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Aktivitetsplan för fokusområde hållbara transporter 

 

Bakgrund 

Våren 2017 ställde sig Värmlands klimatråd bakom Värmlands klimatforums 

förslag att särskilt fokusera arbetet genom klimatråd- och forum till området 

hållbara transporter under perioden fram till och med 2020.  Länsstyrelsen 

fick i uppdrag att ta fram ett förslag till genomförande. Ett underlag till 

aktivitetsplan med mål inom fyra delområden togs med hjälp av klimatforum 

fram till rådets höstmöte 2017. Länsstyrelsen fick då i uppdrag att arbeta 

vidare med aktivitetsplanen, utifrån klimatrådets synpunkter. 

 

Syfte 

Aktivitetsplanens syfte är att bidra till samordning och pådrivning av 

aktiviteter för att uppnå de mål som satts upp inom fokusområdet hållbara 

transporter. 

 

Disposition 

Aktivitetsplanen är uppdelad i fyra aktivitetsområden, där samverkan inom 

klimatråd och klimatforum har särskild möjlighet att bidra till arbetet. För 

varje område är en problembild beskriven och syfte, mål och målgrupp 

definierade. Därefter finns en aktivitetslista som kommer att uppdateras 

kontinuerligt. 
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Beteendet 

Problembild 

Hälften av alla resor under tre kilometer genomförs med bil (enligt 

Resvaneundersökning 2014). En stor andel av dessa korta bilresor bör vara 

möjliga att ersätta med kollektivtrafik, cykel och gång. Val av transportslag 

för en resa beror ofta av en mängd faktorer (av vilka långt ifrån alla är av 

rationell karaktär), och är därmed svåra att påverka. Erfarenheten har dock 

visat att arbets- och tjänsteresor bjuder på förhållandevis stora möjligheter 

till ändrat resebeteende. Arbetet är dock komplext och kräver en bred 

uppsättning av åtgärder för påverka den långsiktiga utvecklingen av 

resmönster. Informationsinsatser har en viktigt roll för att förändra attityder. 

Samhällsplanering är avgörande för att skapa långsiktiga förutsättningar för 

ändrade resmönster i större skala. Det samma gäller för satsningar på 

infrastruktur för cykel och kollektivtrafik. Barnperspektivet bör vara centralt 

i arbetet. 

En betydande kunskap om mobilitet och resebeteende har succesivt byggts 

upp i länet, genom olika projekt och satsningar som drivits av 

kollektivtrafikorganisatörer, kommuner och andra. Även 

kollektivtrafikforskning på Karlstads universitet är en regional tillgång. För 

närvarande är mycket av arbetet kanaliserat genom projektet Hållbart 

resande i ett växande Värmland. I dag saknas dock en samlad och långsiktig 

organisation som kan ta om hand om den uppbyggda kunskapen och driva 

arbetet vidare.  

Syfte 

Säkerställa att uppbyggd kunskap inom mobilitetsfrågor långsiktigt tas 

tillvara, och att det regionala arbetet samordnas och utvecklas.  

Mål  

En samlad och långsiktig regional verksamhet inom mobilitetsfrågor.  

Målgrupp 

Region Värmland med Kollektivtrafikmyndigheten, länets 16 kommuner, 

Landstinget, Länsstyrelsen, Trafikverket, Värmlandstrafik och 

Karlstadsbuss. 

Möjliga aktiviteter 

• Ansökan om medel för att bygga upp långsiktig organisation för 

mobilitetsfrågor. 

• Samordning inom målgruppen för hur arbetet med mobilitetsfrågor 

ska organiseras. 

• Vägledning om samhällsplanering som stödjer hållbara resval. 
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Bilen 

Problembild 

Diesel- och bensinbilarna är fortfarande totalt dominerande. Endast tre 

procent av nyregistrerade bilar i Värmland 2016 var ”fossilbränslefria” (gas-, 

etanol- eller laddbara bilar). Antalet laddbara elbilar ökar, men från en 

mycket låg nivå. Körsträckan per person har under senare år varit relativt 

konstant (värmlänningen kör dock mer bil än medelsvensken). Däremot har 

utsläppen minskat genom effektivare fordon och ökad andel biokomponenter 

i drivmedlen (18,8 % 2016). 

För de tunga vägtransporterna (som inte kan ställa om till järnväg och 

sjöfart) börjar alternativ till de konventionella dieselfordonen att komma, till 

exempel i form av hybridel- eller  och gaslastbilar. Dessutom finns nu rena 

biodrivmedel som kan användas i vanliga dieselmotorer. Användandet av 

biodrivmedlet HVO100 ökat kraftigt, till stor del inom godstransporter och 

arbetsmaskiner. Det finns även potential att påverka godstransporternas 

klimatpåverkan genom effektivare fordon och transportlogistik. 

Privatpersons val av bil är svår att påverka. Försäljningen av personbilar kan 

främst aktivt påverkas genom nationella och EU-styrmedel och teknisk 

utveckling (och därmed kostnadsutveckling). Däremot har innehavare av 

stora fordonsflottor större möjligheter att påverka utvecklingen regionalt, 

genom att välja fossilbränslefria fordon vid inköp/leasing/hyra av fordon. 

När dessa fordon säljas vidare kan den lokala marknaden påverkas genom 

ökad tillgång på denna typ av fordon.  

Stora fordonsägare står för en inte helt försumbar del av de regionala 

utsläppen. Till exempel så äger eller leasar kommunerna och landstinget i 

Värmland tillsammans ca 2 200 bilar, och utsläppen från dessa står för ca två 

procent av de samlade utsläppen från personbilar i länet. 

Syfte 

Påskynda omställningen av större fordonsflottor, och att effektivisera 

användandet av fordonen. 

Mål  

Ökad andel fossilbränslefria bilar i fordonsparken och effektivare 

fordonsanvändning. 

Målgrupp 

Innehavare av större fordonsflottor, t.ex. länets 16 kommuner, Landstinget, 

myndigheter, större företag och företag inom transportbranschen. 

Möjliga aktiviteter 

• Kommunikation med företag och offentliga organisationer, till 

exempel via Miljööverenskommelserna. Verka för att dessa ska gå 

före och i största möjliga mån välja fossilbränslefria fordon vid 

inköp/leasing/hyrning. 

• Projekt för energieffektiva transportföretag. 
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Bränslet 

Problembild och möjligheter 

En förutsättning för att fordon med alternativa drivmedel och eldrift ska få 

genomslag är att infrastrukturen för tankning och laddning av dessa är väl 

utbyggd. Generellt är det dock inte någon begränsande faktor i dag. Däremot 

kan ett sådant läge mycket väl uppstå snabbt vid en ökning av 

fossilbränslefria bilar, eftersom utbyggnad av tank- och 

laddningsinfrastruktur är en mycket trögare process än förändringar av 

fordonsflottan. Risken är också att utbyggnaden vid en sådan situation inte 

blir strategiskt väl genomtänkt. 

För elfordon är inte den offentliga laddningsinfrastrukturen begränsande för 

utvecklingen (utan inköpspriset och brist på andra incitament). Däremot så är 

det i dag ofta svårt för lägenhetsinnehavare att skaffa elbil på grund av att det 

saknas laddningsmöjligheter vid boendeparkeringar. 

För biodrivmedlen begränsas biogasen av begränsad tillgång på 

tankningsmöjligheter, men även av begränsad regional produktion av biogas. 

För etanolen (E85) är tankinfrastrukturen mycket väl utbyggd, men det säljs i 

princip inga bilar anpassade för E85 längre. Det beror främst på prisbilden 

för E85, men även av att etanolen av olika anledningar råkat i dåligt rykte. 

Biodieselbränslet HVO100 har hittills främst kunnat användas i tunga 

fordon, men kan förväntas bli mer tillgängligt även för personbilar framöver. 

Därmed kan behovet av anpassad tankinfrastruktur för privatbilister 

förväntas öka. 

Genom Klimatklivet finns möjlighet att finansiera investeringar i 

laddningsstationer och tankstationer för biodrivmedel. 

Syfte 

Säkerställa en väl genomtänkt utbyggnad av laddningsstationer och 

tankstationer för biodrivmedel. 

Mål  

Tillgången till laddningsstationer och tankstationer för biodrivmedel stödjer 

en omställning till fossilbränslefri fordonsflotta.  

Målgrupp 

Laddningsinfrastruktur: Bostadsrättsföreningar och bostadsbolag. Företag 

med egna parkeringar för anställda. Innehavare av större parkeringar. 

Tankningsinfrastruktur: Drivmedelsstationer, drivmedelsbolag, åkerier. 

Strategisk planering: Länsstyrelsen, Region Värmland, länets 16 kommuner. 

Möjliga aktiviteter 

• Upprätta plan för utbyggnad av infrastruktur för laddning och 

biodrivmedel. 

• Riktad marknadsföring av Klimatklivet för att åtgärda brister i 

infrastrukturen, särskilt för att öka tillgången av 

laddningsinfrastruktur för lägenhetsinnehavare. 
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Klimatsäkrade transporter 

Problembild 

Klimatförändringarna påverkar de flesta samhällssektorer. Exempelvis 

innebär mer nederbörd och fler skyfall att risken för översvämning ökar. 

Blötare och mildare vintrar med mindre tillgång till tjäle försvårar 

transporter i och från skogen och risken för körskador på mark, vatten och 

kulturlämningar ökar. I Värmland finns stora möjligheter med bioekonomi – 

dessa möjligheter behöver klimatsäkrade transportvägar. Hela transportnätet 

berörs: från skogsbilvägar och enskilda grusvägar till de statliga 

landsvägarna och de kommunala vägnäten. 

Verksamheter med internationella kopplingar påverkas inte bara av 

klimatförändringar regionalt utan också globalt. 

Syfte 

Att Värmlands transportinfrastruktur anpassas till klimatförändringar så att 

risker utifrån klimataspekter minskar. 

Mål 

Att kunskap om klimatförändringars effekter synliggörs och används vid 

samhällsplanering, annan långsiktig planering och underhåll så att risker med 

ett förändrat klimat kan minskas.  

Målgrupp 

Privata och offentliga aktörer. 

Möjliga aktiviteter 

• Belysa problembilden och uppmuntra till åtgärder i regionala 

program såsom Länstransportplan och Värmlandsstrategin. 

• Lyfta klimatanpassningsaspekter i samråd angående vägplaner och 

detaljplaner för vägar och gator, aktör Länsstyrelsen. Ta hänsyn till 

klimatförändringarna vid upprättande av detaljplaner och 

översiktsplaner, aktör kommuner. 

• Bedöma konsekvenserna av exempelvis ett 100-årsregn vid 

nybyggnation och vid dimensionering och höjdsättning av gator, 

vägar, broar, viadukter och vägtrummor. Aktör kommuner och 

Trafikverket.  

• Informera om klimatförändringarnas förutsättningar för vägtrummor 

till vägföreningar som har statsbidrag för vägtrummor, aktör 

Trafikverket. 

• Utveckla planeringen av transporter och transportvägar i skogen så 

att riskerna för körskador motverkas. Genomföra 

informationsinsatser så att kunskap om risk för kraftig erosion, ras 

och slamströmmar används i praktiken i länet. 
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Aktivitetslista 

Beteendet 

Aktivitet - övergripande Ansvar Tidsplan Resurs Status 
Utredning av om regional mobilitetsfunktion kan 
etableras i linjeorganisation 

Region V   Pågår 

Genomförande av projekt Hållbart resande i ett 
växande Värmland 

Karlstads kn 
(huvudansv.) 

2018  Pågår 

Undersöka förutsättningar för 
fortsättningen/vidareutveckling av EU-projektet 
”Hållbart resande i ett växande Värmland” 

Karlstads kn 
m.fl.? 

2019 och 
framåt 

  

Länsdelsträffar med dialog med kommunerna 
kring utveckling av hållbara transporter 

Trafikverket, 
Region V, 
Länsstyrelsen 
m.fl. 

Höst 
2018 

 Planering 
pågår 

     

     

Aktiviteter - genomförande     
Test av biklioapp (cykelapp med erbjudanden) 
inom delprojekt handelsresor  

Projekt 
Hållbart 
resande… 

2018 Projektmedel Pågår 

Cykla till jobbet kampanj Karlstads kn Maj 2018   

Vintercyklingskampanj dec-feb  Karlstads kn Vintern 
2018-19 

  

Min skolväg - projekt för säkrare skolvägar inom 
Karlstad. Under 2018 genomförs åtgärder på 3 
skolor samt inventering av 3 nya skolor. 

Karlstad kn 2018  Pågår 

     

     

 

Bilen 

Aktivitet - övergripande Ansvar Tidsplan Resurs Status 
Förstudie inför ev projektansökan om 
energieffektiva transportföretag 

Länsstyrelsen Mars 
2018 

Lst medfin. 
förstudie 

Pågår 

Dialog kring ev ansökan om ERUF-projekt om 
energieffektiva transportföretag 

Länsstyrelsen, 
Region V, Sv 
åkeriföretag, 
Paper 
Province 

Mars-maj 
2018 

  

Utveckling av möjligt Interreg-projekt kring med 
fokus på biodrivmedel i tunga fordon 

Region V, 
Paper 
Province m.fl. 

  Pågår 

Utredning av förmånskoncept för  
miljöbil/kollektivtrafik/cykel för kn och landsting 

Region V WS 7/3-
18 för 
åkeribran
schen 

 Pågår 

WS kring scenarier med diskussion kring långsiktig 
utveckling och nödvändiga åtgärder inom fossilfri 
fordonsflotta 

Region V April 
2018 

Inom Green 
Drive Region 

 

Åtgärdsvalstudie för godstransporter Trafikverket 2018-?   

     

     

Aktiviteter - genomförande     
Införa möjligheten för privatpersoner att utnyttja 
delar av kommunens personbilsflotta under kvällar 
och helger (efter nästa bilupphandling) 

Arvika kn 2019 Via strategisk 
plan 

 

Projekt Elbilspool 2018-2020 Karlstads kn 2018-
2020 

 Pågår 
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Bränslet 

Aktivitet Ansvar Tidsplan Resurs Status 
Framtagande av plan för infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel 

Länsstyrelsen 31 mars 
2019 

Inom Lst:s  
anslag 

 

Verka för investeringar i laddinfrastruktur och 
förnybara drivmedel  

Länsstyrelsen Tillsvidare Inom Lst:s  
anslag 

Pågår 

Ta fram affärsmodell för utbyggnad av 
laddinfrastruktur.  

Karlstads kn 2020 Inom befintlig 
ram  

Pågår 

     

     

Aktiviteter - genomförande     
Genomföra utbyggnad av laddplatser enligt 
framtagen affärsmodell, med målet att 5 procent 
av kommunens egna p-platser ska förses med 
laddmöjlighet till och med 2020   

Karlstads kn 2020 Inom befintlig 
ram + bidrag 
Klimatklivet 

Pågår 

     

     

 

Klimatsäkrade transporter 

Aktivitet Ansvar Tidsplan Resurs Status 

     

     

     

 


