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Att bilen måste anpassas till planetens gränser och bli ren och fossilfri är en 
central uppgift som förmodligen inte någon ifrågasätter i ljuset av klimat-
hotet. Men i växande kommuner och städer, där konkurrensen om den dyr-
bara ytan är hård, räcker det inte. Bilen tar plats. Både i fysisk bemärkelse 
och i hur den påverkar våra dagliga liv. De flesta resor med bil är dessutom 
korta, många under fem kilometer, och sker inne i samhällen där andra färd-
sätt är fullt möjliga. Vårt generella stillasittande har blivit ett nytt folkhäl-
soproblem som kan likställas med rökning. Gång, cykel och kollektivtrafik 
är därför värdefulla inslag i den vardagsmotion vi behöver och därtill oftast 
både snabbare, billigare, renare och skapar mindre trängsel och buller. 

 Allteftersom städer växer är det resurseffektivt att de förtätas. Det ställer i 
sin tur krav på en mer effektiv mobilitet som kan skapa både rörelsefrihet och 
tillgänglighet för människor. Gång, cykel, kollektivtrafik i kombination med 
delningstjänster som bilpooler, möjliggör en helt annan kapacitet i jämförelse 
med att varje person sitter ensam i sin egen bil. Men för att alternativen ska 
kunna konkurrera med den eget ägda bilen som förstahandsval, behöver de 
ges en tydlig prioritet i samhällsplaneringen och marknadsföras på ett lika 
känslomässigt lockande sätt som en påkostad bilreklam. Villa, Volvo och 
vovve är en stark inpräntad bild i den svenska folksjälen, men bygger vi för 
bilen får vi ett bilsamhälle. Istället bör vi fundera på vad som faktiskt utgör en 
attraktiv stad eller tätort? Både för vuxna och äldre, men kanske i synnerhet 
för våra barn som kommer att leva med de planeringsbeslut vi tar idag. För det 
som är bra för barnen är ofta bra för samhället i stort. 

Denna bok är framtagen som ett led i projektet “Gröna kommuner på väg 2015”. Projektet är ett 
samarbete mellan Gröna Bilister, 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna och stöds ekonomiskt 
genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.
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En hållbar mobilitet är hållbar utveckling i 
praktiken. Den skonar miljön och är sam-
hällsekonomiskt lönsam, samtidigt som 
den ökar tillgängligheten till det gemen-
samma utrymmet för alla de grupper som 
inte har egen tillgång till bil. Och det är i just 
kommunerna en stor del av arbetet måste 
ske. Med den här boken vill vi uppmärk-
samma de handlingskraftiga kommuner 
som kommit långt i detta viktiga arbete. 
Vi hoppas att den ger inspiration och ringar  
på vattnet!

JOHANNA GRANT, 

ORDFÖRANDE GRÖNA BILISTER
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HÅLLBAR MOBIL ITE T  
UPPSTÅR INTE  AV S IG  SJÄLV

Ett trafiksystem som är effektivt, säkert, billigt, tyst, tar lite plats, på- 
verkar miljön och hälsan så lite som möjligt och finns tillgängligt för alla 
grupper i samhället på lika villkor. Som rentav kan bidra till bättre folk- 
hälsa.  Någon däremot? Nej, trodde väl det. Ett Sverige som gjort sig obero- 
ende av fossila bränslen och vars klimatpåverkan närmar sig godtagbara 
nivåer. Någon däremot? Inte det heller?

I så fall är det ju märkligt att antalet bilar och biltrafiken som sådan ökar. Och 
det är tråkigt att cyklingen gått tillbaka, inte minst bland barn och unga. För be-
traktat över lite tid är det precis så utvecklingen ser ut. Myndigheten Trafikanalys 
rapporterade våren 2016 att antalet nya bilar börjat öka de senaste två åren efter 
att ha legat på stabila nivåer under ett antal år. Den sammanlagda körsträckan  
likaså. Visserligen är körsträckan per bil kortare än förut, men biltrafikens samlade 
transportarbete är större än någonsin.

Samma myndighet kunde också hösten 2015 redovisa statistik över 20 år  
som visar hur cyklingen, räknat per capita, minskat med 38 procent sedan 1995. 
Eller, som Trafikanalys uttrycker det: ”Varje dag sker det en cykelresa på var femte 
invånare, i mitten av 1990-talet var det en cykelresa på var tredje invånare. Ned-
gången i cyklandet sker i alla kommuntyper, i alla åldrar, oavsett reseärende och 
för båda könen. Den största minskningen sker under slutet av 1990-talet.” Myndig- 
heten noterar också att minskningen är särskilt stor på landsbygden (vilket till 
stor del beror på att färre bor där, men det är en annan, tråkig historia) och bland 
barn och unga. 

Vill vi ha det så? Vill vi att det ska fortsätta så?

Ja, det finns nog en del som – inledningen till trots – tycker att det är helt i sin  
ordning. Det finns en opinion som menar att bilismens miljöproblem kommer 
att lösas av elbilarna och säkerhetsproblemen av de självkörande bilarna. Och som  
därmed finner det helt rimligt att släppa loss ännu mer biltrafik även i tätorterna,  
och som ser fler trafikleder och parkeringsplatser som en välgärning för samhället.

Det är att göra det alltför lätt för sig.

Analys efter analys visar att om den svenska transportsektorn ska nå målet 
att vara fossiloberoende till år 2030 räcker det inte med att bilarna och bränslena  
förbättras (vilket också sker i viss utsträckning). Det måste till en omför- 
delning mellan färdsätten också. Enklare uttryckt: Biltrafiken måste minska, 
och övriga färdsätt måste öka i andel av det totala resandet. Och för att det  
ska ske måste de övriga färdsätten bli, relativt sett, mer attraktiva än bilen. Alla vi 
som ju faktiskt ÄR trafiken måste upptäcka att gång, cykel och kollektivtrafik är 
bättre, smartare, snabbare, billigare... i alla fall i många lägen. Det är inte en för-
ändring som sker över en natt, och den uppstår inte av sig själv.

Förändringen måste också börja någonstans, någon gång. Förslagsvis börjar den bland 
de bilresor som är lättast att byta ut. Och de är många: Hälften av alla bilresor är högst 
några kilometer långa och sker i regel i våra tätorter. Det är där ett skifte lättast kan 
äga rum, och det är där ett skifte för med sig en lång rad andra fördelar: Trängsel, buller 

I N L E D N I N G I N L E D N I N G
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och olycksrisker minskar och luften blir friskare. Stadens rum kan användas till annat 
än rader av bilar, vare sig de rullar i körbanan eller står parkerade längs med gatukanten.

Gröna Bilisters analys är att förändringarna för en fossilfri vägtrafik måste ske på tre 
olika områden, oberoende av varandra: Bilen, bränslet och beteendet. I samarbete 
med 2030-sekretariatet följer man årligen upp arbetet i Sveriges alla kommuner och 
bedömer om förändringen håller nödvändigt tempo eller ej. Det går lätt att ta del av 
indikatorer, trender och bedömningar på webbplatsen (http://2030.miljobarometern.
se/kommun/.

Dessa kommunindikatorer tecknar samma bild som Trafikanalys: Omställningen 
går trögt, om den alls rör sig. Men här går det också att vaska fram guldkornen – 
kommuner där den hållbara mobiliteten ökar. Även det stämmer med Trafikanalys, 
som i sin rapportering konstaterar att ”sedan millennieskiftet kan vi se en viss åter-
hämtning för cykelresor till arbetet i storstäder och större städer med respektive 
förortskommuner. I städerna ligger antalet cykelresor per invånare konstant eller 
minskar, men färdlängden ökar gradvis.” På många håll kan man också se att den 
lokala kollektivtrafiken ökar sitt resande, både i reella tal och som andel av det lo-
kala trafikarbetet.

Vad skiljer då de kommuner som varit framgångsrika från andra? Beror det 
på traditioner, på stadens struktur, på geografin? Beror det på vilka som 
bor där och vad de sysslar med? Eller beror det på att kommunen förändrat 
användningen av gaturummet? Eller på kampanjer och aktiviteter som lockar in- 
vånarna att släppa greppet om ratten?

Det var några av de frågor jag tog med mig ut på en rundresa i Sverige vintern 
2015-2016. Jag har besökt kommuner som verkar för en hållbar mobilitet och där fått 
föra spännande samtal med trafikplanerare, kommunikatörer, strateger och kommu-

nalråd. Jag har plöjt kommunala handlingar och hemsidor. Och – inte minst – jag har 
tagit mig en promenad i de städer jag besökt för att se hur den hållbara mobiliteten tar 
sig uttryck, rent konkret.

Det pågår ju en snabb urbanisering i Sverige. Storstäderna växer snabbt, men även 
medelstora städer fylls på med invånare. Stadsplaneringen sker, nästan utan undan-
tag, med ”förtätning” som honnörsord. Förtätningen är resurseffektiv eftersom fler 
människor kan dela på samma infrastruktur. Dessutom tycks en stor andel av svensk-
arna gilla förtätningen som sådan. Men, och det hörs ju på namnet, det blir tätare: 
Färre kvadratmetrar per person. Stadens yta måste tas tillvara allt mer noga. Trafik-
lederna och parkeringsmöjligheterna försvinner inte, men de prioriteras ned. Till och 
med fastighetsägare och byggherrar strävar numera efter att slippa lämna plats åt 
bilarna, i alla fall där markpriserna är tillräckligt höga.

Förtätningen kräver nya sätt att planera och kommunicera, och ställer kommunerna 
på prov. I många decennier har man planerat utifrån vad som lite slarvigt kallas en 
bilnorm, och byggt tätorterna utifrån antagandet att biltrafiken får fortsätta att  
dominera stadsbilden. Nu börjar man tänka om, och inser det som är utgångspunkten 
för denna bok: att den hållbara mobiliteten inte uppstår av sig själv.

Karlstad i juni 2016 
Fredrik Holm

PS Tack till de närmare 60 personer som jag intervjuat i samband med denna bok. 
Ingen nämnd och ingen glömd, hoppas jag. Tack även till alla verksamma inom Gröna 
Bilister och i synnerhet till projektledaren Per Östborn. Tack till Trafikverket och till 
Klimatkommunerna för finansiellt stöd och samarbete. Och slutligen ett stort tack 
till formgivaren Sara Persson vars förtjusning i farbröderna på framsidan verkar 
vara lika stor som min egen! DS

I N L E D N I N G I N L E D N I N G
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E S K I L S T U N A
Ett stort Flen eller ett litet Örebro?

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

I den resvaneundersökning som Eskilstuna kommun gjorde 2005 fann man att 61 
procent av innerstadens resor gjordes med bil och 39 procent med övriga färdmedel. 
Till år 2020 är det meningen att proportionerna ska vara de motsatta. Ännu är man 
långt från målet, som onekligen är högt satt.

- Men vi har en väldig dynamik i stadsomvandlingen just nu, menar Kristina Birath, 
miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna kommun. Den började med att vi 
fick Svealandsbanan på plats 1997 och med den fick vi också avsevärt bättre förbin-
delser med Stockholm. Eskilstuna blev en attraktiv bostadsort även för dem med 
jobb i Stockholm, och vi har fått en kraftigt ökad pendling. I båda riktningar, kan 
tilläggas. Med arbetsgivare som Energimyndigheten är det en och annan stock-hol-
mare som åker till Eskilstuna för att jobba också.

Parallellt med den ökande pendlingen har också efterfrågan flyttat – från villor i  
ytterområdena till lägenheter i centrala staden. Och här har Eskilstuna gott om tomt-
mark. I centrala staden kan man hitta stora ytor av gammal industrimark, som efter 
några decennier utan verksamhet kan påminna om såväl slyskog som grusöknar.

- På många av dessa områden har det bedrivits sådan verksamhet att man idag 
måste sanera marken från föroreningar, berättar Kristina. Länge var det inaktuellt 
eftersom markpriserna var så låga att det inte fanns någon ekonomi för saneringen.  

I smedernas stad finns det gott om gamla industritomter  
i centrala lägen intill Eskilstunaån. Länge har de fått duga  
som parkeringsplatser – men med allt fler långpendlare  
som slår sig ned i staden förändras situationen snabbt. 
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Men nu ökar efterfrågan på centrala lägen och med dem priserna, så nu är det  
intressant både att sanera och att bebygga de gamla tomterna.

EN MENTAL FÖR ÄNDRING

Det får dubbla konsekvenser för stadens trafik. Dels ökar förstås behoven av trans-
porter när stadens centrum får fler invånare. Dels försvinner samtidigt en stor 
mängd p-platser – för parkering är ju ungefär vad den här sortens gamla tomter 
duger till.

Det får också en tredje konsekvens: Staden ändrar karaktär. I små städer är bilen, 
och den plats den kräver, en självklarhet för de flesta invånare. I stora städer är det 

Fabriksområdet Tunafors har renoverats och blivit lägenheter. 

Foto: Yvonne Larsson/Flikr

inte lika självklart: Där blir den mer till kostnader och bekymmer än till glädje. Det 
är en fysisk förändring, men det är också en mental förändring. En attitydfråga.

- Eskilstuna är mitt uppe i den förvandlingen, menar Kristina, och lägger an ett 
regionalt perspektiv på frågan: Vi behöver bestämma oss för om vi ska vara ett stort 
Flen eller ett litet Örebro. 

I samma andetag lägger hon till en beskrivning av hur hela Mälardalen kommit att 
förändras under de senaste 20 åren, mycket tack vare järnvägssatsningarna, och be-
tonar vikten av ett gott samarbete med de andra kommunerna i området – Västerås, 
Strängnäs och Enköping för att ta några exempel. Samtliga orter har dragit fördel av 
att få nya och bättre förbindelser med huvudstaden. Där finns, som bekant, jobben 
men inte bostäderna.

- Lek med tanken att man inte hade byggt ut järnvägen, utan ensidigt satsat på bil-
trafik för att skapa de här pendlingsmöjligheterna, säger Kristina. Vilket tryck på 
gatunätet i Stockholm hade man inte skapat då? Det är inte rimligt att fatta stora 
och dyra beslut om infrastruktur enbart på tillväxtprognoser och helt utan hänsyn 
till andra mål i samhället. Såna som handlar om klimatpåverkan, luftföroreningar 
eller tätorternas kvaliteter, för att ta några exempel

PARKERING EN CENTR AL FR ÅGA

Med de snabba förändringarna i både regionen och i kommunen är det inte så  
konstigt att Eskilstuna blivit en av de städer som kommit att jobba aktivt med par-
keringsfrågor under de senaste åren. Olov Åslund på stadens gatuavdelning tillhör 
dem som arbetat med att föra in nya riktlinjer och planer för stadens parkeringar.

- Ja, i den här staden går det fort nu – från åsikten att alla ska ha tillgång till gratis 
och ledig parkering nära målpunkter, till insikten att om staden ska kunna både 
växa och förbli attraktiv så måste den bjuda på mer än biltrafik och parkeringar. 
Det har inte varit särskilt kontroversiellt  i kommunpolitiken, och jag tycker att vi 
bitvis har haft mycket modiga politiker här i stan, som vågar gå före opinionen. De 
har modet att inte alltid se till nuet och dagens situation, utan funderar på hur de 
vill att stan ska se ut om tio år eller mer än så. 

Kanske vågar man också fatta kontroversiella beslut med vetskapen att Eskilstuna 
har ett gott rykte för sitt miljöarbete, och att det är något som Eskilstunaborna både 
uppfattar och uppskattar. Det har man koll på via lokala opinionsundersökningar.
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- Visst kommer det kritik ibland, medger Olov, när folk reagerar på att p-platserna 
blir färre. Samtidigt har vi fått bättre p-ledningssystem som anger var det finns 
lediga p-platser. Det gör det lättare att hitta en p-plats för den som behöver. 

FYSISK A FÖR ÄNDRINGAR

Men Svealandsbanan och de förändringar den förde med sig var i sig inte startskottet 
för Eskilstunas trafikarbete. Som i så många andra kommuner väljer man här 
att peka på de projekt man drog igång med hjälp av först LIP och sedan KLIMP- 
bidrag. LIP, lokala investeringsprogram, var ett statligt investeringsstöd för  
ekologisk omställning i slutet av 1990-talet. KLIMP var en fortsättning på LIP, 
men hade ett tydligare fokus på minskad klimatpåverkan. Förkortningen står för  
klimatinvesteringsprogram.

- Eskilstuna sökte och fick LIP-pengar till ett cykelprogram, berättar Ann Gustafsson 
på gatuavdelningen. Senare, under KLIMP-tiden, följdes det upp med ett projekt för 
att stimulera barn att cykla och gå till skolan.

Till en början togs de flesta initiativen på tjänstemannasidan, men successivt blev  
cykelprofilen också något som politiken tog till sitt hjärta. Projekten, som från början 
mest handlade om kampanjer för ökad cykling, kom gradvis att mer handla om rent 
fysiska förändringar i gatumiljön.

- Det blir mer effektivt när man kopplar samman kampanjer med fysiska åtgärder, 
menar Ann. Invånarna ser vad som händer och förändringarna är varaktiga. Där-
för har man jobbat mer med skyltning och vägledning, med trafikräknare på cykel-
banor och meddelanden av typen ”tack för att du cyklar” inpräntade i vägbanan. 
Ordentliga invigningar och andra evenemang är viktiga för att få god medial upp-
märksamhet - och politikens välsignelse.

Satsningarna gav också nationell uppmärksamhet. År 2000 blev Eskilstuna Årets cykel- 
stad, och de flesta år sedan dess har man kommit högt upp i de årliga mätningarna.

- Det roliga, och kanske också det effektiva, är att vi alltid hållit fram folkhälso-
argumenten, berättar Kristina. De ligger ju ofta människor närmare än miljö- 
argumenten, och de blir också allt viktigare i debatten: Cyklingen till och från  
jobbet är en otroligt bra vardagsmotion. Det är ju därför investeringar som gör  
cykelpendlingen möjlig för fler också är samhällsekonomiskt lönsamma: Det blir 
färre sjukdagar, helt enkelt. 

CYKELPANEL FÖR BÄT TRE KOLL

Sedan 2012 har Eskilstuna en cykelpanel, för att få bättre koll på vad cyklande  
Eskilstunabor tycker och tänker om stadens cykelmöjligheter. Och, inte minst, vad 
de rapporterar om farliga eller dåliga punkter i cykelnätet. Det är ett hundratal  
personer som ingår i cykelpanelen. De får svara på enkäter men gör också prov-
cyklingar av olika cykelstråk. Några gånger per år träffas man för att diskutera  
cykelfrågor tillsammans.

- En tanke vi har är att involvera medlemmar ur cykelpanelen även i detaljplane-
arbetet, säger Ann. Det kan vara oerhört värdefullt att få med erfarna cyklisters 
synpunkter redan tidigt i planprocessen. Framför allt är det så mycket billigare att 
göra bra från början, jämfört med att behöva ändra på dåliga lösningar senare.

Självklart har Eskilstuna kommun även städat framför egen dörr. Enligt kommunens 
resepolicy ska cykel och buss vara prioriterat för tjänsteresor upp till tre kilometer, 
och egen bil får inte användas i tjänsten utan särskilt beslut. Man har också aktiviteter  
som stimulerar de kommunalt anställda att inte ta bilen till jobbet, till förmån för 
gång, cykel och kollektivtrafik. Den senaste insatsen var en prova på-kampanj med el-
cyklar. Efter tre veckor med tillgång till elcykel är de flesta användare entusiastiska.
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Nu är ju inte cykling det enda svaret på frågan hur biltrafiken ska kunna ersättas 
med andra färdsätt. Även i Eskilstuna ser man över busstrafiken och funderar på 
hur den kan göras mer attraktiv. Ett nytt och smidigare biljettsystem är på gång, 
för att ta ett exempel. 

INTE SJÄLVKL ART

Vägen vidare mot ett Eskilstuna som växer utan att biltrafiken gör det i samma grad, 
den är ändå inte spikrak. Just nu bygger man en ny simhall, arena och bostäder  
centralt i staden – och till det ett nytt p-hus. Kanske hade man sluppit bygga  
p-huset om det hade gått att ”räkna hem” transportbehovet med hjälp av mobilitets-
arbete. Men i kombination med att så många p-ytor nu försvinner från innerstaden 
nådde man inte ända fram. 

- Om ni säger fyrstegsprincipen, frågar jag. Vad svarar era kommunala politiker och  
kollegor då? Känner man till den planeringsmodell som lyfter fram ändrade resvanor 
och resemönster framför om- och nybyggda bilvägar? Och förmår man att tillämpa den?

- Jodå, svarar Kristina, Ann och Olov gemensamt. Den är relativt känd och accepterad 
bland cheferna och beslutsfattarna. Men när det blir dags att lösa de konkreta trafik-
frågorna nere på gatan är det lätt hänt att de åtgärder som mer handlar om beteende-
vetenskap än om ingenjörskonst inte längre finns med som handlingsalternativ.
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F Y R B O D A L
Kommunerna som går över gränsen

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

I gränstrakterna mot Norge samverkar nu en rad 
kommuner för att utveckla sin fossilfria fordonsflotta. 
Det är inte bara bra för klimatet – i en region intill 
världens elbilstätaste land kan det vara synnerligen 
bra för affärerna.

Dalsland brukar beskrivas som Sveriges mest bortglömda landskap, och inte blir 
väl bilden av landskapet kaxigare av att landskapsblomman är förgätmigej av alla 
blommor. Men den som tror att Dalsland ligger avsides till har stirrat sig blind på 
sin Sverigekarta. På andra sidan riksgränsen är det nära till en av Europas mest 
expansiva storstadsregioner. Och i Norge har elbilarna slagit igenom på bred front 
tack vare mycket förmånliga villkor. 

- Om inte våra butiker och köpcentra erbjuder goda möjligheter att ladda elbilar är 
risken stor att vi tappar viktiga norska kunder, säger Jenny Mårtensson, kommuni-
katör på Fyrbodals kommunalförbund.

För visst: Det finns ingen kommun som heter Fyrbodal. Däremot är det namnet 
på ett förbund för kommunerna i norra Bohuslän, i delar av Västergötland och i 
Dalsland. Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, 
Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål ingår i 
förbundet. De flesta av dem är små landsbygdskommuner. Svidande vacker natur 
från Västerhavet till Vänern, men knappast någon expansiv storstadsregion eller 
ett pulserande urbant liv. Ska man jobba för en hållbar mobilitet får det bli med ett 
helt annat fokus på nya bilar och nya bränslen än i de större städerna, där förutsätt-
ningarna är helt annorlunda.
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VANA AT T SAMARBETA

Små kommuner har förstås mindre resurser till förfogande för att ligga i utveck-
lingens framkant. Men de kan ju vara väl så kreativa ändå, och om de går samman i 
gemensamma frågor räcker resurserna avsevärt längre. Fyrbodalskommunerna har 
för vana att samarbeta, inte minst kring klimatfrågor. 

Och varför begränsa sig till Sverige? En nationsgräns är ju mest ett streck på en karta. 
Här har det länge varit självklart att knyta många band till de norska grannarna. 
I flera olika projekt har man jobbat tillsammans för att gynna en fossilfri fordons-
flotta. Plötsligt talar vi inte om bara 14 kommuner, utan om 39, eftersom det till-
kommer 25 kommuner på den norska sidan.

Det är inte första gången man samarbetar över gränsen. Sedan en tid tillbaka har 
kommunerna i Fyrbodal på svenska sidan och i Östfold på norska sidan samverkat 
via den så kallade Svinesundskommittén. Samarbetet handlar inte heller bara om 
förnybara drivmedel. Ett annat exempel som Martin Carling, kommunalråd i Dals-
Ed, lyfter fram är framtidens avancerade trähusbyggande. Där finns förhoppningar 
om en ny och expansiv exportindustri.

- I det här fallet såg vi att vi på varsin sida gränsen hade erfarenheter av varsitt 
drivmedel. I vår region har vi sedan länge jobbat med biogas, säger Martin. Norr-
männen, å sin sida, har kommit långt när det gäller elbilar. Vi såg det som rätt  
naturligt att förstärka kompetensen på ömse sidor gränsen kring det drivmedel 
man kan minst om.

- En utmaning för vår region, på båda sidor riksgränsen, är att både gods- och person- 
trafiken ökar och kommer att fortsätta öka, säger Morgan Ahlberg. Han är projekt-  
ledare för den senaste gemensamma satsningen, kallad Hela Gröna Vägen, som fått  
ekonomiskt stöd från såväl Västra Götalandsregionen som av EU:s InterReg-medel. 

- Därför ser vi värdet av att stödja övergången till en fossilfri trafik så effektivt som 
möjligt. Och vi väljer att i det sammanhanget fokusera på just el och biogas. Inte så 
att vi tycker sämre om andra drivmedel, men vi bedömer att dessa två är mest ange-
lägna att uppmärksamma, och för att vi själva har god erfarenhet av dem.

Hela Gröna Vägen, som bygger vidare på tidigare, gemensamma projekt, pågår 
2016-2018 och är tänkt att – bland annat – leda till minst 1 000 nya laddpunkter för 
elbilar och minst två nya tankställen för biogas. Dessutom är förhoppningen att de 

deltagande kommunerna  och företagen har bytt åtminstone 200 fordon till sådana 
med el- eller gasdrift innan projektperioden är över.

-Många kommuner saknar erfarenhet av att upphandla fossilfria fordon och ladd-
infrastruktur, påpekar Morgan. Med vårt projekt är tanken att vi ska hjälpas åt att 
öka upphandlarnas kompetens, och även ta fram gemensamma verktyg som under-
lättar såväl upphandling som avrop och uppföljning.

FÅ FÖREBILDER FÖR SMÅ KOMMUNER

Det är inte bara upphandlingen som kan vara besvärlig för små kommuner. Vill man 
jobba med moderna mobilitetsfrågor finns de flesta förebilder att hämta i betydligt 
större kommuner. Där är ofta förutsättningarna bättre för en bra kollektivtrafik, 
och där kan också invånarnas attityd till den egna bilen vara helt annorlunda: I en 
storstad lär man sig snart att egen bil ställer till mer besvär än den skänker frihet. 
På landsbygden är den en självklarhet och en nödvändighet. 

Därför behöver Fyrbodalskommunerna och deras norska grannar arbeta med helt 
andra metoder, och de måste ofta utveckla dem själva. Det skapar utmaningar i 
många led, som kan vara väl så svåra för en enskild kommun men fullt möjliga om 
man samarbetar.

- Det gäller ju att skapa engagemang och uppmärksamhet i var och en av kommunerna,  
säger Jenny Mårtensson som alltså har kommunikationsfrågorna på sitt bord. 
Det var därför vi genomförde en budkavle tidigare, där vi reste från kommun till 
kommun och ordnade med offentliga tillställningar tillsammans med respektive 
kommuns ledning. Det var vid dessa tillfällen de offentligt deklarerade att kommunen 
skulle gå med i satsningen, och även redogjorde för de utmaningar det innebär på 
hemmaplan. Nu följer vi upp den med att ordförandena i alla kommuner får spela in 
selfie-filmer där de förbinder sig att jobba för fossilfri vägtrafik. Filmerna kommer 
vi sen att kunna klippa ihop och lägga ut på nätet.

- Vi kunde också konstatera att många invånare i våra kommuner hade dålig  
kunskap om vad det innebär att köra el- eller gasbil. Därför ordnade vi också med en 
lånebilsturné för att ge så många som möjligt chans att provköra de nya fordonen. 
Det är effektivt – det är inte många som provat en el- eller gasbil som inte är  
entusiastisk efteråt.
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Projektet handlar också om att hjälpa kommunerna på traven med arbetet för en 
fossilfri fordonsflotta. Även den sortens planering mår bra av samarbeten och av 
att både diskutera och ta lärdom av andra parter.

- Var och en av våra kommuner har sina förutsättningar, med olika näringsliv, be-
folkningsunderlag, geografi med mera, betonar Martin Carling. De strategier som 
vi tar fram måste ju också gå i linje med kommunens övriga utvecklingsambitioner. 
Därför handlar en viktig del av projektet om att just hjälpa varje kommun att ut-
veckla en strategi för fossilfrihet som passar just där.

L ADDPL ATSER BEHÖVS FÖR NORSK A KUNDER

Man kan tycka att inte minst elbilen vore det perfekta fordonet på landsbygden: Bor 
man i eget hus har man i regel lätt att ordna med en skarvsladd för att ladda bilen 
över natten. Därmed slipper man långa och tidsödande resor till de tankstationer 
som blir allt färre. Begreppet mackdöd är en besvärlig realitet på många håll. Men 
el finns, som sagt, nästan överallt.

- Det är en sida av saken, säger Morgan. En annan är att det är svårt att motivera  
snabbladdare och annan ny infrastruktur i trakter där det är begränsat med  
trafik. Därför är det viktigt att kommunerna själva går in och finansierar sådan 
infrastruktur. Men även företagare kan ha all anledning att se till att det finns ladd-
möjligheter på eller intill deras anläggningar.

Jenny Mårtensson ser till att Michael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Åmål, skriver 
på budkavlen för en fossilfri fordonsflotta..

Det gäller förstås handeln i synnerhet. Under rätt lång tid har gränstrakterna mot 
Norge levt gott på att norrmän åker över gränsen för att handla varor billigt i Sverige. 
Även om valutan inte är lika förmånlig nu som förr är gränshandeln fortfarande 
viktig, och det även på rätt stora avstånd från själva gränsen. 

Och i Norge är ju elbilarna många gånger vanligare än i Sverige, sedan norska staten 
gett elbilsköparna en rad förmåner: De slipper betala moms och registreringsavgift 
för bilen, de slipper vägtullar, färjeavgifter och parkeringsavgifter och får till och 
med köra i bussfilen. Inte undra på att elbilarna har utgjort uppemot 20 procent av 
den norska nybilsförsäljningen emellanåt. 

Vill man behålla dessa ofta köpstarka norska kunder gör man alltså klokt i att skaffa  
bra laddningsmöjligheter intill sin butik. Och här finns ju statsbidrag att söka, i 
skrivande stund i form av Klimatklivet som kan innebära att halva kostnaden 
täcks. Men att söka bidrag är inte alltid det lättaste. Därför är rådgivning om stöd 
och bidrag ytterligare en gren av Hela Gröna Vägen.

R ÄT T PL ATS FÖR DISTANSJOBB

Även om bilen är en förutsättning för att klara vardagen för många i Fyrbodals-
regionen är den inte allenarådande. Det finns kollektivtrafik, den används och den 
går att utveckla.

- Det är ju inte så att kollektivtrafiken är oviktig eller omöjlig i våra kommuner,  
säger Morgan. Och är det någonstans man borde ta vara på möjligheterna till  
distansarbete är det väl i en region som vår, med Bohusläns sprickdalar, Dalslands 
kvartsitberg, Västergötlands platåberg eller varför inte Dalboslätten utanför fönstret? 
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G Ä V L E
Glada busschaufförer får fler resenärer

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

-Efter några år ser man vissa mönster. Själv har jag noterat att politikernas och 
chefernas önskemål om att se nyttan för pengarna återkommer med ungefär fem 
års mellanrum.

Bodil Dürebrandt, hållbarhetsutvecklare i Gävle kommun, tillhör dem som varit 
med ett tag. I Gävle har hon jobbat med hållbarhetsfrågor sedan 2007. Dessförinnan 
hade hon snarlika arbetsuppgifter inom Landstinget Gävleborg. Och Gävle hör till 
de städer som jobbat länge med hållbar mobilitet. Sedan mitten av 1990-talet har 
man intresserat sig för metoder som minskar bilanvändningen i staden, till förmån 
för klimat, luftkvalitet, boendemiljö och hälsa. Här har man byggt cykelvägar och  
cykelöverfarter, här har man jobbat med busstrafiken och med parkeringsfrågor. 
Inte minst har man jobbat med kampanjer som ska hjälpa Gävleborna att välja  
cykeln framför andra färdsätt. En av de mer omtalade kampanjerna är Vinter- 
cyklisten, och syftar som namnet antyder till att fler ska våga och vilja cykla även 
när väderläget och väglaget inte är det roligaste.

I Gävle hänger man upp sitt arbetssätt på tre M: Möjliggöra, motivera, marknads-
föra. Det går inte att motivera till ökad cykling om man inte först ordnar bättre 
cykelbanor. Men har man dem på plats går det lättare att stimulera till nya vanor. 
Då kan man också berätta för omvärlden att man gjort något bra.

Ska man få kommunens invånare att börja gå och cykla 
måste det givetvis finnas bra gångvägar och cykelbanor.  
Ska man få dem att åka mera buss måste förstås bussarna 
gå ofta och till rätt platser. Men en glad busschaufför kan be- 
tyda väl så mycket. Detta och mycket annat vet man i Gävle.  
Man har till och med siffror på det.
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- För mig är det självklart att kampanjer och andra aktiviteter ska gå att redovisa, 
fortsätter Bodil sitt resonemang. Därför är vi angelägna om att alltid läsa av Gävle-
bornas åsikter både före och efter en kampanj. Det är lika självklart att alla projekt 
ska ha en tydlig uppföljning, så att man så säkert som möjligt kan veta vad man fick 
för pengarna.

En snabb tur på kommunens hemsida bekräftar bilden. Här finns gott om rappor-
ter och utvärderingar från avslutade projekt, här finns resvaneundersökningar och 
här finns det möjligheter att ha synpunkter på allt från snöröjning och beläggningens 
skick till hur man uppfattat de senaste aktiviteterna. Med de siffrorna i ryggen  
vågar Bodil påstå att s k mjuka åtgärder – stödjande kampanjer av olika slag – i regel 
är kostnadseffektiva, i alla fall om de är rätt utförda. Man kan tycka att de mest är 
som vänliga klappar på axeln, men ibland är det inte mycket mer som krävs för att 
många människor ska börja agera annorlunda än vad de är vana vid.

VANANS MAK T ÄR STOR

Däremot, säger hon helt ärligt, har sådana kampanjer ofta en rätt kort livslängd. 
När kampanjen avslutats är det vanligt att vanans makt tar över och att människor 
faller tillbaka i gamla mönster. 

- Det är svårt att nå varaktiga effekter, även om det är vad alla önskar sig, säger Bodil. 
Därför måste man vara beredd på att ständigt hålla igång arbetet. Jag skulle tro 
att situationen för dem som uppmanar oss att äta bättre och träna mer är ungefär 
densamma: Med en aktiv påverkan kan man hålla uppe de goda vanorna på en viss 
nivå. Utan samma påverkan sjunker de successivt. Det är inte mer än mänskligt att 
falla till föga.

De här resonemangen bör man ha i bakhuvudet när man tittar på fördelningen av 
resor i Gävle. I den senaste resvaneundersökningen 2012 finner man att bilen står 
för 64 procent av alla resor, medan cykeln står för mer blygsamma 14-15 procent 
och gång och buss tillsammans för ungefär 20 procent. Nu ska man akta sig för att 
jämföra lokala undersökningar från olika kommuner, men visst verkar det som att 
andelen cyklister är låg.

- Jo, resultatet var lägre än vad vi hade hoppats,  men det intressanta är vad den 
hade varit utan våra olika insatser säger Bodil. Med dessa siffror i bakhuvudet har 
vi jobbat än mer med att öka cyklandet. Bland annat har vi byggt cirka 40 cykelöver-
farter i det prioriterade cykelvägnätet. Där får bilarna ge företräde åt cyklister. Nu 
ser vi också att cyklingen ökar vid de mätpunkter vi har i Gävle.  

dag växer Gävle, som de flesta större orter i Sverige. Kommunpolitiken ägnar mycken 
möda åt att stimulera bostadsbyggandet. Det finns en risk att man får för bråttom 
och planerar nya bostadsområden med hjälp av gamla idéer. Då ökar risken att man 
också fastnar i trafiklösningar där bilen dominerar och övriga färdsätt sätts på  
undantag. Därför har mobilitetsarbetet i Gävle allt mer kommit att ägna sig åt  
planeringsfrågor – i viss mån på kampanjernas bekostnad. Man kan ju inte hinna 
med allt.

Till stöd i det arbetet har man en rad kommunala styrdokument, däribland en  
trafikstrategi som tydligt beskriver att fyrstegsprincipen ska gälla – den modell 
som togs fram av dåvarande Vägverket och vars princip är att man bör undersöka 
vilka ”mjuka” åtgärder som går att vidta, och om befintligt vägnät går att göra  
effektivare, innan man börjar bygga nya vägar. 

- Därmed är det inte självklart att planerarna först tänker på gång- och cykelvägar 
och på kollektivtrafiken, säger Helena Werre, chef för enheten trafik och tillstånd i 
kommunen, och projektledare för trafikstrategin när den skrevs. Vi för en ständig 

Aldersholmsbron i Gävle fick vara scen för en klassisk jämförelse: Hur mycket yta kräver bilarna, 
bussen respektive cyklarna för att förflytta en given mängd människor? Bilden togs inför Trafikant-
veckan 2011. Foto: Gävle kommun
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dialog om saken. Mot denna ”vanans makt” även i planeringen står å andra sidan 
politikerna som frågar efter förändringar och resultat.

Deras förväntningar är höga. I det miljöstrategiska programmet har man satt som 
mål att de tre färdsätten bil, cykel samt gång- och busstrafik ska utgöra varsin tredjedel 
av Gävles trafik år 2030. Det betyder att bilarnas andel av trafiken i det närmaste 
ska halveras, medan cyklarna andel ska mer än fördubblas.

PL ANER FR ÅN 1960 -TALET

I Gävle, som på de flesta håll, blir de externa köpladorna allt fler, med allt vad det 
innebär av konkurrens med centrumhandeln och av ökande bilresor. Här har man 
fått koncentrera sig på trafiksäkerheten – som ju också är en del av den hållbara  
mobiliteten. Bodil konstaterar att det ibland uppstår många dåliga och farliga miljöer 
för de gående ute i parkeringsfälten. Detaljplanerna för den här sortens områden 
kan ofta vara upprättade på 1960-talet. Då var inte bilismen av den omfattning den 
är idag, och trots att dåtidens trafik skördade många fler offer än idag fanns det 
inte utrymme för en diskussion om trafiksäkerhet. Och miljöfrågorna hade knappt 
förts på tal.

- I viss mån försöker vi utveckla säkra gångvägar i samband med byggloven, berättar 
Bodil. Och i regel har vi ju att göra med fastighetsägare och byggherrar som ser värdet 
i att även sådana ytor blir så trygga som möjligt.

En del fastighetsägare är också helt på det klara i att det kan finnas vinster med att 
dra ned på antalet p-platser. I en stad med stigande markpriser blir det till slut dyra 
ytor, som är svåra att få bra avkastning på. Ju tätare man bygger, desto mer angeläget 
blir det att spara de fria ytorna till annat än parkering. Dessutom blir underlaget 
för kollektivtrafiken allt bättre. På samma sätt som en gles ort blir ännu glesare om 
bilen får dominera kan en tät ort på det sättet bli allt tätare. Gävle tycks vara en 
stad som just nu står och balanserar någonstans mittemellan. Och självfallet finns 
det många och starka röster som bevakar bilisternas intressen. Många centrum-
handlare ser ju ökade p-möjligheter i centrum som rätt metod att möta hotet från 
externa köpcentra. 

- Fast inte heller den bilden är entydig, menar Bodil. Vi får allt fler signaler från den 
växande besöksnäringen att dess kunder – turisterna, konferensgästerna och andra 
– sätter allt större värde på en gång- och cykelvänlig stad.

Ofta kan det också handla om – återigen – vanans makt. Ett bra exempel på det 
är när Stortorget stängdes av för all sorts trafik i samband med en ombyggnad.  

Efteråt var tanken att bara bussarna skulle få trafikera torget – men under tiden hade  
Gävleborna vant sig vid den tysta och lugna stämningen och ville inte ha någon 
trafik alls. Så Stortorget har förblivit trafikfritt.

- Helt fel blev å andra sidan en annan avstängning som gjordes av hänsyn till buss-
trafiken. Det beslutet fattades på ett felaktigt sätt, och oppositionen missade givet-
vis inte tillfället att rikta hård kritik.

ET T KOSTNADSEFFEK TIV T LEENDE

Som i de flesta större orter är det många som pendlar in till Gävle från närliggande 
kommuner, för att jobba eller studera. Och gång och cykel i all ära – det är inte 
alltid det passar för alla. Självklart måste ett bra mobilitetsarbete också handla 
om att ordna med bra bussförbindelser. Även här är förväntningarna stora. I länet 
som helhet vill man fördubbla andelen resor med kollektivtrafiken. Det går bättre 
ute i länet än inne i stan. Kommunen jobbar på, bland annat med att erbjuda test- 
resenärer gratis prova på-busskort under vissa perioder. Även här kommer de gedigna 
utvärderingarna och mätningarna till nytta. Man skickar ju knappast ut sådana 
kort på måfå, utan riktar in sig på områden där bussåkandet är klent. Har man koll 
på sina siffror kan man också slå fast att 56 procent av Gävles invånare har mindre 
än 300 meter att gå till en busshållplats med minst en busstur i kvarten.

Gävle kommun erbjuder också ortens företag att ta fram gröna resplaner: strategier 
för att öka de anställdas resor till och från jobbet på andra sätt än med den egna  
bilen. Kommunen gör så gentemot sina egna anställda, och så gör offentliga aktörer 
som Arbetsförmedlingen och Region Gävleborg. Även ett verkstadsföretag som 
Sandvik är med på noterna.

- Busstrafiken körs ju av entreprenörer som har avtal med länstrafiken, och en stor 
del av framgången ligger också i hur de tar ansvar för sitt uppdrag, berättar Helena. 
Det, i sin tur, beror på hur avtalskonstruktionen ser ut. Traditionellt får företagen en 
slant per körd sträcka. Här i länet har vi i stället en konstruktion där de får betalt per 
resenär. Då ökar deras intresse för god marknadsföring och ett trevligt bemötande. 

Det sista är viktigare än man kan tro, och även det har man koll på i Gävle. När 
man fick en ny entreprenör för busstrafiken år 2010 fick alla förare en bemötandeut-
bildning. Efter det ökade resandet med tio procent, helt utan andra förändringar i 
nät eller utbud. Betydligt billigare än en ny trafikled, och betydligt trevligare.
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G Ö T E B O R G 
Ett pärlband av pionjärarbeten 

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Finns det inga miljökrav på bussar får man ställa dem själv. 
Finns det inga miljöbilar på marknaden får man tjata på till-
verkarna. Finns det inget som heter miljözoner i lagstiftningen 
får man införa dem ändå. Saknas det metoder att övertyga 
vanebilister att byta färdsätt får man utveckla dem. En till-
bakablick över Göteborgs miljö- och trafikarbete blir till en 
katalog av nya sorters styrmedel för miljön.

- Man kan säga att jag hade lite uppförsbacke.

Ove Erikson, VD för Gatubolaget som sköter om fordonsflottan i Göteborgs stad, 
gillar understatements. Ulf Lager, Mats Pervik och Pelle Grönberg, alla på Gatu-
bolaget och på plats i sammanträdesrummet, skrockar och tjötar med chefen en stund. 
De har hört repliken förr, för det är många som intervjuat Gatubolaget om dess uppdrag 
sen drygt 20 år tillbaka. Ett uppdrag som varit en av utgångspunkterna för Göteborgs 
stads arbete för en mer miljöanpassad trafik. Det finns fler, men det återkommer vi till. 

STÖT TE PÅ MOTSTÅND 

Först flyttar vi tillbaka i tiden till tidigt 1990-tal. I Göteborg hade man genomfört 
en stor omorganisation och inrättat lokala stadsdelsförvaltningar. Varje förvaltning 
hade eget ansvar för upphandling, skötsel och allt annat som hör en fordonspark till. 
Så ser det ut i många kommuner än idag. Förvaltningarna vill ha sina egna bilar, 
samtidigt som man sedan länge accepterat en central förvaltning för alla fastighets-
frågor. Det är en paradox som förmodligen kostar avsevärda pengar.

I Göteborg såg man – på central nivå – att modellen var ineffektiv och kostsam. Man 
inrättade Gatubolaget för att kunna centralisera fordonsförvaltningen, och Ove  
Erikson fick uppdrag att genomföra det hela. Självklart stötte det på motstånd. 
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- Men det gick att lösa ändå, menar Ove. Det krävde täta besök, tålamod och en god 
kommunikation. Idag tror jag de flesta tycker att samordningen är av godo och jag 
hoppas att man ute på förvaltningarna tycker att vi sköter om fordonsförsörjningen 
på ett bra sätt. 

Gatubolaget hanterar runt 2 200 personbilar, som används på olika håll i Göteborgs 
kommunala värld och som förvaltningarna hyr på långtidskontrakt. Därtill hanterar 
man ungefär lika många specialfordon som sopbilar och gatsopningsmaskiner. 
Man ordnar med upphandlingar och med underhåll och reparationer. När fordonen 
spelat ut sin roll ser man till att de säljs på begagnat-marknaden. Strax intill Göta-
älvbrons norra fäste, på Hisingssidan, finns såväl verkstadslokaler som kontor. I 
fortsatt samordningsanda har man tagit över de verkstäder som tidigare drevs av 
kommunens olika bolag, t ex Göteborgs Energi AB och Göteborg Vatten.

- Samordning lönar sig, menar även Pelle Grönberg. Som ett exempel tar han upp att 
även grannkommunerna runt Göteborg varit anslutna till Gatubolagets tjänster. En 
av dessa valde att sköta sin fordonsförsörjning på egen hand. Då ökade deras totala 
kostnader med 17 procent, enligt Pelle.

- Det är lätt att glömma bort den tid det tar att ordna med upphandling, avtal, drift 
och underhåll – allt det som brukar sammanfattas med ”fleet management”. Och tid 
är som bekant pengar.

HEMTJÄNSTEN SLIPPER LETA P - PL ATS

Gatubolaget har också fått nya arbetsuppgifter med åren. Idag har man till exempel 
ansvar för stadens växande bestånd av tjänstecyklar. Inte minst hemtjänsten har 
börjat cykla i mycket högre grad än förr. Enligt Pelle är de flesta användare nöjda 
med förändringen. Ett av skälen är att de slipper ägna arbetstid åt att hitta parke-
ringsplats för bilen. Samma tid kan i stället användas till dem som behöver vård.

Sedan 2013 finns det också möjlighet för anställda i Göteborgs stad att skaffa  
”personalcykel”. Det är en löneförmån, helt jämförbar med äldre tiders personal-
datorer. Mot ett avdrag på nettolönen hyr den anställde sin cykel av Gatubolaget. 
På tre år har man hyrt ut ungefär 1 000 cyklar, varav en dryg tredjedel är elcyklar.

För Gatubolaget har inte enbart varit ett sätt för staden att minska sina fordons-
kostnader. Det har också gjort det möjligt att driva på för mer miljöanpassade  
fordon. Det har man gjort sedan 1995, då Göteborg antog sitt första miljöfordons-
program. Det var en tydlig politisk beställning, och den var väl förankrad i de olika 
förvaltningarna. Likväl innebar det ännu en, med Ove Eriksons ord, uppförsbacke.

- Det fanns inte så mycket att välja på då. Vi började med att skaffa in gasbilar.  
De hade dålig räckvidd och de hade dåligt restvärde och det var ont om tankställen. 
Det var en verklighet som var långt från de förväntningar man kan ha på miljö-
fordon idag.

Till det kom de vanliga argumenten som nog mer uttrycker en ovilja till förändring. 
”Jag kan inte köra gasbil för den har ju inte automatlåda” tillhör invändningarna 
som Gatubolagets ansvariga fått bemöta genom åren.

T VÅHUNDR A KRONOR I  INTERN MIL JÖSK AT T

Men Göteborg Energi AB gick in med pengar i ett utvecklingsbolag för fordonsgas, 
och tankställena blev fler. Och stadens trafikkontor drev igenom en intern ”skatt” 
om 200 kronor per månad för bilar som inte klarade den tidens miljöbilsdefinitioner. 
Den penningpotten kunde användas till att subventionera miljöbilarna. En  
intern bonus-malus-modell, kan man säga.

Vid den här tiden var det också många som såg en stor potential i att bygga om  
vanliga bensinbilar till etanoldrift. Det kräver, enligt Gatubolaget, ”stor entusiasm 
och stor tolerans”. Idag avråder man från annat än fabrikstillverkade bilar. Utbudet 
är stort och kvaliteten hög.

Med miljöfordonsprogrammet bestämde man också att förvaltningsdirektörernas 
förmånsbilar bara fick hämtas ur dåvarande sortiment av miljöbilar. De äldre bilarna 
fasades ut successivt under de tre år som en normal leasingperiod är.

- Sen gick det lättare att prata med resten av de anställda, kommenterar Ove med 
ett nytt understatement.

Sedan dess har det rullat på. Idag är det elektrifiering som gäller. Gatubolaget 
har levererat mer än 200 elbilar som används i stadens tjänst. Nissan Leaf är den  
vanligaste, men Renault Zoe och Volkswagens El-Up förekommer också. Och C30 
från biltillverkaren lite längre bort på Hisingen.

- Och så har vi en bränslecellsbil, berättar Ulf Lager. Den ingår i projektet Blue Move där 
Gatubolaget arbetar tillsammans med såväl svenska som norska och danska aktörer.

VARFÖR INTE ELDRIVNA SOPMASKINER?

Men Gatubolaget sysslar inte längre bara med bilar. Cykel, och inte minst elcykel, 
har ju kommit med i bilden. En del förvaltningar vill att deras tjänstebilar ska  
kunna användas av privatpersoner utanför kontorstid. Då samordnar Gatubolaget  
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bilförsörjningen med någon av de kommersiella bilpoolerna, för att skapa en lösning 
som även juridiken går med på.

Mats Pervik är den i gänget runt bordet som sysslar med de lite mer udda lösningarna 
och utvecklingsprojekten.

- Vi vill ju gärna gå vidare på olika håll, och försöker titta på lösningar i andra delar 
av världen. Nere på kontinenten finns det städer med omfattande el-lösningar även 
för specialfordon som till exempel sopmaskiner. Vi skulle gärna pröva liknande 
lösningar här – men det kräver nästan alltid att vi kan få externa medel till olika 
utvecklingsprojekt.

Å andra sidan kan de spännande nyheterna också finnas på nära håll. I göteborgs-
trafiken kan man numera se särskilda ellastbilar för varudistribution. På morgonen 
efter mötet med Gatubolaget får jag själv se bilen Fiskleverans köra avgasfritt ut från 
Feskekörka (var annars?). Mats berättar också om projekt med induktionsladdning 
av elbilar, alltså laddning som inte kräver strömförande kontakt, och om kommande 
upphandlingar som kan göras tillsammans med andra aktörer i olika länder.

PERSONKEMI BET YDER MER ÄN MAN K AN TRO

Bra personkemi är alltid viktigt, och får större betydelse ju större en organisation 
är. Ove Erikson återkommer ofta i vårt samtal till personer i andra förvaltningar 
som han anser att det varit lätt att förstå och samarbeta med. Det är när samarbetet 
fungerar bra, mellan personer och mellan förvaltningar, som det går lätt att söka 
externa projektmedel tillsammans, och driva gemensamma projekt. 

Detsamma återkommer Lisa Sundell på Trafikkontoret i Göteborg till när jag träffar 
henne dagen därpå. Även hon lyfter fram miljöfordonsprogrammet från 1995 som 
en av milstolparna i Göteborgs arbete för en bättre trafikmiljö, och det goda samar-
betet mellan Trafikkontoret och Gatubolaget.

Men Lisa har en tidigare utgångspunkt. Hon backar bandet till andra halvan av 
1980-talet, när Göteborgs stad var den kanske första kommun i landet som upp-
märksammade kopplingen mellan vardagsliv, konsumtion och miljöpåverkan och 
som riggade en av de första kampanjerna på detta tema. ”Det var både okonventionellt 
och kontroversiellt. Vi fick mycket kritik men kunde också vara riktigt tuffa”. Hon 
hänvisar också till Miljöprojekt Göteborg, den statliga utredning som inte bara 
skulle identifiera miljöproblemen i den hårt belastade Göteborgsregionen utan 
också fick fria händer att direkt vidta åtgärder. Som att förmå danmarksfärjorna 
att ta ström från en landkabel hellre än att dieselgeneratorerna igång under tiden 
man ligger vid kaj.

HÖGT I  TAK ,  MEN T YDLIGA GR ÄNSER

Det går samtidigt inte att beskriva Göteborgs kommunalpolitik under 1990-talet 
utan det legendariska kommunalrådet Göran Johansson, som sällan hade problem 
med att uttrycka sin åsikt. I miljöfrågor var det fritt fram att agera så länge man 
inte kom på kollisionskurs med stadens dominerande bilindustri. ”Snacka om vilka 
miljöfrågor ni vill, men inte om trafik och transporter”, sa Göran Johansson.

- Samtidigt startade staden och Volvo samarbetet TRUST (transportutveckling i 
storstad) och i takt med att Volvo väl intresserade sig för moderna bussystem, för 
biogas och andra bidrag till en modern mobilitet så blev också Göran mer positiv till 
vårt arbete, säger Lisa.

Hon påpekar att det funnits en tradition av högt i tak, men med bestämda gränser, 
allt sedan dess. En tillåtande atmosfär, med chefer som varit beredda att testa även 
okonventionella metoder. Och det sätter avtryck. Lisas genomgång av viktigare 
satsningar i Göteborg blir som ett pärlband av pionjärarbeten i svensk trafik- och 
miljöpolitik.
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Man var först med att ställa miljökrav på upphandlingen av såväl bussar som arbets- 
maskiner. Kraven på bussarna kom 1993. Idag är den offentliga kollektivtrafikens 
bussar kanske den del av all vägtrafik som har kommit allra närmast målet om en 
fossilfri fordonsflotta. 

Tillsammans med Stockholm och Malmö drev man på för att få lagligt stöd att  
inrätta miljözoner i stadskärnor, i första hand för att kunna begränsa den tunga 
trafiken. Och inte långt efter Sveriges anslutning till EU 1995 gick man in i ett 
projekt om mobilitet och bilpooler, efter en förfrågan från Bremen. Sannolikt ett av 
de första EU-finansierade mobilitetsprojekten i Sverige.

År 2002 hade man kommit fram till det första, samlade programmet för mobili-
tetsarbetet: ”Aktivt Trafikantstöd” togs fram i samarbete mellan Trafikkontoret, 
Västtrafik och dåvarande Vägverket. Man konstaterar där att Göteborgsregionen 
skulle komma att svämma över av biltrafik om inte det befintliga vägnätet och den 
befintliga kollektivtrafiken kunde utnyttjas bättre. Metoden, eller angreppssättet, 
är att arbeta tillsammans och med den enskilde trafikanten för ögonen, snarare 
än trafiken i sig. Aktivt Trafikantstöd identifierade tre fokusområden: Att minska  
resebehoven som sådana, att minska ensamåkningen i bil och att bättre än förut 
leda trafikanter och styra trafik.

- I och med att Aktivt Trafikantstöd uttryckte den politiska viljan, men även sam-
verkan mellan flera myndigheter, gav det oss ett mandat utöver det vanliga att jobba  
vidare med mobilitetsfrågor, säger Lisa. Tankarna på en utvecklad trafikstyrning 
och trafikledning blev också centrala inslag i arbetet med det s k Västsvenska paketet 
och vid de ombyggnader det medför.

LUNDBY BLEV TESTBÄNK

Av olika skäl kom mycket av utvecklingsarbetet att koncentreras till Lundby på den 
norra älvstranden. I takt med att varvs- och hamnverksamheten i Göteborg har av-
vecklats eller flyttat på sig har inte minst denna sida av staden genomgått drama-
tiska förändringar de senaste decennierna. Varven och verkstäderna har ersatts av 
bostadsområden och kontorsbyggnader för totalt över 20 000 nya arbetstillfällen. 

Här utvecklades, inom ramen för Vision Lundby, en rad insatser som drevs av Lundby 
Mobility Centre. Man jobbade gentemot såväl företag som privatpersoner, och även 
barn och ungdomar. På programmet fanns allt från lånecyklar till res-coachning, 
där vanebilister fick handledning och stöd i att ställa om till ett liv där inte bilen 
står i centrum. De som ägde äldre bilar erbjöds årskort på kollektivtrafiken, eller 
medlemskap i en bilpool, om de skrotade bilen. Arbetet i centret följdes av forskare 

Göteborgsregionen skulle komma att svämma över 
av biltrafik om inte det befintliga vägnätet och den 
befintliga kollektivtrafiken kunde utnyttjas bättre.
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och studenter som undersökte allt från förändringar i luftkvaliteten till hur de  
boende och anställda uppfattat de olika insatserna.

Arbetet i Lundby pågick fram till 2007. Då bestämde man att verksamheten skulle 
flyttas in till Trafikkontoret och att man var redo att arbeta med metoderna över 
hela Göteborg. Vid ungefär samma tid arbetade man inom EU fram en modell för  
integrerade mobilitetsplaner, en s k SUMP, Strategic Urban Mobility Plan. Göteborgs 
stad var med och 2014 fick staden sin Trafikstrategi för en nära storstad 2035. 

- Nu arbetar vi med att göra nya och konkreta program för fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer, berättar Lisa. De kommer att följa trafikstrategins mål om 
att planera utifrån hur vi vill att mobiliteten ska utvecklas, snarare än att planera 
utifrån prognoser. Prognoser är ju i regel en förlängning av den utveckling man sett 
hittills – och det är ju en utveckling vi vill bryta med.

Och den nya ansatsen i dessa program är att hitta ett användarperspektiv: Vad  
levererar vi som kommun till den som går, cyklar eller transporterar gods? Hur kan 
vi göra det på bästa sätt, så att transportbehovet går att möta effektivt? 

Det är här, ungefär, som min tredje intervju i Göteborg kommer in i bilden. Den gör 
jag med Eva Eriksson som är kommunikatör på Trafikkontoret.

- Vi fick ett tydligt uppdrag från politiken våren 2011, berättar Eva. Man var inte 
nöjd med hur cykeltrafiken utvecklades i Göteborg, och uppdraget var enkelt:  
Kom igång med Cykelstaden!

DIALOGPROJEK T GAV BR A KOLL

Eva, som har en bakgrund i privat sektor och som egenföretagare, kunde konstatera 
att organisationen runt cykelfrågorna inte var bra. Beslut om investeringar fattades 
på ett håll, beslut om drift på ett annat. Framför allt var det ingen som tog tag i kund-
kontakten: Att ta reda på hur cyklisterna såg på saken. Användarperspektivet, igen.

Hon började med en klassisk kommunikationsanalys: Vilka mål ska vi nå? Vilka 
målgrupper ska vi nå? Är målen rimliga att nå? Den analysen ledde fram till  
dialogprojektet Lätta ditt cykelhjärta. En digital brevlåda skapades där den som 
ville kunde – just det - lätta sitt hjärta.

Brevlådan och möjligheten att lämna synpunkter marknadsfördes sedan i samband 
med olika event som cykeltävlingar och vid cykelkampanjer på arbetsplatserna.

- Det var inte alla här på kontoret som var entusiastiska. Snarare var man skeptisk 
inför hotet om en lavin av klagomål som man inte skulle ha möjlighet att besvara. 
Men vi var tydliga med att ingen som hörde av sig kunde räkna med individuella 
svar, och vi fick in över tre tusen synpunkter. Klagomål, javisst, men ändå av  
konstruktiv natur. Vi kunde sortera dem i kategorier och skapa oss en god bild av 
vad i stadens cykelnät som fungerade och inte.

Svaren kanske inte överraskade i sig. De vanligaste påpekade felen och bristerna 
gällde att gång- och cykeltrafiken samsas på samma utrymmen, att det finns felande 
länkar i cykelnäten, att skyltningen är dålig och att cykelställen ofta är fulla. Till 
viss del är det brister som går att rätta till punktvis, men det blir betydligt bättre 
och billigare att tänka till redan i planeringen och göra rätt från början.

Framför allt, menar Eva, gör den här sortens dialogprojekt det lättare att hålla en 
god fortsatt kontakt. De leder till färre ilskna telefonsamtal och till en lugnare dia-
log. Det gör också att bilden av förvaltningen, och av kommunen som helhet, blir 
mer positiv. Av samma skäl bör man ha en struktur och en plan för sina kontakter 
med media, och flitigt mata på med pressmeddelanden – när man har något relevant 
att berätta, förstås.

- Öppenhet och transparens. Det kan låta som floskler, men är inte alltid så själv-
klara kvaliteter i en organisation som det borde vara. Det kan kräva en del möda 
att få dem på plats. Inte minst ställer det krav på den interna kommunikationen 
och samsynen. Kontoret måste prata med kontoret. Och det gällde i vårt fall att få 
en samsyn och ett flöde från behovsanalys via investering och drift till kommuni-
kationsinsatser. Nu har vi en intern grupp som jobbar med den frågan, och det un-
derlättar. Vi kan gå från en investeringsplan till en handlingsplan som går att följa 
upp och bocka av. Att vi sällan har de pengar som behövs för drift och underhåll är 
tråkigt, men en realitet.

KOLL PÅ L ÄGET

Från den digitala brevlådan gick man sedan vidare, bland annat med webbplatsen 
För liv och rörelse och med appen Cykelstaden. Ett av målen var att snabbare kunna 
fånga upp fel och brister, men att även kunna rapportera om pågående arbeten som 
kan påverka cykeltrafiken. Inte minst viktigt var att Trafikkontoret hade god koll på 
vad Göteborgs cyklister tyckte när man tog fram det nya cykelprogrammet. 

- Synpunkterna har gått att ta tillvara, om än kanske inte varje detaljönskemål, 
menar Eva.
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Föga överraskande kom det också in klagomål på omdömeslösa cyklister. Det hör 
ju till att man ska klaga på att de är i vägen (för bilisterna) eller kör för fort (för de  
gående) – vare sig klagomålen är berättigade eller ej. Göteborg valde att möta kritiken 
genom att satsa på en trafikvettskampanj, riktad mot alla trafikantslag. Filmerna 
som lades ut på youtube har idag haft mer än 400 000 tittare.

- Begreppet IQ ska ju återspegla en persons intelligens, säger Eva. Vi valde att skapa 
begreppet TQ som ett mått på en persons goda omdöme i trafiken.

Men satsningar på cykelstaden, och på att skapa bättre förutsättningar för cyklister, 
går ju nästan aldrig att genomföra utan att andra trafikslag får maka på sig. I en tät-
byggd stad som Göteborg måste det ändå gå ut över biltrafiken? Hur tål opinionen 
det? Vad säger folk på gatan? Vad säger politikerna?

- Visst handlar det om prioriteringar, medger Eva. Men i regel vållar förändringarna 
inga större protester. Man tycker faktiskt att det är trevligt med fler gång- och  
cykelfartsgator, där biltrafik faktiskt förekommer men på fotgängarnas och cyklis-
ternas villkor. Vad politiken beträffar är den i regel positiv. Det som står i cykel-
programmet är ju förankrat i den tidigare trafikstrategin. Men det går en gräns vid  
parkeringsfrågorna. Här tycker partier olika, till exempel när det gäller att begränsa 
gatukantsparkeringen eller sätta avgifter som styr in bilarna mot parkeringshusen.

Öppenheten och transparensen måste gälla även i umgänget mellan förvaltning och 
politik, menar Eva. Politikerna måste vara tydliga i vad de vill att förvaltningarna 
ska uppnå, men också kräva tydliga konsekvensanalyser som en del i de underlag 
förvaltningarna tar fram. Förvaltningarna måste också vara tydliga i sin återkoppling 
gentemot politiken.

- Det kan ju också låta självklart, säger Eva, men inte minst i stora och komplexa 
organisationer uppstår det lätt subkulturer och traditioner som lever sitt eget liv. 
Även av det skälet är det viktigt med rejäla genomlysningar och utvärderingar. Man 
måste tåla att leva ett liv under luppen, vara självkritisk och våga leva efter devisen 
Kill your darlings!
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H E L S I N G B O R G
Vad kan man göra för garagepengarna?

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

-  Nej, vi var inte särskilt tidiga. Egentligen tog det fart först 2008. Mattias Alfredsson, 
projektledare för Den Hållbara Resan i Helsingborg, berättar att Helsingborg inte 
har några långa traditioner av mobilitetsarbete att luta sig emot. I hög grad har man 
lånat beprövade metoder av andra. 

Desto bättre, tänker jag. Man lär sig av andras misstag, och lånar man in de bästa 
idéerna ökar ju chansen att göra något bra.

Dessutom är det inte helt sant. Det har under lång tid förekommit en hel del bra in-
satser, men som fått lite uppmärksamhet. Till exempel har verksamheten Miljöverk-
staden ända sedan 80-talet arbetat med prova på-projekt som lockat skolungdomar 
till kommunens olika delar, för att lära sig att använda kollektivtrafiken. Därmed 
lärde ungdomarna sig att använda den lokala kollektivtrafiken – förutom den bättre 
lokalkännedomen. Helsingborg ordnade också en del aktiviteter under Trafikant-
veckorna under 2000-talet.

 -Det var inte så samordnat utan lite mer ad hoc, säger Mattias. Och det där med  
ad hoc – att fånga tillfället, att göra något utifrån omständigheterna – visar sig vara 
en signaturmelodi som återkommer flera gånger under vårt samtal.

Helsingborgs stadskärna är förmodligen en av Sveriges  
stökigaste. På en smal strandremsa ska stora mängder  
människor förflytta sig mellan, eller med, färjor, tåg, bilar, 
bussar, cyklar och till fots. Helsingborg startade sent med 
mobilitetsarbetet – på gott och ont.
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Men tack vare några engagerade tjänstemän inom förvaltningen sökte och fick  
Helsingborg pengar från KLIMP – de dåvarande statliga stöden för klimat- 
investeringar – för att bygga upp en mer ordnad verksamhet under begreppet Den 
Hållbara Resan. Det var i den vevan Mattias och Karolina Nilsen rekryterades  
från snarlika uppdrag i Lund. De första åren jobbade man i projektform, men sedan 
2011 ingår verksamheten i linjeorganisationen.

- Den första tiden fick vi lägga mycket krut på att introducera oss själva i kommunens 
olika förvaltningar, berättar Karolina. Det var uppenbart att beslutet inte var så väl 
förankrat utan hade tagits lite mer, just det, ad hoc.

STÄDA FR AMFÖR EGEN DÖRR

Å andra sidan var det klokt att börja med de interna processerna. Det fanns en hel 
del att städa framför egen dörr: Förvaltningarna började skriva på resepolicies och 
göra det hållbara resandet lättare på arbetsplatsen. Det gick att boka förvaltningens 
kollektivtrafikkort för att slippa egna utlägg. Man skaffade duschar och omkläd-
ningsrum för cyklister, började klimatkompensera för flygresor och ställde miljö-
krav på nya tjänstefordon.

- Det kan låta banalt och självklart, men är en förutsättning för att kunna jobba vidare, 
menar Karolina. Dels måste kommunen förstås leva sina värderingar och vara en före- 
gångare. Dels är den kommunala organisationen alltid en stor lokal arbetsgivare: Ett 
riktmärke är att tio procent av invånarna i en kommun också jobbar kommunalt. Det 
innebär ju ett svårslaget kontaktnät ut i varenda kapillär av kommunen.

Detta med att börja med sig själv är dock inte alltid någon självklarhet. I Lund, 
återigen, började man med ett utåtriktat mobilitetskontor. I Helsingborg krävdes 
det mer tid till förankring än förväntat. Det blev rätt många och långa samtal med 
kommunens chefer för personal och kommunikation och även kommundirektören.

- Och när man lyckats förklara vad man vill uppnå och komma överens om hur det 
ska gå till, då byts någon chef ut och så får man börja om. Det kräver lite svett! säger 
Mattias med ett skratt.

Men nu finns hållbart resande med som en del av det interna ledningsarbetet. Man 
har gjort resvaneundersökningar bland medarbetarna som legat till grund för sats-
ningar på tjänstecyklar, cykelparkering och bokningsbara busskort. Allt sker utifrån 
en modell där man börjar med en nulägesanalys för att därefter föreslå förbättringar, 
göra prova på-aktiviteter och hela tiden backa upp med uppmuntran. Exakt hur man 
jobbar med de olika arbetsplatserna får bero på omständigheterna. Ad hoc igen.

Till de mer uppskattade inslagen hör de små instruktionsfilmer som bland annat 
visar hur man tankar biogas – något som många känner sig osäkra på. Här får man 
instruktioner och argument av en värmlänning och på en värmländska så bred 
att Bengt Alsterlind hamnar i skuggan. Humorn och den i Helsingborg rätt udda  
dialekten har gjort det lättare att ta till sig vad som sägs.

L ÄRDE AV LUND

Andra arbetsuppgifter handlade om mer direkt problemlösning. Helsingborg 
har, som den transportnod staden är, problem med intensiv trafik nära hamn- 
områdena. Eftersom miljökvalitetsnormerna för luft överskreds på Järnvägsgatan 
och Drottninggatan i stadens centrum fanns det tvingande skäl att åstadkomma  
förbättringar. En rad åtgärder hade också pekats ut i kommunens trafikplan.

Eftersom både Mattias och Karolina hade jobbat med mobilitetsfrågor i Lund  
tidigare var det lätt att föra över idéer och erfarenheter därifrån till Helsingborg. 
Alltså drog man igång en rad utåtriktade aktiviteter för att möta Helsingborgsborna 
 i olika sammanhang. Man har idag fyra tänkta arenor i sin verksamhetsplanering: 

Det bilarna andas ut andas du in. Från tidigare kampanj i Helsingborg.
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Skolor, arbetsplatser, bostadsområden samt gator och torg. Inom varje arena har 
man försökt hitta de tilltal och de budskap som man bedömer fungerar bäst.

Även den lite udda och mycket tidskrävande metoden dörrknackning tog man med 
sig från Lund.

- Ja, det tar tid att knacka dörr, säger Karolina, och den direkta miljönyttan är nog 
tveksam. Men det ger så många andra, positiva effekter. Den anonyma kommunen 
får plötsligt ett ansikte och ett stärkt förtroende. Dörrknackarna har också positiva 
besked och erbjudanden med sig. Det kan handla om cykelkartor eller prova på-kort 
till bussen eller något annat. Dessutom ser vi till att koppla dörrknackningen till 
områden och tider där det sker förändringar, som när det blir nya busslinjer eller 
cykelbanor eller större ändringar i vägnätet. 

Nu är man inne på en udda och oprövad idé. I samband med detaljplaneringen av ett 
område skulle man kunna reservera mark för t ex ett parkeringshus, men man gör 
i ordning det som grönområde eller fotbollsplan eller annat. De pengar som hade 
behövts för att bygga parkeringshuset sätts av i en fond, och sedan får invånarnas 
behov längre fram i tiden avgöra vad pengarna ska användas till. Det går ju att göra 
mycket annat kul än att bygga garage.

- Det finns väl risk att idén inte håller, rent juridiskt, säger Mattias. Men den vore 
spännande att få pröva om tillfälle ges. Ad hoc.

IN I  SAMHÄLLSPL ANERINGEN

Vid sidan av det utåtriktade arbetet med att förmå Helsingborgsborna till andra 
färdsätt än bil har Mattias och Karolina allt mer kommit att ägna sig åt den på-  
gående samhällsplaneringen. Som så många andra på samma positioner i andra 
kommuner ser de hur all samhällsplanering formar och styr människors vardag, 
och ser värdet av att bygga staden så hållbart det går, redan från början. Samhälls-
planering beskriver de därför som den femte arenan för verksamheten.

I Helsingborg, som på så många andra håll, är det nu parkeringsfrågorna som fram-
står som de kanske viktigaste att jobba med. I de kommunala fastigheterna, och hos 
en del av de privata fastighetsägarna, finns det intresse av att dra ned på antalet  
p-platser till förmån för bilpooler, bättre kollektivtrafik m m. Men alla fastighetsägare 
är inte lika övertygade. Problemet tycks inte vara ovilja i sig, utan snarare en viss 
osäkerhet om det kommer att fungera, och vad de boende kommer att säga.
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Karolina och Mattias har identifierat två utmaningar: Det ena är att kommunen 
inte riktigt vet hur de ska svara byggherrarna på frågor om uppföljning av hur trafik- 
situationen utvecklas. Det andra är att byggherrar och fastighetsägare har svårt att 
informera de boende eller nyinflyttade om att området får eller har färre p-platser än 
de kanske förväntar sig.

- Mycket handlar också om tajming. Det är svårt att prata om bilpooler i ett område 
som ska upprustas, när de boende i första hand oroar sig för om de har råd att bo 
kvar, kommenterar Mattias. 

BUSSFILER –  H INDER ELLER AT TR AK TION?

Centrala Helsingborg har jag alltid upplevt som rätt trångt och stökigt. Många 
människor ska färdas i olika riktningar och med många olika färdsätt. Nu är det länge 
sen huvudgatan blockerades av järnvägsvagnar som skulle växlas in på färjorna till 
Helsingör (någon som minns växlingspersonalen som gick i förväg med röd flagga?) 
men en intensiv trafikmiljö är det fortfarande. Argumenten för ökad cykling och 
kollektivtrafik handlar i hög grad om kapaciteten och attraktiviteten i gatunätet: 
Ju fler som reser med den sortens färdmedel, desto större flöden av människor kan 
ta sig fram genom ett trångt gaturum

Ändå kan det uppstå politiska kontroverser. Politikerna i Helsingborg har inte varit 
eniga om planerna på nya busskörfält. En del lade bilistens perspektiv på dem och 
såg dem som ett sätt att begränsa rörligheten – med bil.

- Men den kritiken var ändå nyttig, menar Mattias, eftersom det gjordes nya simu-
leringar av den framtida busstrafiken där man fann att lösningen skulle bli trång 
även för bussarna. Och den ledde fram till en diskussion om hur kollektivtrafiken 
kan bidra till stadens attraktivitet snarare än att ses som ett hinder.

Idag jobbar man med planerna på ett s k BRT-stråk, ett stråk för högeffektiv kollektiv- 
trafik. Helsingborg har fått hjälp med investeringar av staten via stadsmiljöavtalen. 
Ett BRT-stråk (Bus Rapid Transit) är lite som att köra spårväg, fast med buss. Och 
någon gång i framtiden kan det bli aktuellt även med spårväg – en tung investering 
men ännu högre kapacitet.

FÅNGA T ILLFÄLLET PÅ GOT T OCH ONT

Mattias och Karolina har nu haft några år på sig att finna formerna för Helsing-
borgs mobilitetsarbete, och kan, som sagt, ständigt jämföra med sina erfarenheter 
från åren i Lund. Externa utvärderingar har också visat att Helsingborg kommit 

långt i sitt arbete på kort tid, men inte alltid på så klara grunder. Man har också fått 
kritik för att inte riktigt ha gett arbetet en ordentlig budget att jobba efter.

- I Lund är man av tradition enig om vilka värden som ska värnas, och lägger stor 
vikt vid en omfattande förankring, menar Mattias. Det har sina givna fördelar. I 
Helsingborg hanterar vi frågorna lite mer allt eftersom. Det blir inte alltid den bästa 
synkroniseringen och förankringen, men stimulerar å andra sidan både kreativiteten 
och lusten att delta i olika sammanhang. Det har sina både för- och nackdelar att 
jobba ad hoc.

    

Det gäller att leva som man lär. Karolina Nilsen, projektledare i Helsingborgs stad, trampar igång 
lådcykeln fylld med belöningar till stadens cyklister.
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J Ö N K Ö P I N G
Ju tätare stad desto större förståelse

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Vill man skapa en riktig cykelstad ska man nog inte börja med Jönköping. I alla 
fall om man vill göra det lätt för sig, och om utgångspunkten är att cyklister gärna 
undviker backar. 

- Jönköping har Sveriges största nivåskillnader inom stadsgräns, berättar Henrik 
Zetterholm som är chef för utvecklings- och trafikavdelningen i Jönköpings kommun. 
Vissa delar av staden ligger 150 meter över Vätterns yta. Tillsammans med Munk-
sjön och Rocksjön lägger dessutom Vättern effektiva hinder för alla sorters land-
transporter. Och strax söder om stadskärnan löper den hårt trafikerade E4:an.

Med den utgångspunkten är det kanske inte så konstigt att det blir en hel del bil-
resor även inne i staden. I resvaneundersökningen från 2014 fann man att 51 procent 
av innerstadens resor sker med bil. Visserligen ökar kollektivtrafikens andel av  
trafiken, men resenärerna är i hög grad sådana som tidigare gick eller cyklade.

MA JORITET FÖR HÅLLBAR TR AFIK

Utgångspunkterna för en grön mobilitet kunde alltså vara bättre. Men viljan finns, 
både i den kommunala förvaltningen och hos Jönköpingsborna. I resvaneunder-
sökningen mätte man nämligen också Jönköpingsbornas inställning till trafik-
frågorna. Mer än hälften av deltagarna i undersökningen ville se ökade satsningar 
på hållbar trafik. Ungefär var femte tyckte i stället att man borde underlätta för  
bilarna i centrum.

Branta backar och trånga gator gör det svårt för Jönköpings 
cyklister. Paradoxalt nog kan det också vara just trängseln 
som öppnar för en förändring. Kanske kan också en helt ny 
järnvägsstation hjälpa till.
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- Det finns en vältalig bilistopinion här i staden, berättar Olle Gustafsson som är 
kommunens projektledare för hållbart resande. Men det finns också en Facebook-
grupp för ”cykelstaden Jönköping”. Resvaneundersökningar, med tillhörande 
opinionsmätningar, är ett bra sätt att någorlunda neutralt få reda på vad med-
borgarna egentligen tycker. Det är tack vare dem vi också vet att Jönköpings 
cyklister tycker att centrum är trångt och besvärligt att röra sig i. Därför har vi 
vågat plocka bort en del gatukantsparkering för att skapa cykelstråk i stället.

Arbetet för en miljöanpassad trafik i Jönköping började runt millennieskiftet och 
den första upplagan av Stadsbyggnadsvision 2000. Som på många andra håll i landet 
bidrog möjligheten att få statligt bidrag för klimatinvesteringar (KLIMP) till att 
Jönköping valde att jobba med delvis nya frågor med delvis nya metoder. Men den 
största delen av arbetet bekostades ändå med egna medel, och med stöd från då-
varande Vägverket.

- Det ingick ju på den tiden i myndighetens s k sektorsansvar att stödja kommuner 
med den här typen av processer, påpekar Henrik.

MJUK A METODER MED FR ÅGETECKEN

Inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen har man sedan jobbat med flera olika metoder 
för att förmå Jönköpingsborna att ställa bilen till förmån för gång, cykel och kollektiv- 
trafik. Topografin och den trånga staden till trots har man genomfört flera lyckade 
cykelkampanjer och även jobbat tillsammans med kollektivtrafiken för att få pendlare 
att byta bilvanan mot en bussvana. 

Åren 2005 -2008 arbetade man med projektet ”Smart Trafikant”, med fyra teman: 
Hushållskampanjer, Cykelkedjan, Gå och cykla till skolan samt Företagsrådgivning. 

Särskilda telefoninformatörer ringde upp privatpersoner i Jönköping för att höra 
om deras inställningar till, och erfarenhet av, cykling och kollektivtrafik. Till hus-
håll med idel vanebilister erbjöd man gratis provåkarkort på kollektivtrafiken.  
Cykelkedjan var en tävling arbetsplatser emellan, där små lag av kollegor fick cykla 
tillsammans med chansen att vinna priser som lokala företag sponsrat med. Smart 
Trafikant jobbade också för att få fler barn att gå eller cykla till skolan, och erbjöd 
företag utbildningar i hållbart resande. Samt, naturligtvis, aktiviteter på stan för 
att uppmärksamma samma frågor.

Utvärderingarna visade på goda resultat. Andelen bilresor i stan minskade med tre 
procentenheter, samtidigt som cyklingen ökade med fyra. Men bilarna står ändå för 
mer än hälften av alla resor i innerstaden. 

Arbetet med ”mjuka” metoder, som bygger på att resonera och övertyga medborgare, 
har successivt funnit sin plats i den kommunala organisationen. Men det har inte 
skett helt utan frågetecken.

- Det fanns nog en skepsis mot den sortens arbetsformer i början, säger Henrik. På 
så vis var det bra att arbetet med Stadsbyggnadsvisionen började i projektform och 
med hjälp av externa medel. Det hela övergick till ordinarie verksamhet först 2008, 
samtidigt med Stadsbyggnadsvision 2.0, men det var långt ifrån självklart. Idag har 
visionsarbetet en fast organisation och en egen budget direkt från kommunstyrelsen.

- Mitt intryck är att det motstånd som kan finnas mest handlar om att man är osäker 
på nya arbetsformer, säger Olle. När man väl förstått hur det fungerar och känner 
sig väl informerad är det i regel få som fortsätter att vara skeptiska. Vi har också 
lärt oss hur man kan resonera kring frågorna. Tidigare gick vi lite väl mycket rakt 
på sak, på behovet av förändringar och på nya arbetsformer. Idag har vi en längre 
process där vi börjar resonera om växthuseffekten och sedan jobbar oss fram till ett 
samförstånd varför förändringar behövs, och vilka.

Det är inte många järnvägsstationer som kan bjuda på horisontutsikt. Men det kan Jönköping.
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I Jönköping ligger Automobilpalatset i stadens centrum som ett 
monument över forna tiders prioriteringar.

ELCYKELN SOM KLIPP T OCH SKUREN

Det gäller inte minst de delar av arbetet som handlar om kommunens arbete med 
den egna resepolicyn och villkoren för t ex tjänsteresor. Det är nog i fler kommuner 
än i Jönköping som det blivit strid om hur man får använda den egna bilen i tjänsten, 
och i vilka sammanhang man förväntas klara sig med cykel eller buss. Det goda syftet 
är oftast inte ifrågasatt, men invändningarna kan ändå bli många.

- Detta med egen bil i tjänsten är något som minskat stadigt genom åren, berättar  
Anneli Wiklund, Jönköpings miljöstrateg. Men vi märker att minskningen går 
snabbare nu, och det är positivt. Det är ju också en arbetsmiljöfråga – kommunen 
har som arbetsgivare ansvar för att resorna sker i trygga och säkra fordon. 

I Jönköping tillämpar man även s k klimatväxling. Enkelt uttryckt är det en  
intern klimatskatt som tas ut av förvaltningarna i proportion till hur mycket fossila 
bränslen de använder. De insamlade pengarna ska sedan användas till insatser som 
minskar utsläppen från kommunens verksamhet. 

- En av konsekvenserna av klimatväxlingen är att vi har fått allt fler elcyklar som 
tjänstefordon, berättar Olle. Förutom att man slipper den interna beskattningen är 
de förstås avsevärt mycket billigare än bilar. Dessutom tar de sig smidigt fram i den 
täta staden och det är lätt för användarna att hitta p-plats.

Och just elcykeln verkar vara som klippt och skuren för Jönköping. Med alla branta 
backar är den extra hjälp man får av elmotorn just vad som gör cyklingen till ett 
vettigt alternativ. I Jönköping har man därför jobbat mycket med elcykelkampanjer. 
Över 700 Jönköpingsbor har fått möjlighet att låna elcykel under en vecka, i sam-
band med den årliga kampanjen Inga onödiga bilresor. När man följde upp deras 
intresse visade det sig att 37 procent av dem köpt sig egna elcyklar. Ännu större 
genomslag fick elcykeln bland kommunens anställda när de fick chans att köpa den 
som förmånscykel under våren 2016. Totalt beställde de över 1 200 cyklar – men mer 
än 800 av dem var elcyklar!

BYGGHERR AR VILL SL IPPA P - PL ATSER

Jönköping växer. Än mer lär staden växa om och när den nya höghastighetsjärnvägen 
byggs i Sverige. Enligt planerna är tanken att Jönköping blir den nya järnvägens 
centrala nod som förbinder Stockholm med Göteborg och Malmö. 

I Jönköpings kommun har man redan börjat leta plats för den nya järnvägen och 
funnit att det blir en ny station med ett annat läge än den befintliga (som för  
övrigt måste vara en av Sveriges vackraste; både som byggnad och med utsikten över  
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Vättern). Förslaget är ett läge söder om Munksjön, några kilometer sydost om stads-
kärnan. Det kommer i så fall att leda till en expansion av bostäder och service i samma 
område, och till ökade behov av snabba, bekväma förbindelser till och från centrum.

Därför har man också övervägt ett s k BRT-stråk mellan de båda stationslägena. 
BRT är en förkortning för Bus Rapid Transit och ett BRT-stråk är närmast att jäm-
föra med en spårväg, med rak, enkel linjedragning och hög turtäthet som gör resan 
snabb och attraktiv – men till helt andra och lägre kostnader än vad det skulle kostat 
att anlägga spårväg. 

Med goda prognoser stiger markpriserna. Nu har staden hamnat i den kanske för-
bryllande situationen att en del byggherrar och fastighetsägare vill slippa anlägga 
så många p-platser som brukar föreskrivas. P-platser på marken ger för dåliga in-
täkter, och motsvarande platser i garage blir ännu dyrare. Få bilägare är beredda att 
betala vad platserna egentligen kostar.

- Vi försöker förstås tillmötesgå de här önskemålen eftersom de ligger i linje med 
våra mål om en minskad biltrafik i centrala lägen, säger Henrik. Därför föreslår 
vi byggherrarna att jobba aktivt med s k gröna resplaner. Det kan handla om att 
man knyter bilpooler till bostäderna, att man ordnar med riktigt bra möjligheter till  
cykelförvaring, eller att man ser till att de boende får nära till kollektivtrafik. Och, 
givetvis, att man kan förklara villkoren för dem som flyttar in.

En del större arbetsplatser har också fångat upp tanken på gröna resplaner för sina 
anställda. Offentliga myndigheter är i regel mer positiva än privata arbetsgivare. 

- Eftersom resorna till och från jobbet i högsta grad är en folkhälsofråga planerar 
vi att börja samarbeta med företag, säger Mattias Bodin, som också jobbar med  
Jönköpings hållbara resande. Lite mer vardagsmotion ger friskare och faktiskt 
också gladare medarbetare. Det går att räkna hem i form av ökad produktivitet och 
färre sjukskrivningar. Men det är inte självklart att arbetsgivarna ser sambanden.

Jönköping ser också över sina p-avgifter. Intentionen är att höja avgifterna för 
framför allt långtidsparkering. Det berör ju inte den som har ett kortare ärende i 
staden, men gynnar en mer hållbar arbetspendling. Infartsparkeringar och förbättrade 
cykelvillkor bidrar också, förstås.

VILK A KR AV FÅR MAN STÄLL A?

Idag försöker Jönköping arbeta med mobilitet som en del av trafikplaneringen 
i samband med ny exploatering, bland annat med en ny p-norm som ska göra  

frågorna tydligare. Men det finns, som sagt, en del osäkerhet hos planerarna. Dels 
är man inte förtrogen med arbetsformerna, dels är man osäker på vad som går att 
formulera som krav. Det finns ju, trots allt, en plan- och bygglag att följa och i den 
står det inte mycket om mjuka åtgärder. Och därtill är det ju inte alla byggherrar 
och fastighetsägare som vill ha färre p-platser. Många säger nog det motsatta: Med 
gott om p-platser lockar man en köpstark målgrupp.

- Med lite eftertanke inser de flesta att det är rätt klokt att börja fundera på hur 
bilbehoven kan göras så små som möjligt, särskilt i centrala lägen, utan att det  
inverkar på människors möjlighet att röra på sig, säger Olle. Först när man gått  
igenom alla sådana alternativ är det aktuellt att titta på om- och nybyggda vägar. 
Men väldigt ofta gör man inte den analysen, utan börjar med att slå fast vilka vägar 
som behövs. Och efter det är det genast svårare att prata grön mobilitet.

- Med den förtätning som nu sker i Jönköping kan vi också räkna med en ökande andel 
kollektivtrafik, säger Henrik. Med fler boende blir det fler som reser med bussen, 
som därmed kan gå oftare och bli än mer attraktiv. Det leder också till en förändrad 
inställning till resandet som sådant: Ju tätare en stad är, desto större blir förståelsen 
för yteffektiva transportlösningar.

Jönköping är känd för sina trånga gator, vilket bär syn för sägen.
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K A R L S T A D
Full fart när Sola fick andnöd

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Eftersom jag ändå bott i den här stan i snart trettio år är det också den stad vars 
förvandling jag kan återge mest i detalj. Karlstad i slutet av 1980-talet var en bilstad. 
Stora Torget var till stora delar en parkeringsplats, och bara ett fåtal gatstumpar 
var reserverade för gående. Anonyma stadsbussar, med obegripliga biljettsystem, 
linjenät och tidtabeller, trängdes på en hårt sliten sträcka av Drottninggatan. Den 
nya centrala köpgallerian utgjordes till två tredjedelar av ett parkeringshus, och den 
som klev av tåget på centralstationen – efter fyra skramliga timmar på tåg och med 
byte i Hallsberg - möttes av en brusande genomfartsled och av fönsterlösa betong-
fasader. De talade ett tydligt språk: Vi har gett upp! Vi låter trafiken, bullret och 
avgaserna diktera villkoren för livet i den här staden!

En hel del av detta finns kvar i dag. Det är fortfarande en bedrövlig syn som möter 
tågresenären som susat hit på dryga två timmar med snabbtåget från Stockholm. 
Genomfartsleden finns kvar, parkeringshuset och de avvisande fasaderna likaså. 
Men dem ska vi återkomma till.

Annat är förändrat. Gågatorna är många och inbjudande, bilarna är borta från  
torget, biogas- och elbussarna lyser brandgula där de stannar till vid Stora Torget 
för att släppa på och av allt större skaror passagerare. Cykelbanorna är många och 
hyfsat logiska att följa. För trettio år sedan fanns det ett söndagsöppet fik i inner-
stan, på Domus och med orange plaststolar. Idag ligger lattebarerna nästan löjligt 
tätt, bara uppblandade av krogar och affärer för kläder, skor och annat som går lätt 
att bära hem i handen.

En anonym figur med gasmask för ansiktet, mitt på Stora Torget. 
Det var ett övertydligt och arrangerat foto som Dagens Nyheter 
satte till artikeln om den dåliga luften i Karlstad. Men den fick 
hela staden att reagera, och bli en av de svenska pionjärerna  
i arbetet för mer levande stadskärnor.
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BÄT TRE ÄN FÖRVÄNTAT

- Då, när arbetet med den första miljöanpassade trafikplanen drog igång i början 
av 1990-talet, satte kommunen upp som mål att innerstadsbilismen skulle minska 
med 30 procent, berättar Hasse Zimmerman, chef för Miljöförvaltningens rådgi-
vande enhet och en av dem som varit med under nästan hela resan. Opinionen blev 
vansinnig och förklarade dels att målet var omöjligt att nå, dels att stadskärnan 
skulle dö av armod utan sina bilburna kunder. Insändarsidorna var fulla av upp-
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rörda röster som undrade hur det kunde vara miljövänligt att behöva köra krångliga 
omvägar för att ta sig fram i staden.

Idag är innerstadstrafiken 20 procent mindre än då, samtidigt som antalet bilar i 
kommunen vuxit med över 20 procent. Luften har blivit avsevärt bättre. Och, som 
synes, innerstaden lever och frodas. Men visst, butiken som sålde tvättmaskiner 
har flyttat ut till ett mer bilvänligt butiksläge. För i sanningens namn bör sägas att 
de externa handelsplatserna vuxit kraftigt, och med dem biltrafiken, under samma 
tid som Karlstads centrum förvandlats från trafikapparat till vardagsrum.

Åter till gasmasken. Upphovet till artikeln var mätningar som visade på riktigt 
dålig luft i innerstaden. Framför allt fann man höga halter av bensen, vilket utan 
tvekan hänger samman med biltrafiken. Men det var framför allt den katastrofala 
publiciteten fick kommunens politiker att reagera. Tanken på att den berömda Sola i 
Karlstad drabbas av andnöd skulle varken locka nya företag eller invånare att flytta 
in. På mycket kort tid och i stor enighet tog man fram en trafikplan där innerstads-
trafiken skulle regleras hårdare och gång-, cykel- och busstrafik skulle ges bättre 
utrymme. Goda argument för att göra så fick man av de dåvarande miljö- och stads-
byggnadscheferna som var engagerade och eniga om behoven.

- Men att stänga av enskilda gator för biltrafik var ju i sig inget nytt, säger Hasse. Så 
hade man gjort på många håll under 1970- och 1980-talen. Skillnaden här var dels 
att man såg till att snygga upp de bilfria gatorna med ny beläggning, ny belysning 
och andra detaljer, dels att man satte av en liten summa pengar för att berätta om 
omställningen, och för att uppmana Karlstadsborna att ställa bilen till förmån för 
andra färdsätt. Vi såg också till att sopa framför egen dörr: Det fanns inte länge kvar 
några gratis p-platser för kommunens tjänstemän.

HAR HUNNIT PRÖVA DET MESTA

Naturvårdsverket tyckte idén var intressant och sköt till extra projektpengar, och 
Karlstad fick Sveriges förmodligen första ”transportrådgivare”, till stor del med  
energirådgivningen som förebild.

Man började trevande, med kampanjer och tävlingar. Projekt följde på projekt, och 
nya pengar kom in, från Vägverket men också från olika samarbeten på EU-nivå. 
Rådgivare för inte bara transporter utan även energi, avfall och övriga miljöfrågor 
samlades tillsammans med konsumentrådgivningen i Rådrummet, en butikslokal i 
bästa skyltläge med plats för såväl utställningar och möten som för drop in-besök.
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- Vi har nog prövat de flesta varianter av Mobility Management här i stan, skrattar 
P-O Haster, som blev en av de första transportrådgivarna och som varit Hasses par-
häst i många år. Vi har gjort en massa misstag men också haft framgångar. Och vi 
har lärt oss vad som funkar och inte.

Till det man inte vill göra om räknar Hasse och P-O de brett upplagda men dif-
fusa kampanjerna. Alltför allmänna budskap till alltför stora målgrupper ger klent  
resultat. De internationella kampanjdagarna In Town Without My Car, där inner-
staden helt spärrades av under någon dag, vållade mer irritation och ilska än de 
väckte intresse för det saken gällde.

Däremot är man stolt över att redan tidigt arbeta med olika webbaserade verktyg, 
där t ex föreningar och skolor fick hjälp att räkna ihop sina miljövinster av att cykla, 
samåka eller andra åtgärder. Och när hockeyklubben Färjestad byggde ut sin arena, 
som egentligen ligger dumt till, rent trafikmässigt, fick man till inte bara särskilda 
hockeybussar som går till arenan i lagom tid före varje match, utan också mark-
nadsföring inne i arenans jumbotron. Det har minskat biltrafiken till matcherna 
med uppemot tio procent.

HUNDR A FAMIL JER I  ET T ÅRS T ID

Ett flaggskepp i Rådrummets verksamhet var också projektet Miljövardag, där alla 
olika rådgivare gick samman för att följa och stötta ett hundratal familjer som ville 
ställa om till ett mer miljövänligt leverne. Miljövardag var en del av EU-projektet 
Echo Action, och under ett års tid tampades deltagarna med källsortering och energi- 
sparande och med att byta bilen mot gång, cykel och buss – hela tiden i tät kontakt 
med Rådrummets personal, med media och med varandra. Man mätte och följde 
upp förbrukningsvärden, man berättade om sina erfarenheter i tidningsintervjuer 
och man gav varandra en knuff i ryggen de gånger det kändes motigt. I snitt lyckades 
varje familj minska sina utsläpp av koldioxid med 1,5 ton per år.

- Ett sånt upplägg har så stora kontaktkostnader att man inte kan göra om det 
med större grupper, säger Hasse. Det räcker varken pengarna eller tiden till. Men  
Miljövardag lärde oss mycket om konsten att jobba nära människor, och trots att det 
bara var ett ettårigt projekt har det fått bestående effekter: Uppföljningen efter fem 
år visade att deltagarna snarare gått vidare med nya utmaningar än de fallit till-
baka i gamla mönster. De identifierar sig som miljömedvetna och vill förstärka den  
identiteten av egen kraft.

Ytterligare en lärdom man gjort är vikten av att förankra mobilitetsarbetet internt 
i förvaltningarna. Till en början var det inte alla som förstod vad de pysslade med 

Karlstadsbuss har Sveriges nöjdaste resenärer,  
enligt nationella undersökningar.

Foto: Karlstad kom
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där på Rådrummet, men efter ett tiotal år hände det något. Numera finns mobi-
litetsarbetet med i många av de planer och strategier som tas fram i kommunen. 
Det är, menar Hasse och P-O, frukten av att ha jobbat under lång tid på att bygga 
förtroende och förklara vilka goda effekter man kan uppnå bara genom att vara tydlig, 
förklara, motivera och stötta kommuninvånarna. Och den förankringen är lika  
viktig att göra bland tjänstemän och chefer som bland politikerna. Transportstrategin 
från 2005, som tydligt pekar ut hur gång- och cykeltrafik ska prioriteras, har varit 
ett viktigt dokument för att skapa en relativ samsyn inom kommunen.

SVERIGES NÖJDASTE BUSSRESENÄRER

Gott samarbete med andra aktörer är förstås viktigt. P-O och Hasse nämner särskilt 
samarbetet med såväl kommunens eget Karlstadsbuss som länstrafikbolaget  
Värmlandstrafik. Båda har lagt mycket möda på att modernisera sina bussar och 
planera sina linjer och tidtabeller på ett optimalt sätt. Båda har också lagt stor 
vikt vid bra kommunikation, smidiga biljettsystem och andra åtgärder som sänker 
trösklarna för den ovane resenären. Särskilt Karlstadsbuss har som tack för mödan 
kunnat rapportera om allt fler bussresenärer som dessutom är Sveriges nöjdaste, 
enligt nationella undersökningar.

Även lokala aktörer som ortens cykelhandlare, skolor och föreningar har bidragit 
till att skapa lockande erbjudande och engagemang. 

De närmaste åren kan bli en spännande prövotid, för snart ska området närmast 
centralstationen byggas om. Där råder, som sagt, en bedrövlig trafiksituation med 
mycket genomfartstrafik, ont om plats för bussar och taxi och mängder av barriärer 
för gående och cyklister. Nu ska det bli ett resecentrum som smidigt knyter ihop 
olika trafikslag och som ger Karlstad ett mer välkomnande uttryck. Under bygg- 
tiden, och kanske även därefter, kommer det att bli trångt för en vägtrafik av  
dagens volym. Utmaningen blir att lätta på trycket med hjälp av ett gott mobilitets-
arbete. Handel och hotell i närheten av stationen är förstås bekymrade. 

 -Glädjande nog väljer man att fråga efter de erfarenheter vi har av mobilitetsarbete, 
säger P-O. Det tycker vi är mer konstruktivt än att kräva nya utrymmen för den 
trafik som ändå inte får plats.

FLER INVÅNARE MEN FÄRRE BIL AR

Dessutom är det fortsatta mobilitetsarbetet nödvändigt om Karlstad ska nå upp 
till de mål man satt upp i sin miljö- och klimatstrategi. Enligt den ska utsläppen av  
klimatpåverkande gaser minska med 25 procent räknat från 2008 till 2020, och hit-

tills har det gått långsamt. Och i Karlstad, liksom på de flesta håll, har biltrafiken 
åter börjat öka, samtidigt som stan får fler invånare.

Idag finns det ungefär 42  000 bilar i kommunen. Om de ökar i takt med befolk-
ningen är de 45 000 år 2020, medan klimatmålen pekar på att de borde minska till 
40 000 – allt givet att alla bilar har samma årliga utsläpp som idag. Önskan om mer 
trivsel och mindre trängsel i innerstaden pekar förstås i samma riktning.

 -Arbetena med ett nytt resecentrum och med ett nytt, högeffektivt system för 
stadsbussarna är vår viktigaste strategiska fråga just nu, säger Hasse. Parallellt  
arbetar vi med att utveckla cykelstaden Karlstad. De handlar inte bara om att mins-
ka på utsläppen, trängseln och bullret, utan också på att förbättra de kommunika-
tioner som är nödvändiga för stadens och hela länets utveckling. Därför kommer vi 
att jobba allt mer med mobilitetsfrågor in i samhällsplaneringen snarare än i form 
av kampanjer gentemot Karlstadsborna. Vi kommer att behöva en genomtänkt  
parkeringspolicy och kanske också en hel mobilitetsplan. 

Till stöd för det arbetet har Karlstad dels tecknat stadsmiljöavtal för att börja bygga 
ett s k BRT-stråk för bussarna, dels gått in i ett länsgemensamt EU-projekt för ett 
mer hållbart resande i Värmland.

Men idén att biltrafiken bör minska delas inte av alla. Då och då höjs röster för att 
bygga de genomfartsleder som planerades för länge sen men som lagts i malpåse av 
såväl politiska som ekonomiska skäl. Detta trots vetskapen att mer vägar mest av 
allt genererar ny trafik och nya problem.

 - Det är lätt att få förståelse för fyrstegsprincipen, den som säger att man i första 
hand ska undersöka möjligheterna att minska trafikbehoven och att styra om till 
andra färdsätt, kommenterar Hasse. Likaså kan många förstå poängen med att  
planera utifrån uppsatta mål snarare än prognoser. Men det gäller på policynivå och 
i samband med översiktsplanering. När det senare kommer till verkstad är det lätt 
hänt att planeringen ändå utgår från att bygga om och bygga ut vägnätet. Traditionen 
har ofta större tyngd än ny kunskap.
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K R I S T I A N S T A D
Bästa platsen för biogas

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

- För att få till en bra satsning på biogas krävs det tre saker: Logistik, logistik och logistik. 
Orden kommer från Tore Sigurdsson, chef för biogasanläggningen Karpalund ett 
stycke utanför Kristianstad. Karpalund var från början ett sockerbruk. När socker-
bruket lades ned i början av 1990-talet fanns det insiktsfulla människor som förstod 
att dess rötkammare kunde användas för andra ändamål. Och varför inte biogas?

Åter till det där med logistiken. Tore förklarar: Jo, för det första måste du kunna 
hämta in de substrat som ska rötas på ett rationellt sätt. Det måste finnas bra substrat 
för rötning på nära håll. För det andra måste du ha en lokal avsättning av gasen, i 
kraftverk, industrier och biogasmackar i närområdet. För det tredje måste du kunna 
föra tillbaka rötresterna – biogödseln – till lantbrukare i din omgivning. Allt för att 
minimera transportkostnaderna och – inte minst – knyta ihop de lokala kretsloppen.

Få platser i Sverige har väl så bra förutsättningar att klara åtminstone den första 
punkten. Kristianstad ligger mitt i en av Sveriges mest intensiva jordbruksbygder, 
med många och stora gårdar med djurbesättningar. Det innebär stora mängder 
stallgödsel, till att börja med. Här finns också en omfattande livsmedelsindustri, 
med slakterier och charkfabriker som kan leverera animaliskt fett och andra  
råvaror – ofta det bästa substrat man kan stoppa in i rötkammaren. Här finns också 
stärkelse- och spritfabriker, med stora mängder organiskt avfall som behöver tas 
omhand. Och själva staden Kristianstad, med sina 37 000 invånare (kommunen 

I de flesta kommuner drömmer man om att kunna köra  
fordon på sådan biogas som produceras på orten. Tanken  
är utmärkt, men ofta är den ändå svår att genomföra.  
Kristianstad har kanske Sveriges bästa förutsättningar –  
och har sett till att ta vara på dem. 
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som helhet har drygt 82 000 invånare), kan ju leverera såväl avloppsslam som ut-
sorterat matavfall i stora mängder.

SVÅRT SÄL JA GÖDSEL T ILL BÖNDER

Paradoxalt nog krockar ofta den första logistiska förutsättningen med den sista. I ett 
område med mycket djurhållning kan det vara svårt att bli av med biogödseln. Lant-
brukarna har gödsel så att det räcker. Men Tore verkar ändå nöjd när han kan berätta 
att den mesta biogödseln ändå kan spridas inom en dryg tvåmilsradie från Karpalund.

Återstår då avsättningen av själva gasen. Den största delen kommer till användning 
på nära håll. En stor del uppgraderas till fordonsgas och används lokalt i Kristian-
stad. Mindre mängder fordonsgas fraktas i cisterner på flak till Åhus och till grann-
kommunerna. Vid sidan av fordonsgasen producerar man också rågas som ger ett 
värmetillskott på 13 GWh när den förbränns i fjärrvärmeanläggningen.

Skillnaden mellan rågas och fordonsgas, för den som undrar, är att den rågas man 
får ur rötkamrarna består av såväl metan som koldioxid och vatten. Den duger att 
bränna i fasta pannor för t ex fjärrvärme eller i industri, men fungerar inte i motorer. 
Därför uppgraderar man rågasen till fordonsgas genom en process där metanen 
befrias från sina föroreningar. Det kostar förstås en slant, men ger en produkt av 
högre kvalitet som man kan ta bättre betalt för. Och i takt med att intresset och 
marknaden växer har styckepriset för uppgraderingsanläggningarna sjunkit.

- Annars är det kostnaden för tankstationerna som länge har varit en hämsko 
för biogasbranschen, menar Lennart Erfors som jobbat med biogasutvecklingen i  
Kristianstad sedan många år. Men i Kristianstad är vi ändå glada åt att ha fått igång 
tre tankställen.

PL ANER PÅ SOPFÖRBR ÄNNING

Det var en rad omständigheter som gjorde att Kristianstad blev en biogasmetropol. 
På 1980-talet planerade kommunen att bygga en anläggning för att förbränna allt 
avfall i kommunen. Men i allra sista stund – dagen före omröstningen, sägs det 
- ändrade sig politikerna. I stället valde man att satsa på en utbyggd källsortering – 
en metod som vi idag tar för given men som var något nytt och oprövat på den tiden.

I början av 1990-talet kom nya lagregler om bl a avfallsskatt som ytterligare  
skyndade på källsorteringen. För den stora livsmedelsindustrin i området höll det 
organiska avfallet på att bli en kostsam historia. Samtidigt ökade medvetenheten 
om trafikens miljöproblem, och där föll bitarna på plats: Om det gick att ta hand om 
det organiska avfallet och omvandla det till fordonsbränsle skulle man inte bara 
hjälpa ortens industri på traven utan också bidra till minskade luftföroreningar.

Och som av en händelse som påminner om en tanke lades sockerbruket i Karpa-
lund ned och anläggningen stod till förfogande för biogasproduktion. Under 1994 
började man därför bygga om den, och 1996 stod den klar. Året därpå började man 
införa källsortering av matavfall i Kristianstads kommun, som tillskott till substraten 
från industrin.

Biogasen levereras från kommunen till E-on som sedan säljer den till kund. Det är 
nämligen inte helt givet att tillverkning och försäljning av drivmedel är förenligt 
med kommunallagen.

SAMARBETE MED L ÄNSTR AFIKEN

Men producera biogas är en sak. Att hitta användare är en annan. Kristianstads 
kommun fick, efter lite diskussion, med sig Skånetrafiken på att skaffa biogasbussar,  
och under 1999 kunde man ta 18 gasdrivna bussar i trafik.

- Därmed hade vi avsättning för den fordonsgas vi producerade då, berättar Lennart.  
Men gasproduktionen har hela tiden vuxit, och idag försörjer vi även kommunens 
sopbilar med bränsle. Därtill är ungefär 200 av kommunens 600 tjänstebilar byggda 
för gasdrift, även om de också går att köra på vanlig bensin. Sist, men inte minst, 
finns det förstås en mängd privatägda biogasbilar i kommunen. 
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Energi- och klimatrådgivaren Martin Holmén visar upp sin tjänstebil – en Fiat 
Punto med tankar för både gas och bensin. Gasen räcker till 25-30 mils körning, 
bensinen till ungefär lika mycket till.

- I södra Sverige, upp till Örebro ungefär, ligger tankställena för biogas så tätt att 
det inte är några problem att köra på enbart gas, menar Martin. I alla fall under  
förutsättning att man har en tankstation någorlunda nära hemmet, så att inte 
tankningen i sig skapar en mängd onödiga mil i bil

Under 2015 använde man biogas motsvarande 38 GWh (miljoner kilowattimmar) i 
den lokala trafiken. Det motsvarar ungefär 3,8 miljoner liter bensin eller diesel per 
år. Det är alltså avsevärda mängder koldioxid som inte behöver påverka klimatet 
tack vare biogasen. Om de organiska substraten lämnats kvar i gödselbrunnar och 
på deponier är risken stor att det bildats metangas även där som då hade gått ut i 
atmosfären. Det hade högst påtagligt ökat Kristianstads bidrag till klimatföränd-
ringarna, eftersom frisläppt, oförbränd metan har en mycket kraftig växthuseffekt. 
Särskilt om man tänker på att biogasutvinningen pågått i snart tjugo år.

- Ja, visst är det avsevärda mängder, säger Lennart. Ändå motsvarar det bara 5-7 
procent av de drivmedelsbehov som finns med dagens trafikvolym.

På det stora hela har gasproduktionen gått bra, men visst har det inträffat problem. 
Någon gång har rötkammaren skummat över, ungefär som när bröddegen rinner ut 
över degbunkens kanter. En gång blev stadens bussar stillastående sedan tekniska 
problem lett till gasbrist. Och biogastillverkning luktar, det ska erkännas. Man bör 
nog inte lägga den nära något större bostadsområde. Karpalund ligger bra till även 
i det avseendet.

GÅR AT T GÖR A T IO GÅNGER MER

Det skulle förmodligen gå att göra mer, mycket mer biogas i Kristianstad. Man räk-
nar med att det kan finnas organiska substrat i kommunen för en mer än tio gånger 
så stor produktion som dagens. Men då finns också en del frågetecken, eftersom 
alla substrat inte är lika intressanta. Fetter från djur står högt i kurs medan det är 
svårare att röta stallgödsel med mycket halm i om man vill få en någorlunda effektiv 
produktion. Målet är att man år 2020 ska producera ungefär dubbelt så mycket for-
donsgas som idag. Men det kräver förstås att gasen finner sina köpare.

- Man kan tro att alla skulle ropa efter fordonsgas i dessa klimatmedvetna tider, 
säger Fredrik Winberg. Fredrik är politiker och ordförande i såväl kommunfullmäktige 
som kommunens klimatberedning. Men faktum är att det är lite skakigt med  
avsättningen just nu. Den privata marknaden har inte riktigt lyft som vi tänkt, 
och inom Skånetrafiken är man numera mer intresserad av såväl RME, ett bränsle 
som baseras på raps och som kan ersätta diesel, som av biodiesel och eldrift. En del  
fordonsgas säljer vi på flak till grannkommunerna, men visst drömmer vi också om 
att kunna bygga ett lokalt gasnät till stadens industrier. Kanske skulle vi kunna dra 
nätet ända ut till Åhus hamn.

Och ska Kristianstads ambition om en fossilfri kommunkoncern till år 2020 bli 
verklighet finns det fortfarande många kommunala fordon kvar att byta ut.

 -Det finns en stor acceptans för biogas i kommunen, men den är inte total. En del 
användare föredrar fortfarande bensin och diesel – bränslen man är van att hantera 
sen förut. Vi brukar säga ”åtta förvaltningar – åtta kulturer” för att påminna oss om 
att vi har en del kvar att jobba med.
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L I N K Ö P I N G
Städar med framgång framför egen dörr

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

I Linköping ligger SAAB och därmed borde stadens själ vara uppfylld av bilar och 
flygplan, kan man tycka. Men Linköping är också en cykelstad. Bakgrunden till trots 
har man cyklat mycket där så länge det funnits cyklar. När jag besöker Linköping 
får jag höra inte bara om cykelströmmarna till SAAB på morgnarna och hem på 
kvällarna. Även på lunchen cyklade man – hem för att äta. Men det var förstås för 
länge sen – på hemmafruarnas tid och innan bilarnas.

- Andelen cykelresor i centrala staden har sedan lång tid tillbaka legat rätt stabilt på 
25-30 procent, säger Christer Nilsson. Så ja, här finns en cykeltradition. 

Christer jobbar visserligen numera i Norrköpings kommun, men har arbetat med 
Linköpings trafikfrågor i allmänhet och cykelfrågor i synnerhet i över trettio år. 
Han vet vad han talar om. Dessutom har han bra datamaterial att förlita sig till.  
I Linköping har resvaneundersökningarna i varit i stort sett desamma sedan 1974, 
och det gör att man kan göra rättvisa jämförelser över lång tid. Sannolikt är det 
unikt i Sverige.

CYKEL FÖR HEL A SL ANTEN

Trafikfrågorna stod högt på dagordningen redan på 1970-talet, tack vare engagerade 
såväl tjänstemän som politiker. Christer påpekar att man tog fram en trafikplan 
1976 som han beskriver som ”framsynt”. För uppdraget hade man anlitat Olof  

I Linköping har man cyklat sedan lång tid tillbaka. Ett 
konsekvent arbete med allt från säkra cykelbanor till 
riktade kampanjer har hjälpt till att hålla traditionen vid 
liv – och andelen cykelresor på en stabil nivå.



75HÅLLBAR MOBIL ITET  FRÅN UMEÅ T I LL  MALMÖ  –  R A P P O R T  F R Å N  E N  R U N D R E S A  B L A N D  S V E N S K A  KO M M U N E R74 HÅLLBAR MOBIL ITET  FRÅN UMEÅ T I LL  MALMÖ  –  R A P P O R T  F R Å N  E N  R U N D R E S A  B L A N D  S V E N S K A  KO M M U N E R

Gunnarsson, professor på Chalmers, som inte bara tog fram planen utan även  
genomförde utbildningsinsatser bland kommunens anställda och förtroendevalda.

- Fem år senare kom jag till kommunen som trafikplanerare. Redan från början blev 
cykelplaneringen en väsentlig del av mitt arbete, säger Christer. 

Trafikplanerarna jobbade på stadsbyggnadskontoret vilket var en klar fördel för 
trafikfrågorna. Cykelvägnät och planskilda korsningar kunde komma in tidigt i 
planprocessen och därmed i budgeten. 

AGENDAPROCESS GAV SAMSYN

Nästa injektion i miljöarbetet var FN-konferensen i Rio de Janeiro om miljö och ut-
veckling 1992. Den fick, för att vara en FN-konferens, ovanligt stora återverkningar 
på lokalt plan. Varenda kommun i Sverige tog fasta på uppmaningen från konfe-
rensen att skapa egna, lokala handlingsprogram för det 21:a århundradet i vad som 
kom att kallas Agenda 21-arbetet. Epoken har ibland beskrivits som Sveriges största 
folkbildninginsats på miljöområdet, med hundratusentals människor involverade, 
inte minst i de kommunala förvaltningarna. Linköping var inget undantag.

- Vi räknar med att över 2 000 Linköpingsbor var involverade i vårt Agenda 21- 
arbete, berättar miljöstrategen Helena Kock-Åström. Det fanns också ett stort  
engagemang i de olika kommunala förvaltningarna. Invånare, politiker och det  
lokala näringslivet fick möjlighet att prata ihop sig och formulera gemensamma 
mål, utifrån våra lokala förutsättningar. Vi kan prata om ett underifrånperspektiv 
i ordets bästa bemärkelse.

- Ur den samsynen, och med vår långa cykeltradition, skapade man en vision om 
att bli en av Europas bästa cykelstäder, fortsätter Helena. Vi sökte och fick statliga  
bidrag ur det lokala investeringsprogrammet (LIP) för cykelvägar och för att  
anställa en särskild cykelsamordnare. Vi hade också LIP-projekt för att stimulera 
cykeltrafik på landsbygd och för att bygga pendlarparkeringar och andra satsningar 
på hållbar mobilitet. Samtidigt satsade Linköping på en lång rad andra åtgärder för 
ekologisk omställning, som utbyggd fjärrvärme, utvinning och användning av bio-
gas och även på naturvårdssatsningar.

Jobbet som cykelsamordnare gick till Hans Lindberg, som med elva år kvar till 
pensioneringen valde att bryta upp från skolans värld. Hans hann under sin tid i 
kommunen vara med om en lång rad projekt. I dag är det Per-Erik Hahn som driver 
Linköpings mobilitetsarbete vidare, tillsammans med kommunens miljöstrateger, 
kommunikatörer och planerare.

VIK TIGT AT T SYNAS

- Min första tanke var att cykelsatsningarna måste synas, säger Hans. Därför  
skapade vi kampanjen Linköping å hoj!, som också fick ett eget profilprogram med 
särskilda jackor till alla medverkande och med aktiviteter på stan. Vi gick också 
tidigt igång med att förnya skyltningen av cykelleder. Man kan tycka att det är sym-
boliska åtgärder, men det är viktigt att uppmuntra och uppmärksamma cyklisterna,  
särskilt i början av ett utvecklingsarbete. Skyltningen är dessutom en åtgärd som 
syns och gör nytta under lång tid. För övrigt är det nog få som tänker på att vi har 
totalt mellan 40 och 50 mil cykelvägar i kommunen.

-Redan tidigt kunde vi också visa, genom egna restidsmätningar, att cykeln är det 
snabbaste färdmedlet i stan på sträckor uppemot en halvmil. Vore tidsvinsten det 
enda skälet för hur man väljer att resa skulle vi bara ha bråkdelar kvar av de 40 000 
korta bilresor vi har i Linköping varje dag, säger Hans.

Hans använder sig också av begreppet bombmatta när han ska beskriva sin syn på hur 
man kommunicerar. Budskapet ska synas överallt: Som bioreklam, på storskyltar, 
genom informationstidningar och kampanjer på stan. När budskapet verkligen gått 
ut följer man upp med mer specifika insatser, där olika grupper av människor nås av 
mer riktade råd och där de själva kan se nyttan med att – till exempel – börja cykla. I 
Linköping har man provat det mesta: Kampanjer för vintercykling har varvats med 
projekt där man lärt invandrarkvinnor att cykla. Man har också ordnat med cykel-
bytardagar och verkat för att barn ska kunna gå och cykla till sina skolor.

Cykla
i Linköping!Cykla
i Linköping!

www.linkoping.se/ahoj

Marika 5 är

www.linkoping.se/ahoj

Cykla mer!Cykla mer!

Linköping
- årets
cykelstad 2002

Linköping
- årets
cykelstad 2002

Stortavlor och profiljackor för  kampanjen Linköping å hoj!

Foto: Hans Lindberg
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BELYSNING GER SÄKR ARE CYKLING

Parallellt med att skapa kampanjer som syntes började man också organisera arbetet 
internt i förvaltningen. Inom samhällsbyggnadsnämnden skapades en särskild cykel- 
grupp med både tjänstemän och politiker, och i 2008 års cykelplan hade man 
noga kartlagt behovet av punktinsatser som bättre bygger ihop cykelvägnätet i  
Linköping. Det kan gälla nya broar över Stångån eller tunnlar under trafikleder, 
för att ta några exempel. Kartläggningen innehöll också analyser av säkerheten på 
cykelvägnätet, bland annat med hjälp av uppgifter ur den nationella databasen för 
trafikolyckor, STRADA. Det är ett av skälen till att man i Linköping har som mål att 
cykelvägar utmed tungt trafikerade vägar samt cykelvägar vid skolor ska ha belysning.

Även säkerhetsfrågorna har fått sina kampanjer. Vid något tillfälle har spelarna i 
LHC, stadens hockeyklubb, fått vara skyltdockor, vana hjälmanvändare som de är. Vid 
ett annat tillfälle hade musikerna i symfoniorkestern hjälm på huvudet. Ambulans- 
personal har ställt upp på en turné, om det inte varit utryckning, förstås. 

- Svårast, säger Hans, är att få äldre människor att sätta hjälm på huvudet. 

Smala och mörka tunnlar känns inte trygga. Den här är mycket bättre!

BIDR AG GÖR ALL A GL ADA

Låsbara cykelförråd vid Resecentrum, cykelpumpar på offentliga platser och cykel-
barometrar – såna som visar hur många som cyklat förbi under dagen – är bara 
några av många fler cykelinsatser som Linköping jobbat med. Hans berättar gärna 
om alla satsningar, men poängterar att de är ett resultat av gott samarbete mellan 
många parter. Och, förstås, att cykelsamordningen varit en fast tjänst och att det 
har funnits pengar att jobba med. Cykelsamordningen har haft en egen budget för 
det man vill uträtta och har därmed kunnat lägga sitt krut på att planera långsiktigt 
i stället för att ragga pengar från andra håll.

Samtidigt har de externa bidragen, såväl LIP och KLIMP som nu stadsmiljöavtalen, 
självklart en betydelse. I skrivande stund har Linköping fått klart med 36 miljoner i 
bidrag för att utveckla kollektivtrafiken men också ordna med cykelparkeringar och 
cykelvägar, och till viss del för fortsatt mobilitetsarbete.

- Bidrag är viktiga för att sätta igång förändringar, och inte minst politiker brukar 
uppskatta dem, säger Christer Nilsson. Dels pengarna i sig, förstås, dels den upp-
muntran och den uppmärksamhet de för med sig. Det har heller aldrig varit särskilt 
svårt att begära pengar för den här sortens satsningar från våra politiker. Och det har 
även gällt åtgärder som går ut över bilarnas framkomlighet. Som exempel nämner 
både han och Hans de gångfartsgator som inrättats i stan, dvs gågator där såväl cyklar 
som bilar är tillåtna, förutsatt att de anpassar hastigheten till de gåendes villkor.

Cykelpumpar har placerats ut på offentliga platser runt om i staden.

Foto: H
ans Lindberg
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Satsningarna har gett resultat. Redan år 2002 blev Linköping utnämnd till Årets  
cykelstad. Sådana utmärkelser blir man stolt av, och arbetet får status. Med uppmärk-
samheten följer kontakter med andra kommuner och även med städer i utlandet. 
Det blir fler projekt att lära känna och ta del av.

- Av den anledningen är det också så viktigt att man redan från början tänker på 
hur ett projekt ska utvärderas, påpekar Helena Kock-Åström. Det låter trivialt, men 
när man ser hur många projekt som dras igång utan att man egentligen vet vad man 
ska förändra, och efteråt inte vet vad man har förändrat – då är det värt att påpeka 
om och om igen.

BREDA PARTNERSK AP

- Vi har för vana att arbeta i breda partnerskap, fortsätter Helena. Internt i kommunen 
gör vi de flesta aktiviteter ihop med olika kommunala förvaltningar. Det är kanske ett 
arv från Agenda 21-tiden, men också viktigt för att hålla ihop arbetet och skapa ett 
nytt engagemang. På samma sätt samverkar vi gärna med parter utanför kommunen.

Ett exempel man gärna nämner var projektet TEMP som stod för Transport, Energi, 
MiljöProjekt och som genomfördes 2004-2012 i samverkan mellan Linköpings 
kommun, Tekniska Verken (som är ett eget bolag), Östgötatrafiken och dåvarande 
Vägverket. I TEMP jobbade man tillsammans i flera olika teman, där mobilitets-
frågorna var en del, tillsammans med satsningar på biogas, på effektivare energi-
användning och på klimatsmart livsstil. 

VAGA FORMULERINGAR GER STORT SPELRUM

Minorna, då? Vad har gjort att ni inte lyckats med vad ni planerat?

-  Självfallet varierar intresset för frågorna hos politiken, och det får man ju respektera, 
menar Per-Erik. Samtidigt kan intresset i sin tur bero på  hur tydliga kunskaps-
underlag vi försett politikerna. Vi kan ju inte förvänta oss att de ska vara experter 
och ha koll på detaljerna. Samtidigt måste de kunna lita på att vi förser dem med 
riktiga underlag.

Ibland har man också kunnat konstatera att kommunala planer, program och policies 
kan vara vagt formulerade. Det lämnar stora spelrum för hur de ska tolkas och om-
sättas i praktisk handling. Därför, menar alla tre, är det viktigt att de ambitioner 
man har också tydligt sätts på pränt.

Christer Nilsson är inne på snarlika tankegångar.

- Det är förstås viktigt med kloka resonemang om trafikens utveckling och om  
cykelvägnätets stora drag i den kommunala översiktsplanen. Men det är ännu  
viktigare att prata igenom och arbeta in trafiklösningarna i detaljplaner och i inves-
teringsplaner. Det är ju på den nivån som de avgörande besluten fattas; beslut som 
får konsekvenser för decennier framåt.

Därför såg han på sin tid till att jobba i täta samarbeten med alla ansvariga 
planerare. Det blev många veckomöten och många interna utbildningar. Gärna med 
gästande experter som föreläsare och inspiratörer. Man blir - som bekant - sällan 
profet i sin egen stad.
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L U N D
Mobiltestarbete är ingen sommarflört

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Lund växer. Dagens 116 000 invånare ökar med en procent per år. Det innebär att  
1 100 – 1 200 nya invånare ska få tak över huvudet varje år, och därtill möjlighet att 
förflytta sig mellan bostad, arbete, service och fritidssysslor. 

- Den tillväxten har förvisso fler städer i Sverige, nu när urbaniseringen tagit ny fart, 
säger Håkan Lockby, teknisk direktör i Lunds kommun. Det som kanske präglar 
framtiden för oss i Lund än mer är att antalet arbetsplatser växer ännu snabbare. 
Idag är Lund C Sveriges tredje största tågstation, räknat i antal dagliga passagerare, 
ca 40 000. Redan år 2025 beräknas de vara dubbelt så många. Och en stor del av 
dem ska varje morgon ta sig från stationen och upp mot universitets- och högskole-
områdena, mot sjukhuset, Ideon och det nya partikellaboratoriet Max 4, som alla 
ligger längs ett stråk ut mot nordväst från stadskärnan.

Den lite märkliga situationen är att staden expanderar, men vill helst inte växa. I 
alla fall inte till viket pris som helst. För en annan speciell omständighet är att Lund 
omges av några av Sveriges bästa åkerjordar. Den miljömässiga skadan av att bygga 
nya bostäder, arbetsplatser och vägar blir på det sättet större här än på många andra 
håll i landet.

Predikamentet består alltså av tre delar: Staden växer så det knakar. Dess centrum 
utgörs av ett medeltida gatunät som ingen vill slå sönder. Och den omges av jord-
bruksmark som ingen vill exploatera. Går den ekvationen överhuvudtaget ihop?

I Lund finns det en bebyggelse från alla tänkbara tider och av 
blandad kulturhistorisk kvalitet. Men det unika med staden 
är dess medeltida gatunät. Det var en insikt som redan på 
1960-talet ledde till de första stegen mot en hållbar mobilitet. 
Men det var nära ögat att de historiska värdena skulle offras 
i vad som kan beskrivas som Lunds egen almstrid – flera år 
innan almstriden.
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- Jodå, säger Håkan, men det gäller ju att tänka förståndigt. Här som på alla andra 
håll finns det förstås en opinion som vill att vi bygger nya områden med bilberoende 
villamattor, men vi håller emot. Måste vi ta jordbruksmark i anspråk, som nu med 
Max 4, gäller det att skapa andra hållbara värden som i viss mån kan kompensera 
den förlusten. Och den politiska uppslutningen runt den linjen är ändå god.

GENOMBROT TET SOM ALDRIG BLEV AV

Denna relativa politiska enighet har rötter långt tillbaka i tiden, åtminstone till  
tidigt 1960-tal. Det var ju en tid då man sällan var särskilt sentimental när det 
gällde att bana plats för den växande bilismen. Det var gyllene tider för både  
genomfartsleder och ringleder. I Lund hade man räknat ut att det behövdes en stor 
genomfartsled från öst till väst, tvärs genom stadskärnans södra delar. Leden fick 
det tvetydiga namnet Genombrottet. I god tid innan beslutet skulle fattas började 
staden köpa upp den mark som skulle behövas.

- Det går fortfarande att se rivningstomter från den tiden, påpekar Håkan och gav 
mig därmed ett svar på min undran om ett antal konstigt utformade kvarter som 
jag iakttagit under en promenad kvällen innan. 

Men ett gryende miljöintresse ledde till allt mer omfattande protester, och med en 
enda rösts övervikt beslöt kommunfullmäktige 1968 att skrinlägga planerna på  
Genombrottet. I stället skapade man en trafik- och miljökommitté, sannolikt en 
av landets första, med uppdrag att pröva andra alternativ. Det kanske inte var helt 
nödvändigt att låta biltrafiken vräka sig fram genom den medeltida staden?

Därefter gick det fort. Redan år 1971 började man stänga av gator för genomfartstrafik. 
Med Låset stängde man av trafiken runt Stortorget för allt utom varuleveranser, 
och en rad andra åtgärder gjorde att genomfartstrafiken blev starkt begränsad.

- Men det allra viktigaste var nog att denna kovändning också skapade nya sätt 
att tänka på konflikten mellan stadsmiljö och framkomlighet, menar Håkan. Man  
började göra helt andra avvägningar. Någon har menat att man slutade planera så-
väl ”för” som ”mot” bilismen för att i stället planera för människor.

ANSTÄLLDE BETEENDEVETARE

Nu bör man hålla i minnet att de här begränsningarna i första hand gällde den  
medeltida stadskärnan och inte så mycket resten av kommunen. I mitten av 1990-talet 
kom, som på andra håll, oroande mätningar som visade på höga halter bensen i 
stadsluften. Och bensenhalterna hänger i hög grad samman med biltrafik.

Kommunen reagerade genom att tillsätta en utredning för att ta ett helhetsgrepp 
om trafikfrågorna. Den leddes av kommunstyrelsens ordförande vilket säger  
något om vilken vikt frågan fick. Några år senare lanserades ett omfattande program  
under den något märkliga titeln LundaMaTs. För den oinvigde kan det vara svårt att 
veta att förkortningen anspelade på ett nationellt samarbete från samma tid. Det 
kallades MaTs som i sin tur var en förkortning för Miljöanpassat TransportSystem.

LundaMaTS innehöll en rad olika åtgärder, från traditionell trafikstyrning till ett 
målinriktat arbete för beteendepåverkan. Med tanke på att det senare ännu är en 
främmande fågel på många kommuners trafikkontor var det än mer häpnadsväck-
ande att Lund anställde beteendevetare – på gatukontoret. Man inrättade också ett 
av Sveriges första mobilitetskontor – till viss del med hjälp av LIP-bidrag, dvs bidrag 
inom de lokala investeringsprogram som kommuner kunde söka från regeringen. 
Man investerade tungt i olika åtgärder och lät det kommunala miljöanslaget till stor 
del gå till att betala räntor och amorteringar.

Det hela är en satsning och ett sätt att tänka som på de flesta håll skulle vålla stora 
protester inom den lokala politiken. Men Håkan Lockby menar att besluten fattades 
i stor enighet, fortfarande med samsynen kring stadskärnans värde som utgångs-
punkt. Det gällde inom såväl politiken som inom förvaltningsleden. 

 -Redan från början var vi noggranna med att sätta upp mätbara mål och att verkli-
gen följa upp verksamheten, berättar Håkan. Vi som fick uppdraget fick ju också ett 
stort förtroende från politiken, och det måste man ta på största allvar. Vi var också 
noga med att skapa uppmärksamhet kring de åtgärder vi genomförde. Jobbar man 
med beteendepåverkan är det ju inte alltid det syns så tydligt på stan. Så ja, det blev 
många invigningar och andra event.

BÄT TRE PR ATA HUR ÄN VARFÖR

Efter tre års mobilitetsarbete var det dags för en större utvärdering av LundaMaTs. 
I den fann man minst ett allvarligt fel: Alltför mycket energi hade lagts på att prata 
om grundargumenten; om varför trafiken behövde minska. Det var onödigt efter-
som alla var eniga om den saken. Betydligt viktigare var att prata om hur föränd-
ringen skulle gå till.

LundaMaTs innehöll bland annat en dörrknackningskampanj. Det hör ju inte till 
vanligheterna att kommunens anställda går ut för att prata med medborgarna en 
och en, och satsningen innebar betydande risker. Man kunde ju få förödande kritik 
för att slösa med pengar och för att försöka påverka människors fria vilja. Men dörr-
knackarna, som i regel var anlitade studenter som fått en särskild utbildning för  
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ändamålet, fokuserade på hur bilfria färdsätt bidrog till bättre privatekonomi och 
till bättre hälsa och även till minskat tidsspill. De var också noga med att alltid ge 
positiv återkoppling och alltid ha intressanta erbjudanden till den som öppnade 
dörren. Så ja, dörrknackning tar tid, men i detta fall gav det också mycket positiv 
respons.

Efter 20 000 knackade dörrar har man nu gått över till att knacka på endast hos 
nyinflyttade. Ambitionen är att ha träffat dem inom ett halvår. Då finns det fortfa-
rande goda möjligheter att lotsa dem in i nya resmönster.

- Tidigare jobbade vi också med att lyfta fram miljöbilar, bland annat på årliga miljö-
bilsmässor, säger Håkan. Det har vi slutat med eftersom vi tycker att begreppet miljö-  
bil är tillräckligt etablerat och att det numera får vara bilbranschens eget ansvar. En 
av de parter som kritiserat oss för det, och för att inte hjälpa miljöbilarna på traven 
genom t ex gratis parkering, är faktiskt ni på Gröna Bilister, tillägger han med ett 
skratt. Vi kan förstå kritiken, men i en trång stadskärna med medeltida struktur 
vill vi prioritera gående och cyklister. Men visst, även vi jobbar för fler laddstolpar 
med stöd från Klimatklivet. Dessutom jobbar vi på att gå över till elbussar. Och så 
har vi den stora satsningen på spårvagnar som ska hjälpa alla nya arbetspendlare 
att komma från och till järnvägsstationen.

I Lund var man tidig med att flytta mobilitetsarbetet från en projektorganisation 
och in i gatukontorets ordinarie verksamhet. Det är en tydlig markering av att  
mobilitetsfrågor är en del av den ordinarie verksamheten och en del av den ständigt 
pågående trafikplaneringen och styrningen.

- Mobilitetsarbete är ingen sommarflört, slår han fast. Och jobbar man med trafik 
ska man sitta på gatukontoret.

ARBETSPL ATSER MED OLIK A GENSVAR

Idag riktar man in arbetet allt mer mot samarbete med enskilda företag och  
arbetsplatser. Det finns goda argument för det. Parkeringsplatser kostar pengar för 
företaget, och redan de medarbetare som byter från bil till buss får mer motion och 
bättre hälsa. Steget över till cykelpendling får förstås än mer dramatiska effekter. 
Dessutom är det för många företag också en profil- och policyfråga. 

- Vi får i regel bjuda in oss själva, men är å andra sidan oftast välkomna, säger  
Håkan. Ett typiskt upplägg är att vi finns till hands för samtal i lunchrummet, och 
att vi tillsammans med Skånetrafiken kan erbjuda gratis busskort till den som är 
intresserad av en prova-på-period. Men visst: Medan vissa företag är positiva är 

andra helt likgiltiga. Det är svårt att veta på förhand och det är knappast kopplat 
till branscher. Men utvecklingsföretagen på Ideon är ofta intresserade, likaså sjuk-
husets olika avdelningar.

Arbetspendling sker ju ofta över en kommungräns, och pendlingstrafiken kräver 
därför samarbete mellan flera parter. Håkan Lockby är positiv till de samarbeten 
Lund är involverade i – med grannkommunerna, med Region Skåne, med Skåne-
trafiken och med Trafikverket. Han pekar på att man t ex genomför gemensamma 
åtgärdsvalsstudier för hela arbetsmarknadsregionen.

Och slår prognoserna in – att Lund C om några år kommer att ha kanske 80 000 
dagliga resenärer på väg till och från jobbet – är ett sådant samarbete givetvis  
ett måste. 
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M A L M Ö
Korta bilresor är löjliga men många tar bilen ändå

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Visst behöver man se över trafiken i en stad av hänsyn  
till miljön, klimatet och människors hälsa. Men en god  
trafikplanering är viktig även för att förstärka den sociala  
integrationen och minska de ekonomiska skillnaderna.  
När Malmö talar om hållbar mobilitet är det i regel de  
sociala aspekterna som står i fokus. Vinsterna för miljön  
och plånboken får man på köpet.

Ett mobilitetskontor? Vad ska det vara bra för? En plats där man kan få reda på att 
man borde cykla mer och kör bil mindre?

Jag minns min egen skepsis när jag besökte Malmö i samband med bostads- och 
byggmässan Bo01 sommaren 2001. I Malmö hade man blåst rent det gamla varvs- 
och industriområdet i Västra Hamnen och byggt en helt ny stadsdel, och nu lockade 
man stora skaror besökare till den omfattande utställningen. Mitt i vimlet såg man 
också de nedersta våningarna på det som så småningom skulle bli stadens nya land-
märke – Turning Torso. Och i anslutning till utställningsområdet låg ett mobilitets-
kontor, sannolikt ett av Sveriges första.

Inte så att jag var negativ till budskapet – tvärtom. Jag hade bara lite svårt att förstå 
poängen med kontoret. Det visade sig att jag nog inte fullt ut hade insett vad ett 
sådant kontor skulle kunna åstadkomma.

- Bo01 var en mycket tydlig startpunkt för vårt mobilitetsarbete, säger Linda Medberg, 
chef för projektenheten vid Gatukontoret. Vi hade fått pengar från staten  
genom de lokala investeringsprogrammen, LIP, och fokuserade på en utställning 
med beteenden, elbilar och varutransporter i fokus. Verksamheten under mässan 
kunde verka lite provisorisk, men tanken var redan då att den skulle permanentas. 
Den bottnade i insikten att informations- och påverkansarbete är en viktig del av 
ett effektivt och hållbart transportsystem.
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EN FLUGA?

I Malmö har mobilitetsarbetet hela tiden legat på Gatukontoret, om än med nära 
kontakt till miljöförvaltningen. Det är en modell som både Linda och trafikstrategen 
Peter Håkansson beskriver som ”jättebra”.

- Här finns pengar, resurser och en närhet till dem som ska genomföra stadens  
åtgärder i trafikmiljön, menar Linda. Men det tog sin tid innan mobilitetsarbetet 
blev ordentligt integrerat i det övriga Gatukontoret, eftersom det handlar om helt 
andra arbetsmetoder än vad man är van vid. 

Nej, medborgardialog och påverkansarbete är kanske rätt långt från det man tradi-
tionellt sett fått lära sig på utbildningarna i trafikplanering. Men, menar Peter, det 
håller på att ändras. De nyutbildade trafikplanerarna är mycket mer vana vid att 
dialogen är en värdefull del av arbetet.

En dåvarande chef beskrev Mobility Management som ”en fluga” – ett numera  
klassiskt uttryck för vad man tror är snabbt övergående fenomen. Men det en-
gagemang för klimatfrågor som växte fram 2006-2007 ändrade inställningen till  
arbetet. Till det kom att Malmö hade återkommande problem med kvaliteten på 
stadens luft. Man överskred miljökvalitetsnormerna för kväveoxider, vilket enligt 
lag tvingar staden till åtgärder.

Trafikmiljöenheten kunde fortsätta sitt arbete och utvidga sin verksamhet. Externa 
stöd bidrog. Efter LIP fick man pengar från efterföljaren KLIMP (klimatinveste-
ringsprogram). Åren 2005-2009 gick Malmö med i EU-projektet Civitas, med stora 
pengar och internationella nätverk att utnyttja. 

Malmöborna lärde känna verksamheten genom olika kampanjer: För ökad cykling 
och kollektivtrafik, för att barn och ungdomar ska gå och cykla till skolan. Före-
tag fick besök och informationsmaterial och nyinflyttade blev erbjudna rådgivning.  
Internt, bland kommunens 25 000 anställda, jobbade man sig igenom förvaltning 
efter förvaltning med information, tävlingar och personlig rådgivning. Tillsammans 
med förvaltningsledningarna gick man igenom behoven av tjänstebilar och möjlig-
heterna att minska utsläppen genom bättre fordonsförvaltning.

LÖJLIG –  ET T ORD SOM MÄRKS

En kampanj har dock satt Malmö på mobilitetskartan mer än någon annan, kanske 
mest för det något kaxiga namnet ”Inga löjliga bilresor”. Ordvalet kan provocera, 
men gör också budskapet tydligt. Som i så många andra kommuner visade de lokala 

resvaneundersökningarna att varannan bilresa var kortare än fem kilometer. I en 
platt och redan rätt tät stad som Malmö är det högst troligt att samma resa hade 
gått betydligt snabbare om den hade skett med cykel. Lägg därtill alla andra för-
delar för den som reser i form av sparade pengar, färre köer, motion och rosor på 
kinderna. Samt, förstås, fördelarna för samhället i form av friskare luft, mindre 
trängsel och mindre buller.

Kampanjen fick, namnet till trots, en positiv ton genom att peppa cykling och  
cyklister. Den fick tydlig form och färg (orange) för att bli lätt att känna igen. Till 
exempel skickade man ut en stor grupp cyklister, med cykelhjälm och orange tröjor, 
för att mäta de verkliga körtiderna mellan olika platser i staden. Malmöborna fick också 
möjlighet att skriva ned sina löjligaste bilresor. Det hjälpte dem att dels reflektera över 
saken som sådan, dels att bikta sina ”synder” – eller snarare frustration. Många 
känner sig tvungna att ta bilen fast de helst skulle slippa. Den malmöbo som be-
skrev den löjligaste bilresan belönades – givetvis med en cykel.

Även cyklister kan behöva sina rondeller, som här i Malmö. Notera cykelräknaren till vänster.
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Tillsammans med industridesigners funderade man också på hur cyklingen skulle 
kunna premieras även rent fysiskt. En av innovationerna var särskilda räcken fram-
för rödljusen. Då slipper cyklisten att hoppa av sadeln och sätta foten i backen – en 
hand på räcket duger gott för att hålla balansen i väntan på att få cykla vidare.

Det provocerande ordet ”löjlig”, då? Jo, visst blev en del personer förbannade. Men 
sammantaget, visade mätningarna efter kampanjen, tyckte 80 procent av Malmö-
borna att kampanjen var en bra satsning. Och, vad som kanske är viktigast: De  
löjligt korta bilresorna minskade från 50 till 38 procent.

SOCIAL HÅLLBARHET ÄR MÅLET

Idag rankas Malmö som en av världens bästa cykelstäder och varje dag görs mer än 
100 000 cykelresor på mer än 50 mil cykelvägar. Backarna är få och säsongen lång. 
Flera gånger har Malmö också korats till bästa svenska cykelstad. Men: Bilresorna, 
även de löjligt korta, är fortfarande många. 

- Nu har kommunfullmäktige just antagit en ny trafik- och mobilitetsplan, TROMP, 
berättar Peter, som också varit en av planens författare. Där har vi ambitionen 
att andelen bilresor i staden ska minska från runt 40 till runt 30 procent år 2030.  
Tanken är att andelarna cykel och kollektivtrafik ska öka i stället. Andelen bilresor 
i inpendlingen ska på samma sätt minska från 62 till 50 procent, framför allt genom 
mer och bättre kollektivtrafik.

Men det är inte en ny fördelning mellan färdsätten som är målet i trafik- och  
mobilitetsplanen. De är snarare indikatorer på att man lyckats göra trafikplanering-
en till en del av en bredare politisk utmaning – den hållbara samhällsutvecklingen. 
I Malmös uttolkning av detta så slitna och uttjatade begrepp gör man de sociala 
aspekterna till mål, de miljömässiga till ramar och de ekonomiska till medel. Eller, 
lite enklare uttryckt: Målet med all utveckling är att göra samhället bättre för dem 
som bor där. Naturen – eller miljön om man så vill - sätter gränser för vad som går 
att göra, och det är innanför samma gränser som den ekonomiska utvecklingen får 
skapa välstånd och värden. 

Därför är det knappast en slump att de sociala aspekterna dyker upp tidigt och tydligt, 
såväl i den skrivna dokumentationen som i vårt samtal. De är ju ändå målet för 
verksamheten.

- Hälften av Malmös invånare är under 35 år, berättar Peter Håkansson. Många är ny-
anlända och många har en ansträngd ekonomi. De behöver kunna ta sig till skolor, 
utbildning och arbetsplatser. Då blir en god tillgänglighet i form av cykelmö 

ligheter och kollektivtrafik viktig för att minska den ekonomiska segregationen. 
Vi har också sett i våra mätningar att kvinnor väljer kollektivtrafik i långt högre 
utsträckning än mån – faktiskt i en sådan omfattning att vi skulle komma nära våra 
mål redan idag om männen valde resor på samma sätt. 

Äldre och funktionsnedsatta är andra grupper som inte kan ta den egna bilresan för 
given. För alla dessa grupper – och tillsammans är de en stor andel av befolkningen 
– är en hållbar mobilitet en direkt fråga om ökad tillgänglighet. En väl fungerande 
gång-, cykel- och kollektivtrafik gör att man lättare kommer ut i stadslivet och i 
arbetslivet. Färre löjliga bilresor i staden ökar möjligheterna för den verkligt angelägna 
trafiken, t ex färdtjänst och varuleveranser, att komma fram smidigt. Därför är  
trafik- och mobilitetsplanen även en fråga för den kommission för social hållbarhet 
som inrättats i kommunen.

Kanske är det också därför som Malmö är den enda stad jag besöker där man pratar 
om parkerings-politik. Det är inget fel med begrepp som normer och riktlinjer, som 

Ju fler som går och åker kollektivt, desto högre kapacitet får trafiksystemet, samtidigt som ytan 
räcker till bättre. Efter Malmös trafik- och mobilitetsplan 2015.
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man oftast pratar om i andra kommuner, men ordvalet är knappast en slump. Även 
parkeringsfrågor kan vara en del av ett politiskt projekt.

MÅLEN ST YR ,  INTE PROGNOSERNA

Malmö växer. Till år 2030 räknar man med närmare 100 000 nya invånare och med 
kanske 50 000 nya arbetsplatser, allt räknat innanför Yttre Ringvägen.  Dessutom 
hoppas man, förstås, på fler besökare och fler turister. Fler invånare och fler arbets-
tillfällen innebär ökande transportbehov. 

Det är skillnad på andel och antal. Trafik- och mobilitetsplanen anger ju att andelen 
bilresor ska minska från 40 till 30 procent för att nå de uppsatta målen. Dock kommer 
antalet bilresor inte att minska med mer än 5-15 procent. När resorna blir fler är 
det i stället cykel och kollektivtrafik som ska stå för den nya trafikförsörjningen. 
Cyklingen förväntas öka med 60-75 procent och kollektivtrafiken med 40-55 pro-
cent. De här förändringarna ser givetvis olika ut på olika håll i staden. I trafik- 
och mobilitetsplanen är Malmö indelat i 15 olika områden, med prognoser för hur 
många fler invånare de kommer att få och för trafiken kommer att förändras. Även 
om det generella mönstret är detsamma – cykel och kollektivtrafik ökar och biltrafik 
minskar – finns också undantag i nybyggnadsområden där man räknar med att bil-
trafiken också kommer att öka. 

- Det är ju faktiskt ingen som säger att bilar ska förbjudas i staden, säger Peter. Det 
handlar om att få till en väl fungerande balans mellan de olika trafikslagen.

Trafik- och mobilitetsplanen slår fast att det är målen som ska styra planeringen, 
inte prognoser. Prognoser är ju i regel bara uppräkningar av den utveckling man sett 
hittills. Eftersom det är just den utvecklingslinjen man vill avvika från verkar ju 
den sortens målstyrning högst rimlig. Ändå är det ett ovanligt och lite utmanande 
sätt att planera för framtidens trafik.

Peter Håkansson tror dock att målstyrning kommer att ersätta prognosstyrning i 
alla de städer där man har en ökad förtätning som planeringsideal. Och det kom-
mer att kräva sina offer. Hittills har det mesta arbetet för bättre gång, cykel och 
kollektivtrafik kunnat ske utan att begränsa biltrafiken. Framöver kommer man att 
behöva prioritera på ett annat sätt. 

- Vi räknar förstås med att det blir protester ibland, säger Peter. Det gör det ju redan 
nu, eftersom vanebilister har svårt att acceptera att deras framkomlighet begränsas 
av nya körfält för buss eller av bättre cykelvägar.

- Det gör ju också vårt arbete med Mobility Management ännu viktigare, kommen-
terar Linda. Det är en sak att skapa goda alternativ till biltrafiken, men en helt an-
nan att kunna berätta om dem och på uppmuntra invånarna att använda dem. För 
att kunna det gäller det ju att förstå invånarnas såväl behov som vanor. Redan idag 
har vi tagit fram metoder att använda i samband med vägombyggnader. Där blir det 
ofta svårt att komma fram under byggtiden. Ju mer vi kan avlasta vägnätet, desto 
bättre för trafikanterna och säkrare för vägarbetarna. Dessutom kan det vara ett 
bra sätt att möta den argsinta kritik som annars hamnar i Gatukontorets växel. 

ALLT FLER PENDL AR ÖVER KOMMUNGR ÄNSEN

- Ni tycks ju ha prövat på det mesta i mobilitetssvängen, säger jag. Finns det något 
ni ångrar att ni gjort, eller något ni skulle gjort annorlunda idag?

- Visst har vi lärt oss mycket under resans gång, säger både Peter och Linda. I efter-
hand kan vi se att vi borde jobbat mer utåtriktat gentemot övriga förvaltningar i 
staden, och bättre knutit an till deras ordinarie verksamhet. Vi har också funnit att 
arbetet att nå ut via företag är tidskrävande och ibland kan gå trögt. Detsamma gäl-
ler den personliga rådgivningen till enskilda Malmöbor. Den är förvisso värdefull, 
men resurskrävande.

Kontakten med kranskommunerna är ytterligare en fråga som man önskar att man 
hade tagit tag i tidigare. Dels hade många av kampanjerna kunnat genomföras i fler 
kommuner samtidigt, med större effekt till en marginell merkostnad, dels behöver 
man samarbeta kring den stora inpendlingen till Malmös alla arbetsplatser. Här, 
som i övriga landet, sker en allt större pendling över kommungränsen. I det per-
spektivet blir det allt underligare – läs obegåvat – att trafikplaneringen fortsätter 
att vara en angelägenhet för den enskilda kommunen.

FR AMTIDEN I  K IK AREN

Å andra sidan har man också hunnit pröva några riktigt annorlunda och krea-
tiva projekt. Peter berättar om Framtidskikaren som placerades på olika platser i  
Malmö. Den ser ut som en vanlig utsiktskikare men innehåller datoranimationer 
av hur samma plats kan se ut i framtiden. Rikta kikaren mot en trist p-plats och du 
får skåda grönska och uteserveringar. Det du ser är tolkningar av vad Malmöbornas 
egna idéer om hur biltrafiken kan minska.

- Det kan ju vara svårt att föreställa sig vilka kvaliteter man vinner när man begränsar  
biltrafiken vid ett torg. Det är lättare att fastna i dagsaktuella problem som vad som 
händer när p-platsen tas bort. Därför tog vi fram framtidskikaren tillsammans med 
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Vad mer kan en cykelpendlare behöva? Det ska vara 
lätt att göra rätt, som här vid Malmö central!

ett innovativt företag här i stan. Men idén som sådan ska vi tacka Malmöborna själva 
för. Den var en av många, många som strömmade in under en tidigare kampanj.

Dags att återvända till tåget. På min promenad till Malmö C får jag stanna upp och 
låta bussen passera. Det är nu inte vilken buss som helst. MalmöExpressen är en 
24 meter lång, dubbelledad buss som drivs av biogas och el. Specialtillverkad för  
Malmös behov och för att gå i särskilda, högeffektiva stråk, nästan som en spår-
vagn. Väl framme vid stationen och med tid över passar jag på att stega upp den 
geniala cykelparkeringen i två våningar (det är lite nördigt, jag inser det). På 300 
kvadratmeter finns det plats för uppåt 200 cyklar – och det är fullt. Hade man gjort 
p-platser av samma yta hade den räckt till 20 bilar som mest. Faktor tio i full prydno. 

Nu har jag mer än väl förstått vad man kan ha ett mobilitetskontor till. Men det var 
ju synd att det inte fanns någon framtidskikare på Bo01.
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N O R R K Ö P I N G
Städar med framgång framför egen dörr

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Frågan är om inte Norrköping är en av de svenska städer som gått igenom den mest 
dramatiska utvecklingen under de senaste årtiondena. Staden med textilindustri-
erna – ”Sveriges Manchester” – drabbades hårt av textilkrisen på 1970-talet och åkte 
senare på ytterligare smällar när stora industrier plötsligt lades ned. Ändå har man 
kommit igen, ofta i ny skepnad. Den som händelsevis tror att Norrköping fortfarande 
är en glåmig och trist industristad bör nog ta sig en tur dit för att uppdatera sig.

Idag är industrilandskapet runt Motala Ström tillsnyggat och omvandlat på ett som 
blivit en förebild för många andra städer. Stora delar används av universitetsfilialen 
Campus Norrköping, och andra delar hyser såväl spännande muséer som konsert-
lokaler. Där finns också mer moderna företeelser som t ex ett forskningscentrum för 
visualisering, där man utvecklar det senaste inom presentationsteknik och visuella 
upplevelser. Självklart får man som besökare ta del av resultaten. Det är tätt mellan 
krogarna och kaféerna, förstås, och kors och tvärs över det brusande vattnet leder ett 
intrikat system av broar och gångbryggor. Högsta hipfaktor råder i en stadsdel som 
hade kunnat vara jämnad med marken om lite andra omständigheter hade fått råda.

UTÅTRIK TADE NÄT VERK

Jag har haft anledning att följa Norrköpings förvandling från trött till pigg stad 
under sisådär  25 år, och har också sett hur det strategiska miljöarbetet varit en 
del av förnyelsen. Ett särdrag i Norrköping har varit ambitionen att involvera så 
många invånare som möjligt i olika nätverk för miljö och hållbar utveckling, både på 

Norrköpings miljöarbete har länge varit extremt utåtriktat 
och synligt. Idag jobbar man mer inåt, med processer i den 
egna organisationen. Det kan se ut som att man dragit sig 
tillbaka, men det kan också vara en offensiv strategi.
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hemmaplan och i de globala sammanhangen. Få städer har, tror jag, ordnat samma 
spektrum av utåtriktade aktiviteter. Ibland har kombinationerna överraskat. Jag 
har själv haft förmånen att leda en debattkväll om EU:s kemikalielagstiftning – på 
den fullsatta lokala jazzklubben. Det säger något om den kreativa kraften.

Frågorna om hur man skulle kunna stödja stadens cyklister kom upp redan på 
1990-talet. Några år in på det nya årtusendet breddade man frågorna till att gälla håll-
bart resande, och tog in frågor om kollektivtrafik och även stadsplanering i processen. 
Norrköping gick också, tillsammans med Jönköping, Linköping och Uppsala, in i  
projektet Den goda staden som drevs av dåvarande Vägverket, sedermera Trafikverket. 
 Det faktum att Norrköping fick en inbjudan ”utifrån” om att vara med i projektet 
betydde mycket för frågornas status internt i den kommunala organisationen.

- Det omfattande arbetet med olika nätverk innebar ju mycket fokus på trafikfrågor, 
berättar Jannica Schelin. Hon jobbar som processledare och koordinator i Norrköpings 
kommun och har funnits i kommunen sedan 2003. Mycket av det vi gjorde då skulle 
kallas för Mobility Management idag, men det begreppet var inte särskilt etablerat 
på den tiden.

I Norrköping satte man upp teaterpjäser, med kommunens processledare aktiva ända 
in i manusskrivandet. Man ordnade filmvisningar och medverkade i allsköns lokala 
evenemang. Kommunen gjorde kartor som vägledde till lokala, bra miljöval och 
hade informationsmackar där det gick att lära sig mer om förnybara drivmedel. Allt 
ordnat med en tydlig fingertoppskänsla för vad olika målgrupper vill och behöver 
för sitt engagemang.

FOKUS PÅ INTERNA PROCESSER

Idag jobbar Jannica desto mer internt, med plats på kommunstyrelsens kontor i 
Rådhuset, för övrigt ett av Sveriges ståtligaste. Man kan ju se det som att arbetet 
blivit mer tillbakadraget och osynligt, men Jannica menar att det på ett sätt är 
tvärtom. Här får hon möjligheter att utveckla det hållbara resandet, genom att ställa 
relevanta krav när nya tjänstefordon ska upphandlas, och genom att vara med i 
arbetet med nya policies, planer och styrdokument. Hon har varit och är fortsatt 
involverad i att skriva planeringsdokument om allt från parkering till kollektivtrafik, 
cykel och gång. I dagsläget pågår också mycket planeringsarbete för att förbereda 
Norrköping på den nya järnvägssträckningen Ostlänken som är en del av den tänkta 
 höghastighetsbanan genom södra Sverige.

- Jag tycker att jag sitter på rätt plats i kommunen, sett till det uppdrag jag har. Jag 
har ett tydligt mandat och ett tydligt stöd från kommunens ledning som kommer till 

nytta i kontakten med de olika förvaltningarna. Tjänsten är en fast anställning som 
inte är beroende av externa projektbidrag eller annan, mer tillfällig finansiering.

Däremot, eller kanske som en konsekvens, har hon ingen egen budget för externa 
projekt. När det är dags för utåtriktat arbete får det ske i samarbete med någon av 
förvaltningarna som kan ta omkostnaderna, eller genom att söka externa projekt-
pengar. Sånt tar tid och kraft. Jannica beskriver det själv som att hon får ”röra i alla 
grytor” och att det goda samarbete hon har med förvaltningarna och deras chefer 
också utgår från förmågan att driva de frågor hon är anställd för utan att förden-
skull bli tjatig.

 -Det är lätt att bli lite för ivrig när man vill mycket. Det gäller att ta det lugnt, ha 
tålamod, inse att processer tar tid och att man inte tjänar på att stånga sig blodig. I 
bästa fall sår man frön till idéer som andra gör till sina. Då blir det lättare verkstad.

Bilden bekräftas av Åke Ståhlspets som jag pratar med på telefon. Åke har jobbat 
med mobilitetsfrågor i flera städer, däribland Gävle och Linköping, men är nybliven 
pensionär efter en avslutande period på Trafikverket. Han har också ingått i styr-
gruppen för hållbart resande i Norrköpings kommun, tillsammans med en rad 
tjänstemän men däremot inga politiker.

- Norrköping gör ett bra internt arbete. Man har kommit långt när det gäller att 
skaffa bilar och andra fordon med liten miljöpåverkan, och man har varit modig när 
det gällt att dra ned på antalet gratis p-platser för anställda – en fråga som alltid 
är kontroversiell. Och de olika förvaltningarna har kommit långt i att ta fram bra 
resepolicies som dessutom är väl förankrade hos personalen, enligt min bedömning. 
I en så stor organisation som Norrköpings kommun är det dessutom helt motiverat 
att ha en heltidstjänst för den här sortens processledning.

RISK AT T MAN TAPPAR TEMPOT

Utan att vilja kritisera modellen tycker han ändå att den har sina problem. För-
valtningscheferna är i och för sig välvilliga, men hinner eller mäktar kanske inte 
alltid med att prioritera frågorna om hållbart resande. Det är svårt att bära med 
sig uppslag och idéer hem från styrgruppsmötena och sedan omsätta dem i den 
egna förvaltningen. Det riskerar att sänka tempot och kanske också engagemanget. 
Dessutom är det inte självklart att den uppbackning som finns i kommunstyrelsen 
också finns ute i de olika nämnderna.

Åke kan också återvända till den tid då dåvarande Vägverket hade det s k sektors-
ansvaret, ett uppdrag från regeringen att aktivt stödja kommunerna i deras arbete. 
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Det gav möjlighet att bidra med både expertstöd och i vissa fall med pengar. Även 
de tider då staten erbjöd bidrag genom LIP (lokala investeringsprogram) och KLIMP 
(klimatinvesteringsprogram) blickar han tillbaka på som perioder då det skedde 
många framsteg ute i kommunerna.

- Det rent psykologiska stöd som det innebär att få kanske 30 eller 50 procent av 
åtgärderna betalda hjälper kommunerna att göra mycket mer än de fick ersättning 
för. På så vis ger statsbidragen en mycket större utväxling i verkligheten än vad som 
syns i återrapporteringen.

TUSENTALS AMBASSADÖRER

Men gränsen mellan internt och externt arbete är inte alltid helt glasklar. I Norrköpings 
kommun finns nästan 10 000 anställda. Ju tydligare deras arbete präglas av idén 
om ett hållbart resande – och det fungerar i praktiken – desto troligare att de går 
hem som de bästa av ambassadörer för en god sak. För kommunen som sådan är 
det också en trovärdighetsfråga. Det handlar om något så självklart som att städa 
framför egen dörr.

Dessutom har inte det externa arbetet alls upphört. Tillsammans med Linköpings 
kommun har Norrköping exempelvis jobbat för lösningar som gör att anställda i ex-
terna köpcentra ska kunna slippa ta bilen till och från jobbet. Och tillsammans med 
Östgötatrafiken har man genomfört såväl marknadsundersökningar som provapå-
kampanjer, där inbitna bilister fått ett gratis busskort under en period, som en hjälp 
att byta en vana mot en annan.

Jannica nämner också att man nu är inne i en spännande process kring Inre Hamnen, 
som nu är på gång att göras om till stadsmiljö. Här samlas kommunen och de åtta 
olika byggherrarna för att jobba med ett gemensamt kvalitetsprogram som bland 
mycket annat också omfattar miljöhänsyn, hållbart resande och Mobility Manage-
ment. Programmet ska ta fram baskrav som alla parter följer, och spetskrav för den 
som vill sätta just lite spets på sitt byggande. Inbyggda bilpooler, lådcykeluthyr-
ning, realtidsvisning av busstider hemma i lägenheten – här finns många idéer att 
förverkliga.

Och, tänker jag efter avslutad intervju, i Norrköping har man hållit fast vid sina 
gula spårvagnar genom alla år. Tidvis har de framstått som en smärre museijärn-
väg. Idag är de kanske mer än det mesta ett uttryck för en hållbar mobilitet.
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T R O L L H Ä T T A N
Fokus på gas i Sveriges Detroit

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Trollhättan är varken världens vackraste eller mest spännande stad. Jodå – området 
runt slussarna och de branta klippor som förr omgav Trollhättefallen är dramatiskt 
och fascinerande. Men Trollhättan har ju inte grannstaden Vänersborgs småstads-
charmn, till exempel. Ändå har staden en alldeles särskild lyster, i alla fall för mig.

Dels fascineras jag av en industristad som åkt på snyting efter snyting i form av att 
stora arbetsplatser läggs ned – men som varje gång rest sig som en fågel Fenix. Dels 
har det i flera decennier varit en stad som gjort så mycket så rätt och så tidigt när 
det gäller lokalt miljöarbete. När Trollhättan fick kungens miljöpris 1996 var det en 
ovanligt väl vald pristagare, för få kommuner hade nog ett lokalt Agenda 21-arbete 
av samma bredd och djup.

Därför blir jag lite överraskad när jag promenerar en runda i Trollhättan för att se 
hur den hållbara mobiliteten ser ut i praktiken. För gågatorna, gångfartsgatorna 
och cykelfartsgatorna är inte många. Här tillåter man biltrafiken att dominera. Det 
har jag inte sett, eller velat se, förut.

- Du måste hålla i huvudet att Trollhättan är en bilstad i själ och hjärta, säger  
miljöstrategerna Rose-Mari Sandstedt och Åsa Olsson och energisamordnaren Johan  
Andersson när jag träffar dem en stund senare. Här har bilindustrin länge varit viktig 
och i vårt omland finns en hel rad mindre orter där bilindustrins underleverantörer är 
den dominerande arbetsgivaren. Det är klart att det syns i hur stan utformats.

I Trollhättan insåg man tidigt att källsorterat avfall hör-
de framtiden till. Av soporna gjorde man gas, och med 
gasen drev man bussar och bilar. Länge har man haft 
biogasen i fokus men nu blickar man vidare mot såväl 
elbilar som cyklar och linbanor. 
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TÄT T MELL AN INGENJÖRERNA

De interna resvaneundersökningarna visar att andelen biltrafik i staden är uppe-
mot 60 procent. I den mån det går att jämföra undersökningar från olika städer – 
det bör man göra med en stor nypa salt – är det mycket. Däremot är det tätt mellan 
ingenjörerna i staden. Inte så att det finns något naturligt, omvänt samband, men 
tillsammans tecknar det ändå bilden av en teknikstad i allmänhet och en bilstad 
i synnerhet. Ibland kallas ju Trollhättan för Sveriges Detroit, med den betydande 
skillnaden att staden inte gått på knäna när bilindustrin gjort det.

Vi backar bandet till 1990-talet och till den period i kommun-Sverige som präg-
lades av begreppet Agenda 21. Alla lokala samhällen över hela världen hade upp-
manats av FN att ta fram långsiktiga planer för hållbar utveckling. I Sverige, med 
det relativt starka kommunala självstyret, slöt kommunerna upp mangrant – men 
ambitionerna och tempot var av mer blandad art. Några gjorde nog jobbet mest för 
syns skull, medan de flesta såg det som ett viktigt och självklart bidrag till minskad 
miljöförstöring. Några gick längre och tycktes se det lokala Agenda 21-arbetet som 
ett tillfälle att förutom miljöskyddet också utveckla den egna kommunen och den 
vägen attrahera nya arbetsgivare och nya invånare.

Förvånande ofta var det de klassiska industriorterna som tog detta mer strategiska 
grepp. Och få gjorde det så tydligt och genomgripande som Trollhättan.

Detta var ju på den tid då nästan ingen pratade om klimatförändringar men desto 
fler kikade i soppåsarna och undrade om avfallet gick att ta vara på. Det var märk-
värdigt nog att få till system för att källsortera förpackningar och tidningar. Kom-
postering på hemmaplan var helt klart överkurs. Men på några håll i landet gick 
man längre än så. Bättre att röta matavfallet och ta vara på energin i form av biogas. 
Ganska självklart idag, men kom ihåg att det här var på den tiden det strängt taget 
inte fanns en enda fabrikstillverkad biogasbil att köpa.

RÖDA OCH GRÖNA PÅSAR KNÖT IHOP KRETSLOPPET

Trollhättan var en av pionjärerna. Redan 1996 drog man igång arbetet med att ta 
hand om, och använda, biogasen. Medan andra kommuner delade ut komposter till 
hushållen kom Trollhättan igång med att samla in hushållens matrester. Här valde 
man en modell med röda och gröna plastpåsar – rött för brännbart, grönt för rötbart 
– som visserligen fick många miljövänner att rynka på näsan men som likväl kom 
att fungera rätt bra.

- Det blev en hög sorteringsgrad tack vare det enkla och tydliga systemet, säger  
Rose-Mari. Och vetskapen att matavfallet kunde bli till fordonsbränsle var viktig 

för motivationen. Argumentet ”lokalt kretslopp” har alltid väckt engagemang. Och här 
i Trollhättan var kopplingen till fordonsgas och till bilindustrin ytterligare en sporre.

Idag är det lokala kretsloppet ett argument som ställer till det. Numera körs  
nämligen det utsorterade matavfallet till Borås för rötning. Den här sortens  
processindustri gör sig ju ofta bättre i stor skala än i liten. Men den negativa publi-
citeten runt transporterna fram och åter kommer förstås som ett brev på posten.

- Vi har också fått någon fråga, apropå den nya diskussionen om matsvinnet, om det 
verkligen är bra att minska på svinnet, berättar Åsa. Då minskar ju mängden avfall 
att göra biogas av. Då gäller det att vara lite pedagogisk och förklara att matsvinnet 
i sig är ett mycket större slöseri med resurser.

Apropå pedagogik: Trollhättan Energi AB och utvecklingscentret Innovatum har, 
tillsammans med en rad pedagoger, tagit fram konceptet Vardagshjälte som vänder 
sig till barn i skolans olika stadier från förskoleklass och uppåt. Sopor och biogas 
är utgångspunkten, och paketet innehåller moderna medier, spel och appar för att 
göra frågorna spännande och inspirerande. I en teknikstad håller man förstås jämna 
steg med den digitala utvecklingen.
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Trollhättan var bland de första kommunerna i Sverige där man bytte till biogas i bussarna

SOP TIPPEN SOM VÄRMEK ÄLL A

Det var stadens bussar som blev de första fordonen med biogas, då i mitten av 
1990-talet. Men i just Trollhättan hade biogas använts för helt andra sammanhang 
sedan lång tid. I alla soptippar med organiskt material bildas det metangas, om än 
i varierande mängd. Förr eller senare sipprar gasen ut från tippen (och blir då ett 
kraftfullt tillskott till växthuseffekten, men det är en annan historia). Detta har 
varit känt i decennier. Lika känt har varit att om man driver ned rör i tippmassorna 
kan man fånga upp metangas i sådana koncentrationer att det duger som bränsle i 
värmepannor. I Trollhättan hade man gjort precis så, och kunde därmed få ett till-
skott till värmeförsörjningen av det egna sjukhuset och andra lokaler.

- Att vi så tidigt ville gå vidare och göra fordonsgas, som kräver betydligt högre 
renhet och högre koncentration, det var i hög grad ett uttryck för nyfikenheten och 
lusten att utforska och utveckla en teknik, säger Johan. Inte helt ologiskt att ord 
blir till handling i en ingenjörstät stad, tänker jag.

Därför har Trollhättan fokuserat på biogas – på att röta gas ur matavfall och av-
loppsslam, på att öka andelen biogasbilar och på att bygga tankställen. Idag kan 
vem som helst tanka biogas på flera ställen i staden, varav två drivs av Trollhättan 
Energi AB, och även ute i Brålanda, mitt på Dalboslätten, där gasen dessutom är helt 
lokalt producerad på gårdarna i närheten.

STÖD T ILL GASBIL AR

I Trollhättan, som på så många andra håll, har statliga stöd och bidrag haft sin tydliga 
roll. I de lokala investeringsprogrammet (LIP) och klimatinvesteringsprogrammet 
(KLIMP) sökte och fick man pengar för att bl a kunna bygga en fjärrvärmeledning 
under älven och för att kunna ta bort olja som värmekälla i fastigheter. Men, för all 
del, också för att ta fram Informations- och utbildningsmaterial till såväl invånare 
som till kommunens anställda.

Föga överraskande gav man också möjlighet att – med hjälp av statsbidragen – hjälpa 
den som ville köpa en gasbil. Bidraget utgjorde hälften av mellanskillnaden mellan 
gasbilen och jämförbar bensin- eller dieselbil. Företag fick motsvarande bidrag fast 
till 30 procent. Därtill kom möjligheten att tanka fordonsgas gratis upp till ett värde 
av 10 000 kronor och gratis p-plats på kommunens egna parkeringar. Det är ju, som 
sagt, Sveriges Detroit vi talar om.

Miljöstrategen Rose-Mari Sandstedt provar Trollhättans egen elmoppe ZBEE

Foto: Å
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lsson
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- De statliga bidragen är bra, för de sätter fokus på sakfrågan, menar Rose-Mari, och 
de frågor vi argumenterar för får med ens högre status. 

I dagsläget är det Klimatklivet som delar ut bidrag till lokala satsningar, med en 
tydlig inriktning på stöd till laddstolpar för elbilar. Det måste ju passa som hand i 
handske i en stad där det senaste industriella hoppet heter elbilar sedan NEVS tagit 
över SAABs anläggningar. Elektricitet har också sin givna plats i en stad som vuxit 
upp kring vattenkraften.

NYA VANOR , BROAR OCH L INBANOR

Nya bränslen, nya fordon, ny teknik – yes, Trollhättan är med. Men andra färdsätt, 
andra fordon, andra vanor... Nja, då går det trögare. Gruppen runt bordet vet 
vad som funkar och inte. Bland annat drar man sig till minnes den europeiska  
kampanjen ”In town without my car” i början av 2000-talet, där de deltagande  
städerna skulle stänga av stadskärnorna för trafik, så att man fick tillfälle att upp-
leva den bilfria staden, om så bara för en dag. I Trollhättan hakade man på och 
stängde av en liten del av stadskärnan. Det ledde till, säger de, till ”många insändare 
i lokaltidningen” och jag anar att det ändå är ett understatement.

Men det rör på sig. Rose-Mari berättar om hur cykelfrågorna fått liv även i Trollhättan 
och hur man nu planerar för nya och bättre cykelbanor. En ny trafikstrategi gäller  
sedan 2015, med en tydlig prioriteringsordning från gång och cykel via kollektiv- 
trafikoch sedan bil. Nya gång- och cykelvägar håller på att byggas, liksom en bro 
som bättre förbinder de långsträckta öarna i kanalområdet med staden.

Hon berättar också om hur man, tillsammans med andra kommuner i regionen, under 
en period uppmanade nyinflyttade och nyanställda till mer hållbara resvanor.

Projektet Nya vägvanor bestod av dels ett informationsmaterial som skickas ut med 
posten, dels ett uppföljningssamtal på telefon lite senare. Enligt Rose-Mari var det 
också uppskattat.

- Det är ju i samband med större, omvälvande händelser i livet som människor  
oftast är beredda att bryta gamla vanor och beteenden till förmån för nya. Det är ett 
faktum att ta vara på för den som vill hjälpa andra till just nya vanor, påpekar hon.

Och teknikstaden Trollhättan saknar inte visioner. En av idéerna är att bygga en 
linbana som skulle förbinda stadsdelen och köpcentret Överby med utvecklings- 
centret Innovatum. I den staden tycks tekniska utmaningar bara vara stimulerande.  

 Även om Trollhättan är en bilstad har man sett till att 
skapa en och annan fiffig genväg för stadens cyklister.
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U M E Å
Hade vi tänkt efter hade vi aldrig vågat

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

- I europeiska undersökningar av miljöengagemanget i olika städers befolkningar 
har Umeå rankats högt, berättar Johan Sandström som jobbar med energi- och  
klimatfrågor på Umeå kommun. Det hänger förstås samman med att Umeå är en 
universitetsstad och därför har en ung, välutbildad och engagerad befolkning. 
Många av de studenter som söker sig till Umeå från andra delar av landet gör det 
också med tanke på vintrarna och på närheten till fjällen och annat friluftsliv. Så 
klart det spelar in.

Men Umeå räknar sig också till de städer i Sverige som har, eller har bibehållit, en 
genuin cykeltradition som går längre tillbaka än så. Inte minst har det alltid funnits 
en tradition av att cykla även på vintern. Och det är nog tur, eftersom tätorten lider av 
samma problem som många andra norrländska städer: Nere i älvens dalgång samlas 
den vinterkalla luften och lägger sig som ett lock - ett inversionsskikt - över staden 
när det är riktigt kallt. I sådana situationer kan halterna av luftföroreningar snabbt 
stiga till ohälsosamma nivåer.

Inte förbättras väl heller Umeås luftkvalitet av att genomfartstrafiken går rätt  
genom stadskärnan. Någon förbifart har det aldrig blivit här till skillnad från i de 
flesta andra städer. Detta trots den omfattande trafiken längs med Norrlandskusten.

Det var just luftkvaliteten som blev startskottet för Umeås arbete med miljöanpassade 
transporter. I ett åtgärdsprogram för luft från 2005-2006 fanns förslaget om ett 

Invånarna i Umeå är kända för att engagera sig i sin stad.  
Det kan nog vara på både gott och ont för stadens politiker 
och tjänstemän. Helt klart påverkar det arbetet med att minska  
på stadens biltrafik till förmån för gång, cykel och buss.
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lokalt mobilitetskontor med. De första åren jobbade man med projektet Hållbart 
resande i Umeå, med egna kommunala medel tillsammans med pengar från den 
regionala strukturfonden. Därefter gick man in i ett större EU-projekt och bytte då 
namn till Be Green Umeå. Mobilitetskontoret inrättades vid Rådhustorget som är 
stadens absoluta mittpunkt.

- Det var viktigt att vi var lätta att nå, säger Carina Aschan som var projektledare. 
Det var också viktigt att de som besökte oss också skulle få med sig något därifrån 
– om inte annat en uppmuntran eller ett gott råd.

HIT TA R ÄT TA T ILLTALET

I Umeå kom man att diskutera vilket tilltal man ville ha i sin kontakt med invånarna. 
Skulle man vara resonerande och förståndig eller utmanande och kaxig? Projekt-
ledningen gjorde studiebesök på olika orter och kunde bland annat se en tydlig 
skillnad i attityderna i så näraliggande städer som Malmö och Lund.

Aprilväder känns även för inbitna Ume-cyklister

- Till slut valde vi det lite kaxigare och vilda Malmö-spåret, berättar Carina. Vi till-
talades av kampanjer som ”Inga löjliga bilresor” och utformade kampanjer av samma 
karaktär. Vi förlitade oss på att Umeborna gärna och ofta engagerar sig i sin stad och 
att de gärna ville se en sådan attityd. 

Som ett av många exempel nämner hon också de cyklande katolska präster som 
erbjöd alla att bikta sina trafiksynder. Det var förstås inga riktiga präster, men kam-
panjen träffade rätt med sin humor och med sin kärnfråga: att vi alla bär på dåliga 
samveten för sånt vi gjort mot såväl luften som trafiksäkerheten.

Och reaktionerna har i allt väsentligt varit positiva. Umeå har, som sagt, en yngre 
och mer miljöengagerad befolkning än många andra, jämförbara städer. En god kontakt 
med lokala media har också betytt mycket för att skapa en positiv bild av den för-
ändring som var projektets hela poäng.

- I efterhand kan en del av våra grepp kännas en smula djärva, och visst chansade 
vi en del. Hade vi tänkt efter mer hade vi aldrig vågat, säger Carina. Det gällde helt 
enkelt att sluta fjösa!

Men det gäller ju också att få ett internt mandat i kommunen. Där, menar Carina,  
Johan och trafikplaneraren Ida Lundström, har det spelat en stor roll att kampanjerna 
drivits i projektform. Det skulle vara betydligt svårare att göra samma jobb inifrån 
linjeorganisationen och närmare de delar av verksamheten som har myndighetsansvar.

- Vi har dessutom varit noggranna med att följa upp och utvärdera våra olika akti-
viteter, berättar Johan. Det är ju en fråga om trovärdighet – att kunna svara på att 
pengarna använts till meningsfulla saker. Det gör också att vi vet ganska väl vilka 
sorters aktiviteter som fungerar bra här i stan, och vilka som inte gör det. Det gjorde 
också att ett hårt vinklat reportage i Dagens Nyheter om hur projektet ”satte sprätt” 
på EU-pengar inte fick så stor inverkan på den lokala opinionen.

Förutom de omsorgsfulla utvärderingarna av varje åtgärd har man också gjort åter-
kommande resvaneundersökningar. Den vanan är äldre än så: redan 1974 gjordes 
den första undersökningen. Av dem kan man utläsa att biltrafiken i Umeå ökade 
markant från tidigt 1980-tal till 2006, men att den sedan gått tillbaka någon  
procentenhet. Cyklingen har ökat med fyra procentenheter sedan 2006, medan 
gångtrafiken gått ned med tre. Fortfarande är andelen bilresor hög, men den uppåt-
gående trenden har brutits.
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LOK ALPRODUCER ADE ELBUSSAR

En stor del av Umeås arbete för en hållbar mobilitet har handlat om cykling. Sedan 
2006 har man genomfört en lång rad olika projekt som ska gynna cyklingen – allti-
från kampanjer för vintercykling till att man lärt invandrarkvinnor att cykla. Det 
sistnämnda är en viktig del av hållbarhetens sociala aspekter – det handlar ju om 
att göra staden mer tillgänglig för dem som kanske har det svårast att röra sig själv-
ständigt. Men man har också jobbat med busstrafiken, inte minst inpendlingen 
från kranskommunerna. 

- Vi har idag nio elbussar i stadstrafiken och 24 till är beställda, vilket betyder mycket 
både för luftkvaliteten och för bilden av kollektivtrafiken som ett mycket renare 
alternativ, säger Carina. En extra knorr här i Umeå är att våra elbussar är utvecklade 
av ett lokalt företag och snabbladdas vid ändhållplatserna.

Samåkning kan ju vara ytterligare en metod för att minska inte minst på inpend-
lingen från omgivande landsbygd. I Umeå valde man att samarbeta med Skjuts- 
gruppen, bland annat genom att ta fram särskilda webb-verktyg för just regionens 
pendlare Men Carina menar ändå att det är ett svårt område att jobba med:

- Samåkning ställer ju större krav på människor att de själva samordnar sig. Det gäller 
ju att både passagerare och förare finns vid rätt tid på rätt plats, och det kan ju 
kräva att man planerar om den där extrasvängen förbi affären om övriga i bilen vill 
komma direkt hem. Dessutom är ju stunden i bilen värdefull för många människor, 
eftersom de får vara ifred med sig själva. Då vill man ju inte dela kupén med andra. 
Så nej, samåkning vore hur angeläget som helst, för luften, trängseln i stan och för 
allas plånböcker – men det är en svår metod att jobba med i kampanjform. 

GRÖNA PARKERINGSKÖP

Om det är andelen bilresor i en stad som är måttet på dess hållbara mobilitet har alltså 
inte Umeå direkt förbättrat sina positioner under den tid man arbetat i projekten.  
Enligt resvaneundersökningen 2014 ligger andelen biltrafik på nästan samma 
nivå som vid starten 2006. Kanske har den minskat med någon procentenhet. 
Det positiva – och vad som kanske kan skrivas projektet till godo – är att den  
tidigare trenden med stadigt ökande andel bilresor har brutits. Cyklingen har ökat, 
men kanske har det mer handlat om att fotgängarna har satt sig på sadeln än på att 
bilisterna lämnat bilstolen.

- Det stämmer att vi lyckats bra med våra cykelkampanjer, men i viss mån är dagens 
cyklister gamla fotgängare och bussresenärer, menar trafikplaneraren Ida Lund-
ström. Samtidigt måste man ha i bakhuvudet att studentstaden Umeå har en stor 

in- och utflyttning av unga människor som gör det svårt att dra alltför många slut-
satser om förändringarna.

Oavsett detta närmar sig Umeå den ofta brännande frågan om hur många bilar man 
ska bereda plats för i tätorten. Här talar man om ”gröna parkeringsköp” som ett 
erbjudande till de fastighetsägare som vill slippa anlägga p-platser och hellre vill 
förtäta – eller skapa grönytor.

- Som i många andra tätorter kan vi minska kraven på p-platser i nya fastigheter 
om fastighetsägaren samtidigt tar fram gröna resplaner, med tydliga strategier 
för bilpooler, bra cykelförvaring m m, berättar Ida. Vi har redan börjat jobba så i 
en del kommunala fastigheter och kommer att göra detsamma med några privata 
fastighetsägare som är beredda att låta bilpool och elcykel ingå i hyran. Stora och  
kommersiella fastighetsägare ser ofta att p-platserna kostar mer än de smakar och 
att det finns bättre sätt att plocka förtjänster ur sitt fastighetsbestånd. Svårare är 
det, upplever vi, att jobba på samma sätt med bostadsrättsföreningarna. Där är man 
orolig att de minskade p-ytorna ska bromsa värdestegringen.

KONTOR PÅ STAN ELLER E J?

Idag finns det inget BeGreen-kontor vid Rådhustorget. Det lades ned i samband med 
att projektet upphörde och gick över i ordinarie verksamhet.

Det finns för- och nackdelar med att vara utplacerad på stan, menar Carina, Johan 
och Ida. Å ena sidan får man god kontakt med medborgarna, och det gör att projektet 
och de olika åtgärderna får en god acceptans. Allt detta är en förutsättning för att 
kunna jobba vidare. Å andra sidan ökar avståndet till tjänstemän och politiker i 
stadshuset. Och utan möjligheten att ”vardagsprata” vid fikapauser och i korridorer  
finns risken att projektet kommer i skymundan. Hårdraget handlar det om det svåra 
i att upprätthålla kontakterna åt båda håll samtidigt.

Gedigna utvärderingar av de olika åtgärderna har alltid varit viktiga i Umeå. Först 
och främst för att man själv ska lära av gjorda misstag och göra bättre nästa gång, 
men också för att få anledning att visa för beslutsfattare vad man gjort, och diskutera 
om det varit prisvärda satsningar eller ej.

- Å andra sidan har kontoret ”på stan” blivit en modell som återuppstår ibland,  
berättar Ida. Om avdelningen för parker och gator har något särskilt projekt som 
man vill berätta om och diskutera är det ofta lätt att öppna ett tillfälligt kontor 
utomhus eller i vårt mobila kontor på hjul.
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En stor del av Umeås arbete för en hållbar mobilitet har handlat om 
cykling. Sedan 2006 har man genomfört en lång rad olika projekt 
som ska gynna cyklingen 
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- Och här handlar det om att skapa en tradition som inte alltid finns i kommunala 
förvaltningar, menar Johan. Att tydligt kommunicera vad som är på gång, förklara 
varför och samtidigt vara lyhörd för invånarnas synpunkter. Vi investerar massor 
i en hållbar infrastruktur, men glömmer bort att få folk att använda den. Det är 
viktigt att berätta om nya cykelleder när de byggs. Det är viktigt att ordna med 
invigningar och andra aktiviteter kring dem.

EFTERL ÄNGTAD FÖRBIFART

När jag ber gruppen berätta om de närmaste planerna och om sina ”dröm-åtgärder” 
får jag ett svar som man inte ofta hör i de här sammanhangen:

- Jag längtar efter den dag vi fått en förbifart förbi Umeå, säger Carina. Ringleder 
är visserligen på gott och ont och till det senare hör att trafiken riskerar att öka 
samtidigt som innerstadens butiker får sämre underlag. Men dagens situation med 
en trafikled tvärs genom stan innebär alldeles för mycket buller och avgaser. Och 
den dag genomfarten är borta öppnar sig stora ytor för Umeås fortsatta stadsut-
veckling.

Annars handlar gruppens fortsatta planer i hög grad om att jobba mer med de frågor 
som hittills kan ha kommit i skymundan. Det märks att man har läst på i sina ut-
värderingar, och reflekterat över vilka urval av aktiviteter som har chans att göra 
stor nytta.

- Vi behöver jobba kontinuerligt med busstrafiken, säger Ida. Det gäller såväl inner-
stadens trafik som in- och utpendlingen mellan kranskommuner och tätort. Om vi har 
jobbat med t ex testresenärer som fått gratis busskort och mycket stöd under en period 
är det förstås viktigt att vi inte släpper dem vind för våg, utan upprätthåller kontakten 
över lång tid. Och vi bör jobba mycket med de nyinflyttade. Det är ju i samband med 
de stora förändringarna i livet som många människor är benägna att ställa om sina 
levnadsvanor. Vi har dessutom en stor inflyttning av unga människor som ska studera 
här, och därmed ett ansvar för att hjälpa dem att utveckla hållbara resmönster.
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U P P S A L A
När gränden är trång kommer fotgängaren först

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Gatans rum kan inte räcka till allt, men med en klok 
prioritering kan man skapa trafiklösningar som är både 
effektiva, demokratiska och bra för miljön. En tumregel 
är att två rullstolar ska kunna mötas. Klarar man det har 
man kommit långt, tänker man i Uppsala. 

Uppsala kan skryta med ett nyckeltal som, såvitt jag vet, man är ensam om bland 
svenska kommuner: Andelen cykelresor i innerstaden är större än andelen bilresor. 
I alla fall enligt den senaste resvaneundersökningen i staden. Inte så konstigt, kan 
man tycka, i en stad som vimlar av studenter och akademiker. Men helt självklart 
är det ändå inte.

- Jag är utbildad trafikplanerare och anställdes år 2011 för att i första hand jobba 
med trafiksäkerhetsfrågor, berättar Ingrid Lembke von Scheele. Det innebar förstås 
kontakter med en rad andra tjänstemän inom trafik och samhällsbyggnad. Ganska 
snart uppstod en diskussion som gick vidare från trafiksäkerhet till hållbara resor. 
Och snart hade vi bildat en informell grupp som började tala om mobilitet i stället.

I den diskussionen fann man snart att det fanns en rad fördelar med att jobba med 
”mjuka” metoder inom det som kallas Mobility Management. Går det att underlätta 
för gående, cyklister och kollektivtrafikens resenärer så att de färdsätten blir mer 
attraktiva än den egna bilen? Vilka behov behöver tillgodoses då? Går det att ändra 
på invanda beteenden så att de hållbara färdsätten blir till naturliga förstahands-
val? Metoderna kan synas vaga och svåra att utvärdera, men kan å andra sidan vara 
extremt effektfulla och kostnadseffektiva när man så att säga får allt att stämma.

- Det vi snabbt upptäckte var att kommunens organisation inte alls var förberedd 
för den här sortens arbetssätt. Det var inte heller många som visste hur man skulle 
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hantera frågan. Fullt förståeligt undrade man om mobilitetsarbete av det här slaget 
hade kapacitet att styra upp trafiken på det sätt som var önskat.

NY ORGANISATION UNDERL ÄT TADE

Gruppen med ”trafik- och miljönördar” (Ingrids uttryck) var alltså inte formellt 
tillsatt, men började ändå påpeka sina iakttagelser för chefer och andra inom för-
valtningarna. Så småningom – och även av en rad andra skäl – ändrade kommunen 
på hela sin organisation så att den blev mer processorienterad, vilket underlättade 
arbetet. Det kom också in nya chefer och nya medarbetare med en större entusiasm 
för den här sortens arbetssätt. Idag sitter Ingrid tillsammans med Teresa Uggla  
Kerrou och samhällsplaneraren Gunilla Englund på enheten för trafik och samhäl-
le, som är en del av stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för gata, park och natur. 
Ingrid sköter mycket av de interna processerna i kontakten med andra kommunala 
förvaltningar och med samarbetspartners, medan Teresa och Gunilla står för de 
utåtriktade kontakterna. Förutom Ingrid, Gunilla och Teresa finns det också två 
cykelplanerare och experter på trafiksäkerhet, tillgänglighet och trafikräkningar. 

Med väl tilltagna resurser är det inte att undra på att man också får mycket gjort. I 
Uppsala har man på några år hunnit jobba med en lång rad olika metoder. Här har 
man haft testresenärer på bussarna, men vill även testa att komplettera bussresan 
med en vikbar cykel för att fullborda resan från dörr till dörr. Man planerar också 
att ha testpiloter på elcyklar och lådcyklar – två varianter på den vanliga cykeln 
som har visat sig kunna möta många olika transportbehov. Självklart jobbar man 
med förskolor och skolor, men också med arbetsplatser. Utmärkelsen ”cykelvänlig 
arbetsplats” delas ut till arbetsplatser som klarar vissa uppsatta kriterier, och 
Ingrid menar att det på sikt stärker arbetsplatsernas image och gör det lättare att  
rekrytera ny arbetskraft. 

I ett särskilt projekt för att gynna vintercykling har man erbjudit dubbdäck, reflexer, 
belysning och rabatt på cykelhjälmar. Deltagarna har i mycket hög grad fortsatt 
att vintercykla även kommande säsonger, och enligt kommunens beräkningar  
sparar de var och in runt 100 kilo koldioxid per vintersäsong.

Ingrid nämner också ett lite annorlunda projekt som leds av Uppsala kommun och 
länsstyrelsen. Det är riktat mot äldre som inte längre kan cykla själva men som 
ändå kan vilja njuta av cyklingens tjusning. I projektet Cykling utan ålder har ett 
sextiotal cyklande volontärer grenslat rikshas, cykeltaxi av indisk modell, och  
erbjuder de äldre en cykeltur som ger lite vind i håret. Utvärderingen visar att de blir 
på bättre humör och både äter och sover bättre. I vissa fall har man rentav kunnat 
minska på deras medicinering.

KLIMATPROTOKOLLET –  V ILL MER

- Här i Uppsala har vi dessutom Uppsala klimatprotokoll, berättar Ingrid. Det är 
en lokal överenskommelse mellan företag och arbetsplatser som vill minska sin  
klimatpåverkan på ett långt mer ambitiöst sätt än i de internationella klimatavtalen. 
Det har slagit an stort och idag är så många företag anslutna till protokollet att de 
tillsammans omfattar mer än en tredjedel av alla jobb i Uppsala. 

Inom Klimatprotokollet bildades, föga förvånande, en fokusgrupp för hållbart 
resande. Företrädare för så vitt skilda verksamheter som till exempel Vattenfall, 
IKEA, Svenska Kyrkan, Uppsala universitet och Vasakronan träffas, tillsammans 
med kommunens företrädare  för att spåna idéer om hur den hållbara mobilite-
ten ska kunna vidareutvecklas inom respektive verksamhet. Därför är det väl inte 
heller någon direkt skräll att det är bland dessa företag som de flesta cykelvänliga  
arbetsplatserna förekommer. 

Många kommunala arbetsplatser är också med, eller vill vara det. Ingrid suckar lite 
över att viljan ibland är större än budgeten. Man har helt enkelt inte råd att ordna 
med bättre cykelparkeringar. Ibland lägger kommunen krokben för sig själv, när det 
inte går att få bygglov för cykelparkeringar med tak. Det är förtretligheter som hör 

Gott om plats för både cyklister och gående vid Uppsala central, och tydliga kontraststreck för 
alla med dålig syn. Inte så vackert kanske, men välordnat.
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den kommunala vardagen till, men som förstås kan bromsa en i grund och botten 
positiv utveckling.

Hållbar mobilitet handlar nu inte enbart om cykling, även om cykeln alltså domi-
nerar i Uppsala. Därför jobbar Ingrid, Teresa och Gunilla också med en rad andra 
frågor. Företag som så önskar kan få råd om hur man upprättar gröna resplaner, 
dvs underlättar för de anställda att ta sig till och från jobbet på hållbara sätt. En idé 
under utveckling är en samåkningstjänst inom Klimatprotokollet som ytterligare 
skulle minska de medverkande verksamheternas klimatpåverkan. Man jobbar också  
på att få så många verksamheter som möjligt att ansluta till Nollzon. Det är ett 
system för taxibokning där kunden får en eltaxi om en sådan finns tillgänglig, men 
som också ger taxiföretagen en tydlig signal om hur stor marknaden för eltaxi är 
på respektive ort. Man har också ordnat så att det kommunala parkeringsbolaget 
hjälper till att ansöka om bidrag för laddstolpar till elbilar.

TILLGÄNGLIGHETEN FÖRST

Det räcker förstås inte att ordna med kampanjer och dela ut busskort. Successivt måste 
ju också staden byggas om så att den får en önskad blandning av de olika trafikslagen.

Ingrid, som alltså har sin bakgrund i arbetet med trafiksäkerhet och i tillgänglighet, 
har sin utgångspunkt klar:

- I stadens centrum är det trångt som det är, och ju mer staden växer och förtätas, 
desto mer ökar trängseln. Då är det viktigt att utgå från de gåendes behov, och ännu 
bättre från dem med funktionshinder. Om två personer i rullstol kan mötas utan 
problem på gatan, då har man en bra bas för tillgängligheten. Utifrån den basen kan 
man sedan gå cyklisternas, kollektivtrafikens, varutransporternas och sist privat- 
bilismens behov till mötes. Det är ingen princip att följa slaviskt, men en bra tumregel 
för en mobilitet som är både demokratisk och effektiv och har minsta miljöpåverkan.

- Och hur går det då i praktiken, undrar jag.

- Varierad framgång. Det är ingen som direkt ogillar sättet att tänka och planera, 
men visst bryter det mot en äldre planeringskultur. Och det är en rent praktisk  
realitet att få plats med allt man vill i ett trångt gaturum. Ta en sån sak som cykel-
ställ. Har du någonsin sett en stadskärna med för många cykelställ?

OPINIONEN OFTAST POSIT IV

Den politiska uppbackningen har i regel varit positiv. Det fanns – och finns kanske 
fortfarande -  en opinion som mer menar att framtidens elbilar kommer att lösa tra-

fikens alla miljöproblem och att man därför borde bereda plats för dem redan nu. Även 
där har synen svängt till att mer prata om tillgänglighet än om avgaser, menar Ingrid.

- I rätt sammanhang skänker ju bilen både frihet och bekvämlighet, säger Ingrid, 
men ofta blir den mer till ett fängelse. Då vore andra alternativ mer lockande. Rätt 
färdsätt för rätt resa, helt enkelt.

Hon tar sin egen livssituation som exempel. Ingrid och hennes familj bor på lands-
bygden utanför Uppsala. Ännu fungerar  både dagislämningen och arbetspendling 
med en bil respektive elcykel och buss, men utan syskonförtur i skolan blir det vips  
tre olika ställen som ska besökas såväl morgon som kväll. Och då är det stor risk för 
den andrabil som man egentligen inte vill ha.

Samtidigt som Uppsala alltså kan skryta med fina cykelsiffror har busstrafiken ökat 
betydligt långsammare och gångtrafiken rentav minskat. Därför förbereder man 
nu för en omläggning av busslinjerna i staden, med ett ökat fokus på stomlinjer: 
Raka, snabba förbindelser med hög turtäthet. I förlängningen finns – i alla fall som 
idé – en helt annan lösning:

-  Uppsala kommer att växa till kraftigt söderut. I Ulleråker och Rosendal finns det 
nu planer på uppemot 8 000 bostäder. Det är inte omöjligt att man kan förbinda de 
nya områdena med centrum och med Ultuna genom en spårvägslinje.
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V Ä S T E R Å S
God stämning en bra bas för fortsatt arbete

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

- Du har väl hört talas om ASEA-strömmen?

Jenny Bergström, transportrådgivare i Västerås, tittar frågande på mig innan hon 
förklarar vidare:

- Västerås var ju länge närmast identiskt med ASEA, som idag är en del av ABB. Och 
en stor del av ASEAs anläggningar låg centralt i staden. Arbetarna cyklade till och 
från jobbet, och det blev så mycket cykeltrafik att Västeråsborna gav arbetspend-
lingen ett eget namn: ASEA-strömmen. 

Detta var före bilismens intåg, förstås, och Västerås har genomgått många andra 
förändringar sedan dess. Men begreppet ASEA-strömmen lever kvar. Och faktum 
är att cyklingen också gör det, på sitt eget sätt.

- På det glada 1960-talet planerade man för ett Västerås med uppemot 200 000 in-
vånare, berättar Linnea Viklund, utvecklingsstrateg på Tekniska kontoret. Det var 
kanske att ta i, med tanke på att vi idag är runt 150 000 i kommunen, men det var ju 
så man tänkte och hoppades då.

Som i så många andra städer ritade man upp vidsträckta villaområden och stora 
trafikleder. Det speciella med Västerås var att man också ritade upp ett parallellt 

I Sveriges ingenjörstätaste stad finns intresset för nya bilar 
och drivmedel. Här finns också en lång tradition av att cykla 
till och från jobbet. Västerås utgår från de roligaste delarna 
av den nya mobiliteten – då blir det så mycket lättare att 
jobba även när det kärvar.
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system av cykelvägar – som man i hög grad också byggde. Det gör att man idag kan 
skryta med runt 200 planskilda passager mellan biltrafik och cykeltrafik, och att 
man ofta kommer högt i rankningen när Årets cykelstad ska koras.

STAD I  SNABB UT VECKLING

Från Västerås har jag själv minnen av ett besök i min barndom. Då hade man instal-
lerat värmeslingor i de centrala gatorna för att kunna smälta undan snön. Idag finns 
sådana värmeslingor i många städer, men då var det ovanligt - och lite typiskt för en 
stad som lever på kraft och energi, och som än idag är (enligt egen uppgift) Sveriges 
mest ingenjörstäta stad.

Västerås har också länge dragits med ett besvärande rykte om att vara en tråkig 
stad. ”Sveriges största bruksort” har den kallats. När jag för ryktet på tal ser Linnea 
och Jenny ungefär lika roade ut som om jag hade sagt Västeråsgurka.

- Staden har ju utvecklats snabbt de senaste decennierna. ASEA blev en del av 
den globala ABB-koncernen. Delar av företaget flyttade ut från innerstaden och 
gav plats åt annan verksamhet, säger Linnea. Vi har fått högskolan med alla dess  
studenter, vi har fått muséer och andra kulturinstitutioner. Ytterligare en för- 
ändring av betydelse kom med den nya Mälarbanan som kortade ned pendlings-

En gång i tiden bestod ASEA-strömmen av tusentals cyklister. Idag står några av dem staty på 
Stora Torget i Västerås.

tiderna till Stockholm. Idag är det runt 3 400 Västeråsbor som dagpendlar till sina 
jobb i Stockholm. Hälften tar tåget och hälften pendlar dessvärre med bil.

Arbetet för mer hållbara transporter kom igång på allvar efter ett beslut i kommun-
styrelsen 2009. Det var omsorgen om klimatet som var det avgörande argumentet 
för det blågröna styret vid den tiden. Efter viss diskussion beslöt man att verksam-
heten skulle ligga i den tekniska förvaltningen ”för att få verkstad” och för att det var 
en ny, intressant miljökompetens som tillfördes. Parallellt med mobilitetsarbetet 
finns energi- och klimatrådgivningen med sina egna, externa projekt.

Dessförinnan hade man i Västerås, som på så många andra håll, arbetat med mer 
isolerade projekt. Pengar från klimatinvesteringsprogrammet KLIMP hjälpte till att 
bekosta ett cykelprojekt under det nya årtusendets första år. I Västerås och i hela 
länet har man också vurmat för biogas. Västerås är självförsörjande på biogas och 
den används också inom all kollektivtrafik i länet.

- Till en början var det kommunen som drev på och Länstrafiken som var tveksam. 
Nu är det Länstrafiken som vill gå vidare och hoppas på elbussar i stadstrafiken 
inom en snar framtid. 

POSIT IVA K AMPANJER

Trots den relativt korta tiden med mobilitetsarbete har Västerås ändå hunnit med en 
hel del. Jenny och Linnea berättar om en rad insatser i det förflutna och om sådana 
som är på gång. Till framgångarna räknar de kampanjen Taxi utan tomgång, som 
man genomförde tillsammans med de lokala taxibolagen för att uppmärksamma 
just hur stort problemet med tomgångskörning kan vara bland stadens taxibilar. 
Det hela blev till en tävling mellan chaufförerna, där den som var flitigast på att 
stänga av tomgången inte bara vann ära och berömmelse utan även sparade pengar. 
Enligt beräkning kan det bli uppemot 700 kronor i månaden.

- Det var en positiv kampanj som alla kunde se nyttan av, säger Linnea. Därför fick 
den också stor uppmärksamhet i staden, och hjälpte till att göra mobilitetsarbetet 
känt och förankra det som metod.

Ett annat smart grepp för att göra verksamheten känd och omtyckt var initiativet 
att erbjuda förmånscyklar till kommunens alla tillsvidareanställda. Detta har skett 
samtidigt som antalet förmånsbilar dragits ned till bara ett fåtal.

- Om ni skulle pröva idén att de också ska vara fossilfria, vad skulle omgivningen 
säga då, undrar jag.
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- Mja, svarar Jenny. Jag tror inte tiden är mogen för en sån åtgärd.

Men intresset för elbilar är förstås stort i denna el-stad. Jenny och Linnea berättar 
om hur Västerås stad bjudit in stadens bostadsrättsföreningar för att diskutera allt 
från solceller till laddstolpar och just elbilar. De framhåller också att kommunens 
energibolag Mälarenergi är långt framme när det gäller frågor om smarta elnät och 
om framtida laddinfrastruktur.

För framtiden har man planer på att utveckla staden för fotgängarna, en grupp som 
kanske tagits lite för given i planeringen hittills. Man vill också börja mäta cykel-
parkeringarna och verkligen ta reda på i vilken grad de används – för att kunna 
planera och dimensionera framtidens cykelparkering. Därtill har man också planer 
på att gå in i ett EU-projekt om nudging – metoder att med milda medel uppmuntra 
människor till nya vanor.

Strategin verkar rätt tydlig: Börja med synliga, positiva och okontroversiella insatser 
för en hållbar mobilitet och vinn på det sätt politikernas och opinionens hjärta. Det är 
en bas att stå på när arbetet förr eller senare kommer in på mer laddade frågor.

- Vi har jobbat i tre mandatperioder nu, utan att bli ifrågasatta, berättar Jenny. Men 
ett tidigt lagt förslag om hastighetsdämpande åtgärder var kontroversiellt på sin 
tid. Och vi kan väl notera en viss försiktighet i den politiska processen. Vi hade tidi-
gare en trafikplan där alla färdsätt var prioriterade, och en sådan är ju svår att jobba 
utifrån. Den nuvarande trafikplanen är mycket tydligare i att prioritera gång-, cy-
kel- och kollektivtrafik, och det hoppas vi kommer att synas i staden inom några år. 
Och vi ser hur nya tankebanor slår rot – som att man börjar fundera på hur mycket 
trafiksäkerhet och gång- och cykelnät man kan få för samma summa pengar som 
idag läggs ut på en matarväg i mängden. Inte så att matarvägar inte behövs – men 
kanske är andra prioriteringar möjliga i framtiden. 

I  ET T MELL ANL ÄGE?

Staden växer och tätnar, och självklart leder till mer trängsel i centrum. Linnea och 
Jenny märker det på fler klagomål på inte minst cyklister som bär sig ovarsamt åt. 
Oavsett om kritiken är befogad eller ej är det ju en populär grupp att klaga på.

- Fler cyklister är det helt klart på stan, säger Linnea. Eftersom vi har fått en ökad 
central bebyggelse bedömer vi att andelen cyklister i trafiken är ungefär densamma 
som tidigare. Men visst: Den som är van att ta mycket utrymme i anspråk får lov att 
tänka om. Det gäller ju alla färdsätt.

Det brukar ju sägas att ju mer en stad växer och tätnar, desto mer överger dess be-
folkning den klassiska bilnormen, och detta av rätt praktiska skäl: Till slut blir det 
mest dyrt, krångligt och framför allt onödigt att ha en egen bil som ändå står parke-
rad kanske 23 timmar om dygnet. Behoven minskar och alternativen blir både fler 
och mer attraktiva.

Västerås verkar befinna sig i ett mellanläge, och rätt ofta märks det att småstadsi-
dealen lever kvar. Det finns en högljudd bilistopinion i stan – för all del en högljudd 
cyklistopinion också - och det var många som blev arga när man började ta betalt på 
sjukhusets personalparkering. Jenny och Linnea kommenterar med att citera ur en 
av resvaneundersökningarna: ”Västeråsarna verkar förväntar sig att kunna hitta en 
parkeringsplats som är nära, gratis och dessutom ledig”.
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V Ä X J Ö
Samarbete ger mer än konkurrens

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Man kan ju bedöma städer på många olika sätt. Min måttstock under denna rund-
resa har varit att ”känna in” hur staden möter den som kliver av tåget på dess järn-
vägsstation. Med den metoden är Växjö en stark kandidat till en topplats. Besökaren 
kliver rakt in i den låga rutnätsstaden med ansenligt många gator som anpassats för 
gående och cyklister, och med ett butiksutbud som anpassats på samma sätt. Hög 
mysfaktor alltså, i en stad som ändå ligger anonymt i hjärtat av Småland. Förstå mig 
rätt: hur många åker på en småstadsweekend till Växjö?

Växjö är också en lite speciell stad för oss som varit med i miljösvängen ett tag; kanske 
framför allt för åren i tätt samarbete med Naturskyddsföreningen för en mycket 
ambitiös grön omställning. Blickar man riktigt långt tillbaka – nu pratar vi 1970-tal 
– var det också i Växjö man gjorde några spektakulära sjörenoveringar. I både Trummen 
och Växjösjön gick man helt sonika in och muddrade bort bottenmassor med högt 
näringsinnehåll för att råda bot på den övergödning sjöarna hade drabbats av. 
Muddringen har inte fått många efterföljare, men det är en annan historia.

FOSSILFRI  MOT S IN VIL JA?

År 1996 tog Växjö ett principbeslut om att bli en fossilbränslefri kommun. Minnes- 
goda människor log åt vad som verkade vara en ödets ironi. Det var nämligen 
nära ögat, men inte alls meningen, att Växjö blev just fossilbränslefritt i början av 
1980-talet. En riktig skojare till affärsman kom överens med en kommunal chef om 

Växjö har utropat sig själv till Europas grönaste stad, och 
har en lång tradition av miljöarbete att luta sig mot. Här ser 
man också att ett välgjort mobilitetsarbete i tidigt skede spar 
pengar och besvär i ett senare. Och att samarbete kan vara 
en väl så viktig framgångsfaktor som konkurrens.
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att få ”låna” kommunens oljeförråd för att sälja ut det till andra och sedan ersätta 
oljan med ny, men billigare. Kommunen skulle aldrig märka något och affärsman-
nen skulle tjäna grova pengar (och man kan väl anta att den kommunala chefen 
skulle ha en bra provision). Ett enda krux: Det kom aldrig någon ny olja. Fyrtiotusen 
kubikmeter försvann och ingen vet nog vart. Det dröjde till en bit in på 1990-talet 
innan kommunen hade betalat av den förlusten. Det där är också historia, men kan-
ske gjorde affären Växjös politiker mer lyhörda för en tryggare energiförsörjning.

Växjö är en stad med höga miljöambitioner, bland annat med den självpåtagna ut-
fästelsen att vara Europas grönaste stad. Uttrycket myntades egentligen av en BBC-
reporter som var i staden år 2007 för att göra ett reportage om stadens miljöarbete. 
I ett nära samarbete med både Linnéuniversitetet och det regionala näringslivet 
spänner man också bågen hårt när det gäller att bygga nya och avancerade byggna-
der i trä – med gott resultat och med en ständig ström av studiebesök. Till år 2030 är 
dessutom målsättningen att ha en stad helt fri från fossila fordonsbränslen.

- Man kan nog välja många startpunkter när historian för Växjös miljöengagemang 
ska skrivas, menar Pär Wallin, som jobbar med mobilitetsfrågor i Växjö kommun. 
En viktig punkt för just mobilitetsarbetet är tiden direkt efter FNs konferens om 
miljö och utveckling i Rio 1992. Den ledde till att Växjö började arbeta med en miljö-
policy där stadens trafikfrågor även fanns med. 

Ett enkelt sätt att stuva om i gaturummet. Men snöhögen är en skönhetsfläck!

PILOTKOMMUN FÖR GRÖN OMSTÄLLNING

Under en stor del av 1990-talet var Växjö alltså Naturskyddsföreningens ”pilotkom-
mun” för grön omställning, och miljöarbetet fanns med i de flesta förvaltningar. Då 
hade man också påbörjat en trafiksanering av centrum. År 2002 bildades mobilitets-
kontoret som efter en period i malpåse nyligen återuppstått. 

- Verksamheten har gått lite upp och ned, beroende på bemanningen, berättar Pär 
som själv varit med sedan 2009. I en fas var kommunen tvungen att ta in externa 
krafter för att upprätta en transportstrategi. Det gick ut över förankringen i för-
valtningarna och strategin sågs som ”luddig”. I dag arbetar man utifrån den trans-
portplan som antogs 2014, och den har, menar Pär, tagits emot väl.

- Jag tror att stadens tillväxt är ett argument i sig. Man har förstått att det är både 
billigare och bättre att jobba med mobilitetsfrågor redan på planeringsstadiet än 
att behöva lägga tid, kraft och pengar på att åtgärda trafikköer och andra problem 
i efterhand.

Pär sitter, tillsammans med kollegan Mats Persson, på trafikenheten som sorterar 
under den tekniska förvaltningens planeringsavdelning. Är det en bra eller dålig 
placering i organisationen? 

- Det där har varit en dragkamp genom åren, berättar de båda. Länge såg man med 
lite misstänksamma ögon på mobilitetsarbetet, och det förekom argument som ”vi 
på tekniska, vi bygger. Annat får andra sköta.” Men i takt med att arbetet blivit väl 
känt och accepterat, och att det står klart att mobilitetsarbete kan spara besvär och 
pengar, har det blivit mer attraktivt att hysa arbetet i den egna förvaltningen.

- Sen vet man aldrig, säger Pär. Hade vi suttit mer centralt i kommunen kanske vi 
hade haft en rymligare budget att jobba med. 

TJÄNSTECYKEL ÄVEN FÖR PRIVAT BRUK

Pär och Mats jobbar såväl med konkreta projekt som vänder sig ut mot Växjöborna 
som med planer och program i kommunens interna arbetsgrupper. Till de konkreta 
projekten hör demonstration och utlåning av elcyklar. Under en period fanns det 
möjlighet att få låna en elcykel under 3-4 veckor. Det gjorde inte bara Växjöborna 
intresserad av cykling och elcykling. Antalet sålda elcyklar sköt också i höjden. I 
samma veva byggde man ett cykelgarage vid mellan järnvägsstationen och Rese-
centrum. Där kan man förvara både cykel och hjälm och andra tillbehör i ett låst 
utrymme. Länstrafikens Resekort fungerar som nyckel och man får betala en liten 
slant extra för garaget. 
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- Det är ju helt rimligt att cykelgaraget knyts till pendlingstrafiken, menar Mats. 
Cykeln är ju ofta en del av hela resan från dörr till dörr.

Även inom hemtjänsten har cyklarna blivit vanliga. I Växjö får den hemtjänst- 
personal som använder cykel i tjänsten också använda samma cykel privat. Samtidigt 
har man börjat använda GPS-koordinator så att en dator kan räkna ut den mest  
effektiva rundan när personalen ska besöka dem som behöver hjälp.

Allt handlar förstås inte om cyklar. I Växjö arbetar man också för att samordna 
den interna varudistributionen till kommunens 470 arbetsplatser. Utgångspunkten 
var den utredning som fann att man kunde halvera transportarbetet, och med det 
också utsläppen och olycksriskerna. Via en gemensam distributionscentral har an-
talet utkörningar nu minskat från 1900 till 350 per vecka. Eftersom de bilar som 
används också går på förnybara bränslen – RME och HVO – har varudistributionen 
i Växjö kommun numera så gott som noll utsläpp av koldioxid. Svårare än så behöver 
inte omställningen till fossilfritt vara, tydligen.

 -Allt detta är ju positiva nyheter som är roliga att berätta om via media, påpekar 
Mats. Vi har också en mycket tydlig plan för hur vi ska förse media med nyheter från 
mobilitetsarbetet. Det är bra för arbetet som sådant och för kommunen som helhet. 
Så tillgång till en aktiv kommunikatör är A och O för vår verksamhet.

Och hur går det då? Vart tionde år genomför Växjö en lokal resvaneundersökning 
för att mäta förändringarna i Växjöbornas val av färdsätt. Trenden är, enligt Pär, 
att i reella tal ökar såväl kollektivtrafik som cykling, om än lite olika takt. Även bil-
trafiken ökar dock, och att alla fordonsslag ökar – i reella tal, märk väl – ser man 
som ett uttryck för att staden växer. 

-Märk väl att detta gäller antalet resor, kommenterar Pär. Tittar vi på sträckorna 
kan vi se att antalet mil per bil och invånare ser vi faktiskt en minskning.

TOLG –  ET T UNDANTAG SOM BEKR ÄFTAR REGELN?

Mobilitetsarbetet har i första hand berört tätorten, där avstånden är lagom långa 
för en cykeltur, där det finns en hyfsad kollektivtrafik och där det å andra sidan kan 
bli både dyrt och krångligt att hålla sig med bil. Växjö har också gjort en del försök 
med samåkning och skjutsgrupper för landsbygdens befolkning, men med magert 
resultat. Även om många landsbygdsbor besväras av höga kostnader för sitt resande 
är det inte många som är beredda att organisera sig för att dela på dem.

Just Växjö hyser å andra sidan den verksamhet som kanske är det undantag som 
bevisar motsatsen. I den lilla byn Tolg, tre mil norr om Växjö, skapades företaget 
Mobilsamåkning för några år sedan. Det började som en idé om att det vore smart, 
ekonomiskt, miljövänligt och trevligt att kunna samåka mer tillsammans. En stor 
del av resorna från Tolg går ju ändå in till Växjö. Under de fyra åren med Mobil-
samåkning blev det sammanlagt mer än två varv runt jorden som de drygt 500  
Tolgborna samåkte – och successivt upptäckte man fördelarna. Det utvecklades till 
en hel liten rörelse, och nu säljer man in samåkningstjänster på andra orter med 
hjälp av sitt bokningsverktyg WiseTravel. 

-Ibland får vi läsa att Kronobergs län har en konkurrensnackdel i form av att det är 
gott om små företag men ont om stora, säger Pär. Det sägs bland annat att det gör 
det svårare att rekrytera riktigt kvalificerad arbetskraft. Och så kanske det är. Å 
andra sidan kan vi se att de relativt små och jämnstora företagen också har lättare 
att samarbeta, och gärna gör det. Det handlar nog lite om vad man ser som viktigt 
för att skapa utveckling: Konkurrens eller samarbete.

Växjösjön med laguner och dammar. Ett stenkast från stadens centrum!

Foto: M
ats Sam

uelsson



137HÅLLBAR MOBIL ITET  FRÅN UMEÅ T I LL  MALMÖ  –  R A P P O R T  F R Å N  E N  R U N D R E S A  B L A N D  S V E N S K A  KO M M U N E R

Ö C K E R Ö
Tre elbilar och ett tufft beslut

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Med all respekt för alla de vackra städer jag besökt i det här uppdraget: Färjeturen 
ut till Öckerö och den snabba sightseeing-rundan som kommunikatören Robert  
Lindberg bjuder mig på en solig dag i slutet av februari – den slår det mesta. Vårsolen 
glittrar i Kattegatt och ejderhannarna ropar efter honor. Eller gudingar och ådor som 
det heter på ejdrars språk. Från norra delarna av Öckerö ser vi när den lilla färjan 
angör Hälsö. Långt i norr skymtar vi Rörö, kommunens nordligaste bebodda ö.

Besöket på Öckerö är också annorlunda av ett helt annat skäl: I uppdraget att granska 
kommuner som utmärkt sig för att stimulera en hållbar mobilitet har vi haft svårt 
att hitta de riktigt små kommunerna. Öckerö, med sina 12 500 invånare, har fått bli 
undantaget.

Och det Öckerö blivit känt för i dessa sammanhang, det är satsningen på elbilar.

- Den satsningen har en mycket tydlig startpunkt, berättar Robert. Det var i val-
rörelsen 2010 som vårt kommunalråd gick ut med ett löfte om att skaffa elbilar till 
kommunen. I samma slag tog man bort ersättningen för privat körning i tjänsten 
för sådan körning som sker inom elbilarnas räckvidd, dvs en sju-åtta mil räknat 
från färjeläget på Hisingen.

Öckerö kommun skrotade bilersättningen för privata 
bilresor och skaffade elbilar i stället. Man kan se det  
som en miljöåtgärd, men kanske handlar det minst lika  
mycket om klok kommunal enomi. Nu sparar man pengar  
och får samtidigt en renare luft.
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PLUS OCH MINUS I  KOMMUNENS K ASSA

Tre elbilar av det norska märket Think – det fanns inte så många andra på marknaden 
då – skaffades via elbilpoolsföretaget Move About. Kommunen leasade dem för 
10 000 kr per bil och månad. Eftersom kostnaden för elen är på gränsen till försum-
bar blir totalkostnaden enkel att kalkylera: Runt 360 000 kr om året.

Samtidigt innebar den slopade ersättningen för egen bilanvändning att kommunen 
sparade in minst en halv miljon kronor om året. Nettobesparingen blir alltså en bit 
över 100 000 kr per år. Ingen jättesumma, kanske, i den kommunala plånboken, 
men ändå. Framför allt: Den tydliga signaleffekten att kloka miljöåtgärder också 
leder till en bättre ekonomi.

- Det var också där som idén föddes, berättar Robert. Man kunde konstatera att det 
rann en massa pengar ur kommunen för att tjänstemän åkte in på möten, i regel 
inne i Göteborg. Fullkomligt i onödan. 

MOTSTÅND OCH OSÄKERHET

Elbilar i all ära, tänker jag. Det är få som blir sura för att man prövar ny och spän-
nande teknik. Men den som drar in ersättningar som andra lärt sig se som löneför-
måner, den brukar få det hett om öronen. Det finns mer än en kommunpolitiker 
som aktar sig för ett sånt förslag.

- Jodå, motstånd fanns, och finns, medger Robert. En del tjänstemän väljer att an-
vända egen bil ändå och avstår ersättningen. Andra menar att de behöver sin egen 
bil för diverse jourverksamhet där det inte finns tid att först ta sig till kommunhu-
set och där hämta någon av elbilarna.

- I början var en del missnöjda med de nya rutinerna för t ex bokning, och många 
kände sig osäkra på hur laddningen går till. Men idag är vi många på min förvaltning 
som använder elbilarna, inte minst till de lokala resorna här ute på öarna, säger 
socialsekreteraren Malin Bryngelhed. Här är ju avstånden korta så det blir aldrig 
tal om någon räckviddsångest.

- Dessutom är Öckerö Sveriges enda kommun med generell 50-gräns på vägarna,  
inflikar Robert. Skriv det!

Elbilar och deras räckvidd är ju alltid ett populärt samtalsämne, och något som 
framkallar många sorters tävlingslusta. Robert berättar att räckviddsrekordet för 
Öckerös elbilar är en resa till Alingsås och tillbaka, utan omladdning med en Think 
City. Det är 14 mil och har nog krävt en mycket varsam körning med tanke på att 

Kommunikatören Robert Lindberg bjöd på rena 
propagandanumret vid mitt besök på Öckerö. 

Skinande blå elbil mot skinande blått Kattegatt!
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16 mil är ungefär vad batterierna orkar med. Motsatsen finns också i form av ett 
hastighetsrekord på 105 km/h för Think City.

Tre år är ju en rätt normal tid för ett leasingkontrakt, och år 2013 var det dags 
att byta ut Think-bilarna. Då hade också fler modeller kommit ut på marknaden, 
och efter upphandling föll valet på Nissan Leaf. Idag har kommunen totalt sex el- 
bilar varav en ägs av hemtjänsten och en gammal Think som man köpte loss från  
MoveAbout. Nu, 2016, är det dags för ännu en upphandling och idag är ju utbudet  
än mycket större. Det kan bli aktuellt med allt från Renault till Tesla.

BILPOOL INGET FÖR ÖBORNA

Elbilarna är i första hand tjänstebilar, men finns också tillgängliga för Öckeröborna 
att hyra som poolbil. För en femhundring kan man disponera en bil under en helg. 
Det intresset har dock varit försvinnande litet, berättar Robert. De flesta hushåll 
på Öckerö har redan en eller två bilar. Tanken att bilpoolen skulle kunna ersätta 
andrabilen höll heller inte riktigt, i alla fall inte i dagsläget.

- Det är annars en av fördelarna med att bilarna ägs och administreras av en  
kommersiell aktör, menar Robert. Privata användare tecknar ett eget avtal med 
Move About, varför kommunen egentligen inte alls är inblandad. 

Vilka råd vill man då ge andra kommuner som vill börja med elbilpooler?

- Idag är det ju inget större steg att ta, menar Robert. Det finns ett brett utbud av 
fabrikstillverkade, väl beprövade modeller av god kvalitet. Svårare kan det vara att 
få gehör för den drastiska förändringen av bilersättningen. Vi hoppade över en om-
fattande förankringsprocess och ändrade direkt i resepolicyn, och argumentet att vi 
totalt sett spar pengar och samtidigt bidrar till en renare luft har faktiskt fungerat 
rätt bra. Någon gång måste vi ändå förändra. Varför inte nu?

Foto: Robert Lindberg
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Ö R E B R O
God planering lägger till mer än den tar bort

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Tillsammans med mina värdar trampar jag runt på en lånecykel i centrala Örebro. Vi 
cyklar till centralstationen och tittar på det låsbara cykelgaraget. Vi cyklar genom 
trafikkorsningar som är bekväma och säkra för cyklister samtidigt som de dämpar 
hastigheten hos bilarna. Vi provkör en nyanlagd cykelbana av behaglig bredd, där 
det finns goda möjligheter att trampa på utan att besvära vare sig bilar eller gående. 

-Vi försöker prioritera cykeln i innerstaden av två skäl: Dels är cykling en gammal 
tradition som överlevt här i Örebro, dels är det ett av våra mest kapacitetsstarka 
färdsätt, säger kommunalrådet Björn Sundin, som nu är inne på sin andra mandat-
period och har bl a trafikfrågorna på sitt bord.

Det där med tradition kan jag bekräfta med egna minnesbilder. Våren 1980 hade jag 
anledning att vistas en vecka i Örebro. På den tiden stod det lånecyklar på strategiska 
ställen på stan, vars nyckel fanns att hämta i närmaste Pressbyråkiosk. Kanske 
fick man lägga någon liten peng också, det minns jag inte. Vid alla tillfällen jag 
besökt stan sedan dess har det slagit mig att det är gott om cyklister. För all del,  
innerstaden är precis så stor att de flesta resor gör sig rätt lagom på cykel, och Närke- 
slätten erbjuder ju inga brantare backar. Men som i en del andra städer är det  
uppenbart att man hållit fast vid traditionen att cykla från tiden före massbilismen. 
Uppmärksamhet – inte enbart positiv – fick också förslaget för kanske 20 år sedan 
om att bygga tak över cykelbanorna. Det blev aldrig genomfört.

Om en stad som växer ska fortsätta vara attraktiv och  
effektiv, ja då måste man planera noga. I Örebro har man  
funnit att en klok planering leder till att många färdsätt  
kan få plats i samma gaturum och att det i bästa fall finns  
avsevärt fler vinnare än förlorare. Då får man en bättre luft 
och minskat buller mer eller mindre på köpet.



Och cyklandet syns i statistiken. I den senaste resvaneundersökningen låg andelen 
cykelresor i innerstaden på 34 procent, vilket är högt om man jämför med andra städer. 

Men ”kapacitetsstark”? Det är inget epitet man brukar sätta på cykeln. Jo, menar 
man i Örebro, om en viss mängd människor ska flytta sig längs en gata går det  
absolut smidigast om alla gör det till fots. Därefter kommer bussen och cykeln och 
långt senare bilen. Ju mer man anpassar staden för fotgängare, kollektivtrafik och 
cyklister, desto större blir dess kapacitet, uttryckt i hur många människor som tar 
sig fram. 

PAR ADOXER

- Sen är det ju inte fullt så enkelt att alla kan gå, alltid, påpekar Patrik Kindström, 
chef för kommunens trafikenhet. Alltså behöver alla färdsätten kunna samexistera. 
Då är det ju å andra sidan så att ju mer man gynnar de kapacitetsstarka färdslagen, 
desto lättare blir det för t ex de biltransporter som är oundgängliga. Det kan låta 
lite paradoxalt, men förenklat uttryckt är varje fotgängare eller cyklist en potentiell 
bilist, som skulle korka igen gatunätet totalt om också de valde bilen. Det är något 
att tänka på när man som bilist svär över nya gång- och cykelbanor.

Det finns fler paradoxer som kan vara svåra att förstå till en början. Till exempel den 
att en gatas kapacitet kan öka om man sänker hastighetsgränsen. Detta eftersom 
trafikflödet blir jämnare.

- Rätt utformade p-avgifter är viktigt för handeln i stan, inflikar Björn. Och varför 
det? Jo, en hög avgift efter exempelvis tre timmar gör att p-platsen används av den 
som ska handla eller gå på restaurang men inte den som tar bilen till jobbet. Det 
är visserligen lite motstridigt: Det leder till ökad trafik, men å andra sidan till mer  
effektivt utnyttjade p-platser. Och kan vi minska på antalet p-platser i innerstaden 
får vi ju plats med så mycket annat.

Av samma skäl är det viktigt med bra p-ledningssystem: ljusskyltar som talar om 
var det finns lediga p-rutor. En tom p-yta gör ju inte mycket nytta.

STADSPL ANERING –  BÅDE TR AFIK OCH BEBYGGELSE

Trafikprogrammet för Örebro  betonar ordet ”stadsplanering” framför ”bebyggelse-
planering” och ”trafikplanering”. Programmet betonar också att det är staden som 
ska planeras. Inte trafiken för sig och bebyggelsen för sig.

 -Det kan låta banalt, men det har sin betydelse, menar Björn. Vi har duktiga  
arkitekter som planerar bebyggelsen och vi har duktiga trafikplanerare som kan 

trafikfrågorna. Men vi har sett ett tydligt behov av att låta dessa kompetenser sam-
verka bättre än tidigare. Stadens invånare bor i vissa hus, jobbar i andra och handlar 
i tredje, och de behöver flytta sig däremellan. Det är först när alla dessa funktioner 
går ihop i en helhet som staden blir både effektiv och attraktiv. Det har tagit ett tag 
att skapa denna samsyn, men nu tycker vi att vi börjar få genomslag för idén.

Trafikprogrammet, som antogs 2014, är ett kortfattat dokument på åtta lättlästa 
sidor. Det kom att ersätta ett tidigare program av gigantiska format. Förändringen 
handlar nu inte om sänkta ambitioner, utan om att man direkt hänvisar till en rad 
andra dokument och utredningar: kollektivtrafikprogram, handlingsprogram för 
ökat cyklande, planer för cykelnät och gångstråk, åtgärdsprogram mot buller och 
för trafiksäkerhet etc. Därtill gällande översiktsplan och klimatplan, förstås.

Trafikprogrammet tar också tydligt ställning i en av de frågor som är centrala i 
dagens trafikpolitik: Ska vi planera utifrån prognoser om framtidens trafik, eller 
ska vi planera utifrån de mål som vi vill nå? Prognoser, som oftast är förlängningar 
av tidsserier bakåt i tiden, pekar ofta på ständigt växande trafikvolymer. Målen, 
särskilt de klimatpolitiska, talar entydigt om behovet av att minska vägtrafikens 
omfattning – utan att minska möjligheterna att förflytta både människor och gods.

RESULTAT INOM MANDATPERIODEN

I Örebro är det målen som gäller. Därför har man uttryckt att den totala mängden 
biltrafik med fossila bränslen ska minska till 2020. Eftersom staden samtidigt växer 
med kanske 2 000 invånare per år kräver det förstås åtgärder redan nu.

- Dessutom måste tempot vara högt eftersom vi har val vart fjärde år, menar Björn. 
Många av de åtgärder vi vill genomföra kan möta motstånd först, men vara uppskat-
tade när de väl är genomförda. Därför vill vi förstås kunna visa på goda resultat 
inom en och samma mandatperiod.

Ett exempel som vållat mycket debatt är experimentet med Rosa Gatan. En  
central gatstump intill Svartån stängdes av över en sommar och gjordes om till en  
gågata som samtidigt var en konstutställning. Motsvarande projekt har genomförts  
tidigare i bland annat New York. Föga överraskande var det många örebroare som 
protesterade när gatan stängdes av i maj.

- Men det var nog lika många som protesterade när avstängningarna skulle tas bort 
i september!



STOR INPENDLING

Om andelen cyklister i staden är anmärkningsvärt stor är andelen bussresenärer 
desto lägre. En stor del av bussresorna består av inpendling från angränsande kom-
muner. Staden är centrum för Sveriges femte största arbetsmarknadsregion. Runt 
16 000 personer kommer in till Örebro varje dag, i huvudsak med bil.

- Därför är samarbetet med länstrafiken viktigt, menar klimatstrategen Per  
Elvingson. Vi tittar tillsammans på möjligheterna att skapa nya stationer och  
hållplatser längs med järnvägslinjerna in mot Örebro, och vi tittar på hur våra  
egna stationer – Örebro Central och Örebro Södra – kan utvecklas. 

En liten men uppskattad åtgärd är just cykelgaragen. De är diskreta byggnader av 
plexiglas och stål som gör att pendlarna kan lämna sina cyklar inlåsta och under tak 
när de åker till jobbet eller skolan. Garagen tar inte mycket mer plats än vanliga cykel-
ställ och dörren öppnar man med hjälp av samma kort som man har till regionaltåg 
och buss. Den extra avgift man betalar för sin plats läggs till månadskostnaden 
för kortet. Det är både praktiskt och logiskt: färden på cykel från stationen till  
arbetsplatsen är ju en del av hela resan.

GOD PL ANERING SK APAR MERVÄRDEN

Stadsplanering, menar man i Örebro, handlar i hög grad om att tänka efter noga, 
och att vara både tydlig och pedagogisk. Det finns i regel inga stora motsättningar 
i synen på hur staden kan bli både mer attraktiv och effektiv, och ha plats för alla 
sorters färdmedel. 

Vill man skapa bättre och säkrare miljöer för gående och cyklister på en gata kräver 
det givetvis utrymme. Vill man därtill skapa trivsel med planteringar, alléer och 
utemöbleringar kräver det sitt. Då minskar utrymmet för vägtrafiken – men om 
hastigheterna sänks ökar alltså flödena. Och om parkeringsytorna går att använda 
mer effektivt än idag behövs det inte så många för att klara de behov som finns.

- Självklart uppfattar vanebilisten att hans färdsätt hålls tillbaka, menar Patrik. 
Det är ju alldeles sant. Samtidigt ökar stadens tillgänglighet markant för alla andra 
grupper. Det tjänar staden som helhet på – i form av mindre buller och luftförore-
ningar, men också i form av ökad trivsel och attraktionskraft. Och, som sagt, ju fler 
bilister som väljer att gå, cykla eller ta bussen – desto smidigare trafik för dem som 
vill eller måste bli kvar bakom ratten.
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Ö S T E R S U N D
Elbilar och cyklar ett måste för en vinterstad

H Å L L B A R  M O B I L I T E T  F R Å N  U M E Å  T I L L  M A L M Ö 

Efter många timmar genom södra Norrland rullar tåget ned mot Storsjöns strand 
och in i Östersund. Häpet konstaterar jag att ett stort strandområde, med gudomlig 
utsikt över sjö och fjäll och i ett centralt läge, är helt upptaget av en måttligt välstädad 
bangård. När jag å andra sidan kliver ut från vandrarhemmet morgonen därpå 
är den första bil som passerar mig på gatan en elbil. Först ett mindre smickrande  
intryck, och därpå ett spännande, alltså.

Den skräpiga bangården återkommer vi till. Men Östersunds och Jämtkrafts sats-
ning på elbilar och på laddmöjligheter har låtit tala om sig i flera år. Tillsammans 
med Trondheim och Sundsvall och mellanliggande orter har man jobbat hårt i  
projektet Green Highway för att göra det möjligt att färdas avgasfritt eller med för-
nybara bränslen tvärs över den skandinaviska halvön. Såklart är jag nyfiken på de 
höga ambitionerna, varför de finns just här och hur det hela en gång uppstått.

- Jag vill sätta startpunkten så långt bak som till skiftet mellan 1980- och 1990-tal 
säger Sven-Olof Gustafsson, numera pensionerad samhällsbyggnadschef i Öster- 
sunds kommun. På den tiden var det visserligen avfallsfrågor som fick mest  
utrymme, men i det miljövårdsprogram som då skrevs för Östersunds del tog man 
också upp behovet av en fungerande miljökommunikation. Det gick inte att bara  
införa källsortering av avfall; det gällde att berätta om det på rätt sätt, och stimulera 
östersundsborna att använda det nya systemet. Det innebar erfarenheter och 
traditioner som gick att ta med sig in i andra frågor, t ex dagens strävan efter en 
hållbar mobilitet.

Elbilar och laddstolpar med högsta hipfaktor – det brukar 
ju höra storstäderna till. Men Östersund är kanske undan- 
taget som bekräftar regeln. Tillsammans med Sundsvall 
och Trondheim och regionens kraftföretag har man skapat 
en grön korridor mitt på den skandinaviska halvön. Och på  
hemmaplan håller man tillbaka bilarna till förmån för cyklar  
och fotgängare. Backarna till trots.  
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I Östersund har man också lärt sig att verkligheten ibland överträffar visionerna, 
med råge. Sven-Olof berättar om hur man då satte upp ett mål att de sopor som 
gick till deponi skulle minska från 24  000 till 22  500 ton per år. Det var många 
som var skeptiska till redan denna blygsamma minskning och rentav kallade målet  
för utopiskt.

- Idag skickar vi kanske 1  000 ton om året till deponi, eftersom villkoren och  
systemen för sophantering ser helt annorlunda ut. I stället för en minskning med  
6 procent fick vi en minskning med 96 procent. Självklart måste motsvarande för-
ändringar vara möjliga även i trafikpolitiken!

UPPDR AG: RENSA I  DEN ONÖDIGA TR AFIKEN

Miljövårdsprogrammet följdes av en trafikplan från 1992, som tog fasta på oroande 
höga halter av kvävedioxid i tätorten. Eftersom Östersund i grund och botten är 
ett stationssamhälle utan större industrier kommer 65-70 procent av luftförore-
ningarna från den lokala trafiken. Det är en stor andel, med svenska mått, och blir 
besvärande för en stad som gärna marknadsför sig som den friska vinterstaden. 
Trafikplanen konstaterade också att Östersund hade förhållandevis lite gångtrafik i 
tätorten, men desto mer söktrafik, dvs bilar som letar parkeringsplats.

- Uppdraget var att rensa i onödiga trafikflöden: Minska sök- och genomfarts- 
trafiken och stimulera gång, cykel och buss. Vilka protester en sådan trafiksanering 
brukar leda till vet vi alla. Därför var det förvånande att planen snarare fick kritik 
för att vara för tam.

Sven-Olof berättar också om en mångårig kamp för att alla förvaltningar skulle 
skaffa sig egna miljöombud, och för att stadens förvaltningar skulle miljöcertifieras.  
Den första processen krävde två års övertalning av chefskollegorna, den andra tog 
fem år. Och först 2006 genomfördes den första certifieringen.

- Tålamod är en dygd, säger Sven-Olof. Men jag tycker vi gjorde några bra saker 
som förtjänar att uppmärksammas. Dels samlade kommunen alla frågor om trafik,  
planering, byggande, parker, miljö och hälsa i en gemensam samhällsbyggnadsför-
valtning. Dels satte vi upp mål som alla andra, men vi prioriterade hårt de två-tre 
mål som behövde mest åtgärder. Därmed fick vi ett bra fokus på våra arbetsuppgifter.

Mitten på 1990-talet var Agenda 21-processernas gyllene år, och i Östersund ledde 
det till högt satta mål, bland annat för andelen förnybara bränslen i den kommunala 
fordonsparken och i stadsbussarna. Därpå följde de första inventeringarna av klimat-

påverkande utsläpp i kommunen, som i sin tur ledde till en ambitiös luft- och klimat- 
plan 2001. Dessutom gick Östersund med i Klimatkommunerna, på den tiden ett 
nätverk men numera en förening med 33 kommuner som vill gå före i klimatarbetet 
– händelsevis med Östersunds kommunalråd Karin Thomasson som ordförande.

EGET MOBIL ITETSKONTOR

Under 2001 fick arbetet nya former, när Östersund inrättade sitt mobilitetskontor 
Grön Trafik. Det kom till med stöd av såväl LIP-medel – lokala investeringsprogram 
- som med stöd från dåvarande Vägverket. Där jobbar Anne Sörensson och Maria 
Olsson med uppdraget att få fler östersundsbor att ställa bilen till förmån för gång, 
cykel och kollektivtrafik. Anne är också delprojektledare för Green Highway, det 
projekt som ägnar sig åt elbilar och en infrastruktur för laddning längs hela vägen 
mellan Sundsvall och Trondheim. Kommunen bekostar de båda tjänsterna. Övriga 
utgifter är rätt små och måste i regel täckas med externa projektmedel.

 -Vi försöker vara på hugget och vara med där det öppnas möjligheter, säger Anne. 
Det gör att det blir mycket jobb – jämnt! Men det gör också att vi får värdera olika 
samarbeten utifrån var vi ser möjligheter att nå resultat. Det är en modell som 
tvingar oss att alltid vara effektiva. Det har också lärt oss att vara bra på samverkan 
– internt i kommunen såväl som i regionen och i samarbetet med Norge. Östersund 
spelar, som sagt, också en viktig roll i organisationen Klimatkommunerna i och med 
ordförandeskapet.

Till en början löpte projektet på tre år, men har nu permanentats. Som så många 
andra kommuner har Östersund sneglat på, och lärt sig av, arbetet inom Lunda-
MaTs, och kunde ta fram planer för att jobba med allt från att uppmuntra cyklister 
och erbjuda bilpendlare möjligheten att testa bussen gratis under en period, till att 
verka för fler och bättre cykelbanor.

Nu är det inte helt lätt att stimulera cyklingen i Östersunds tätort, eftersom den 
ligger i en markant backe ned mot Storsjön. Å andra sidan har 75 procent av Öster-
sundsborna mindre än fem kilometer till jobbet. De flesta bor alltså på rätt lagom av-
stånd för en cykeltur. Och den omställning som staden genomgått, där regementena 
försvunnit och ersatts med nya statliga myndigheter, gör att man har en stor  
andel inflyttade invånare; ofta unga människor med ett stort friluftsintresse. Det är  
faktorer som generellt sett innebär ett större intresse för cykling.

En snabb rundtur i staden visar upp ambitiöst breda cykelbanor, tydligt separerade 
från både gångbanor och bilvägar. Det är också lätt att hitta korsningar där cykel-
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överfarten är tydligt markerad och blir till ett fartgupp för biltrafiken. Parallellt 
med bilbron till Frösön går den separata gång- och cykelbron. Och den används flitigt.

- Här höll vi på att ställa till en olycka en gång, skrattar planarkitekten Krister Fryk-
berg. Det stod folk vid brofästet för att dela ut uppmuntrande bullar till cyklisterna 
från Frösön. En cyklist blev så rädd för den utsträckta handen att han väjde undan, 
störtade över kajkanten och ned i Storsjön flera meter ned. Som tur var gick det bra. 
Men det var ju inte riktigt meningen med det hela.  

Förutom alla cykelsatsningar har man också jobbat med att förstärka kollektiv- 
trafiken. Det senaste är en satsning på laddmöjligheter för elbussar med stöd av 
stadsmiljöavtalen. Ändå är det väl, som sagt, satsningen på elbilar och på laddstolpar 
som hörts och synts mest från Östersund, i alla fall under de senare åren. Det är en 
satsning som har sin särskilda historia.

Väl tilltagen gång- och cykelbro mellan Östersund och Frösön. Notera cykelräknaren!

MEDELTIDA HANDELSSTR ÅK

- För att förstå vidden av att Östersund samarbetar med Sundsvall och Trondheim 
måste man förstå att det funnits olika former av handel och samarbete utmed detta 
stråk ända sedan medeltiden, förklarar Anne Sörensson. Våra tre städer är också 
centralorter i respektive region – Västernorrland, Jämtland respektive Tröndelag – 
och det är ungefär 20 mil emellan. I Trondheim har man idag en kraftig ekonomisk 
tillväxt, vilket gör att goda kommunikationer mellan orterna får stor betydelse för 
arbetsmarknaden.

De tre städerna, och de mindre orterna emellan, samarbetar inom vad man kallar 
Nordens gröna bälte. Med detta samarbete kunde man söka och få InterReg-medel 
för sina kommunikationsprojekt, och när det blev klart med nationella teststräckor 
för elbilar var man snabbt framme. Det blev en rad demoprojekt men också  
ekonomiskt stöd för laddstolpar – långt före det stöd som idag finns att få via  
Klimatklivet. I Östersund var man dessutom snar med att skaffa in elfordon till den 
egna fordonsflottan.

Därför var det ingen slump att den första bil som mötte mig på gatan var en elbil. 
Det är heller ingen slump att laddstationerna står utplacerade på symboliskt viktiga 
platser, t ex framför Östersunds turistbyrå. En snabbkoll med webbplatsen upp-
laddning.nu våren 2016 visar att det bara i Östersund finns drygt 90 laddpunkter 
idag. I hela Green Highway-området finns det en bit över 800. Ändå, får jag höra, kan 
det vara svårt att hitta en laddplats ibland. Ett av skälen är att mindre nogräknade 
elbilister använder laddstationerna som p-platser.

- Med stöd av Klimatklivet bygger vi nu laddstolpar även ute på landsbygden,  
berättar Anne. Fem mindre orter kommer att få betydligt bättre förutsättningar för 
elbilism. Det är ofta där ett stöd från samhället behövs som bäst, eftersom det ofta 
saknas andra ekonomiska incitament.

Green Highway handlar nu inte bara om elbilar och laddstolpar, även om det är vad 
som får mest uppmärksamhet. I satsningen ingår också förbättrade möjligheter att 
tanka förnybara bränslen av olika slag. Just nu jobbar man för att få mackar för 
flytande gas, som används av tunga fordon. Extra lägligt är att det snart öppnar en 
stor produktionsanläggning för flytande gas i närheten av Trondheim.

STATEN BÅDE STÖD OCH HINDER

I Östersund talar man återkommande och med värme om samarbetet med dåva-
rande Vägverket, som gav både ekonomiskt stöd och professionella råd till de olika 
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projekten. Östersund hade ett särskilt samverkansavtal som innebar ett mer lång-
siktigt och kontinuerligt samarbete, jämfört med de vanligare projektformerna. 

- Att ha den sortens externa stöd, i det här fallet från en statlig myndighet, ger 
inte bara ekonomiska fördelar, menar Anne Sörensson och får medhåll av den förre 
Agenda 21-samordnaren Iren Karlsson-Berglund. Det gör att kommunen får in  
expertkunskaper som den annars inte skulle ha, och det gör att det blir en annan 
status på de frågor det handlar om. 

Men statsmakterna kan också vara ett hinder. Anne Sörensson nämner otidsenliga 
eller osmidiga lagar och regler som exempel. Hon pekar på den statliga miljöbils-
definitionen som i sin nuvarande form dels missgynnar förnybara drivmedel, dels 
tar ovidkommande hänsyn till bilens vikt. Hon pekar också på de juridiska svårig-
heterna för en kommun att inrätta särskilda p-platser för bilpoolsbilar eller gratis 
parkering för elbilar. För att nu inte ta upp frågan om hur förnybara drivmedel be-
skattas, och den dragkamp som där pågår mellan Sverige och EU.

- Visste du förresten att gällande parkeringslagstiftning är från 1957, frågar hon. 
Det kunde ju vara på tiden att anpassa den till moderna förhållanden – med dagens 
frågor om luftkvalitet, buller, attraktivitet och även markpriser som utgångspunkt.

- Det är därför det är viktigt att gå in i nationella och internationella nätverk, säger 
Karin Thomasson. Det ger bättre möjligheter att påverka beslut på nationell och 
internationell nivå, samtidigt som det ger en rad impulser och kontakter som kan 
berika kommunens eget arbete.

POLIT ISK ENIGHET FR AM TILL P - PL ATSERNA

Hur har då den lokala politiken tagit sig an mobilitetsfrågorna? Finns det några 
motstående intressen som de olika partierna fångar upp och gör till sina frågor?

- I de flesta fall har vi varit överens, särskilt på övergripande nivå, säger Karin. 
Ibland blir det lite bråk om detaljer, men det är ju mer för sakens skull och hör  
kommunalpolitiken till. 

Men det tycks ändå gå någon sorts gräns när parkeringsfrågorna kommer på 
tal. Det är en tillräckligt konkret och greppbar fråga som man kan göra politiska  
poäng på. Samtidigt börjar Östersund nu att tillämpa flexibla p-tal, dvs att antalet 
parkeringsplatser per bostad kan tillåtas variera, framför allt nedåt, om fastighets-   
ägaren i stället erbjuder andra möjligheter som bilpooler eller lånecyklar. Kommunens  

bostadsbolag Östersundshem kommer att bygga elbilspooler för de boende, och 
vissa privata fastighetsägare visar intresse för samma sak. 

- Samtidigt är trycket på oss i Östersund att bygga externa köpcentra lika stort som 
på andra håll i landet, menar Krister Frykberg. De kan förstås hota butikerna inne i 
tätorten. Föga överraskande svarar då innerstadens köpmän med önskemål om fler 
bilar i centrum igen. 

Krister pekar på Stortorget, som rustades upp och blev av med sina p-platser så 
sent som 2009, med även köpmännens välsignelse. Nu höjs röster för att skapa nya 
p-platser där.

- Vi möter ju också ofta påståendet att framtidens bilar är så miljövänliga, så varför 
begränsa dem, berättar Karin. Men för det första är vi inte där ännu och för det 
andra missar den diskussionen att frågan om bilar i tätort handlar om så mycket 
mer än koldioxid.

Och, påpekar samtliga, runt Östersund bor jämtlänningarna i en landsbygd med 
stora avstånd och med bil som självklart färdmedel i de flesta fall. Givetvis måste 
det fortfarande vara möjligt att komma i närheten av tätorten med den egna bilen.

SKR ÄPIG BANGÅRD BLIR MODERN STADSDEL

Åter så till den skräpiga bangården vid Storsjöns strand. Jodå, den håller på att för-
vandlas till ett bostadsområde, berättar Krister Frykberg. Här bygger man nu den 
första etappen med 150 bostäder i en ny stadsdel med det passande namnet Storsjö 
Strand, och det ska göras med höga miljökrav på både byggnader och kommunika-
tioner. Delegationen för hållbara städer har skjutit till pengar och man har åkt på 
studieresor till bl a Freiburg i Tyskland. 

På sikt räknar man med uppemot 800 bostäder på ett stenkasts avstånd från centrum 
och med utsikt över Storsjön, Frösön och Oviksfjällen. De boende får räkna med 
bilpooler och lånecykelsystem snarare än med egna p-platser. Förtätning är nyckel-
ordet även i den lilla residensstaden i Sveriges mitt.
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Det tål att upprepas att de kommuner som presenteras i den här boken inte är  
ensamma om arbetet för en hållbar mobilitet. Sådant pågår, i mer eller mindre stor  
utsträckning och på de flesta håll i landet. Många andra kommuner hade också varit in-
tressanta att presentera, och värda lite uppmärksamhet, men det får bli en annan gång.

Vid samtliga besök har jag ändå bett dem jag talat med att dela med sig av sina bästa 
råd, till en tänkt kollega i en tänkt kommun som inte gjort något, eller bara lite, 
för att förstärka den hållbara mobiliteten. Utgångspunkten har varit den fiktiva  
kommunen X-köping som bestämt sig för att ta tag i frågorna och försett en ansvarig 
person med ett mandat och en budget.

Svaren har spretat och pekat i olika riktningar. Alla kommuner har olika förutsätt-
ningar och alla som jobbar med frågorna har olika erfarenheter, olika kompetens, 
intressen och metoder. Spretigheten till trots går råden att samla under ett antal 
huvudrubriker. 

Enkelt uttryckt handlar råden om att arbeta synligt, dels ”utåt” – bland kommunens 
invånare och bland andra aktörer, dels ”inåt” gentemot kommunens politiker, chefer 
och förvaltningar. I båda fallen går råden också ut på att vara tydlig och konkret: om 
att beskriva vad som sker, visa på samhällsvinster men också på målkonflikter, om 
att mäta, följa upp och utvärdera. Det låter kanske banalt och självklart, men hur 
ofta är det inte just det självklara som är det svåra?

ÅT TA  GO DA  R Å D  FR Å N  
KO M M U N ER  S O M  G ÅT T  F Ö R E

1.  GÖR KONKRETA SAKER SOM SYNS OCH MÄRKS!

Det är alltid klokt att göra sådant som syns och märks, allra helst i en positiv be-
märkelse, förstås. För att få legitimitet hos både invånare och beslutsfattare bör det 
hända bra saker ute i gatan. 

Många kommuner väljer att göra det befintliga cykelvägnätet tydligare och mer lätt 
att använda. De mest ambitiösa har arbetat med asfalt i annan färg och med tyd-
liga vägmarkeringar. Därtill kommer tydliga och konsekventa skyltningar och väg-
visningar. Cyklisten ska inte behöva ”kunna” en väg första gången – lika lite som en 
bilist förväntas kunna det!

En redan enkel inventering – varför inte be ortens cyklister rapportera från sin vardagliga 
cykling – visar var de mest uppenbara bristerna och riskerna finns i det befintliga  
cykelvägnätet. Se till att åtgärda dem! Och se till att åtgärderna blir uppmärksammade! 
Invigningar kan man sällan få för många av, som en luttrad teknisk chef sade.

Nya cyklar är dyra, och många cyklister drar sig för att lämna cyklar obevakade vid 
till exempel järnvägsstationen. I flera städer har man skaffat låsbara cykelgarage, 
där länstrafikens periodkort fungerar som nyckel. Cyklisten betalar ett tillägg till 
periodavgiften för att få tillgång till garaget, som inte tar mycket mer plats än mot-
svarande cykelställ skulle ha gjort. Värdeskåp med plats för hjälm och reflexväst 
förhöjer värdet av garaget ytterligare. Välkommet för vanecyklisten, och en tydlig 
signal till dem som ännu inte kommit igång, eller som drar sig av just risken för att 
få cykeln stulen eller förstörd.

Och varför ska man ha egen cykel i stan? Hyr- och lånesystem för cyklar finns på många 
håll och går ofta att ordna tillsammans med kommersiella aktörer. Kommunens 
kostnad blir ingen eller liten. 

På samma sätt bör naturligtvis de övriga hållbara färdsätten uppmärksammas. Låt 
bussresenärerna och gångtrafikanterna rapportera om detaljer som är till såväl 
glädje som förtret. Ta reda på vilka åtgärder som snabbt och billigt ökar attraktion, 
säkerhet och bekvämlighet respektive minskar otrivsel, risker och krångel. Genom-
för åtgärderna – och se till att uppmärksamma dem!

Enkla och synliga åtgärder som märks ute på gatan. Positiva händelser 
som alla från kommunalråd till skolbarn blir glada av. Och ett tydligt 
sätt att berätta om vad som sker och hur det går. Det är några av de 
goda råd som bokens kommuner gärna delar med sig av.
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En bussresa går sällan från dörr till dörr, utan är oftare ett mellanled där trafikan-
ten gått eller cyklat innan bussresan och behöver göra detsamma även efter. Tänk 
till om hur hela resan kan göras så smidig som möjlig, för den enskilde resenären.

Och glöm, för all del, inte bort gångtrafikanten. Det är lätt att ta den enskilda pro-
menaden för given, och låta fotgängaren utnyttja de utrymmen som blir över när 
andra trafikslag fått sitt. Vad händer om man vänder på steken och sätter fotgäng-
arens intressen främst? Och vilka är fotgängarens intressen? Hur tar du reda på 
vad som gör din tätort attraktiv att gå, promenera eller flanera i – det som ofta är  
turisternas främsta argument när de beskriver sina favoritstäder? Hur gör du din 
ort gångbar (ursäkta lustigheten)?

Till temat ”tydlighet” hör också hur man väljer att beskriva den hållbara mobiliteten. 
Det finns alltid en risk för en polariserad debatt på temat ”antingen-eller”. Det finns 
alltid röster som kommer att hävda att den hållbara mobiliteten är bilfientlig och 
slår ut handeln i stadskärnorna. Men i många kommuner kan man ju visa att det inte 
stämmer: att det däremot handlar om att göra tydliga prioriteringar i gaturummet. 
Förbättrade möjligheter för gång, cykel och kollektivtrafik, tillsammans med sänk-
ta hastigheter och en klok strategi för parkeringsavgifter styr gradvis undan den 
mest undgängliga biltrafiken. Samtidigt ökar framkomligheten för den biltrafik 
som verkligen är viktig. En klok avvägning mellan olika transportslag är det bästa 
sättet att höja kapaciteten i de begränsade gatuutrymmena. Här gäller det att vara 
tydlig och förklarande.

2 .  KOMMUNICER A UTÅT!

- Det är ingen idé att bygga bättre cykelbanor om vi inte berättar att de finns, säger 
en trafikplanerare i boken. Självklart, kanske, men ändå så lätt att slarva med.

Av allt att döma finns det en tydlig opinion för den hållbara mobiliteten, i alla fall 
i de kommuner jag talat med. Därför är det klokt att uppmärksamma alla faktiska 
förändringar i rätt riktning. Det kan gälla att kommunens egna hemsidor och so-
ciala medier bevakar och rapporterar om vad som sker, eller om att skapa många eve-
nemang runt förändringarna. Invigningar, kan man som sagt, sällan få för många av.

Det kan minst lika mycket handla om att involvera människor i det som sker. Se 
till att det finns enkla och attraktiva sätt att höra av sig med allt från klagomål på 
gropar i gatan till tankar om nya cykelbroar och bilfria torg. Det kan handla om att 
svara snabbt och tydligt på insändare i lokalpressen och gå in i diskussionstrådar i 
sociala medier.

Det kan också handla om att upprätta och vårda goda relationer till lokala media, 
och att ha en tydlig plan för pressmeddelanden. Vad ska berättas, till vem, av vem, 
hur och när – och vilka reaktioner ska det väcka – det är några grundläggande frågor 
att ställa sig i all kommunikationsplanering.

Kommunikation är ett hantverk för sig, och ska den bli bra krävs skickliga hantver-
kare. Känner du dig inte driven själv, eller tycker att det tar för mycket tid – se till 
att få ett bra samarbete med kommunens kommunikatörer eller ta hjälp utifrån. 
Men vad du än gör – glöm inte bort att berätta om det.

Det du säger, eller ser till att framföra, ska vara begripligt och beröra den som lyss-
nar eller läser. Det ska vara relevant och det ska förstås vara väl underbyggt. Presen-
tera resultat från trafikmätningar och resvaneundersökningar på ett sådant sätt att 
de grova dragen framgår och så att det blir så svårt att missförstå. Några kommer 
ändå att lyckas med det senare, men det hör till.

 

3.  SÖK SAMVERK AN MED EX TERNA PARTER!

Hela denna bok utgår från kommuner och från kommunala tjänstemäns och politi-
kers uppdrag. Det är nu inte de enda som bör eller kan jobba för en hållbar mobilitet. 
I reportagen finns exempel på samarbete med allt från cykelhandlare, fastighetsä-
gare och länstrafikbolag till hockeyklubbar och ideella föreningar. Tänk till om 
vilka externa parter som kan ha intresse av att samarbeta kring en specifik fråga. 
Bjud in till ett samarbete där det så tydligt som möjligt framgår vad den andra par-
ten kan ha för glädje eller nytta av att engagera sig. Var sedan generös och låt din 
samarbetspart ta mycket plats och utrymme när ni ska berätta om vad ni gjort. Det 
kommer att underlätta det fortsatta samarbetet – och göra det lättare att hitta nya 
externa parter för andra sammanhang!
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4 .  FÖR ANKR A DINA IDÉER HOS POLIT IKERNA!

En självklarhet, eller hur. En kommun är en politiskt styrd organisation och ska så 
förbli. De folkvalda politikerna ska bestämma över kommunens vägval och priori-
teringar. Samtidigt gör de klokt i att lyssna till sakkunniga personer som både har 
koll på detaljerna och som kanske också kan spana in i framtiden inom sitt fack. 

Många av dem jag intervjuat har betonat vikten av att kommunen har en tydlig 
idé om vart den vill komma, och jag kan konstatera att kraften och omfattningen i  
visionerna varierar påtagligt. En del kommuner tar frågorna med ro och tycks tänka 
att allt är bra så länge det inte blir alltför trångt mellan bilarna i tätorten. Andra ser 
på mobilitetsfrågorna som en central del av politiken för ekonomisk utveckling men 
också för demokrati och jämställdhet. 

I många kommunala visioner tycks målkonflikter och andra problem lösa upp sig 
själva – i andra är man desto tydligare i sina prioriteringar. Ju tydligare en vision är, 
desto lättare är det att jobba utifrån den. Och, självklart, ju större politisk enighet 
bakom visionen, desto större sannolikhet att den överlever framtida maktskiften. 

Arbetet för en hållbar mobilitet handlar ofta om att bryta med en ”bilnorm” – att 
tänka nytt kring vad som är det normala eller självklara sättet att förflytta sig. Arbe-
tet med att etablera nya vanor och handlingsmönster handlar om metoder som kan 
vara udda i den kommunala verkligheten. I båda fallen kan den som inte är helt insatt 
också vara tveksam, fullt förståeligt. Exempel på det finns det gott om i boken. 

Finns det politiska risker att arbeta med mobilitetsfrågor? Kan man räkna hem på-
verkansarbetet som kostnadseffektivt? 

 -En åtgärd för hållbar mobilitet måste gå att genomföra på mindre än fyra år, säger 
en politiker i boken. Opinioner är ofta ”mot” förändringen innan den genomförs, 
men ”för” när den väl etablerats. För politikern är det förstås viktigt att opinionen 
hunnit vända på det sättet i lagom tid före nästa valrörelse.

Före- och eftermätningar, ordentliga uppföljningar, utvärderingar och redovisningar: 
ju tydligare siffror på bordet, desto bättre. Som beslutsfattare vill man ha tydliga 
och överskådliga underlag inför ett beslut, och en gedigen återrapportering efteråt. 
Ofta blir ju utfallet av en åtgärd inte alls det som var tänkt. Det behöver inte vara 

ett misslyckande och är inget att försöka dölja. Snarare innebär en tydlig analys av 
avvikelsen att det finns något att lära till nästa gång.

5.  FÖR ANKR A DINA IDÉER I  FÖRVALTNINGARNA!

Ännu en självklarhet, kan tyckas. Men läser du reportagen i denna bok finner du 
exempel där entusiastiska projektledare jobbat på med ”sin” fråga och till slut gått 
på pumpen. Alltför få i omgivningen har förstått vad man håller på med, än mindre 
sett poängen med det. Och allra minst frågat sig på vilket sätt det banbrytande  
projektet kan fungera ihop med ordinarie verksamhet och bli en del av den.

Precis som i fallet med politikerna handlar det om nya frågor och om nya metoder. 
Ärrade medarbetare och chefer kan ha svårt att känna igen sig i båda delarna. Där-
för gäller det att vara tydlig med vad man vill uppnå och hur det ska gå till. Det 
gäller att kunna visa upp exempel från andra håll med åtgärder och metoder som 
fungerar. Det är också klokt att inte trampa in i andras revir om det skapar onödiga 
motsättningar.

För att kunna leverera den tydligheten behöver man ett tydligt uppdrag. Projektet 
ska inte bara vara tydligt beskrivet i sig självt. Det bör också framgå på vilket sätt 
projektet kan bidra till kommunens arbete, och kanske utveckla den ordinarie verk-
samheten. På samma sätt skadar det aldrig att ha en väl definierad budget att jobba 
med. Gärna en rymlig, förstås, men det är en helt annan fråga.

6.  ORDNA STUDIEBESÖK OCH KNY T AN T ILL NÄT VERK!

Det är en sak att höra talas om, eller läsa om, framgångsrikt arbete för en hållbar 
mobilitet. Det är en annan sak att uppleva dem på plats. Ambitiösa och välordnade 
studiebesök ger många mervärden. Dessutom innebär studiebesök i regel gemensam 
restid och därmed tid för informella samtal som underlättar framtida kontakt. Grän-
sen mot mutresor och vänskapskorruption är upp till var och en att upprätthålla.

Hur många kommunala delegationer som i den hållbara mobilitetens namn rest till 
Köpenhamn, Groningen eller Freiburg vågar jag inte gissa. Reportagen i denna bok 
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kanske ger restips på närmare håll. Finns det orter snarlika den du själv verkar i som 
har goda eller viktiga erfarenheter att dela med sig av? 

I stället för studiebesök kan man också finna värden i olika nätverk, som ger många 
värdefulla kontakter utanför den egna kommunens gräns. Klimatkommunerna och 
Gröna Bilister, som ju samverkar i det projekt som lett fram till denna bok, är två 
uppenbara kandidater! 

7.  MÄT OCH FÖL J UPP VAD DU UTR ÄT TAT!

Ja, du ska iscensätta en förändring och du har resurser för att göra det. Men hur ska 
du, efter genomfört arbete, kunna veta om det haft någon betydelse eller ej?

Återigen en självklarhet, men återigen ett faktum som så ofta glöms bort: Det är 
viktigt med mätningar – av sånt som går att mäta. Det är viktigt att mäta allt från 
trafikflöden till luftföroreningar till människors åsikter och vanor redan innan 
projektet drar igång, och det är viktigt att kunna göra en så snarlik mätning som 
möjligt i samband med avslutet. Allt för så meningsfulla jämförelser som möjligt. 

Mätningar kan göras påkostade och komplicerade, men de kan också göras mycket 
enkelt och ändå ge tillfredsställande enkla svar. Helt avgörande är förstås att mät-
ningarna verkligen kan återspegla förändringen och inget annat. Och för att det ska 
lyckas måste man redan innan ett projekt startar vara klar över hur det ska följas upp. 

8 .  SATSA PÅ INTERNT ARBETE!

Sist men inte minst kan det vara värt besväret att städa framför egen dörr. Ska en 
kommun driva ett arbete för hållbar mobilitet bör det förstås synas i den egna verk-
samheten. Annars får man, milt uttryckt, problem med trovärdigheten.

I de flesta kommuner är ungefär var tionde invånare också anställd i någon av de 
kommunala förvaltningarna eller bolagen. I regel är kommunen som organisation 
ortens största arbetsgivare. Det innebär också ett svårslaget nätverk av ambassa-

dörer som – hårt uttryckt - antingen bekräftar eller motsäger vad kommunen vill 
åstadkomma. 

Därför är det klokt att utveckla ett internt arbete för en hållbar mobilitet, och att få 
så många anställda som möjligt att se och betona de positiva värdena. Hemtjänstens - 
personal som snabbare och bekvämare når sina vårdtagare med hjälp av elcykel i stället 
för bil är ett exempel. Parkförvaltningens personal som kör på tysta elmopeder 
är ett annat. Tjänstemännen som åker till och från sina sammanträden med hjälp av 
förvaltningens busskort, eller med modernare och smartare betallösningar än så, är 
ytterligare ett. En kommunal förvaltning som ansluter till Nollzon och den vägen 
skapar förutsättningar för eltaxi – varför inte? Eller som finner fungerande former 
för jobbahemma-dagar och distansarbete. Möjligheterna är många.

Och precis som tidigare – se till att förändringarna blir kända och uppskattade.  
Det räcker inte att bara förändra. Man måste berätta om det också.

8  G O D A  R Å D 8  G O D A  R Å D
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L ÄT T  H Ä N T  AT T  E T T  O CH  
T VÅ  BL I R  T R E  O CH  F Y R A

Det finns hur många skäl som helst för en kommun att arbeta för en hållbar 
mobilitet. Vinsterna är uppenbara och riskerna är små. Inte ens den politiska 
risken är särskilt stor, i strid med vad många tror. Ändå går jobbet ofta trögt 
och de enkla åtgärderna blir de svåra. Och mitt i arbetet öppnar sig stora 
kunskapsluckor. Det är några av de slutsatser man kan dra av bokens repor-
tage från nitton svenska kommuner.

Nitton kommuner, utvalda för att de stimulerat en mer miljöanpassad trafik,  
eller – vidare betraktat – en hållbar mobilitet. Går det att dra några slutsatser  
av deras arbete? Kan man se några mönster? Vilka lärdomar går att göra? 

Av nitton studerade exempel ska man inte dra för många generella slutsatser.  
Och nej, jag har heller inte sett några särskilda, gemensamma mönster. 
Två faktorer som återkommer, möjligen, stavas ”slump” och ”tradition”. Det må var 
en iakttagelse, men inte till mycken hjälp för den kommun som vill lära av andra.

Samtidigt pekar intervjuerna på vikten av stöd och uppbackning utifrån, och på 
att motståndet mot en hållbar mobilitet snarare sitter i förvaltning och tradition 
än det utgörs av politiska motsättningar. Dock finns en tydlig gräns där mobilitets- 
 arbetet går bortom det politiska  samförståndet.

Allt detta ska vi återkomma till. Innan dess är det på sin plats med några reservationer. 

SVÅRT AT T TA PL ATS VID KÖT TGRY TORNA

Den här reportageboken är varken en vetenskaplig eller fullständig kartläggning
 av det hållbara mobilitetsarbetet i Sveriges kommuner. Det finns fler kommuner än  
de medverkande som också bedrivit ett gott arbete. I huvudsak stämmer ändå 
bokens urval överens med andra listor på svenska kommuner med ett framgångs-
rikt mobilitetsarbete.

Det går också att granska mobilitetsarbetet ur fler synvinklar än de som förekommer 
i reportagen. Boken utgörs av ett axplock, och intervjuerna har syftat till att ge en 
inblick i hur arbetet kan se ut, vem som driver på det, hur man övervinner motstånd 
och – naturligtvis – vilka resultat det ger.

Urvalet av kommuner kan på ett sätt verka snävt. Det handlar i regel om mellanstora 
städer, i huvudsak i södra och mellersta Sverige. Göteborg och Malmö finns med, 
men ingen kommun i Storstockholm. Två undantag finns: Öckerö och de fjorton 
kommuner som utgör Fyrbodal. Den nordligaste staden är Umeå. För mig som 
värmlänning är det långt uppe i norr – men jag vet av egen erfarenhet att Umeå  
ligger rätt exakt mitt emellan Stockholm och Kiruna.

Bristen på mindre kommuner kan ha flera orsaker: De kan ha svårare att låta tala 
om sig. Har man en liten budget har man också mindre medel till kommunikation 
och nätverkande. Kommuner med små tätorter kan också tycka att man inte har 
några mobilitetsproblem att tala om, eftersom man varken störs av trängsel, buller 
eller dålig luft. Det är också i landsbygdskommuner som argumentet ”det är inte 
bilen det är fel på, det är bränslet” är vanligast, och i någon mån också relevant.

I små kommuner kan man mycket väl se problemen men inte lösningarna. Kollektivtra-
fiken är svår att utveckla, om invånarna är för få eller bor för glest. Det är samtidigt 
en sanning med modifikation. I små kommuner är det många som arbetspendlar 
över kommungränsen och till närmaste större tätort, och kunde man lägga om de  
resurser man ändå tvingas lägga på skolskjutsar, färdtjänst och patientresor till linje- 
trafik skulle de räcka rätt långt. Men så länge mobilitetsarbetet är en kommunal 
fråga hamnar sådana frågor mellan stolarna – om inte kommunerna inom en och 
samma arbetsmarknadsregion är lyckosamma i sitt samarbete. De gemensamma 
projekten i Fyrbodal är det roliga undantaget som bekräftar regeln.

S L U T S A T S E RS L U T S A T S E R



167HÅLLBAR MOBIL ITET  FRÅN UMEÅ T I LL  MALMÖ  –  R A P P O R T  F R Å N  E N  R U N D R E S A  B L A N D  S V E N S K A  KO M M U N E R166 HÅLLBAR MOBIL ITET  FRÅN UMEÅ T I LL  MALMÖ  –  R A P P O R T  F R Å N  E N  R U N D R E S A  B L A N D  S V E N S K A  KO M M U N E R

Små kommuner kan också ha svårare att ta plats vid köttgrytorna. För att kunna 
och hinna söka de externa projektmedel som ofta varit avgörande för framgången 
– mer om det senare - måste man ha tid och kompetens till förfogande. Det går  
att ordna i en stor organisation men är svårare i en liten. Statsbidrag har oftast 
varit helt avgörande för att utveckla det hållbara mobilitetsarbetet i  bokens kommuner. 
Vi  behöver diskutera om det är samhällsekonomiskt effektivt att kommuner med 
störst behov av detta enkla skäl får minst resurser. 

Min sista reservation handlar om urvalet intervjuobjekt.  Jag har i första hand pratat 
med de tjänstemän som ansvarat för planering och genomförande av åtgärder för 
ett hållbart resande. Mer sällan har jag träffat ansvariga politiker och  ytterst sällan  
de parter som kan ha invändningar mot mobilitetsarbetet. Men boken gör inte anspråk 
på att reda ut mobilitetsarbetets alla för- och nackdelar, utan vill beskriva hur  
frågorna kommer upp på dagordningen, förankras och genomförs.

DEN MELL ANSTOR A STADEN GÖR SIG AT TR AK TIV

Det finns ett annat skäl till att de mellanstora städerna dominerar. Med få undantag 
är de alla sysselsatta med att göra sig attraktiva. Bilden av den mer eller mindre  
större hålan ”i landsorten” (som det heter i huvudstaden) ska nu bytas mot en 
charmig, mysig stad med korta avstånd, ren luft och trivsamma offentliga rum.  
Den sortens kvaliteter ska tävla mot den dragningskraft som de riktigt stora 
städerna har i form av sin egen storlek. Allra helst ska den locka högutbildade, 
unga människor som väljer mellan de allra mest spännande jobben och den 
fungerande vardagsmiljön. Samma attraktionskraft ska  också hindra att de ung- 
domar som lämnar landsbygden ska dra vidare till storstäderna – eller utomlands – 
och på så vis åtminstone stannar kvar i regionen.

Därför har en lång rad städer rustat upp framför allt stadskärnorna. Där man förut  
prioriterat dubbelfiliga trafikleder genom centrum och ordnat p-platser på stadens  
torg har man nu skapat offentliga vardagsrum, med plats för uteserveringar och ut- 
smyckningar. Samtidigt har man byggt centraltbelägna kongressanläggningar, 
satsat på muséer och upplevelser. Butiksutbudet har anpassat sig till en flanerande  
publik, med ökande detaljhandel och inte minst kaféer och restauranger. Självklart  
passar det hållbaramobilitetsarbetet in i denna förändring. Det är ju mycket trevligare 
att sitta på promenadgatans uteservering än intill en trafikled.

Det är lätt att raljera när städer lite ängsligt anpassar sig till en kräsen publik;  
kanske den som Richard Florida kallar för ”den kreativa klassen”. I grund och botten  
bygger man ju verkligt goda livsmiljöer. Men medan stadskärnorna blir allt mer 
gemytliga växer externa köpcentra där bilen är själva förutsättningen, samtidigt 
som förorterna – såväl de välbeställda som de utsatta – blir allt torftigare. Det 
finns inget givet samband, inget antingen-eller. Risken finns ändå att fokus på den  
attraktiva stadskärnan leder till en ökande segregation. Det vore så långt från håll-
bar samhällsutveckling man kan komma.

SLUMP OCH TR ADIT ION

I samtliga besökta kommuner har jag frågat hur det kom sig att man en gång tog  
sig an frågorna om en hållbar mobilitet. Vilka omständigheter ledde till den  
strategiska satsningen i sig? Vem eller vilka förde upp frågan på dagordningen?

Kanske hade jag hoppats att svaren skulle bli någorlunda samstämmiga, och att de 
skulle handla om värdet av rena, tysta, lugna miljöer för kommunens medborgare, 
eller om att nya planeringsideal hade slagit rot, med eller utan det omgivande sam-
hällets hjälp.

Någon sådan samstämmighet fann jag inte. Kanske skulle den visa sig vid en rund-
frågning bland Sveriges alla kommuner, men inte med detta urval. Ska man ändå 
skönja några mönster, eller bakgrundsfaktorer, hittar jag två, föga användbara: 
slumpen och traditionen.

Slumpen ligger bakom det arbete som utvecklats i städer som Karlstad, Kristianstad 
och Lund. I Karlstad var det hårt vinklade artiklar i Dagens Nyheter som fick kom-
munpolitiken att reagera; inte på den dåliga luften utan på den negativa publiciteten. 
I Kristianstad och Lund var det politiska kursändringar som i allra sista stund stop-
pade långt gångna projekt och därmed banade väg för ett nytt tänkande.

Traditionen åberopas i några av industristäderna, intressant nog där verkstads-  
industrin dominerat: Västerås, Örebro, Linköping och Eskilstuna är några exempel 
Under 1900-talets första hälft var det cykel som gällde för att ta sig till och från 
jobbet. I Västerås lever fortfarande begreppet ASEA-strömmen kvar som en bild av 
tusentals arbetare till och från anläggningarna i centrala staden. I varierande grad 
har traditionen funnits kvar – antingen rent konkret när man fortsatt att cykla 
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trots alla ingrepp till bilens fromma, eller som ett minne från förr. När cykelambi-
tionerna skruvats upp har det funnits en idé att bygga på.

I de två städer med egen biltillverkning som jag besökt – Göteborg och Trollhättan – 
har det å andra sidan funnits en helt annan  tradition, som tagit sig tydliga uttryck 
i beställningen från politiken: Stimulera gärna nya bilar och nya bränslen – men 
ifrågasätt inte bilen som norm. Låt den ta sin plats i staden! Bit inte den hand som 
föder dig!

När jag frågat om varifrån initiativen kommit har svaret förbluffande sällan varit  
politiken. I regel har de kommuner som kommit långt med den hållbara mobiliteten 
haft starka chefer på lämpliga positioner i kommunen. Där har de kunnat etablera 
idéer och visioner. När de första försöken fallit väl ut och detta gått att redovisa 
med ordentliga mätningar har politiken ofta nappat. Men de motsatta förloppen 
finns också, där politikerna varit visionärer och drivit mer tveksamma tjänstemän 
framför sig. Och jag är väl medveten om att min bild kan ha påverkats av att jag fått 
träffa betydligt fler tjänstemän än politiker under min rundresa.

VIK TEN AV EN KL APP PÅ A XELN

Strängt taget alla de medverkande kommunerna har fått skjuts och kraft i sitt arbete  
tack vare statliga stöd och bidrag. Under 1990-talets sista år anslog staten bidrag 
till  lokala investeringsprogram för ekologisk omställning, LIP. Det var en del av  
regeringen Perssons vision om det gröna folkhemmet. Senare kom stödet att inriktas 
på enbart klimatförbättrande åtgärder och bytte då namn till KLIMP. Under den 
beteckningen levde de vidare fram till regeringen Reinfeldt. Kommuner fick ansöka 
bidrag och konkurrensen om pengarna var tidvis hård. 

Naturvårdsverket har sammanställt vilken miljö- eller klimatnytta dessa projekt 
haft, och även beräknat om stöden varit kostnadseffektiva eller ej. Där har man 
också samlat dokumentation och statistik om alla de projekt som beviljades pengar. 
Gott så.

Självfallet spelar det ekonomiska bidraget roll i sig. Utan det hade kanske projektet 
aldrig gått att genomföra. Men värdet av LIP och KLIMP ligger oftare på andra plan.

För det första måste den kommun som vill ha bidrag samla sina sakkunniga 
fokusera på bra idéer och planera för såväl genomförande som utvärdering. 
Det borgar för att pengarna kommer att göra nytta. Det har också nackdelen att 
resurssvaga kommuner inte klarar att gå hela vägen fram till en ansökan som håller 
måttet, som vi varit inne på tidigare.

För det andra hjälper chansen till statsbidrag till att höja projektets status i kommunen.  
Detta återkommer ofta som kommentar i intervjuerna. En från början udda idé om 
ett nytt område (mobilitet) att jobba med, i nya former (beteendepåverkan) kan ha 
svårt att få fäste i den kommunala beslutsprocessen. Men när omvärlden (staten) 
belönar den som vågar blir det genast ett annat ljud i skällan.

För det tredje leder ofta de nya frågorna och metoderna till att kommunen 
tar in ny kompetens: projektanställda som kan sånt som ingen annan i kommunen 
kan. Om projekten faller väl ut blir de projektanställda ofta kvar i den kommunala 
organisationen och kan jobba vidare och djupare med liknande frågor.

När LIP- och KLIMP-projekten avslutats har kommunen ofta fortsatt på egen 
hand – med egna medel, inom ramen för EU-projekt eller med annan finansiering. 
I förlängningen har statens bidrag kanske lett till hundrafaldigade insatser, totalt 
sett. Det är att verkligen få valuta för pengarna och något att ha i åtanke i dessa 
Klimatklivets och stadsmiljöavtalens dagar.

Det stora värdet av de statliga bidragen ligger alltså inte i penningpotten som sådan, 
utan i det stöd de ger, strategiskt och psykologiskt, till de kommuner som väljer att 
arbeta med mer ovanliga frågor och med mer ovanliga metoder. Flera av de personer 
jag träffat skulle i det sammanhanget vilja lägga till det generella stöd, ekonomiskt 
och kompetensmässigt, som en gång fanns i Vägverkets och senare Trafikverkets  
s k sektorsansvar. 

POLIT ISK T SAMFÖRSTÅND T ILL EN GIVEN GR ÄNS

Ytterligare en fråga är hur den lokala politiken hanterat frågan om den hållbara  
mobiliteten. Är frågan kontroversiell? Följer den gängse partilinjer, eller har den 
ett annat politiskt spektrum?
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Även här har mina intervjuoffer svarat tämligen samstämmigt: Nej, detta är inte 
särskilt kontroversiellt. Oavsett politisk ståndpunkt framstår den hållbara mobili-
teten som ett sätt att visa omsorg om kommunen och dess invånare. En klok trafik-  
och stadsplanering tillför mer värden än den tar bort. Redan med små justeringar 
i en stad som anpassats för bilar kan man skapa bättre miljöer för fotgängare och  
cyklister. Om det samtidigt gör stadskärnan mer attraktiv för besökare gör det ju inget.

Det här samförståndet sträcker sig i regel även över sådana åtgärder som 
minskar bilismens framkomlighet, åtminstone så länge minskningen är marginell. 
En och annan avstängd gata eller ombyggd gångfartsgata, och en och annan hastig-
hetssänkning: Det tycks vara sådant som alla parter anses kunna tåla.

Betydligt skarpare blir lokalpolitiken när parkeringen blir till en strategisk fråga. 
I åtskilliga kommuner – dock inte alla – tycks parkeringsfrågorna vara något av en 
vattendelare. Hur mycket än staden växer och förtätas och byter skepnad från ”liten” till 
”stor” finns det en opinion som tar rätten att ställa ifrån sig sin bil för given. ”En p-
plats ska vara nära, ledig och gratis” som det uttrycktes i Västerås.

Det kan finnas grundläggande ideologiska skäl till att värna p-platser, som att varje 
begränsning är ett uttryck för förmynderi och en begränsning av den personliga 
friheten. Det går också att se parkeringsfrågor som ett icke-problem, särskilt när 
man tycker sig ha gott om yta. Så länge mark- eller bostadspriserna är tillräckligt 
låga finns det fler skäl att sprida ut staden än att förtäta den. Man bygger på den 
med glesa strukturer i dess utkanter och skapar samtidigt plats för den bil som är 
förutsättningen för att staden ska fungera. Nya, längre avstånd spelar mindre roll 
för den som ändå satt sig bakom ratten. Och för den som inte har den möjligheten: 
sorry, du får finna dig att vara beroende av andra för att kunna jobba, handla, stu-
dera, umgås och ta del av gemensamma upplevelser.

Men när priserna går över en viss nivå vänder utvecklingsspiralen. Byggherrar och 
fastighetsägare vill förtäta och, framför allt, slippa de kostnader det innebär att 
skapa plats för bilar. Och när staden förtätas blir de mer yteffektiva färdsätten mer 
attraktiva, samtidigt som underlagen för kollektivtrafiken förbättras. En allt större 
del av stadens befolkning tycker att en egen bil skapar mer besvär än den skänker 
frihet. De blir allt mer ovilliga att betala parkerings- och garagekostnader. Däremot 
kan de mycket väl tycka att en bilpool eller någon annan modern mobilitetslösning 

är toppen just för dem. Jag har försökt få forskningen att uppskatta vid vilken pris-
nivå det här skiftet sker, men inte fått något entydigt svar. Av en god vän med lång 
erfarenhet av frågorna har jag dock fått kommentaren att ”något händer i en stad 
när bostadsrättspriserna går över 35 000 kr per kvadratmeter”. Kanske får det vara 
den bästa skattning som står till buds tills vidare.

Just nu är Sverige inne i en snabb urbanisering. Flyttströmmarna går i hög 
grad till storstäderna och till de mellanstora städerna. Om det kan man tycka  
vad man vill, men det är ett faktum. I de här städerna stiger priserna över 
den nivå där förtätningen blir självgående. Även i förvånande små städer pratar 
numera fastig- hetsägare och byggherrar om att de vill ha sänkta normer för 
parkering när de planerar nya bostäder. Ibland tycks de ligga avsevärt före den 
lokala opinionen. 

Det är inte att undra på om en och annan lokalpolitiker då undrar vilket ben det är 
säkrast att stå på.

Kanske väljer de att lyssna till den opinion som tycker att städer mår bäst av att 
genomflödas av bilvägar och som tycker att Stora Torget är en given parkeringsplats 
(eller att kommunen för skattepengar bör bygga ett underjordiskt garage på samma 
plats). Den har gjort sig hörd länge och har en sjuttioårig tradition på sin sida. Eller så 
väljer de att lyssna till den opinion som ser hur städer utvecklas av att dess invånare 
får möjlighet att umgås, mötas och röra sig i sin egen takt. Den som också uppskattar 
att gaturummet är fritt från avgaser och är tystare och mindre riskfyllt. 

Den senare opinionen har inte alltid fått samma utrymme, trots att den är stor. 
Jag har inte försökt räkna ihop de opinionsmätningar som gjorts i olika, lokala res-
vaneundersökningar. De är så olika utförda att det inte låter sig göras. Men den bild 
som vuxit fram ur de nitton intervjuerna är rätt samstämmig: Opinionen som vill 
se mer biltrafik i innerstaden ligger, gissningsvis, på runt 20 procent. Opinionen för 
en gynnad gång-, cykel- och kollektivtrafik ligger på 50 procent eller mer. Många 
av dessa människor är själva beroende av bil i vardagen men ser bilen mer som ett 
dilemma än en bra lösning.
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FYRSTEGSPRINCIPEN:  VÄL K ÄND, HYFSAT ACCEP TER AD  
MEN ILL A T ILL ÄMPAD

Som sagt: Det är sällan den lokala politiken som sätter käppar i hjulet för den håll-
bara mobiliteten. I synnerhet inte så länge den tillför mer värden än tar bort. Ett 
större bekymmer tycks vara den inbyggda trögheten i kommunens förvaltningar. 

Trögheten kan ha många komponenter. Den kan gälla oförmågan att plocka in ny 
och rätt kompetens som kan arbeta med mobilitetsfrågor snarare än med trafik-
planering. Den kan gälla chefer med revirbehov och medarbetare som inte riktigt 
vill eller kan lita på att det går att lösa trafik-frågor med hjälp av gång, cykel och 
kollektivtrafik, eller med hjälp av stöd och uppmuntran.

Från Vägverket, sedermera Trafikverket, kommer den s k fyrstegsprincipen som 
en metod att tänka på i vilken ordning man bör pröva vad som är den lämpligaste 
åtgärden. Enkelt uttryckt handlar den om följande:

1.  Tänk om! Pröva sådana åtgärder som minskar behovet av resor och valet av färdmedel. 

2.  Om steg 1 inte räcker som lösning: Optimera! Pröva hur befintliga vägar kan 
utnyttjas mer effektivt.

3.  Om steg 2 inte räcker som lösning: Bygg om! Pröva hur man kan bygga om i det 
befintliga vägnätet.

4.  Om steg 3 inte räcker som lösning: Bygg nytt! Eller gör större ombyggnader

Det krävs ju inget tränat öga för att se att fyrstegsprincipen inte bara skonar 
natur och tätorter – den sparar pengar också. Ju lägre steg som erbjuder  
lämpliga åtgärder, desto mindre investeringar. Man kan tycka att den borde tilltala 
varje kommunal chef och politiker med oändligt med behov och önskemål men med 
en trängd budget.

Vid intervjuerna har jag därför frågat om fyrstegsprincipen är a) känd, b) accepterad 
och c) tillämpad i kommunen. Och här har svaren både varierat och svävat 
något. Den generella bilden är att fyrstegsprincipen  definitivt är känd, åtminstone 
bland beslutande politiker och chefer. I regel är den också accepterad, om än 
i varierande grad. Däremot är det si och så med hur den också används.  

Här sker, som en kommun uttryckte det, en ”märklig transformation”:  
Plötsligt har de goda intentionerna i steg 1 och 2 på något omärkligt sätt glidit över 
till konventionella åtgärder av steg 3- och 4-karaktär.

En aldrig så erfaren och skicklig trafikingenjör som inte är förtrogen med 
metoder som förmår människor att välja andra färdsätt, eller som gör trafik-
flöden mer effektiva – hur ska denne kunna känna sig trygg i att den sortens åt-
gärder faktiskt löser de problem som ska lösas? Jag kan förstå trafikingenjören, 
men frågan blir ändå hur mycket en kommun kan vilja en sak men göra en annan. 

Men såhär ser den kommunala vardagen ofta ut. Såhär förvandlas de bästa inten-
tioner till standardlösningar. Det är nog det viktigaste skälet till att den hållbara 
mobiliteten inte har kommit längre än den har. Det händer alldeles för lätt att ett 
och två blir tre och fyra, för att nu återknyta till fyrstegsprincipen.

En helt annan fråga är var det hållbara mobilitetsarbetet bör finnas för att nå bästa 
resultat.  Kommuner där arbetet bedrivs på hög och central nivå, kanske på kom-
munledningskontoret, har ofta en bra och sammanhållen syn på hur frågorna 
ska hanteras av de olika förvaltningarna. En sådan placering är viktig för att få 
till bra resepolicies och ett i övrigt bra internt miljöarbete. I en typisk kommun är var  
tionde invånare anställd av kommunen själv, vilket gör att den kommun som ”lever sina 
värderingar” (som det uttrycks idag) når ut med sagda värderingar i varenda kapillär. 

I andra kommuner, där motsvarande arbete sker på gatukontoret, eller på en annan 
förvaltning med ungefär samma uppgifter, märks framgångarna oftare på välgjord 
gång- och cykelbanor med god skyltning och snöröjning, på attraktiva gångfarts-
gator eller på effektiva system för vägvisning och avgifter för parkerade bilar. ”Vi 
sitter på gatukontoret för att få mycket verkstad” är en kommentar jag hört rätt ofta 
under mina besök.

Några kommuner har prövat modeller med särskilda kontor på stan, för att ha nära 
till medborgarna och nå fram med den utåtriktade kommunikationen. I regel har de 
flyttat hem till förvaltningen efter ett tag, för att få bättre kontakt med chefer och 
kollegor. Det tycks vara svårt för en kommun att göra både och, förutsatt att man 
inte har alldeles extra gott om pengar för ändamålet.
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SÄT T FOTGÄNGAREN I  CENTRUM

Kring fordonsteknik och nya bränslen finns det oändligt med resursstark 
forskning. Långt mycket mindre är den forskning som ägnar sig åt stads- 
planering och trafikplanering. Men den finns, och har utvecklat en omfattande 
teoribildning och har etablerade metoder att utgå från.

En bråkdel av samma resurser går till forskning och utveckling kring  
cyklister och kollektivtrafik. Men den finns ändå. Närmast obefintlig är dock 
forskningen om fotgängaren: om vad som får en fotgängare att välja väg  
A i stället för väg B, vad som får en fotgängare att uppfatta en sträcka som kort res-
pektive lång eller attraktiv respektive oattraktiv.

På Transportforum, den årliga tvådagarskonferensen i Linköping om fordon,  
resande och trafik, hölls i januari 2016 över 80 olika sessioner. En enda session  
handlade uttryckligen om fotgängare. Jag gick förstås dit av pur nyfikenhet.  
Det blev en intressant diskussion om hur svårt det är att studera fotgängare när 
det knappt finns några metoder för fotgängarforskning. Intressant i sig, eftersom 
det öppnar en rad frågor för forskningen att gå vidare med, men inte mycket till 
stöd för praktikern som vill utveckla den riktigt fotgängarvänliga tätorten.

Hållbar mobilitet handlar om att göra transporter så billiga, yteffektiva, till- 
gängliga, tysta och avgasfria som möjligt. Och vi vet – jo, det finns det forskning 
som visar – att attraktiva städer är sådana städer där det är lätt, roligt och om-
växlande att promenera. Varför tar vi då inte bättre reda på hur en fotgängare väljer 
sina steg? Varför sätter vi då inte fotgängaren i fokus i all samhällsplanering och 
främst i all trafikplanering?

Det skulle ju göra hela frågan så avsevärt mycket enklare.
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KO M M U N A L A  I N D I K ATO R E R  F Ö R  E N  
F O S S I LO B E R O E N D E  VÄG T R A F I K  2 0 3 0

Använd våra indikatorer för att se hur långt din kommun har kommit på vägen mot 
fossiloberoende. Jämför utvecklingen med andra kommuner och med riket som hel-
het. Du hittar indikatorerna här:

http://2030.miljobarometern.se/kommun/

Indikatorerna ger en helhetsbild av utvecklingen i kommunen, men ger också möj-
lighet att i detalj studera utvecklingen i omställningsarbetets olika delar. En grupp 
indikatorer gäller kommunen som helhet (som geografiskt område), och en annan 
grupp gäller kommunens verksamhet (kommunkoncernen).

Indikatorerna är en service till alla som vill se till att transportsektorns klimatpåverkan 
minskar: allmänhet, media, tjänstemän, politiker och näringsliv. Allmänhet och media 
kan använda indikatorerna för att ställa makthavarna till svars, tjänstemän och politi-
ker kan använda dem för att avgöra var de måste sätta in kraftfullare åtgärder.

Målet om en fossiloberoende vägtrafik år 2030 är nationellt. Därför är de nationella 
2030-indikatorerna centrala. Sveriges kommuner har dock ofta gått före i omställ-
ningsarbetet. Sedan har politikerna på riksplanet vaknat. Man kan tala om en trickle-
up process. Därför är det viktigt att följa utvecklingen även på lokal nivå. Avsikten är 
att de kommunala indikatorerna ska likna de nationella så mycket som möjligt, men 
de är färre eftersom all nationell statistik inte är uppdelad på kommunal nivå. 

De kommunala indikatorerna har tagits fram av Gröna Bilister i samarbete med 
2030-sekretariatet och Klimatkommunerna. Projektet stöds ekonomiskt genom 
Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. Läs mer här:

www.gronabilister.se/gronakommuner



FLER BÖCKER FR ÅN GRÖNA BIL ISTER INFORMATION OM GRÖNA BIL ISTER

Gröna Bilister har sedan starten 1994 satt frågan om en grönare 
bilism på agendan. Vi säger inte nej till bilen. Vi värnar om den 
frihet den ger, men anser att bilismen måste bära sina kostnader 
fullt ut. Den måste anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle i 
fråga om såväl klimat och miljö som hälsa, säkerhet och stadspla-
nering. 
Och för den som så vill måste det finnas vettiga alternativ till bilen.

I ett hushåll står transporterna för den största klimatpåverkan.  
Av den anledningen arbetar vi i Gröna Bilister tillsammans med 
konsumenter och individer för att minska utsläppen av växthusgaser. 
Vi utgår från de tre B:na Beteendet, Bränslet och Bilen.

 Vi låter breda jurygrupper avgöra vad som är årets Miljöbästa Bil, 
vi driver på för en fungerande hållbarhetsmärkning av alla driv-
medel och vi samarbetar med kommuner som vill underlätta för 
sina invånare att resa hållbart. Vi följer upp Sveriges strävan att 
nå en fossilfri fordonsflotta till år 2030 genom årliga indikatorer, vi 
driver på för miljöstyrande skatteregler och levererar oberoende 
konsumentinformation.

Vår styrka är att vi inte är bundna till något bränsle, någon teknisk 
lösning eller politiskt parti. Vi är inte ens bundna till något trafik-
slag och talar lika gärna om cyklar, kollektivtrafik och virtuella 
resor som om bilar.

Välkommen att läsa mer på vår hemsida www.gronabilister.se.  
Och välkommen som medlem!

Hybridbilen
Framtiden är redan här!
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Hybridbilen – framtiden är redan här!

Hybridbilen är idag på allas läppar, framförallt 
genom försäljningssuccén Toyota Prius. Alla 
pratar hybridbilar – men vad är egentligen en 
hybridbil? Och varför anses den vara så bra? 
Dessa och många andra frågor om hybridbilar 
svarar denna bok på. Välkommen till en bok 
om framtidens bilar!

Eva Håkansson är Gröna Bilisters el- och 
hybridbilsexpert. Hon är uppvuxen i en 
ingenjörsfamilj och utbildad inom teknik, miljö 
och ekonomi. Det var i gränslandet mellan dessa 
ämnen som hennes intresse för miljöbilar växte 
till en passion för el- och hybridfordon. Sedan 
2006 är hon styrelseledamot i Gröna Bilister.

Eva Håkanssonwww.Hybridbilar.nu

Avvecklingsplan
för fossilbränslebilen
100 % miljöbilar i nybilsförsäljningen 2015
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Personbilar som bara kan framföras på bensin 
och diesel ska inte längre få säljas från år 2015. 
Det anser centerpartiet, som har ministerposterna 
för närings- och miljöpolitiken, och de har 
stöd av såväl kristdemokraterna i regeringen 
som av socialdemokrater och miljöpartister i 
opposition.

I denna avvecklingsplan visar Gröna Bilister 
hur de politiska målen kan förverkligas, beslut 
för beslut, år för år. Resultatet blir en snabb 
minskning av de svenska klimatpåverkande 
utsläppen och en världsledande position inom 
miljöbilar och biobränslen för fordonsdrift.

Boken och dess många konkreta förslag är viktig 
läsning för politiker, tjänstemän och debattörer 
som vill medverka till att snabbt minska bilismens 
klimat- och miljöpåverkan – och samtidigt 
säkerställa att vi kan köra bil även i framtiden!

mattias Goldmann (red.)www.Gronabilister.se

Sälja och köpa

gasbil
en vägledning
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Sälja och köpa gasbilar  
– en vägledning

2009-2010 är gasbilarnas år. Aldrig tidigare har 
det funnits så många attraktiva gasbilar att välja 
mellan, antalet tankställen växer rekordsnabbt och 
med ett långsiktigt stigande oljepris är gasbilen klart 
lönsam! Dessutom minskar den som kör på biogas 
bilens klimatpåverkan med över 90 procent, jämfört 
med bensin. 

Nu ska gasbilsförsäljningen öka. Denna handbok 
hjälper säljare och köpare att hitta rätt i argumentatio-
nen, sälja mer och minska bilens klimatpåverkan.

Mattias Goldmann är styrelseledamot i Gröna 
Bilister, tidigare biljournalist och författare till 
flera böcker om bilar och bränslen.

Mattias GoldMannwww.Gasbilen.se

Mat tias GoldMann

Bromsklossarna
En studie av motkrafterna  
till hållbar bilism och hur de agerar

Bromsklossarna
En studie av motkrafterna  
till hållbar bilism och hur de agerar
Gröna Bilister har granskat de mest centrala händelserna under 
miljöbilens utveckling i sverige de senaste fem åren för att hitta 
mönster. Vilka har varit de främsta motståndarna, hur har de agerat 
och hur kan de bäst bemötas? Man har utgått ifrån etablerad stats-
vetenskaplig metodik. och man har inte varit nådig mot motkraft-
erna – bromsklossarna – i denna skrift.
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mattias Goldmann har under många 
år arbetat för hållbara transporter,  
åt Gröna Bilister, som lobbyist och 
som politiker. han har skrivit flera 
böcker om bilar och bränslen och  
arbetar nu med att förverkliga projekt 
för minskad klimatpåverkan.
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Utmaning 2020 – Hur kommu-
ner och landsting kan minska 
trafikens miljöpåverkan
En handbok i hållbara trafiklösningar, 
helt baserad på de bästa exemplen 
från kommuner och landsting. Här 
finns inte ett enda oprövat förslag! 
Exemplen kompletteras med genom- 
gång av relevant lagstiftning, praxis 
och definitioner. Mattias Goldmann 
och Per Östborn. 112 sidor, Utgiven 
med stöd från Trafikverket

Sälja och köpa gasbil  
- en vägledning  
Handboken för den som överväger 
att köpa gasbil och den som vill öka 
sin försäljning av gasbilar. Gasbilen 
har varit missuppfattad och under- 
skattad, men nu ökar intresset 
snabbt, i takt med att vi inser att  
de fossila bränslena inte är håll-
bara och att oljan långsiktigt blir  
allt dyrare. Mattias Goldmann.  
80 sidor, Utgiven av Gröna Bilister 
och Gasföreningen.

Hybridbilen 
– Framtiden är redan här  
Oberoende av vilket bränsle vi  
använder måste våra bilar bli mer 
energisnåla. Boken beskriver  
smarta tekniker för detta, teknik  
som redan idag finns tillgänglig.
Eva Håkansson. 65 sidor.

Avvecklingsplan för  
fossilbränslebilen
Gröna Bilisters konkretisering 
av Center partiets förslag. Boken 
beskriver hur de politiska målen 
kan förverkligas, beslut för beslut, 
år för år. Resultatet blir en snabb 
minskning av de svenska klimatpå-
verkande utsläppen och en världs-
ledande position inom miljöbilar 
och biobränslen. 73 sidor.

Bromsklossarna – En studie 
av motkrafterna till hållbar 
bilism och hur de agerar
Bromsklossarna är en svidande 
och systematisk uppgörelse med 
motkrafterna till hållbar bilism. 
Boken är särskilt relevant för alla 
som har att hantera motkrafter –  
i trafik- och miljöarbetet eller på 
andra områden. Mattias Goldmann. 
80 sidor, Utgiven med stöd från 
Naturvårdsverket

Bilen Bränslet Beteendet 
– 20 år med Gröna Bilister 
Den här boken riktar sig till alla 
som är intresserade av hur en 
liten förening med begränsade 
resurser har kämpat för att driva 
sina frågor och få maximalt  
genomslag för sina idéer. Men 
berättelsen är även en resa 
genom Sveriges miljöpolitiska 
landskap och hur det har för-
ändrats över tiden. Hanna Begler, 
79 sidor. 

BÖCKERNA  
FINNS ATT BESTÄLLA PÅ 

GRONABILISTER.SE




