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Trafikstrategi
Nästan alla har en trafikstrategi som syftar till minimerat transportberoende och ökad
andel gång, cykel och kollektivtrafik

Det finns en tydlig strategi sedan minst 10 år,
hörnstenen i stadens trafikpolitik, planer anpassas
med hänvisning till strategin, starkt politiskt stöd
23%

Det finns ingen tydlig sådan strategi
10%
Det finns en strategi,
men med begränsat
stöd eller ingen tydlig
prioritering av de
hållbara färdmedlen
10%

Det finns en tydlig strategi med tydliga
prioriteringar och den har politiskt stöd
30%

Det finns en tydlig strategi sedan en tid
tillbaka och den har starkt politiskt stöd
27%
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Godstrafikstrategi
Antalet kommuner som behandlar godstransporter i trafikstratgin ökar

4 kommuner har en separat godstrafikstrategi

6 kommuner har en godsstrategi som del av trafikstrategin
7 kommuner arbetar med att ta fram en godsstrategi
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Mål och åtgärder i linje med klimatmålet

”5 av 6 kommuner har
mål om att minska
biltrafiken per capita..
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”..men bara 3 av 10
har tillräckliga
åtgärder för att nå
klimatmålen”

Cykelbudget 2021-2023
Mediankommunens cykelbudget är 179 kr
per invånare

Högsta cykelbudget
(kr/inv):
Trollhättan Helsingborg
Linköping Västerås
Landskrona

Mediankommunen lägger 15 % av
investeringsbudgeten för trafik på cykel
Högsta andel av
investeringarna
(över 40%):
Trollhättan Helsingborg

De bästa lägger över 40 %
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Användarbehov
Antalet kommuner som regelbundet gör resvane- och kvalitetsundersökningar
är ungefär samma som förra året
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Resvaneundersökningar

Kvalitetsundersökning cyklister
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Möjlighet att lämna klagomål och synpunkter
på cykelvägnät, kollektivtrafik och bilvägnät

Planering av ny bebyggelse
Stöd för bebyggelse i cykel- och kollektivtrafikvänliga lägen finns,
men få arbetar med att minimera vägutbyggnader och planera för lokalisering av handel
Det finns stöd i översiktsplanen för att ny bebyggelse ska lokaliseras till goda cykeleller kollektivtrafiklägen.

Större utbyggnader analyseras med avseende på trafikmängder och möjlighet att gå,
cykla och åka kollektivt (görs t.ex. i fördjupningar eller planprogram).
I en majoritet av de bostäder som byggts under de senaste åren är det möjligt att leva
ett bra vardagsliv utan egen bil. Det vill säga nära vardagsservice och rekreation…
Det finns upparbetade samverkansformer för en kontinuerlig dialog mellan olika
nivåer såsom ÖP, DP, bygglov och byggskede för att se till att alla goda intentioner…
Kommunen har en proaktiv, målstyrd strategisk planering, med tydliga färdmedelsmål
eller liknande på stadsdelsnivå.

Det finns fastställda minimikrav och kriterier för hållbart resande som alltid tillämpas
för utbyggnader av viss storlek, i planskede och bygglovsskede.
Det finns ett uttalat mål i kommunen om att minimera utbyggnaden av
väginfrastruktur. Kommunen följer också detta mål genom att inte planera för eller…
Ny bebyggelse, inte minst lokalisering av handel, syftar till att stärka befintliga
stadscentrum och stadsdelscentra, externhandel tillåts ej.
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Cykelinfrastruktur och låghastighetsgator
Låghastighetsgator ökar, liksom antalet kommuner som infört cykelöverfarter
Andel av kommunala lokalvägnätet
som är reglerat till max 30 km/h

6 av 10 kommuner har cykelöverfarter (ökat)
8 av 10 har hastighetsplan
9 av 10 har infört 40 km/h

Över 80 procent :
4 av 10 kommuner

60-80 procent:
4 av 10 kommuner

Bästa cykelkommuner*:
Linköping, Lund, Malmö,
Umeå, Uppsala och Örebro

Mindre än 60 procent:
2 av 10 kommuner

(*högst betyg på cykelinfrastruktur+cykelöverfarter)
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafikstandarden är hög i svenska kommuner
Andel av invånarna i huvudorten som bor inom 400 m
(fågelvägen) till kollektivtrafik

I 9 av 10 kommuner bor mer än
80 procent av invånarna inom
400 meter från hållplats

50-70 procent
7%

Alla kommuner har bra turtäthet
på bästa stadsbusslinjen
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70-80 procent
0%

80-90 procent
33%
Mer än 90 procent
60%

Parkering
Alla kommuner har en parkeringsstrategi av något slag (ökat varje år)
Parkeringsstrategi Begränsad
3%
Finns till viss del, vissa
restriktioner
10%

..som syftar till att främja
resande med gång, cykel
och kollektivtrafik och
med målet att minska
eller inte öka antalet
parkeringsplatser i
förhållande till
befolkningen

Omfattande sedan
mer än 5 år tillbaka..
40%
Finns i ganska hög
grad, restriktioner för
stor del av platserna
47%
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Godstrafikplanering
Det här gör kommunerna!
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Reglering av godstransporterna i tid och rum
Godstrafikplanering finns som en del i den översiktliga planeringen
Samverkan med den kommunala avfallshanteringen
Samordnade varuleveranser till kommunala enheter
Samverkan med andra aktörer via godsnätverk el dyl
Planeringsprinciper för lastplatser; utformning och placering
Utvecklings-/forskningsprojekt för bättre framtida godstransporter

Mer än hälften
arbetar med
samordnade
varuleveranser till
kommunala enheter

Reglering av godstransporterna med miljözon
Bygglogistikcenter eller annan lösning för att effektivisera godstransporter i byggskeden
Underlätta cykelfrakt eller andra alternativ till traditionella lastbilstransporter

Detaljutformning för smidigare leveranser, t ex genom val av ytmaterial på gångbanor etc
Vi arbetar inte alls med godstrafikplanering
Reglering av nattleveranser med tysta fordon
SHIFT2021 @Trivector

Bara 1 av 4 arbetar med
detaljutformning för
smidigare leveranser

100%

Mobility management
8 av 10 bedriver ett aktivt arbete
Mycket lite eller ingen hänsyn
0%

Föregångare inom MM, arbetar mycket
aktivt, arbetar ständigt med att hitta
nya aktiviteter, en viktig del i stadens
övergripande trafikstrategi
30%

Lite hänsyn till MM, enstaka aktiviteter
20%

Ganska stor hänsyn till MM i praktik
och policy, aktivt arbete
20%
Mycket stor hänsyn till MM i
policy, arbetar mycket aktivt
30%
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Fossiloberoende fordon- kommunens verksamhet
Från 13% till 94 %- här visas de bästa!

De tre bästa:
Helsingborg
Södertälje
Trollhättan

Störst förändring sedan 2020:
Södertälje, Skellefteå, Mölndal, Nacka
och Borlänge (av de som deltog i enkäten)

Andel fossiloberoende kommunala personbilar & lätta lastbilar
2021
Median
Helsingborg
Södertälje
Trollhättan
Botkyrka
Eskilstuna
Malmö
Stockholm
Lund
Uppsala
Jönköping
Borås
Örebro
Norrköping
Karlstad
Kristianstad
Landskrona
Västerås
Östersund
Gävle
Linköping
Kalmar
Växjö

67%
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88%
88%
88%
88%
87%
86%
83%
79%
78%
78%
77%
77%
76%
76%
76%
73%
73%
72%
68%
67%
0%

10%
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Trafiksäkerhet
Från 0,25 till 1,55 döda och
svårt skadade per 10 000
invånare- här visas de bästa
(bättre än median) färre
skadas

De tre bästa:
Skövde
Karlskrona
Borås

Döda och svårt skadade per 10 000 invånare (STRADA 2015-2020, polis)
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Sundsvall
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Växjö
Mölndal
Borlänge
Järfälla
Upplands Väsby
Östersund
Median
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Luftkvalitet
Ingen märkbar förändring totalt
Luftkvalitet - halter av partiklar och kväveoxider

Halterna av PM10 och NO2 ligger under miljökvalitetsmålen för frisk
luft (för dessa ämnen)
Halterna av PM10 och NO2 ligger under miljökvalitetsnormen och
under de övre tröskelvärdena

Halterna av PM10 och NO2 ligger under miljökvalitetsnormen, men
överskrider de övre tröskelvärdena
Halterna av PM10 eller NO2 ligger över miljökvalitetsnormen, men har
minskat de senaste åren
Halterna av PM10 eller NO2 ligger över miljökvalitetsnormen, men är
stabila
Halterna av PM10 eller NO2 ligger över miljökvalitetsnormen och har
ökat de senaste åren
0%
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Färdmedelsval
Av kommuninvånarnas alla resor
görs 30-76% med bil i SHIFTkommunerna enligt RES*
Här visas kommunerna med lägst
andel bilresor! (under median)
(*Nationella resvaneundersökningen)

SHIFT2020 @Trivector

Övergripande strategi och resurser för innovationer
Kommuner som har övergripande strategi respektive tillräckliga resurser för arbete med
innovationer i transportsystemet (antal kommuner)
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Digitaliseringen av transportsystemet
Hur väl kommunerna satt sig in i och börjat förhålla sig till digitaliseringen av transportsystemet när det gäller..
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Elektrifiering i
Internet of things/ Big data inklusive
transportsystemet uppkopplade fordon
öppna data

Logistikfrågor
kopplade till ehandel
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Autonoma fordon Transport som tjänst
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Samverkan i transportsystemet
Hur väl utvecklad samverkan kommunerna har med olika aktörer vad gäller innovation och nya åtgärder i
transportsystemet (antal kommuner)
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Andra kommuner, region,
myndigheter

I liten grad

Privata näringslivet

Universitet och högskola
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Intresseorganisationer,
medborgare

Bonus för inspirerande åtgärder
Kalmar
– Klimatväxling

Linköping
–Grön resplan
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