt göras av verksamheter med fler än 100 anställda 

eller som genererar mer än 500 resor per vecka.  

Särskilt viktigt är att aktörer i externa köpcentra kan förmås att samordna transporterna 

och minska bilresandet. Transportstrukturen i sådana områden behöver förändras, från att 

vara trafikgenererande verksamheter långt från kunder, till att bli affärscentra med smart 

logistik. 

 

Restid i förhållande till bilen 

Arbetet inom Västsvenska paketet med utökade och nya busskörfält är bra, men inte 

tillräckligt. Busskörfält behövs på alla leder in mot Göteborg och i centrala delar med 

mycket busstrafik. Hållplatser och terminaler måste få god standard och tillräcklig yta för 

att vara ett konkurrenskraftigt resealternativ. Då kommer bilens framkomlighet att behöva 

begränsas i kollektivtrafikens viktiga stråk. Biltrafiken kan inte prioriteras i lika stor 

omfattning som idag. 

 

Kombinationsresenären 

För att göra kollektivtrafiken än mer attraktiv 

behöver trafiken utvecklas så den stöttar och 

premierar kombinerade resor genom att till 

exempel erbjuda gemensamma betalnings- och 

informationssystem för bilpool och cykel. Vi 

behöver underlätta för resenärer att använda sin privata bil ibland och ta bussen vid andra 

tillfällen genom anpassade prisupplägg och bra pendelparkeringar. 
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Kapacitet på kollektivtrafiken 

Kapaciteten på tåg, spårvagnar och bussar 

behöver öka så att vi når målet om ett för-

dubblat resande för att klara en 40-procentig 

marknadsandel. Nya lösningar kan behövas 

för att klara kapaciteten där det redan idag är 

fullt.  

 

Centrala Göteborg 

Cykel behöver prioriteras i centrala Göteborg. När nu satsningar har gjorts på det över-

gripande cykelnätet behöver framkomligheten i centrala Göteborg förbättras så vi skapar 

ett sammanhängande och gent system. Cyklister ska känna trygghet och i gaturummet 

behöver vi visa att cykeln är ett prioriterat färdmedel. Den utveckling som har påbörjats 

för att ge bussar bättre framkomlighet genom att använda vissa bilkörfält behöver över-

föras till cykel. Exempel är cykelbanor, cykelfält, egen plats vid trafiksignaler och 

möjlighet att i vissa lämpliga lägen få lov att cykla mot enkelriktat. 

Det är dock vare sig önskvärt eller möjligt att ge cykeln egna körfält på alla ställen, 

exempelvis innanför Vallgraven. Där kan istället ombyggda gator i kombination med 

lägre hastigheter göra gångtrafik och cykel till de prioriterade trafikslagen.  Attraktiva och 

väldimensionerade cykelparkeringar, alternativt cykelresecentrum vid centralen-

Drottningtorget och kommande Västlänksstationer är också viktiga åtgärder. 

 

Arbetsplatsparkering 

Efterfrågan på arbetsplatsparkering behöver minska 

så att kollektivtrafikens relativa konkurrenskraft blir 

ännu bättre. Detta gäller inte minst för områden med 

mycket god kollektivtrafik, som kring central-

stationen. Insatser behövs också för att nå de privata 

arbetsgivare och fastighetsägare som idag kontrol-

lerar två tredjedelar av arbetsplatsparkeringen. 
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Boendeparkering 

Kostnaden för att boendeparkera i centrala Göteborg 

behöver successivt höjas. Det krävs för att det ska bli 

möjligt att ta i bruk nya parkeringsanläggningar 

under och ovan jord. Så länge det är billigare att 

parkera på gatan är det få som använder anlägg-

ningarna. När bilarna i högre utsträckning står i 

garage kan gatumarken användas till nya promenad-

stråk, attraktiva stadsmiljöer och bättre kapacitet för 

kollektivtrafik och cykel. 

 

Synliggör parkeringskostnaden 

När nya bostäder byggs bör inte parkeringskostnaden bakas in i priset för att köpa eller 

hyra lägenhet utan ska redovisas och betalas separat. Den som väljer att avstå bil borde 

inte tvingas betala för andras bilanvändning. 

 

Hamnens transporter 

Göteborg ska vara nordens logistiknav och hamnen siktar på att fördubbla volymerna. En 

stor ökning av godsvolymerna är i dagsläget inte förenlig med koldioxidmålet, då reso-

nemangen bygger på en kraftigt ökad världshandel med globalt ökande transportvolymer. 

Att hamnen däremot ökar sin marknadsandel inom befintliga ramar är positivt eftersom 

det ger effektiva båttransporter närmare marknaden och en hög andel tågtransporter till 

och från hamnen. 

 

Kombinerade transporter 

Staden behöver stimulanser och restriktioner som 

ger bättre drivkrafter för näringsliv och industrier 

att efterfråga kombinerade transporter med tåg och 

lastbil. Det behövs för att minska klimatpåverkan 

från det långväga gods som inte ska till och från 

hamnen. Staden behöver också ta fram en plan för 

var olika typer av godsterminaler ska placeras för 

att öka antalet kombitransporter mellan tåg och 

lastbil, regiontranporter och distributionstrafik. 
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Upphandling 

Vid upphandlingar kan varor köpas för sig 

medan leveransen upphandlas separat. Det ger 

möjlighet till optimerade flöden och att 

Göteborg Stad genom upphandling av större 

varukategorier stimulerar användningen och 

tillkomst av s.k. distribunaler, d.v.s. omlast-

ningscentraler för stadsdistribution.  

 

E-handel 

Elektronisk handel med dagligvaror behöver utvecklas så att distributionsfordon kan köra 

ut varor till kunden istället för att kunden alltid måste ta sig till affären. Fler kan besöka 

varuhus och butiker för att välja produkt, medan hemleverans kan skötas av varu-

distributör. Detta bör Göteborg Stad stödja genom upphandling av e-handel för hemtjänst, 

genom att planera nya bostadsområden för hemkörning samt genom att driva pilotprojekt 

för att skapa leveranspunkter på närtorg mm. 

 

Flyg 

Inom fem år beräknas utsläppen från svenskarnas flygresande vara större än bilarnas 

utsläpp. Flygresandet ökar stadigt och införandet av ny teknik går långsammare än på 

personbilssidan eftersom flygplanen har lång livslängd. Göteborg kan därför av klimat-

skäl inte ha som mål att antalet flygresenärer till och från Göteborg ska öka. Staden kan 

däremot stimulera införandet av ny 

teknik och snålare flygplansmotorer 

genom att exempelvis införa 

differentierade landningsavgifter på 

Säve flygplats. Göteborg bör också 

inom ramen för arbetet med 

resepolicyn se till så att det totala 

flygresandet från stadens 

medarbetare minskar. 
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Teknikutveckling 

Energiförbrukningen och utsläppen kan 

minska rejält om man väljer rätt sorts 

fordon. Staden behöver fortsätta skärpa 

kraven och konsekvent välja energi-

effektiva fordon till sin flotta. Staden 

kan också kräva snåla fordon i 

upphandlingar och uppmuntra projekt 

som syftar till att utveckla ny snål 

teknik. 

Staden har ett särskilt ansvar för att stödja förnybara drivmedel och energieffektiva 

hybrid- och elfordon i upphandlingar av entreprenader, avfallstransporter, varuleveranser, 

kollektivtrafik och färdtjänst. Staden ska också aktivt medverka och initiera demon-

strationsprojekt tillsammans med bl a 

fordonsindustrin, akademin och andra 

aktörer. Exempel på fordonsteknik som 

behöver uppmärksammas är tunga 

metandieselfordon, batteri-elfordon, 

tunga hybridfordon och laddhybrid-

fordon. Biogas bör ha en särställning som 

ett lokalt producerat och hållbart bränsle 

med många miljöfördelar.  Staden 

behöver också följa utvecklingen av 

eldrift för att kunna erbjuda laddning på lämpliga parkeringsytor i takt med att eldrivna 

fordon blir vanligare.  
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Det behövs nationellt stöd  

Det behövs också stöd från nationellt håll. 

Omställningen till hållbart resande och 

miljöanpassad godsdistribution kan inte 

enbart drivas lokalt. Här är några exempel. De 

flesta förslagen kommer från en arbetsgrupp 

inom dåvarande Banverket och Vägverket (ref 

6) där man pekade ut viktiga åtgärder för att 

öka kollektivtrafikresandet.  

Förmånsbeskattning. Den arbetstagare som erbjuds cykel eller kollektivtrafikkort av sin 

arbetsgivare beskattas fullt, medan den som har förmånsbeskattad tjänstebil beskattas 

förmånligt. Om arbetsgivaren betalar drivmedlet till tjänstebilen blir subventionen ännu 

större, även för privat körning. Reglerna behöver ändras så att reseförmåner behandlas 

lika oavsett reseslag. 

Reseavdrag. Reseavdraget minskar kostnaden för mångas bilpendling samtidigt som de 

flesta pendlare med kollektivtrafik inte subventioneras. Bilavdragen görs dessutom ofta 

felaktigt. Avdragen borde ändras så att de exempelvis endast är avståndsberoende. 

Fordonsskatter. Det behövs en differentierad skatt för tunga fordon som uppmuntrar 

inköp av särskilt energieffektiv och miljöanpassad teknik. För lätta fordon behövs större 

skillnader mellan snål och törstig bilmodell i fordonsskatt och förmånsbeskattning. 

Beskattning av parkeringsplats. Fri parkeringsplats bör alltid vara en beskattningsbar 

förmån, oberoende av om privat bil används i tjänsten eller ej. Skatteverket bör ta fram 

tabeller med förmånsvärdet för respektive ort och/eller stadsdel. 

Gröna transportplaner. I dagsläget kan inte en kommun kräva att transporterna planeras 

och samordnas i exempelvis ett industriområde. Det behövs laglig möjlighet för 

kommuner att kräva transportplaner som syftar till hög kollektivtrafikandel i plan- och 

tillståndsprocessen. 

Parkeringsnormer och avgifter. Plan- och bygglagen behöver justeras så att kommuner 

får möjlighet att förutom miniminormer även sätta en maximal nivå för antalet parker-

ingsplatser i detaljplaner. Det behövs också laglig möjlighet för kommuner att ta ut en 

avgift för (heldags-) parkering av fastighetsägaren. Det skulle öka intresset för att hålla 

nere antalet parkeringsplatser och omvandla långtidsparkering till korttidsparkering.  

 



 

B I L A G O R  
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Behovet av utsläppsminskningar 

 

FN:s klimatkonvention har som målsättning att bromsa 

ökningen av jordens medeltemperatur vid maximalt två 

grader över förindustriell nivå. En stor mängd stater har 

accepterat detta mål, däribland Sverige.  

Egentligen är tvågradersmålet otillräckligt. För att skydda 

låglänta ö-nationer och havsnära jordbruksområden från 

svåra översvämningar borde målet snarare vara maximalt 1,5 

grads ökning (ref 7). FN:s klimatkonvention diskuterar en 

skärpning av tvågradersmålet. 

Hittills har nutida mänsklig påverkan höjt temperaturen med 

ungefär 0,8 grader. Om tvågradersmålet ska nås bör de 

samlade utsläppen av växthusgaser inte överstiga 1.000 

miljarder ton koldioxid mellan åren 2000 och 2050 (ref
 
8). 

Från 2000 till 2010 släpptes ut ungefär 400 miljarder ton och 

de årliga utsläppen är för närvarande 35 miljarder ton. Det 

återstår alltså endast c:a 600 miljarder ton innan vi nått 

tvågradersnivån. Med nuvarande takt tar det tjugo år. Ska vi 

lyckas bromsa temperaturökningen vid 1,5 grader är 

utrymmet än mer begränsat. 

 

Figur 4. Ett scenario som visar hur mycket av växthusgasen 

koldioxid som kan släppas ut om den globala medeltempera-

turen ska inte tillåtas öka mer än två grader över förindustriell 

nivå. I beräkningarna förutsätts att industriländerna minskar 

sina utsläpp med ungefär 80 procent till 2030 och mer än 90 

procent till 2050. Utvecklingsländerna ges längre tid för att 

ställa om till minskande utsläpp. Källa Baer m.fl.(ref 9). 

2000-talets första decennier blir avgörande. I den rika 

världen är utsläppen per person mycket högre än i 

tillväxtländer. Om målet ska kunna nås samtidigt som 

 

utvecklingsländerna får en hygglig chans till utveckling 

måste den rika världen minska sina utsläpp mycket snabbt.  

De utsläppsminskningar som behövs kan fördelas på olika 

sätt. Baer m.fl., se figur 4 här intill, gör bedömningen att 

västvärldens utsläpp behöver minska med 80 procent till 

2030 och 95 procent till 2050. I en studie från SMHI (ref 

10) bedömer man att Sverige behöver sänka sina utsläpp 

med 65 procent till år 2030 för att medverka till 1,5-

gradersmålet, medan EU i genomsnitt behöver minska c:a 70 

procent. Redan till år 2040 behöver utsläppen minska 90 

procent i både Sverige och EU som helhet enligt denna 

studie. I deras beräkning saknas dock klimatpåverkan från 

avskogning och utrikes sjö- och luftfart.  

Hur mycket olika länder bör minska utsläppen kan 

diskuteras. I slutänden krävs mycket stora omställningar. 

Sveriges har samma trafikstruktur som andra i-länder och 

måste ställa om ungefär lika snabbt. 

 

Nödvändig utsläppsminskning i i-länder 

• Minska med 80 % till 2030 

• Minska med 95 % till 2050 
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Biodrivmedel nödvändiga  

men otillräckliga 

  

I dagsläget står biobränslen för enbart 10 procent av den 

energi vi omsätter globalt. Endast fem procent av driv-

medelsanvändningen till vägtransporter är biodrivmedel. 

Resten är fossilt, mestadels bensin och diesel. 

Konkurrensen om mat och energigrödor ökar i takt med 

befolkningstillväxt och högre levnadsstandard. Det leder ofta 

till att mark och vattenresurser överutnyttjas och att den 

biologiska mångfalden minskar. Sådant försvårar en hållbar 

framtid. Samtidigt är det nödvändigt och önskvärt att öka 

användningen av bioenergi. 

 

Biodrivmedel till transporter 

• Global användning idag: 5 % 

• Potential: 10-30 % 

 

Många bedömare anser att biodrivmedel kan ersätta 10-30 

procent av den mängd fossil energi som världens transporter 

idag använder. Det bedöms vara en övre gräns för hur 

mycket bensin och diesel som kan ersättas med biodrivmedel 

utan att skada biologisk mångfald eller konkurrera alltför 

påtagligt med annan användning (ref
 
11). 

Enstaka länder med gott om bioråvaror, exempelvis Sverige, 

kan förstås använda en mycket högre andel av biodrivmedel. 

Men energiråvaror är en global handelsvara med begränsad 

tillgång. Om ett land satsar mycket offensivt på bio-

drivmedel så blir det i princip något mindre kvar till andra.  

Biodrivmedel är ett bra sätt att minska klimatpåverkan. Men 

de är helt otillräckliga. Den globala trafikens klimatpåverkan 

kan inte minskas tillräckligt med biodrivmedel. Det är heller 

inte rimligt att de begränsade mängder råvaror som finns 

tillgängliga globalt till biodrivmedel endast ska konsumeras i 

västvärlden medan fattigare delar hänvisas till ny, oprövad 

eller dyr teknik. Biodrivmedel är en viktig pusselbit, men det 

mesta av klimatomställningen måste åstadkommas på annat 

sätt. 
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     Biodrivmedel (forts)  

 

 

 

Figur 5. Scenario som visar hur global användning av energi beräknas öka från dagens 

450 EJ (etajoule) till 700-900 EJ år 2010. I studien har man förutsatt att den globala 

användningen av energi fortsätter växa, särskilt i tillväxtänder, samtidigt som jordens 

medeltemperatur inte tillåts öka mer än två grader. Modellen beräknar lägsta kostnad för 

att nyttja olika energikällor och samtidigt nå detta klimatmål. Enligt modellen kommer 

biobränslen att öka kraftigt, men aldrig utgöra mer än en tredjedel av jordens energi-

användning. Merparten av energitillförseln kommer från solbaserade källor om koldioxid-

avskiljning inte används. Om tekniken för att avskilja koldioxid och lagra i berggrunden 

kommer att fungera kommersiellt bedöms istället kolkraft fortsätta vara lönsamt i stor 

skala. Källa Wallington m.fl (ref 12).
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Eldrift har stor potential 

men lång startsträcka 

Världens elproduktion är till stor del fossil. Andelen 

förnybar el i Europa och världen är idag mindre än 20 

procent. I Sverige är drygt hälften av elproduktionen 

förnybar.  

Att ställa om världens elproduktion är en nyckelfaktor i 

klimatomställningen. EU-kommissionen bedömer att 

elproduktionen i EU ska kunna bli helt fri från kol-

dioxidutsläpp till år 2050 (ref 13). 

På lång sikt blir sannolikt el den vanligaste energibäraren i 

fordon. Men även om eldrift skulle slå igenom helt inom ett 

par decennier, vilket inte är troligt, så minskar inte klimat-

påverkan i motsvarande grad.  

Det beror på att el handlas internationellt. I slutänden 

bestäms klimateffekten av hur mycket förnybar el som kan 

produceras. En del av elbehovet till fordon skulle i så fall 

behöva tillgodoses med fossileldade kraftverk på den 

internationella elmarknaden.  

Visst kan ett enskilt fordon laddas med miljömärkt el, och 

visst kan det vara en viktig omvärldssignal att efterfråga 

 

 

klimatsmart el. Men på systemnivå avgörs klimatpåverkan 

ändå av den samlade elproduktionen. 

Att förnybar el är en bristvara idag är inget argument emot 

eldrift i fordon. Elfordon är energieffektiva och avgasfria. På 

lång sikt blir elproduktionen klimatneutral. Vi måste satsa 

mer på eldrift. Men omställningen tar lång tid. 

 

Tabell  Några prognoser för utvecklingen av elbilar och laddhybrider. 

Område/marknad Prognos  Källa 

Sverige 6-10 % år 2030 Energimyndigheten 2009 

EU 0,5-1,0 % år 2015 Frost & Sullivan 2009 

Globalt 1 % år 2030 Volkswagen 2009 

Globalt 5-10 % år 2030 Renault 2009 

Globalt 5-10 % år 2030 McKinsey 2008 

Efter Energimyndigheten och IEA (ref 14).
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