Är städernas transporter
mer hållbara 2015?
SHIFT är Trivectors kommunrankning där vi studerar hur bra de
36 största städerna i Sverige är på hållbara transporter. Första
gången rankningen genomfördes var 2014. Den 1 juli presenterades 2015 års resultat. Malmö tog hem priset som bästa stad på
hållbara transporter och Umeå ﬁck hedersomnämnande för innovativa satsningar. Att Malmö vann beror på att de arbetat brett
med att skapa förutsättningar för hållbart resande och hållbara
transporter under lång tid, men också satsat på ﬂera åtgärder
som sticker ut lite extra och därför fått innovationspoäng i rankningen. Här presenterar vi Malmös och Umeås satsningar samt
ﬂera andra goda exempel. Hoppas vi kan inspirera ﬂer.

Trafik | Processer | IT-system | Kommunikation

Bättre förståelse för folkhälsa och transporter
  
        
         
  

Det här är kommunerna bra på
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90%
har en traﬁkstrategi

Allt ﬂer har en
parkeringsstrategi

70%

har 10-minuterstraﬁk
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60%

har en hastighetsplan

Det här kan kommunerna göra bättre
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10

har en godsstrategi
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40%
har bra cykelvägnät
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10%

har kriterier för hållbar
planering
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27%

förnybara drivmedel i
kommunala fordonsﬂottan

Bonus för innovativa åtgärder

Malmö: för imponerande cykelsatsningar

Umeå: för en unik satsning på att införa

Linköping: för att de som första kommun

såsom cykelparkeringarna vid stationerna och

snabbladdningsbara fullelektriska bussar

införde sopsaltning på cykelvägarna för 15

ständiga infrastrukturförbättringar med syfte

på kollektivtraﬁkens stomlinjer, samt för

år sedan, en metod som betytt mycket för

att prioritera cykel, den banbrytande kam-

engagerat och framgångsrikt arbete med

vintercyklingen, och som nu fått genomslag i

panjen ”Inga löjliga bilresor” som kopierats av

informations- och påverkansinsatser inom Be

ﬂera kommuner.

ﬂera kommuner och uppstarten av SAMCITY,

Green Umeå. (Hedersomnämnande)

ett pilotprojekt för samlastning för såväl kommunala som privata mottagare.

Östersund: för satsningen på elbilar och lad-

Landskrona: för försöket med Slide In-buss,

Helsingborg: för satsningen Miljöverksta-

dinfrastruktur inom bl a projektet Green

som är unikt med hänsyn till att bussbatteriet

den, som under lång tid engagerat elever

Highway där de arbetar för att skapa fos-

laddas via trådbussnätet samtidigt som den

och lärare genom en rad projekt riktade mot

silbränslefria transporter i regionen från

är i traﬁk.

barn i olika åldrar, bland annat ”Skåneresan”

Sundsvall till Trondheim. Östersund har

och ”Tar mig till Skolan”.

ﬂest laddplatser i landet i förhållande till
invånarantalet.

För dig som vill veta mer
Alexander Börefelt 010-456 56 27, alexander.borefelt@trivector.se
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