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Uttalande om covid-
19-pandemin
Dessa temariktlinjer utarbetades före covid-19-
pandemin blev aktuell. Texterna i detta dokument 
speglar inte nödvändigtvis den aktuella situationen. 
Under dessa veckor har vårt sätt att röra oss i små 
och stora städer ändrats mycket. Många städer 
ökar utrymmet för aktiv trafik. Vissa har insett att 
en ny och mer hållbar syn på urbana transporter 
är möjlig. 

Ett faktablad med lärdomar från dessa nedstängda 
veckor kommer att publiceras senare under året 
som komplement till dessa temariktlinjer för att 
hjälpa lokala arrangörer förbereda sig för att fira 
EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN den 16–22 
september 2020. 

Vi förstår att detta är en svår tid för många av 
de små och stora städer som har deltagit i vår 
kampanj under årens lopp och vi vill visa vår 
solidaritet för alla.
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Introduktion till årets tema: 
”Fossilfria resor för alla”
Temat för EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 2020 är ”Fossilfria resor för 
alla”. Det speglar det ambitiösa målet på en koldioxidneutral kontinent senast 
2050 som lades fram av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von 
der Leyen när hon presenterade den europeiska gröna given. Temat syftar 
också till att lyfta fram vikten av tillgång till fossilfria transportmedel och av att 
främja ett inkluderande ramverk som berör alla. 

Forskarna har sett en nedgång av biltrafiken i stora städer och 50 % av 
alla resor förutspås ske med kollektivtrafik, på cykel eller till fots under de 
kommande åren1. De senaste studierna från Europeiska miljöbyrån (EEA) 
bekräftar dock att utsläppen från transporter har ökat väsentligt jämfört med 
år 19902. Mer specifikt ökade utsläppen från trafiksektorn som helhet med 
28 % mellan 1990 och 2018, vilket visar på det brådskande behovet av att 
skapa koldioxidneutrala transportlösningar i tätorter. Flera stora europeiska 
storstadsområden har infört stränga åtgärder, men andelen förnybar energi 
som används för transporter var bara 8,1 % år 20183. 

Klimatförändringar och därmed förknippade miljöeffekter, till exempel 
översvämningar, torka eller värmeböljor, utgör ett av de mest överhängande 
hoten mot européers välbefinnande. Det är mycket viktigt att uppnå 
koldioxidneutralitet före 20504 i enlighet med Parisavtalet, som syftar till att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Koldioxidneutralitet 
kan uppnås genom en kombination av metoder, bland annat minskade 
koldioxidutsläpp genom att gynna fossilfria eller utsläppssnåla lösningar för 
kollektivtrafik och privattransporter liksom möjligheten att gå och cykla. Enligt 
de senaste beräkningarna kommer ungefär 80 % av världens befolkning att 
bo i tätorter år 2050 och städer utgör därmed det perfekta ramverket för att 
förverkliga dessa ambitiösa planer5. 

Trots att Europas tätorter har olika klimatmässiga, geografiska och 
socioekonomiska förutsättningar kan åtgärder vidtas för att främja 

1.  https://bit.ly/2zsPHQz
2.  https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3.  https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4.  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5.  https://bit.ly/3eNR5gM

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://bit.ly/3eNR5gM
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en koldioxidneutral och inkluderande miljö. Därför uppmuntrar 
EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 2020 människor och lokala myndigheter 
att vidta åtgärder för att nå det långsiktiga målet om en koldioxidneutral 
kontinent. 

Även om den långsiktiga strategins mål ligger långt fram i tiden kan direkta 
åtgärder för att hantera föroreningar, koldioxidutsläpp eller trafikstockningar 
få omedelbara effekter. Trafikstockningar i och kring tätorter kostar för 
närvarande 100 miljarder euro varje år eller 1 % av EU:s BNP6. Dessutom 
kan över 400 000 fall av förtida dödlighet kopplas direkt till luftföroreningar7. 
Införandet av långsiktiga åtgärder, till exempel genom att främja förflyttning 
med cykel och till fots samt utsläppssnål eller koldioxidneutral kollektivtrafik, 
har därmed mycket positiva omedelbara effekter. 

Det här dokumentet tar en närmare titt på ledande städer med ambitiösa mål 
för nollutsläpp och inkluderande trafik och presenterar idéer för hur lokala 
myndigheter kan förmedla Europeiska kommissionens ambitiösa mål till sina 
invånare när de deltar i årets upplaga av EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN.

6.  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7.  https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5
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Genom att dela med sig av bästa praxis enligt EU:s borgmästaravtal får 
lokala politiker hjälp att nå målet på en klimatneutral ekonomi8 i hela Europa. 
Många kommuner i Europa har ambitiösa initiativ, men de är svåra att 
kvantifiera eftersom trafikplaner tenderar att fokusera på lång sikt. Dessutom 
erbjuder utsläppssnål eller fossilfri teknik, till exempel vätgasbussar, ännu 
inte skalekonomiska fördelar. Europeiska kommissionen välkomnar de 
ambitiösa målen som satts av europeiska städer såsom Amsterdam, 
Barcelona, Köpenhamn, Prag och andra, om att skapa en utsläppsfri miljö 
i tätorter till 2050 eller tidigare. I kommande två avsnitt tar vi en närmare titt 
på ledande städer som har tagit initiativ för att nå målen om nollutsläpp 2050 
eller tidigare samt städer som satsat på infrastrukturinvesteringar.

8.  https://bit.ly/2VVjhWd

8

Städer är viktiga för att 
Europas gröna giv ska lyckas

https://bit.ly/2VVjhWd
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STÄDER MED AMBITIÖSA MÅL 
FÖR NOLLUTSLÄPP
Städer såsom Amsterdam, Barcelona och 
Köpenhamn är fast beslutna att nå sina egna 
ambitiösa mål genom olika politiska åtgärder. 
Några av dem illustreras nedan. Gemensamt för 
alla städer är att de har tagit ett helhetsgrepp med 
olika åtgärder för att minska utsläppen.

Amsterdam

Storstadsområdet Amsterdam, som har nästan 
2,5 miljoner invånare och ligger centralt i tätorten 
Randstad, har tillkännagivit ambitiösa mål för 
nollutsläpp 20309. Därför har Nederländernas 
största stad inlett flera initiativ, till exempel 
kampanjer för att främja cykel- och gångtransporter, 
utvidgade kollektivtrafiknätverk och investeringar i 
laddningsinfrastruktur för elfordon10. 

De senaste åren har en stor del av den 
historiska stadskärnan omvandlats till gågator 
och persontransporter med bil har begränsats. 
Initiativet ökar cyklisters och fotgängares säkerhet 
samtidigt som det skapar en livlig stämning 
på många gator, torg och andra områden i 
centrum11. Besökare och pendlare dirigeras till 
parkeringsområden utanför stadens centrum 
tack vare en heltäckande parkeringspolicy som 
omfattar hela tätorten. Andra transportmedel, till 
exempel de färjor som förbinder stadens norra 
och södra delar, kommer att ersättas av elektriska 

9.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11.  https://bit.ly/2yDsUkv

96 % förväntad 
minskning av 
kväveoxidut-

släpp år 20301 
400 % ökning 
av laddnings-

stationer för 
elfordon som 

drivs med 
förnybar energi2 

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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modeller eller hybridmodeller senast 202212. 

Utöver insatserna för att öka fotgängares och cyklisters säkerhet samt 
det starka ställningstagandet för minskade utsläpp ökar Amsterdam 
sina investeringar i laddningsstationer för elfordon. Under de kommande 
åren har storstadsområdet Amsterdam förbundit sig att installera 20 000 
laddningsstationer för elfordon i Amsterdams stad och de omkringliggande 
regionerna Noord-Holland, Flevoland och Utrecht. Den här stora investeringen 
kommer att mer än fyrdubbla de befintliga 4 600 offentliga och halvoffentliga 
laddningsstationerna13. Alla 20 000 ytterligare laddningsstationer kommer att 
drivas med förnybar el14. 

12.  https://bit.ly/2Vwwvdg
13.  https://bit.ly/3eMoJUa och https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

Laddningsstation för elfordon i Amsterdam

https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8
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Kväveoxid-
nivåerna har 

sjunkit med 19 
% jämfört med 

2017 

Kostnadsfri 
kollektivtrafik i 
tre år om man 

slutar använda 
bil 

Investeringar 
på 800 miljoner 

euro under de 
senaste fyra 

åren

Barcelona 

I början av 202015 tog storstadsområdet Barcelona 
sina första steg mot en tätort med nollutsläpp 
med en lågutsläppszon där de flesta miljöskadliga 
bilar (standarden Euro II eller lägre) förbjuds på 
arbetsdagar från kl. 7–20. Den här åtgärden, 
som avser den största delen av storstadsområdet 
i Kataloniens huvudstad, har gett omedelbar 
effekt. Bara en månad efter införandet hade 
kväveoxidnivåerna minskat med 19 % jämfört med 
baslinjen 2017. Utöver böterna i lågutsläppszonen 
erbjuder stadsförvaltningen även incitament. 
Ett gammalt fordon, som inte skulle ge tillträde 
till lågutsläppszonen, kan bytas in mot en 
kollektivtransportbiljett för tre år. 

Utöver den planerade minskningen av privatbilar i 
Barcelonas centrum syftar stadens investeringar till 
att öka tillgången till kollektivtransport. Barcelona 
Metropolitan Transport har investerat 800 miljoner 
euro över fyra år för att öka frekvensen på linje 1–5 
till under fyra minuter i rusningstid16. Dessutom har 
man köpt in 23 fossilfria bussar, som ökar antalet 
el-, naturgas- och hybridfordon till 266. Barcelona 
Metropolitan Transport strävar efter att uppnå en 
aktiv flotta bestående av enbart el-, hybrid- och 
naturgasfordon senast 2030.

 -

15.  https://bit.ly/2VWYZvt
16.  https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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Köpenhamn

Den europeiska gröna given är ambitiös, men 
Köpenhamns stad har ännu större mål. Målet 
som har satts för den danska huvudstaden är 
koldioxidneutrala transporter senast 202517 och 
åtgärder som avser energiförbrukning och trafik 
har införts. De senare fokuserar på direkt mätbara 
mål för fordon och privatresor. Köpenhamn strävar 
efter att uppnå koldioxidneutral kollektivtrafik 
med en övergång från privatbilar till fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafik. Totalt 75 % av alla 
resor i Köpenhamn ska utföras till fots, på cykel 
eller med kollektivtrafik 2025 och därmed vara 
koldioxidneutral18. Kommunen agerar som förebild 
i alla insatser och Köpenhamns stads fordon körs 
därför på el, vätgas eller biobränsle. 

Kommunen utnyttjar köpenhamnsbornas 
entusiasm för cykling liksom stadens avsaknad 
av backar. Cyklister kan förlita sig på stora 
framtida nätverk av cykelvägar, varav vissa är 
”cykelmotorvägar”. Motorvägarna växte fram 
genom ett unikt samarbete mellan 28 kommuner 
och huvudstadsregionen Köpenhamn och främjar 
säkrare, snabbare och enklare cykling och 
cykelpendling19. 

Sedan den första rutten öppnades 2012 har 
ytterligare fem byggts 2017, vilket bara var början 
till ett nätverk av 45 rutter på totalt 746 kilometer. 
Utöver dessa motorvägar har Köpenhamn 
ytterligare 400 km cykelvägar20. Enligt den 

17.  https://bit.ly/3cBboMy
18.  https://bit.ly/3eQ2j4f
19.  https://bit.ly/2VxwxkT
20.  https://supercykelstier.dk/about/

20 000 ton 
mindre 

koldioxid per år 
Ett år högre 

förväntad 
livslängd 

1,1 miljoner 
färre sjukdagar 

per år

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT
https://supercykelstier.dk/about/
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danska regeringens beräkningar kan cykelmotorvägar potentiellt öka antalet 
cykelresor i huvudstadsregioner med 6 miljoner jämfört med 2019. 

De cyklister som inte vill pendla längs cykelmotorvägarna kan ta sina cyklar 
på pendeltåget (S-tåg) gratis21. Inom ett år efter att denna åtgärd infördes 
i hela det 170 km långa nätverket ökade antalet transporterade cyklar från 
188 000 till 630 000, dvs. med över 300 %22. En av orsakerna till det ökade 
antalet transporterade cyklar är konvertering av särskilda cykelställningar 
med nedfällbara säten. 

De åtgärder som räknas upp ovan har lett till väsentliga hälsofördelar 
för invånarna i huvudstadsregionen Köpenhamn. Enligt kommunala 
beräkningar motsvarar detta ungefär 1,1 miljoner färre sjukdagar samt en 
koldioxidminskning på 20 000 ton per år23. Om den danska huvudstaden 
lyckas minska föroreningsnivåerna till en liknande nivå som på landsbygden 
ökar den förväntade livslängden med ett år till 204024. 

21.  https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22.  https://bit.ly/3ay53jE
23.  https://bit.ly/2S4KTau och https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

Regionala tåg i Köpenhamn erbjuder möjlighet att ta med cykel utan kostnad

https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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INFRASTRUKTUR-
INVESTERINGAR SOM BIDRAR 
TILL ATT MINSKA UTSLÄPPEN

Utöver ovanstående exempel på omfattande 
politiska åtgärder som vidtagits på kommunal 
nivå har liknande insatser införts i städerna Prag, 
Graz och Riga för att skapa beteendeförändringar 
genom stora investeringar i infrastruktur för 
kollektivtrafik, cykelresor och fotgängare.

Prag

Även staden Prag, som är en av de största 
centraleuropeiska huvudstäderna och en av 
Europas mest snabbväxande städer, strävar efter 
nollutsläpp 205025. 

Den tjeckiska huvudstaden har gjort stora 
investeringar i kollektivtrafik under de senaste 
åren. Bara år 2017 avsattes 245 miljoner euro 
till infrastruktur, inklusive renovering av stationer 
och förlängning av spårvagnslinjer26. Insatserna 
har utvidgats genom beslutet att bygga en fjärde 
tunnelbanelinje som förbinder den historiska 
stadskärnan med stadens sydöstra del. Den 
2,7 miljarder euro stora investeringen inleddes 
sommaren 201927. En stor ny transportterminal, 
Praha Smichov, är under uppbyggnad för att 
knyta samman resor med tåg, buss, tunnelbana 
och bil. Den nya terminalen kommer att 
främja användningen av kollektivtrafik genom 
att underlätta och effektivisera bytet mellan 

25.  https://bit.ly/352475H
26.  https://ceec.uitp.org/prague-investment
27.  https://bit.ly/2SjQv0P

57 % av alla 
resor görs med 

kollektivtrafik. 
För nästan 

50 % av 
passagerarna i 

kollektivtrafiken 
är tunnelbanan 

det främsta 
kollektiv-

trafikmedlet 
och utgör 

ryggraden 
i kollektiv-

trafiknätverket 
(2017)1 

1. https://bit.ly/2KudrpB

https://bit.ly/352475H
https://ceec.uitp.org/prague-investment
https://bit.ly/2SjQv0P
https://bit.ly/2KudrpB
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transportmedel.

Ett annat viktigt kommande byggprojekt kommer 
att skapa en ny 8 km lång tunnelbanelinje som 
kopplar samman det befintliga tunnelbanenätverket 
med en ny spårvagnslinje och därmed minskar 
utsläppen från bilar och bussar i förorterna. Detta 
är två exempel på hur staden jobbar för att minska 
antalet konventionella bilar på vägarna. 

Stadsförvaltningen strävar även efter att 
stärka elektromobiliteten och främja aktiva 
transportmedel. Man främjar transporter till fots 
eller på cykel genom att skapa högkvalitativa 
gröna offentliga utrymmen.

Antalet 
personer som 

använder 
kollektivtrafik 
inom staden 
har ökat från 

1,03 miljarder 
resor 2000 till 
1,28 miljarder 

resor 2016 (dvs. 
en ökning på  
24 %) – 20181 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

Staden Graz (Österrike) har en lång tradition 
av offentliga opinionsundersökningar kring 
trafikbeteenden som började i slutet av 1980-talet. 
Den senaste undersökningen visar en liten 
övergång från motorfordon till att gå och cykla. Det 
betyder att ungefär 20 % av invånarna använder 
kollektivtrafik, 42 % använder privatfordon och 
ungefär 38 % antingen går eller cyklar28. Den 
relativt höga andelen cyklister och fotgängare 
beror på att Graz har Europas största zon med 
gågator. Staden har dessutom aktivt främjat 
transportering med cykel, till fots och med 
kollektivtrafik, särskilt under de senaste åren. 
Insatserna synkroniserades i ett trafikkoncept för 
2020 som underlättar för cyklister och fotgängare 
genom infrastrukturinvesteringar, inklusive 
cykelvägar och trottoarer, särskilt i Graz förorter29.

Dessutom har en investeringsplan antagits för 
kommande år för att utvidga spårvagnstjänsterna. 
Planerna motsvarande 117 miljoner euro 
kommer att minska trafikstockningar, öka antalet 
spårvagnar med dubbla spår och utvidga 
befintliga linjer. Stadens förvaltning betonar att 
investeringspaketet, som finansieras av staden 
Graz och regionen Steiermark, syftar till att 
öka spårvagnarnas punktlighet och frekvens30. 
Precis som Wien främjar Graz köp av årskort på 
kollektivtrafik för personer bosatta i Steiermarks 
huvudstad. År 2016 beslöt staden Graz att 
subventionera årskortet för invånarna. År 2020 
kostar årskortet 456 euro för personer som inte 

28.  https://bit.ly/3aA2uNG
29.  https://bit.ly/3buYPlL
30.  https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/

300 % ökning 
av årskort 

på kollektiv-
transport efter 

subvention

https://bit.ly/3aA2uNG
https://bit.ly/3buYPlL
https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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är bosatta i Graz medan stadens invånare bara 
betalar 228 euro (halva priset). Den inledande 
prissänkningen ledde till att antalet årskort ökade 
med 300 %31. Enligt de senaste siffrorna har över 
10 % av invånarna årskort. Siffran verkar inte 
särskilt hög vid en första anblick, men man bör 
komma ihåg att staden har 60 000 studenter som 
erbjuds andra abonnemang32.

Dessa insatser är särskilt viktiga eftersom 
Graz invånare motsatte sig tanken på en 
lågutsläppszon i en lokal folkomröstning 2012. 
En lokal lågutsläppszon för lastbilar har däremot 
funnits i Graz och regionen Steiermark sedan 
2014, där de måste följa utsläppsstandarden 
Euro III. Steiermark ligger i en bassängformad dal 
formad i Alperna där det är svårt att undvika att 
föroreningar samlas.

31.  https://bit.ly/3bAuB0D
32.  https://bit.ly/3by4ffK

38 % av 
lokalinvånarna 
går och cyklar 

Minskade 
föroreningar 

utan 
lågutsläppszon

https://bit.ly/3bAuB0D
https://bit.ly/3by4ffK
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Riga 

Den lettiska huvudstaden, där en tredjedel av 
invånarna bor, har investerat i infrastruktur för 
cyklister, fotgängare och kollektivtrafik under 
de senaste åren, särskilt med ekonomiskt stöd 
från Europeiska unionen. Det fanns inga tecken 
på att Lettland skulle ha överskridit europeiska 
standarder för luftkvalitet, men Riga hade problem 
med föroreningar på grund av den tätbebyggda 
historiska stadskärnan. Därför har man under de 
senaste åren beslutat att göra den gamla staden 
till gågata för att minska föroreningarna och främja 
turismen33. Förbudet mot bilar på olika gator i 
staden kl. 12:00–06:00 måndag till lördag ökar 
säkerheten för fotgängare och cyklister34. 

Ytterligare åtgärder vidtogs genom investeringar 
i kollektivtrafik med stöd av Europeiska 
investeringsbanken, som tillhandahöll finansiering 
på 75 miljoner euro för inköp av 20 spårvagnar 
med låga golv och 20 vätgasdrivna bussar 
som ersatte äldre fordon. Dessa investeringar, 
som ingick i Juncker-planen, inkluderar även 
byggnation och uppgradering av spårvagns- och 
vätgasinfrastruktur35. 

Riga, som är den största staden i de tre baltiska 
länderna, insåg potentialen i cykelvägar redan 
tidigt på 2000-talet. 13,5 km cykelvägar byggdes 
2001 för att knyta samman den gamla stadskärnan 
med distrikten i Rigas utkanter. Under de senaste 
åren har cykelinfrastrukturen prioriterats högt 
av förvaltningen. Cykelvägar byggdes för att 

33.  https://bit.ly/2KtCyJ0
34.  https://bit.ly/350akPy (p15)
35.  https://bit.ly/2VNdkdS
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knyta samman förorterna med stadens centrum 
och erbjuda en alternativ väg till Östersjöns 
stränder. Cykelvägarna kan därmed användas 
även vid pendling till och från staden samt i 
rekreationssyfte och för längre utfärder till baltiska 
strandstäder såsom Jurmala36. Enligt det EU-
finansierade projektet ”CIVITAS Handshake” ökar 
medvetenheten om fördelarna med att cykla varje 
år och det 68 km långa nätverket av cykelvägar 
blir allt populärare.

36.  http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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IMPLEMENTERING AV ÅTGÄRDER 
FÖR NOLLUTSLÄPP
Utöver ovannämnda initiativ från städer som siktar mot 
nollutsläpp har många mindre och större tätorter i Europa 
vidtagit åtgärder för att minska de totala föroreningarna 
och växthusgasnivåerna samt underlätta tillgången till 
transporter. Dessa exempel fokuserar på lösningar som 
rör infrastrukturinvesteringar samt ”mjuka lösningar” 
såsom prissänkningar för kollektivtrafik.

Minskade luft- och ljudföroreningar från be-
gränsad bilanvändning

Sedan Bilfria dagen infördes på 1990-talet har det varit 
ett lyckat initiativ för att minska luft- och ljudföroreningar 
och ett utmärkt verktyg för att öka medvetenheten 
och fånga mediernas uppmärksamhet. En tydlig 
minskning av stora föroreningsämnen kan ses under 
Bilfria dagen, särskilt i större tätorter med mycket 
trafik. Koldioxid- och kväveoxidnivåerna i Bryssel 
sjönk med 75–80 %37. Andra städer, såsom Paris, 
registrerade 25–30 % mindre föroreningar38. Även om 
dessa åtgärder bara gäller en kort period visar den 
signifikanta minskningen av föroreningar på en tydlig 
korrelation mellan trafik och utsläpp och inspirerar 
invånarna att stödja åtgärder som minskar förorenande 
trafik i stadskärnor. Som en del av evenemangen under 
EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN föregående 
år förbjöd kommunen Kozani i Grekland all bil- och 
motorcykeltrafik på två huvudgator i stadens centrum 
i fem timmar som en del i Bilfria dagen och använde 
det frigjorda utrymmet till att organisera kampanjens 
slutceremoni genom samhällsevenemang i form av bland 
annat idrott för barn och dansföreställningar. PM10- och 

37.  https://bit.ly/2S5S16p
38.  https://bit.ly/3cM4jbQ
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kväveoxidnivåerna sjönk med 30 %39 jämfört med mätningar av luftkvalitet 
dagen efter. Även staden Sofia organiserade ett evenemang på Bilfria dagen 
och övervakade luftkvaliteten under hela dagen med en mobil station som 
installerats av miljödepartementet. Mätstatistiken visade på god luftkvalitet 
för PM10 under hela veckan kampanjen pågick40 

39.  EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN prisansökan för staden Kozani (2019)
40.  EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN prisansökan för staden Sofia (2019)

Fotgängare under Bilfria dagen i Sofia
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Groningen – en ny flotta av elbussar

Staden Groningen (Nederländerna) har beslutat 
att helt ersätta sin bussflotta med bensindrivna 
bussar med en helelektrisk flotta. Hela flottan på 
164 bussar från tre tillverkare har varit i drift sedan 
slutet av 2019. Utöver investeringarna i fordon har 
21 laddningsstationer installerats vid bussdepåer 
och andra platser i Groningen och omgivande 
regioner. Dessutom kan den nya elektriska 
laddningsinfrastrukturen användas av alla tre 
typer av elbussar och utgör Nederländernas 
största befintliga regionala nätverk av e-bussar. 
Utöver minskade ljud- och utsläppsnivåer har 
den stora investeringen även lett till 90 % mindre 
koldioxidutsläpp41.

Utöver investeringarna har staden Groningen 
fått rykte om sig att vara en av Europas 
cykelvänligaste städer. Sedan de första 
samhällsplaneringsåtgärderna för att främja 
cykling på 1970-talet har denna studentstad i 
nordöstra Nederländerna etablerat en politik där 
cyklister prioriteras. Detta ramverk har lett till 
en imponerande färdmedelsfördelning till fördel 
för cykeln. Ungefär 60 % av alla resor i staden 
Groningen sker med cykel och staden fortsätter 
att investera i cykelinfrastruktur. 

Många europeiska städer bygger cykelinfrastruktur 
såsom cykelvägar, med Groningen har tagit 
steget längre med uppvärmda cykelvägar för att 
cyklisterna ska slippa isiga vägar. Dessutom har 
flera pendlingsparkeringar skapats i stadens 
utkanter. Dessa nav ger möjlighet att byta från bil 
eller regionaltåg till cykel för den sista sträckan. 

41.  https://bit.ly/2VONVkc

21 stationer 
laddar 164 

bussar i 
Groningen och 

omgivande 
regioner 

Gemensam 
infrastruktur 

för flera olika 
busstyper 

90 % minskning 
i koldioxid-

utsläpp från 
kollektivtrafik

https://bit.ly/2VONVkc


23

Medan andra europeiska städer är upptagna 
med att minska flaskhalsar för privatbilism eller 
kollektivtrafik minskar Groningen flaskhalsarna för 
cyklister, såsom farliga korsningar eller trafikljus.42 

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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FREVUE-projektet – fossilfria fraktlösnin-
gar i tätorter

Om stadskärnorna fortsättningsvis ska kunna 
locka till sig shoppare är det viktigt att fundera över 
transporten av stora mängder varor till kläd- och 
matvarubutiker. Därför behövs fossilfria lösningar 
för frakt i tätorter. Det EU-finansierade FREVUE-
projektet testade över 70 elfordon av olika storlekar i 
olika stadsmiljöer runtom i Europa. Elfordonen, vars 
storlek varierade från 3,5 till 19 ton, användes under 
verkliga förhållanden för att leverera drycker, paket, 
post och andra varor. FREVUE tog därmed ett viktigt 
steg mot att skapa koldioxidfri logistik i stora tätorter 
senast 2030 och förbättra luftkvaliteten i europeiska 
städer43. 

Även detta jämförelsevis lilla test hade potential för 
betydande koldioxid- och kväveoxidinbesparingar. 
Pilottesterna av fordon, som ägde rum i flera stora 
europeiska städer under projektet44, visade att bara 
driftsättningen av dem minskade upp till 2 000 kg 
kväveoxid. Enligt projektstudierna motsvarar detta 
de totala kväveoxidutsläppen för vägtransporter i 
staden London under tre godtyckliga dagar 2013. 

Omfattande implementering av fossilfria 
fraktlösningar kan därför förbättra luftkvaliteten 
väsentligt. Forskarna i FREVUE-projektet betonade 
även att om bara London skulle ersätta 10 % av sin 
fraktflotta med elfordon 2021 skulle huvudstaden 
spara över 1 miljard euro45.

43.  https://frevue.eu/
44.  https://cordis.europa.eu/project/id/321622
45. https://bit.ly/2VU4aMT

https://frevue.eu/
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INKLUDERING I 
KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR 
EN VIKTIG FAKTOR FÖR 
SAMHÄLLSDELTAGANDE

Ett annat mål med temat ”Fossilfria resor 
för alla” är att lyfta fram att fossilfria eller 
utsläppssnåla trafiklösningar inom kort bör bli 
prismässigt överkomliga och tillgängliga för alla. 
Detta avser även personer med fysiska och 
psykiska funktionsvariationer samt unga, äldre, 
kvinnor, minoriteter, personer med särskilda behov 
och socialt missgynnade personer. Tillgången 
till kollektivtrafik främjar social och ekonomisk 
inkludering, tillgång till fritids- och kulturaktiviteter 
och ger alla rörelsefrihet utan att behöva äga en 
bil.46 Den sociala dimensionen av transportering 
har debatterats av stadsförvaltningar i hela Europa. 
Några exempel lyfts fram under kommande sidor.

InfoPoints för personer med särskilda 
behov i Wien

En kort resa med tunnelbana eller buss kan vara 
en stor utmaning för personer som har nedsatt 
syn eller rörlighet. Transportmedlens tillgänglighet 
är därför viktig för ett inkluderande samhälle. 
Moderna verktyg och infrastrukturuppgraderingar 
har underlättat användningen av kollektivtrafik 
betydligt. Wiens huvudsakliga transportleverantör 
Wiener Linien har tillhandahållit flera lösningar 
som hjälper personer med särskilda behov. 
Multisensoriska InfoPoints har installerats i 
hela tunnelbanenätverket i den österrikiska 
huvudstaden för att ge information.

46.  https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2S6drQZ
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Dessa InfoPoints tillhandahåller nyheter och annan 
relevant information genom en webbplats med 
text-till-tal. Lösningarna har utvecklats, testats och 
uppgraderats av Wiener Linien i nära samarbete 
med Österrikes förening för synskadade personer. 
Samarbetet har varit ömsesidigt positivt under de 
senaste 20 åren och lyfter fram fördelarna med 
samarbete mellan kollektivtrafikleverantörer och 
samhällsorganisationer47.

Omstrukturering av kollektivtrafikinfra-
strukturen i Kraków

Kollektivtrafikinvesteringar är särskilt viktiga 
för växande städer. Kraków, en av Europas 
snabbast växande städer, har även tagit hänsyn 
till tillgänglighet. Tack vare finansiellt stöd från 
EU har staden Kraków investerat i en ny flotta av 
35 moderna och energieffektiva spårvagnar med 
låga golv. De gamla spårvagnarna på det över 
100 km långa nätverket ersätts gradvis av 35 nya 
och energieffektiva spårvagnar med låga golv48. 
De nya spårvagnarna erbjuder enkel tillgång för 
barnvagnar och rullstolsbundna personer.

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
48.  https://bit.ly/3eJbR10
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Personalen har utbildats att hjälpa personer med särskilda behov vid stora 
bytespunkter för kollektivtrafik tills alla spårvagnar med höga golv har bytts 
ut. Detta gjordes inom ramen för AENEAS, ett EU-finansierat projekt med 
fokus på transporter i ett samhälle med åldrande befolkning. En annan del 
av projektet innehöll en informationskampanj för att barn och unga ska visa 
hänsyn till äldre i kollektivtrafiken49.

49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

Kraków investerade i moderna spårvagnar med låga golv för att minska utsläppen och underlätta tillgång för 
rullstolsbundna personer

https://bit.ly/2W8iDoL
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Taxitjänster som kollektivtrafik i syd-
västra Nederländerna

Tänk dig att du bor på landsbygden och den enda 
busslinjen till nästa stad läggs ned. Tanken kan 
bli verklighet om transportoperatörer står inför 
utmaningar såsom förarbrist, minskade intäkter 
eller ekonomiska nedskärningar. Dessutom 
saknas det ofta samåknings- eller taxitjänster 
såsom Uber i förorter och på landsbygden50. 

Därför har den nederländska regionen Zeeland 
skapat en taxitjänst som verkar i hela provinsen 
längs nedstängda bussrutter. Användarna kan boka 
sin resa på förhand med tjänsten Haltetaxi, som 
fungerar som en vanlig buss. Transportoperatören 
har flexibilitet att stanna vid förbokade hållplatser 
istället för att driva fullständiga busslinjer med 
låg beläggning. Tjänsten erbjuds varje dag till kl. 
23:00 och omfattar hållplatser där man kan byta 
till konventionella tjänster51. 

50.  https://bit.ly/2VImZnw
51.  https://bit.ly/2Y9ObNC
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Vad är nyttan med ett bra kollektivtrafiknätverk om alla inte har råd med 
det? Denna fråga togs upp i Wiens stadsförvaltning 2011. Sedan 2012 kan 
hela nätverket i Wien användas för bara 1 euro per dag om man köper ett 
årskort. Sedan årskortet för 365 euro infördes har abonnemangen på Wiens 
kollektivtrafik fördubblats. De senaste siffrorna visar att närmare 50 % av 
Wiens invånare har ett årskort52. Enligt de senaste beräkningarna görs 
närmare 40 % av alla resor i Wien med kollektivtrafik, jämfört med ungefär 
30 % med bil. Utöver prissänkningen har även investeringar i utvidgade 
tunnelbane- och spårvagnstjänster ökat tillgängligheten för en stor grupp 
invånare i Wien.53

52.  https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

Zeeland, en region i sydvästra Nederländerna med lägre befolkningstäthet
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Säkerställa kvinnors säkerhet i Ham-
burgs kollektivtrafik

Kvinnor är en sårbar grupp användare 
av kollektivtrafik som ofta inte känner sig 
säkra i urbana miljöer, särskilt under tider 
med lite passagerare. Därför har många 
kollektivtrafikoperatörer i Europa investerat i 
säkerhetspersonal, säkerhetsinfrastruktur eller 
övervakning. 

I Tyskland har olika städer och 
kollektivtrafikoperatörer tagit initiativ för att 
öka kvinnors säkerhet. Utöver de 5 900 
övervakningskameror som redan har installerats 
i fordon och på kollektivtrafikhållplatser i 
Hamburg finns det även 400 anställda vakter 
som ser till att kvinnor kan resa säkert i hela 
det stora kollektivtrafiknätverket54. Dessutom 
har totalt 177 nödsamtalssystem installerats. 
Nödsamtalssystemen ansluter direkt till det 
centrala vaktkontoret och kan vid behov användas 
för att begära hjälp55. 

54.  https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o
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Warszawa – tillgänglighet

Den polska huvudstaden inledde ett initiativ för 
att öka tillgängligheten i hela staden genom 
lagstiftning som garanterar att alla offentliga 
utrymmen, vägar och bygginvesteringar följer 
tillgänglighetsstandarder. Det tog flera år att 
anpassa tunnelbanestationer, busshållplatser 
och tågstationer efter att lagstiftningen 
infördes 2017. De offentliga investeringarna har 
avsevärt förbättrat tillgängligheten i bussar och 
tunnelbanevagnar för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. För närvarande uppfyller 87 % 
av busshållplatserna tillgänglighetsstandarderna. 
Warszawas byggprojekt omfattade även 40 km 
nya cykelvägar. Även personer med nedsatt syn 
fick hjälp genom installation av 64 trafikljus med 
ljudenheter.56 

Utöver de stora byggprojekten investerar staden 
Warszawa även i nya spårvagnar med låga 
golv. Den polska huvudstaden har köpt totalt 
273 spårvagnar, vilket kommer att förbättra 
kollektivtrafikens effektivitet och frekvens.57 
Dessa stora insatser har även uppmärksammats 
av Europeiska kommissionen, som tilldelade 
Warszawa utmärkelsen ”Access City Award 2020”.

 

56.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57.  https://bit.ly/2Y8wVYN
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Minska lågutsläppszonens ekonomiska 
börda på låginkomsttagargrupper i Gent

Den belgiska staden Gent skapade en 
lågutsläppszon i början av 202058. Utöver 
de förväntade utsläppsminskningarna kan 
lågutsläppszoner skapa en ekonomisk börda för 
låginkomsttagare som äger bilar. Gent införde ett 
unikt stödsystem för att minska den ekonomiska 
bördan på låginkomstgrupper genom att bevilja 
en premie på 1 000 euro för dieselbilar och 750 
euro för bensinbilar59. Premien har använts av 
350 invånare under tre år och systemet avslutas 
i juni 2020. Stadsförvaltningen väntar sig att 
ansökningarna kommer att öka under 2020 när 
lågutsläppszonen införs60.

58.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59.  https://bit.ly/2SbTd8f och https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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