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TRAFIKVERKETS KLIMATMÅLSSCENARIER

A. 

Referens

B. 

Bio-

drivmedel

C1. 

Hög 

bränsleskatt

C2. 

Bränsle- och 

km-skatt

C3 

Hög 

bränsleskatt 

och km-skatt

D1. 

Transport-

effektivisering

D2. 

Hög transport-

effektivisering

Förstärkt bonus-malus + + + + + +

Utökad reduktionsplikt +++ ++ ++ + ++ +

Ökad drivmedelsskatt +++ ++ +++ + +

Kilometerskatt för lätta 

fordon 
++ ++ + +

Kilometerskatt för tunga 

lastbilar
++ ++ + +

Utökade åtgärder för mer 

energieffektiv användning
+ ++

Utökade åtgärder 

transporteffektivt samhälle.
+ ++
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Bild: Håkan Johansson, Trafikverket, 2020
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Bild: Håkan Johansson, Trafikverket, 2020
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• Samordnad och mål-/visionsbaserad fysisk och 

trafikplanering (och energi/klimatplanering?).

• Arbeta på olika skalnivåer: struktur & form; strategi, 

åtgärder och genomförande.

• Nulägesanalys: kartläggning, analys och sammanvägning 

av trafiksystem och stadsbyggnadskvaliteter.

• Kollektivtrafik, cykel, gång, bil… Behövs separata 

strategi-/plandokument?

• Förankra internt och externt.

• Följ upp och utvärdera.

SAMSPEL: SEKTORER & TRAFIKSLAG

Bild: TRAST, Trafikverket.



EXEMPEL PÅ SAMORDNADE 

PLANERINGSPROCESSER
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Föregångare inom hållbar trafikplanering!

Lunda-MaTs 1,2 & 3 (Miljöanpassat 

Transportsystem, 1999, 2006 & 2014): 

Lunds strategi för hållbart resande.

En lärande organisation: ”arbetssätt som 

successivt utvecklat kunskap, färdighet, 

förmåga och värderingssätt i de olika 

grupper som på olika sätt arbetar med 

bilsnål samhällsplanering”* 

EXEMPEL: LUND

* Johansson, Solér & Wretstrand (2012) Bilsnål samhällsplanering i praktiken 

Utvärdering av Lunds satsningar på hållbar samhällsbyggnad. Bulletin 276 - 2012 

Trafik & väg Institutionen för Teknik och samhälle Lunds universitet
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LundaMaTS III



9

Ökad attraktivitet + 

förbättrade transport-

förutsättningar

↓ 

• Minska antalet 

resor/person 

till/från byn

• Stärka byns 

identitet

• Främja gck-trafik

• Trygg- & säkerhet

Hela-resan-perspektiv: 

satsningar på hållbara 

transporter och hög-

kvalitativa bytes-

punkter i by och vid 

målpunkter.

Särskild utmaning: 

bilvana och 

resekedjor med bil.

LundaMaTS III



LUND: BILSNÅL SAMHÄLLSPLANERING

2020-03-23 10

Bild: Lunds kommun
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Trafikledsplan (1995) → ”miljöanpassad trafikplan” (1998)

Trafikplan 2004:

• Bilaga till fördjupade översiktsplanen för tätorten (status: utredning)

• Urvattnad variant av ursprungligt djärvt förslag, principiell/övergripande (majoritetsskifte)

• Dock: påverkar och samordnas med FÖP:s utvecklingsstrategier

Kommuntransportplan (2006):

• Gammalt kollektivtrafiksystem som lappas och lagas 

• Lägst budget för kollektivtrafiken jmf likstora kommuner

EXEMPEL: VÄSTERÅS 00-TAL
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Samordnade planeringsprocesser för översikts-, 

trafik- och energi-/klimatplanering 

→ överensstämmande mål och strategier för 

hållbara transporter

SmartKoll (2013)

• Omfattande förändring av kollektivtrafik-

systemet samt betydande budgetförstärkning

• Politiker och chefstjänstepersoner aktivt 

involverade från start (förankring och gemensam 

förståelse av nuläge, behov och potentialer)

• Kraftigt ökad kollektivtrafik: 6-16 % per år

EXEMPEL: VÄSTERÅS 10-TAL

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf5eWV8KfgAhWFh6YKHYC0BkoQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.slideshare.net/kirstenwretstrand/vti-session-46-wretstrand-smart-koll-7-jan?nomobile=true&psig=AOvVaw0AuQY6sor03yqxJhYnmjc3&ust=1549568907443020


ÅTERKOPPLING TILL SEMINARIUM 1 
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TRANSPORTSNÅL SAMHÄLLSPLANERING

Kan delas in i fem olika åtgärdstyper:

• Fysisk planering

• Ekonomiska incitament

• Ny teknik

• Beteendepåverkan

• Organisation och samordning

SEMINARIUM 1

TRANSPORT-

RELATERADE 

IDÉER OCH 

TRANSPORTER.
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ORGANISATION OCH SAMORDNING

Utbyggd kollektivtrafik

Förbättrade bussförbindelser

Direktbussar – utnyttja restid 

som arbetstid

Samordnade transporter

Transporter mellan skola och 

fritidsaktiviteter

Bilpooler

Pendlarparkeringar

Appar – samåkning, platser 

och behov 

Samordnad godstrafik

Servicebil/buss

med livsmedel, vårdcentral, 

bibliotek, paket
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BETEENDEPÅVERKAN

Förändrade arbetssätt

Kontorshotell, bibliotek, 

mötescentrum, hemarbete, 

resfria möten

Kampanj för 

attitydförändringar 

kring transporter, 

kollektivtrafik och cykling 
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NY TEKNIK

Förarlösa transporter 

Automatiserad kollektivtrafik 

(mest tvärkommunikationer)

Offentliga och privata 

laddstolpar

Alla orter ska ha laddställen och 

biobränsle. Även campingar och 

besöksmål.

Fossilfritt 

transportsystem

Möjlighet att tanka olika 

biodrivmedel i närområdet. 

Jordbruksmaskiner använder 

biogas, el, bränsleceller.

Släke (tång) blir biogas

Hybridflyg med el/bränsle

Energieffektiv färjetrafik
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FYSISK PLANERING/RUMSLIGA 

FÖRÄNDRINGAR

Bebyggelse

Förtätning, Visby – större närhet ger 

ökade incitament för mobilitet som 

utgår från gång/cykel.

-öppnar upp för annan bebyggelse, 

bygga närmare väg- möjligt pga. 

mindre luftutsläpp och buller.

Bilfri innerstad i Visby

Närhet till

• Grönområden

• Återvinning (ej vara bilberoende)

• Parkering- bostad (min istf max)

• Pendlarparkeringar, bilpoolsplatser

Utveckling av gång- och 

cykelstråk

Bygg fler. Gör om breda 

vägar till GC-väg

Tydligare skyltning

Nyttja gamla banvallar
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(EKONOMISKA) INCITAMENT

Parkering

Ta betalt för parkeringar och 

låta det gå till kollektivtrafik. 

Riktlinjer

för hur mycket pengar som läggs 

på att gynna bilism resp. 

gång/cykel. 

Säkerhet

säkra system för cyklister och 

gångtrafikanter.

Sänkt hastighet ger tryggare skolväg -

fler vuxna cyklar och vågar släppa sin 

barn cyklandes till skolan. 

Maxhastighet innanför Visbyleden 30 

km/h.

Extra semestervecka från 

arbetsgivare om en låter 

bilen stå?



KOMMUNALA MÖJLIGHETER I 

MOBILITETSOMSTÄLLNINGEN
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Med inspiration från Handbok i bilsnål

samhällsplanering (Lunds kommun)
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• God lokalisering

• Täthet & funktionsblandning

• Prioritera hållbara trafikslag: kollektivtrafik, gång, cykel

• Mobility management (inkl parkering)

KOMMUNALA MÖJLIGHETER



GOD LOKALISERING

22



• Lokalisera bostäder med cykelavstånd till 

stora arbetsplatser, knutpunkter eller centrum 

(ÖP, FÖP).

• Lokalisera bostäder till kollektivtrafik-

knutpunkter eller –stråk (ÖP, FÖP).

• Lokalisera besökintensiva/personaltäta 

verksamheter till knutpunkter eller 

kollektivtrafikstråk (ÖP, FÖP), alternativt

• Lokalisera kollektivtrafik till besöks-

intensiva/personaltäta verksamheter (ÖP).

• Lokalisera företag utifrån kollektivtrafikens 

läge i staden – ABC-principen (ÖP, FÖP)

• Lokalisera ej störande verksamheter vid/ i 

anslutning till bostäder (ÖP, FÖP, DP). 

• Planera för områden med lågt bilinnehav 

(ÖP, FÖP, DP)

• Begränsa byggandet där kollektivtrafikens 

möjligheter är små (ÖP, FÖP).

• Lokalisera större livsmedelsetableringar 

bilsnålt (ÖP).

• Begränsa externhandelns utbredning (ÖP, DP). 

• Förtäta i befintliga bebyggelseområden (ÖP, 

FÖP, DP). 
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GOD LOKALISERING
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• Efter 400 m från busshållplats och 600 m från tågstation 

avtar andelen kollektivtrafikresande snabbt. 

• Hartoft-Nielsen (2004): Anställda vid kontor inom 600 m från 

station hade nästan en halverad bilanvändning jämfört med 

motsvarande kontor med samma läge i Cph-regionen i övrigt. 

Effekten på boende är inte lika stor men tydlig.  

• Stationsnärhetspolitiken i Köpenhamn: Butiker, service, dagis 

etc. ska ligga i direkt anslutning till station/hållplats. Kontor/ 

arbetsplatser inom 600 meter, 10 minuters gångavstånd. 

Bostäder, helst tät bebyggelse, kan lokaliseras inom 2–3 km 

(kan lämna på dagis på väg till jobbet, gå till arbetsplatsen 

samt handla på vägen hem, hämta på dagis etc)

• Sedan 2007 är lokalisering av kontor inom 600 m från station 

ett ministerdirektiv för Köpenhamn. Avsteg ska motiveras och 

kompensationsåtgärder ska redovisas.

KOLLEKTIVTRAFIKNÄRA 

BEBYGGELSEUTVECKLING (TOD)

P. Hartoft-Nielsen, (2003): Stationsnærhedspolitikken i 

Københavns-regionen – baggrund, effekter og 

implementering. 
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GIS-verktyg för energi- och klimatsmarta lokaliseringsbeslut:

• handel och service i centrala lägen eller i närhet till kollektivtrafikstråk, sammankoppla 

bebyggelseområden för att effektivisera energianvändningen, bygga ut gång- och 

cykelvägar, m m

Bra analyser kräver bra data och bred samverkan

OVANÅKER: 

GIS-VERKTYG FÖR SMART LOKALISERING

”Lämplighetskarta”

Bild: Ovanåkers kommun



TÄTHET & FUNKTIONSBLANDNING
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Förtätning i befintlig bebyggelse: utnyttja infrastrukturen och 

minskat avstånd till målpunkter och kollektivtrafik.

• Förtäta i befintliga bebyggelseområden (ÖP, FÖP, DP)

• Öka tätheten vid kollektivtrafik (ÖP, FÖP, DP).

Funktionsblandning kan skapa kortare avstånd mellan 

funktioner och underlätta för handel, service och 

kollektivtrafik  pga. både dag- och nattbefolkning (underlag).

• Funktionsintegrera bebyggelse (ÖP, FÖP, DP).

• Lokalisera verksamheter inom eller intill bostadsområden för 

att främja ökad funktionsblandning (ÖP, FÖP, DP). 

TÄTHET & FUNKTIONSBLANDNING

Områden med god funktions-

blandning har 5 till 15 

procent lägre bilanvändning 

per person. 

International Energy Agency (2009) 

Transport energy and CO2 
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• ”Bilberoende”, ”Bilberoende bebyggelsestrukturer” och 

”Strukturell tvångsrörlighet”: dålig tillgänglighet till 

vardagsfunktioner med andra färdsätt än bil (bl a 

Hagsson).

• Nordamerikansk företeelse → Europa och Sverige: urban 

sprawl, externt och bilanpassat lokaliserade handels-

och arbetsplatser.

• Nuvarande trend i USA: döende shoppingcentra 

omvandlas till funktionsblandade stadsdelar (fr a 

bostäder). 

• Hur hantera befintliga externa handels- och arbetsplats-

etableringar i svensk kontext? Banna eller acceptera och 

utveckla bebyggelse- och transportstruktur mer hållbart?

STRUKTURELLT BILBEROENDE



PRIORITERA HÅLLBARA 

TRANSPORTSLAG: GÅNG, CYKEL 

& KOLLEKTIVTRAFIK

29
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• Planera för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling: bl a genom att kombinera

snabba och gena stomlinjer med nära lågtrafiklinjer (ÖP).

• Planera för en hög täthet och ett effektivt markutnyttjande vid kollektivtrafikens 

knutpunkter och stråk (ÖP, FÖP, DP). 

• Utveckla befintliga och framtida knutpunkter för att underlätta byte mellan olika 

färdslag – hela resan-perspektivet: bekvämt, lätt smidigt (ÖP, FÖP, DP). 

• Förbättra kollektivtrafikens framkomlighet – prioriteras i stadsmiljön (ÖP, FÖP, DP).

• Ge knutpunkter och hållplatser en attraktiv, funktionell, trygg och säker 

utformning (ÖP, FÖP, DP). 

PRIORITERA KOLLEKTIVTRAFIK
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Förstudiens slutsatser & reflektioner: 

• Goda förutsättningarna för självkörande kollektivtrafik på landsbygd, men 

krävs tester, utveckling och anpassning för landsbygden

• Anropsstyrd kollektivtrafik har potential men kräver teknikutveckling och 

marknadsföring. 

• Samåkning kan skapa sociala värden men kräver en kritisk massa och 

kampanjer.

• Kartläggning av besöksmålens behov av kollektivtrafik och utveckling av 

nya mobilitetstjänster kan främja bilfria fritidsresor och turism. 

• Samordning av samhällsbetalda resor kräver samverkan, engagemang och 

vilja att ändra befintligt system.

• Kombinera flera mobilitetstjänster på samma ort för att skapa ett reellt 

alternativ till bilen. Testa i LivingLab.

SJÖBO & TOMELILLA: FRAMTIDENS 

KOLLEKTIVTRAFIK PÅ LANDSBYGD

Sjöbo & Tomelilla kommuner
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Pendlarparkering PLUS

Trygga och säkra parkeringar för bil, moped, cykel m m i omedelbar närhet till 

busshållplats av hög standard (väderskydd, trygga passager över väg, realtidsinfo) . 

PLUS =  olika tilläggstjänster som förenklar vardagen för kollektivtrafikens resenärer.

Pendlarparkeringar kan ses som intressanta noder för den nya trafikform som bygger 

på samordning av linjetrafik och serviceresor (Flextur).

Utbud: Hållplats med hög standard, parkering cykel/moped/bil, cykelgarage med 

låsbara skåp (?),  laddmöjligheter, cykelpump, 

Tilläggstjänster: Beställning & hämtning mat, närhet till butik eller annan service, 

annat? 

SKÅNETRAFIKEN: PENDLARPARKERING 

PÅ LANDSBYGDEN

Källa: En förbättring av trafiklösningar för den Skånska landsbygden, Region Skåne 2020
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• Ny produkt som ska testas (till 2022)

• Dörr-till-dörr på en biljett, ordinarie taxa

• Kombinerar fordon & personal från 

linjetrafik & serviceresor = resurseffektivt.

• Boka i app/reseplaneraren 1 timme innan 

resa

• Ansluter till regional trafik vid 

knutpunkter, ersätter delvis linjetrafik

• Införs på Österlen i december 2021

SKÅNETRAFIKEN: FLEXTUR

Serviceresor = färdtjänst och sjukresorIllustrationer: Skånetrafiken
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SKÅNETRAFIKEN: FLEXTUR (2)
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Vision: självkörande småbussar, ”en rullande 

busskur som hämtar upp resenärer på landsbygden 

och transporterar dem till en närliggande serviceort 

eller fungerar som väderskydd vid väntan på 

regionbussen”. Beställes via app/telefon.

Utmaningar: autonoma eldrivna småbussar som 

klarar, snö, kyla och långa avstånd. 

Genomförande: Förstudie med partners, inte fått 

meder för pilotprojekt än. 

Samarbeta med andra kommuner (Gotland?)

SKELLEFTEÅ: RULLANDE BUSSKUR

Illustration: Skellefteå kommun
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• Vi accepterar att gå 70 % längre till kollektivtrafikhållplatser 

om gångvägen är attraktiv och praktisk. 

• Ungefär hälften av den totala restiden av en kollektivtrafik-

resa används till att gå till och från hållplats, vänta eller gå 

mellan hållplatser vid byte. Upplevelsen av denna del av 

resan påverkar i hög grad hur man upplever hela resan.

• Även god tillgång till handel och service samt stimulerande 

och visuellt attraktiva stadsmiljöer är viktigt.

• En hållplats i en fotgängarvänlig stadsdel används av tre 

gånger så många människor jmf med hållplats i icke 

fotgängarvänlig stadsdel.

GÅNGMILJÖERNA VIKTIGA 

FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

Gåing til/fra holdeplasser (2018) Helge 

Hillnhütter, Analyse & strategi & NTNU

https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-4-

tilrettelegging-gange/gaing-til-fra-holdeplasser/

https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-4-tilrettelegging-gange/gaing-til-fra-holdeplasser/
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• Ge nya gång- och cykelstråk attraktiva, trygga och gena sträckningar (ÖP, FÖP, DP).

• Skapa ett gång- och cykelvägnät med valfrihet (ÖP, FÖP, DP).

• Prioritera gång- och cykeltrafiken i korsningspunkter (utformning)

• Skapa ljusa och trygga gång- och cykeltunnlar (FÖP, DP).

• Skapa cykelparkeringar av god kvalitet och väl placerade (DP). 

• Genomför cykelvägsinventeringar, t ex saknade länkar, stråkstudier (ÖP, FÖP, DP)

PRIORITERA GÅNG OCH CYKEL
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Källa: Guidelines för 

attraktiv kollektivtrafik 

med fokus på BRT, X2AB, 

2015.

STRASBOURG

Stadsomvandling + 

införande av hållbart 

transportsystem.

Cykelgarage & 

pendlarparkeringar vid 

knutpunkter (röda 

cirklar)

Kollektivtrafikbolaget 

ansvarar för 

cykelparkering vid hpl

”våra kunder”.

Markant (faktor 4) ökat 

kollektivtrafikresande 

nord-syd.
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Umeå kommuns nya knutpunkt för cyklister. 

• Låsta och uppvärmda cykelgarage, uthyrning 

• Väderskyddad cykelparkering, för olika storlekar/typer

• Cykelservicestation: tvätta, reparera, pumpa

• Uthyrning ellådcyklar

• Batteriladdning för mobil och elcykel

• Pop-up-möjligheter för cirkulär ekonomi

UMEÅ: ”CYKELSTÄLLET”

Bilder: Umeå 

kommun
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• Ett sammanhängande gångnät, både lokalt och i 

staden som helhet. 

• Kopplingar till kollektivtrafiken. 

• Trygghet och säkerhet. 

• Utformning och utrustning, t.ex. bredder, 

passager, beläggning, vägvisning och belysning. 

• Varierad markanvändning.

• En omgivning som innefattar gatudesign, 

intressant byggd miljö, rumslighet, utblickar och 

grönska

KRITERIER FÖR GODA 

GÅNG(& CYKEL)NÄT
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• Möjligheter till handel och andra ärenden: upp till +25%

• Positiv miljö som ger goda upplevelser: upp till +30%

• Korsning av trafikerande miljö: -5 till -15%

• Omvägar i stadsrummet: upp till -20%

• Gångvägnät med omvägar: 10 till -25%

• Topografi – backar: -30 till -50%

Källa: Helge Hillnhütter, Analyse&Strategi

FAKTORER SOM PÅVERKAR 

HUR LÅNGT VI GÅR
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EXEMPEL: GÅNGPLANERING

Övergripande gångstråk, Sundbybergs trafikplan

Orsaker till vägval, Malmö stad

Allmänna målpunkter i 

Höganäs, Ramböll



43

EXEMPEL: STRATEGI KARLSKRONA

Principer för utveckling av stadens offentliga rum Principer för utveckling av visuell kvalitet

Illustrationer: Gehl
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Litteraturstudie från LTH:

• Cyklandets relativa attraktivitet jmf med bilen – svår motståndare

• God cykelinfrastruktur bidrar till ökat cyklande

• Konsekventa policies och strategier över lång tid bidrar till ökat cyklande

Källa: Ekblad, Hampus; Svensson, Åse & Koglin, Till (2016) Bicycle Planning – A literature review (LTH). 

CYKELPLANERING



MOBILITY MANAGEMENT
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Koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom 

att förändra resenärers attityder och beteenden.

• Mjuka åtgärder för att påverka resan innan den börjat: t ex information, 

kommunikation, kampanjer, bättre kollektivtrafikutbud, m m

• Mjuka åtgärder som förbättrar "hårda"  åtgärders effektivitet, t ex nya 

busslinjer, cykelparkering, cykelskyltning, cykelbanor 

• Kräver inte alltid stora finansiella investeringar, har oftast en bra kostnads-

/nyttokvot.

Läs mer om MM på www.epomm.eu 

MOBILITY MANAGEMENT (MM)
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5 OLIKA KATEGORIER MM-ÅTGÄRDER

INFORMATION

KAMPANJER

ORGANISATION 

& SAMORDNING

SAMHÄLLS-

PLANERING

UTBILDNING

Kartor, appar, realtidsinfo m m

Bil-/cykelpooler, gröna resplaner 

Tävlingar, jippon, erbjudanden…

Lokalisering, gröna p-tal m m

Stödja grupper med kunskapsbrist
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Inom EU-projektet MAX togs verktyget MaxLupo fram. 

I rapporten presenteras en omarbetning och 

anpassning till svenska förhållanden (Max LupoSE). 

Målgrupp: t ex kommunala stads- och trafikplanerare.

Översiktsplanen ett nyckeldokument:

”Planering och lokalisering av verksamheter har stor 

betydelse för trafiken, liksom att mål och principer 

klargörs tidigt.” Politisk förankring är avgörande. 

MAX LUPO SE
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MAXLUPO-PRINCIPER & PLANPROCESSEN

Max LupoSE-principerna och när 

i de kommunala planprocessen 

de är aktuella och hur de kan 

användas.

P = policyfråga

K = möjlighet att ställa krav/ 

bindande planbestämmelse

F = förhandlingsfråga

I = information för att 

uppmuntra
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Powerpointbild från Sara Malm, Trivector (HållSam-seminarium, 2020):
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1) Öka kunskapen i den egna organisationen.

2) Använd trafikkonsekvensbeskrivingar som underlag vid översiktlig planering och 

i tidiga skeden.

3) Sätt mål och ange ställningstagande som underlättar för mobility management i 

översiktsplanen. 

4) Öka kunskapen genom MM-rådgivning.

5) Börja förhandla kring större nybyggnationer där kommunen äger marken.

6) Inkludera trafik och mobility management i Miljöbyggprogram o dyl. 

Källa: Max LupoSE

MM: VAR KAN KOMMUNEN BÖRJA?
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Powerpointbild från Sara Malm, Trivector (HållSam-seminarium, 2020)
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Lär av resultat från Energimyndighetens finansierade forskningsprojekt om transporter.

3 APRIL: FÖRÄNDRAT BETEENDE I TRANSPORTSEKTORN – DEL 1

• Energieffektivare arbetspendling: Betydelsen av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram. Lars E 

Olsson, professor inom psykologi, Karlstad universitet

• Förutsättningar och incitament för ändrat beteende för energieffektivare resor. Lena Hiselius, universitetslektor, 

avdelningschef trafik och väg, Lunds universitet.

14 MAJ: FÖRÄNDRAT BETEENDE I TRANSPORTSEKTORN – DEL 1

28 AUGUSTI: TRANSPORTEFFEKTIV PLANERING 

HÖSTEN: CITYLOGISTIK 

WEBBINARIER FÖR 

TRANSPORTEFFEKTIVA KOMMUNER 

TACK FÖR OSS!


