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Hur kan vi öka vårt bidrag till en hållbar 
omställning, en hållbarare framtid?
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Hållbar utveckling

• Vad är hållbar utveckling?  
Hundratals definitioner och mängder med tankemöda

• Hur få till stånd en hållbar utveckling? 
Senaste åren har det här blivit en fokuserad frågeställning.



En rad samhällsutmaningar
• Hur skapar vi en hållbar välfärd?

• Brist på resurser
• Ett ojämlikt samhälle
• Livsstilsrelaterade hälso- och välfärdsrelaterade sjukdomar och stress. 
• Global uppvärmning



Crippled Bottom Line
(Isaksson, Johnson och Garvare, 2015)



På nationell nivå ska Sverige
…vara ledande i omställningen av hållbar utveckling 
både på hemmaplan och i världen. 

• Hur skapa goda förutsättningar?
• Hur fördela resurser?
• Hur kan vi agera för att öka vårt bidrag?
• Hur kan vi samverka?

• Agenda 2030 innebär ett åtagande om en nationell ambitionshöjning och är samtidigt 
ett verktyg för att skapa ett hållbart Sverige till år 2030. Sverige står inför ett antal 
utmaningar för att kunna nå detta mål. Dessa utmaningar kräver ett kraftfullt 
genomförande samt en ambitiös och långsiktig politik med en tydlig nationell målbild, 
något som saknas idag.



Agenda 2030
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Tillsammans
Vad kan vi åstadkomma genom att samla våra begränsade resurser?

Kan vi samverka på ett smartare sätt?



Hållbart resande



Fossilfritt transportsystem 

Transporteffektivt samhälle, 
fordon och drivmedel 



Trender

Värmland

• Körsträckan per invånare ökar år för år. 
2016 körde värmlänningen i snitt 842 mil/år

• Fler värmlänningar har alltid tillgång till bil, 
2014 var det ca 80 %

• Många värmlänningar har fortfarande 
tillgång till en gratis p-plats vid 
arbetsplatsen

• Andelen miljöbilar i Värmland är 2,6 %



Mobility management – mjuka 
åtgärder för hållbart resande

Marknadsföring



Internt trafikmiljöarbete 

• De tre viktigaste anledningarna är:
• De värsta resorna
• Ett minisamhälle
• Hävstångseffekt

• Arbetsgivaren kan synliggöra problem 
och möjligheter, samt erbjuda lösningar 
och produkter.



Vinster med hållbart resande

– Underlättar 
kompetensförsörjning 
(jämställdhet)

– Lägre kostnader för resor och 
parkeringsplatser

– Minskade kostnader för 
utbyggnad av infrastruktur

– Friskare personal och lägre 
andel sjukfrånvaro 

– Byggande av varumärke



Externt trafikmiljöarbe

Berätta om det ni gör

Det som inte syns finns inte

Kommunicera med känslor



Cykel
• Förmånscykel
• Cykelbonus
• Cykla till jobbet-kampanj
• Vintercyklist-kampanj
• Cykelinfrastruktur

– Cykelställ/Cykelrum
– Laddstation
– Omklädningsrum

Skolvägar

• Tjänstecyklar
– Lastmöjligheter
– Vikcykel
– Regnkläder



Kollektivtrafik
Värmlandstrafik:
• Företagskund
• Företagskonto i appen

• Testresenär i kollektivtrafiken
• Subventionerat kollektivtrafikkort
• Skärm med realtidsinformation
• Samplanering av möten



Bil
• Laddstolpar för elbilar, Motorvärmaruttag
• Förmånsbeskattad alt avgiftsbelagd personalparkering
• EcoDriving
• Elfordonsdag för medarbetare eller medborgare
• Samåkning - Skjutsgruppen

• Tillgång till miljöfordon



Mikael.haster@karlstad.se
054 540 46 92

mailto:Mikael.haster@karlstad.se


Framtidsspaning och Samhällsplanering



Om man tänker som man alltid har tänkt

kommer man att göra som man alltid har gjort

och då kommer det bli som det alltid ha varit



KARLSTAD

Kan nya partnerskap öppna för nya lösningar



Kan appar och digitala tjänster skapa nya möjligheter



Ny teknik skapar nya förutsättningar och möjligheter





Kollektivtrafik i Mombasa



Sammanfattning

• Skapa mervärden som en del i konceptet. Exempelvis som 
stamkund/periodkortsresenär ingår även tillgång till bil på fritiden

• Vi tillhandahåller systemet – Ni skapar kollektivtrafiken

• Teknikutveckling är kollektivtrafikens bästa vän

• Hur blir vi kostnadseffektiva - Självkörande fordon eller en enkel kollektivtrafik 
kapar kostnader och kanske kan vara komplementet vi söker?



Kollektivtrafik och samhällsplanering

En samhällsplanering som utgår från kollektivtrafikens behov blir:

• Attraktivare
• Billigare
• Tryggare och mer hållbar



Brödtext



KARLSTADSSTRÅKET >>















Första etappen

• Byggnation pågår under 2018
• Stadsmiljöavtal från trafikverket
• 70 + 70 blir 140 mkr
• Hög kapacitet
• Elektrifierade bussar
• Startar 9 december







Tack för mig!
Mattias Bergh



Hållbara resor & transporter

Länsdelsmöten 2018
Lena Thorin, Värmlandstrafik



Agenda 2030, globalt & lokalt







• Subventionerat kollektivtrafikkort
• Förmånscykel
• Temadagar, t ex hälsa
• Jobba hemifrån + flexibla arbetstider
• Laddstolpar för elbilar
• Cykelsmart arbetsplats
• Kampanjer & tävlingar, t ex cykla till jobbet
• Personlig reserådgivning







• Resfria möten spar tid, pengar & miljö
• Mötesplanerare förenklar för inbjudna att välja kollektivtrafiken
• System för bokning & reseplanering ger oss verktyg för att styra och 

jämföra.



Spacetime

Förstudie pågår  





Använd rätt transportslag för resan

Enkelt att resa kollektivt
- Företagskonto

Enkelt att ta cykel
- Tjänstecyklar för vissa målgrupper

- Pool med olika typer av tjänstecyklar 

Enkelt att använda bil 
- Tillgång till bilpool med miljöbilar för tjänsteresor



Anställda
• Söker resa
• Får en giltig biljett i mobilen

Arbetsgivare

• Faktura på kostnader för kollektiva 
tjänsteresor.

• Administrativt verktyg för att dela ut 
behörigheter samt sammanställa 
statistik.



Tjänstecyklar 

• Fixa en poolcykel som är tillgänglig för alla att låna. Fixa en extra 
regnjacka, hjälm och cykellampor så undanröjer du ytterligare 
hinder.

• Använd (el)cykel för medarbetare som rör sig lokalt i sin tjänst. 
• Olika cyklar för olika behov; elcykel, lastcykel etc. Ta fram mer 

information om vad som passar din arbetsplats. 




