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1) Inledning 
 

Årets ämne 
 

Årets tema för EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN 2022 är ”Bättre resande”. Temat valdes för att 

spegla individers önskan i hela Europa att åter resa till varandra efter månader av isolering, restriktioner 

och begränsningar. Människor skapar relationer när de träffas på torg i sina städer och kan hålla 

kontakten genom kollektivtrafik. Bättre resande innebär bättre kontakt mellan platser och människor, 

vilket är ett av fokusområdena i den europeiska gröna given1 från Europeiska kommissionen. I 

strategin för hållbar och smart mobilitet2 efterfrågas även bättre kontakter mellan beslutsfattare, 

tjänsteleverantörer, stadsplanerare och människor. Efter ett stort fokus på hälsoaspekterna av rörlighet i 

städer 2021 firar årets tema ”Bättre resande” syftet med EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN – att 

sammanföra människor. 

Eftersom transporter är den näst största föroreningssektorn i Europa3 och EU:s inhemska 

transportutsläpp till och med ökade med 0,8 procent mellan 2018 och 20194 måste betydande insatser 

göras för att nå det europeiska målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 som beskrivs i 

den europeiska gröna given. Eftersom detta är en stor utmaning är det viktigt att alla intressenter och 

städer samarbetar för att väsentligt minska utsläppen från rörlighet (i städer). 

Kriser, såsom covid-19 eller energisäkerhetssvårigheterna efter Rysslands invasion av Ukraina, hotar 

uppställda mål. Planen REPowerEU5 syftar till att minska effekten av dessa svårigheter genom en 

uppsättning åtgärder för att spara energi, diversifiera tillgången, ersätta fossila bränslen genom att 

snabba på Europas övergång till ren energi och smarta kombinationer mellan investeringar och reformer6. 

 

  

 
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
2 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02 
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 
7 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
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”Bättre resande” 
 

”Bättre resande” omfattar alla aspekter av hållbara transporter i stadsmiljöer, vilket kan sammanfattas 

med följande ord som börjar med ”p”: personer, platser, paket, politik och planering. 

Kollektivtrafiken är dessutom vår livslånga partner för att hålla kontakten, resa säkert och skydda miljön 

– tillsammans med aktivt och gemensamt resande och andra anslutna, hållbara transportalternativ på 

begäran. En fortsatt viktig aspekt för framtiden är att ansluta traditionella transportsätt till digitala 

lösningar. 

Alla fyra ämnen har fått ett eget kapitel i årets temariktlinjer. Vi försöker i detta dokument ge en bra 

överblick av de senaste exemplen på bästa praxis och initiativ från stora och små städer, samt 

medborgarinitiativ som inspirerar dig att själv skrida till handling för att skapa mer hållbar rörlighet i städer.

Personer har stått i centrum för EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN i över 20 år och utgör fortsättningsvis 

drivkraften bakom vår kampanj. Flera tusen evenemang, projekt och exempel på bästa praxis laddas upp varje år 

på kampanjwebbplatsen under veckan 16–22 september, och ungefär 600 MOBILITETSÅTGÄRDER skickas in 

under året och vittnar om hur EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN har lyckats sammanföra människor för att 

implementera egna initiativ för hållbara transporter. Dessutom fokuserar Europaåret för ungdomar 20227 på att 

skapa kontakt med ungdomar inom alla verksamhetsområden. 

Platser, inklusive stadsutrymmen och grönområden, måste vara trevliga och funktionella för att människor ska 

träffas och skapa relationer. Mer grönområden i europeiska städer lyftes fram som ett stort önskemål av 82 procent 

av deltagarna i fjorårets enkät för kampanjen Rena städer8. 

Paket kan ha flera betydelser. Det kan hänvisa till fysiska paket och de ständigt ökande logistiska utmaningarna 

med att leverera dem på ekologiskt hållbara sätt, liksom till digitala informationspaket. Det senare är viktigt för 

smidig rörlighet i städer och kräver ”bättre resande” mellan dataleverantörer och användare.  

Politik och planering behövs i alla stora och små städer för att ta ett hållbart helhetsgrepp på mobilitetsutmaningar 

i städer. EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN är ett bra tillfälle för stadsplanerare att få inspiration från 

medborgarcentrerad mobilitetsplanering. Medborgarengagemang är en viktig komponent i Europeiska 

kommissionens koncept för planer för hållbar rörlighet i städer (Sustainable Urban Mobility Plan eller SUMP) och 

offentliga samråd som hålls under EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN kan leda till nya människo- och 

miljövänliga transportlösningar i närområden. 

 

  

 
7 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 
8 https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/ 
9 https://twitter.com/mobilityweek 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/
https://twitter.com/mobilityweek
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Hur kan du delta i kampanjen EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN? 

 

Årets tema ”Bättre resande” speglar också vår önskan att hålla kontakten med dig! Därför bjuder vi in dig 

att följa oss på Twitter9, Instagram10 och Facebook11. Oavsett vad du och ditt lokala team gör i förhållande 

till årets ämnen vill vi gärna veta mer om det. 

EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN 2021 slog rekord i antalet registrerade, med över 3 100 deltagande 

stora och små städer i 53 länder samt närmare 650 inskickade MOBILITETSÅTGÄRDER under året. 

Delta i EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN i september. Du kan delta i 

EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN på flera olika sätt. Om du representerar en stor eller liten stad, kan 

du delta under kampanjens huvudvecka mellan 16–22 september och skicka in dina aktiviteter och 

åtgärder på vår webbplats www.mobilityweek.eu 

Skicka in en MOBILITETSÅTGÄRD och dela din framgång Om du representerar ett företag, ett 

medborgarinitiativ, en utbildningsinstitution eller en annan enhet kan du skicka in en 

MOBILITETSÅTGÄRD med koppling till initiativ för hållbar rörlighet och ”bättre resande” under året. Årets 

temariktlinjer innehåller flera exempel på MOBILITETSÅTGÄRDER som skickats in av lokala kampanjer 

runtom i Europa. Även framtida extraordinära MOBILITETSÅTGÄRDER kommer att bjudas in för att dela 

med sig av framgångsberättelser. 

Det är möjligt att skicka in framgångsberättelser och få utmärkelser. Har din stora eller lilla stad uppnått 

något exemplariskt och enastående inom hållbar rörlighet i städer? Då kan ni få en utmärkelse för ert 

utmärkta arbete genom kampanjen EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN. Vår kampanj erbjuder olika 

utmärkelser, beroende på era prestationers sammanhang. Därför vill vi uppmuntra dig att ansöka till våra 

årliga tävlingar. 

  

 
9 https://twitter.com/mobilityweek 
10 https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en 
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 

http://www.mobilityweek.eu/
https://twitter.com/mobilityweek
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en
https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
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Kopplingar till andra EU-initiativ 
 

EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN är en stor händelse på den europeiska kalendern, som även 

omfattar flera stora EU-politikinitiativ. I Europeiska kommissionens strategi för hållbar och smart 

mobilitet12 presenteras 82 specifika initiativ som ska nås under de kommande fyra åren som ett första 

steg mot det övergripande målet om klimatneutralitet senast 2050. Dessutom stöder vår kampanj den 

europeiska klimatpakten13, ett informationsinitiativ som fokuserar på åtaganden och åtgärder som 

bekämpar klimatförändringar runtom i Europa. EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN har därmed en 

viktig roll för att uppmuntra människor, städer, utbildningsinstitutioner, företag och icke-statliga 

organisationer att främja hållbar rörlighet i städer. 

Utöver ovanstående initiativ stöder EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN även EU:s mål i följande 

initiativ: EU:s gröna vecka14 och europeiska veckan för hållbar energi15. Efter det lyckade Europaåret 

för järnvägen 202116 strävar Europaåret för ungdomar 202217 efter att sätta unga i centrum för att lyfta 

fram deras bidrag till alla delar av samhället, inklusive vikten av deras effekt på framtidens stadsmiljö och 

hållbar rörlighet i städer. 

  

 
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
13 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en 
14 https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en 
15 https://eusew.eu/ 
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en 
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en
https://eusew.eu/
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
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2) Personer 
 

Beslut kring rörlighet i städer uppfattas tyvärr ofta som toppstyrda åtgärder där individer kan uppleva att 

de ignoreras eller utesluts. Därför kan en mer inkluderande beslutsprocess som ser till helheten bidra till 

att ge människor en röst. Medborgarcentrerade insatser kan kräva långsiktigt arbete, men resultaten kan 

bli mycket givande. Medskapandeprocessen, som beskrivs i följande stycke, lyfter fram vikten av att 

involvera initiativ från civilsamhället liksom människor från alla åldersgrupper och socioekonomiska skikt 

för att implementera åtgärder som påverkar alla. 

 

2a) Medskapande 

 

Medskapande kan definieras som en ”systematisk process för att skapa nya lösningar tillsammans med 

människor – inte för dem; genom att involvera människor och samhällen vid utvecklingen av politiska 

initiativ och tjänster”18. Denna definition utgjorde grunden till det EU-finansierade SUNRISE-projektet19 

som syftade till att främja medskapandeprocesser i sex städer i Europa och utanför. Följande tre exempel 

på bästa praxis fokuserar på olika aspekter av medskapande, liksom olika nivåer 

medborgarengagemang.  

 

Lösa kvartersparkering genom medskapande i Bremen, Tyskland 
Historiska stadskärnor i Europa som byggts före 1940-talet är inte utformade för att rymma 

parkeringsplatser för privata fordon på gatan eller någon annanstans. Denna utmaning finns även i 

stadsstaten Bremen i nordvästra Tyskland. Smala gator och trottoarer utan parkeringsplatser vid 

trottoarkanten var normen i Hulsberg-distriktet, ett relativt litet område öster om Hansastaden, nära den 

berömda Weserstadion. Fram till nyligen blockerade bilar delvis trottoarerna eller parkerade på båda 

sidor om gatan. Detta skapade stora hinder, och trottoarerna var ofta otillgängliga för rullstolsburna 

personer och föräldrar med barnvagn. Även brandbilar och sophämtare hade stora problem att 

manövrera i det begränsade utrymmet som fanns tillgängligt. Bilförare ansåg parkering framför sitt hem 

som en rättighet och konflikter uppstod med andra invånargrupper som ville omstrukturera och begränsa 

trottoarparkeringen. 

 

 
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf 
19 https://civitas-sunrise.eu 
20 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf 

© SUNRISE Project 

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu/
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
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Istället för toppstyrda åtgärder startade stadsförvaltningen ett projekt där man tillsammans identifierade 

befintliga program och tog fram lösningar. I ett tredje skede implementerades och utvärderades dessa 

sedan gemensamt av en mångfaldig gruppmänniskor. När ovanstående problem hade identifierats 

omstrukturerade stadsförvaltningen trottoarparkeringen tillsammans med invånarna. Under processen 

var medlingen mellan olika intressegrupper avgörande. Dussintals informations- och diskussionsmöten 

hölls kvällstid under arbetsdagar. Dessutom gavs en plattform till sårbara grupper som påverkades av 

den svåra parkeringssituationen, såsom personer med reducerad rörlighet liksom familjer och äldre. 

Utifrån de sammantagna slutsatserna och resultaten omorganiserades parkeringsregler och deras 

tillämpning, vilket ledde till att ytterligare 1 600 m trottoar frigjordes liksom att en gemenskap skapades 

som visade närområdets invånare att samtal och diskussion kan leda till lyckade resultat. Efter 

omstruktureringen har de flesta väganvändare, fotgängare och personer med funktionsnedsättning större 

utrymme för sina behov. Totalt var medskapandeåtgärden en stor framgång och kommer därmed att 

upprepas i andra delar av Bremen20. 

 

Skapandet av multimodala mobilitetsnav i Lissabon, Portugal 
Staden Lissabon har ett välfungerande tunnelbanesystem som 2019 transporterade 173 miljoner 

passagerare eller strax över 500 000 personer per dag21. Tillsammans med andra former av 

kollektivtrafik står det för 18 procent av alla resor i den portugisiska huvudstaden under vardagar, strax 

under aktivt resande (24 procent). Tyvärr utförs 56 procent av resorna med privata personbilar. Ökningen 

av kollektivtrafik är därmed en viktig pusselbit för att minska utsläppen i Lissabon. 

Lissabons största parkeringsbolag EMEL samarbetade med stadsförvaltningen för att inleda en 

medskapandeprocess som strävar efter att frigöra potentialen i multimodala mobilitetsnav. Detta är 

fysiska stationer som är strategiskt placerade vid korsningar med befintliga kollektivtrafiklinjer. De flesta 

av dessa transitpunkter erbjuder redan flera transportsätt. Till exempel erbjuder tågstationen Oriente i 

stadens nordöstra del anslutningar till lång- och kortdistanståg liksom busslinjer. 

 

 
20 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf 
21 https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf p7 
22 https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf 

© monteiro.onlie / Shutterstock 

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf
https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
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Efter att ha fastslagit ett lämpligt koncept för mobilitetsnav i staden var transportplanerarnas nästa steg 

att inleda medskapandeprocessen med en stor kvantitativ undersökning av vad kollektivtrafikanvändarna 

vill ha och behöver. Fler än 2 000 användare deltog i undersökningen, som fokuserade på hur nöjda de 

var med skyltning, komfort och säkerhet kring de fem identifierade naven. Eftersom en stor majoritet av 

svarspersonerna uppgav att de fem naven hade goda anslutningar, kommer Lissabon att sträva efter att 

öka den övergripande säkerheten och atmosfären omkring dessa platser. Ungefär 50 procent av 

intervjupersonerna kände sig inte bekväma kring naven och uppgav att de kände obehag. Ytterligare 

frågor ställdes även kring förbättringar av naven, vilket gav staden ett tydligt mandat att öka mängden 

grönutrymmen (över 90 procent svarade positivt) liksom förbättra offentliga sittarrangemang. Dessa 

resultat korskontrollerades genom djupintervjuer, som gav liknande resultat. 

Den sammantagna slutsatsen var att den ansvariga stadsförvaltningen fick en tydlig översikt av 

människornas vilja att investera i specifika förbättringar som kommer att förnya de fem naven. Denna typ 

av undersökningar är ett relativt billigt verktyg för att hitta en startpunkt för investeringar22. 

 

Erövra gatorna: medskapande i Leuven 

 

Invånarnas medskapande genom undersökningar är relativt passiv, men det finns andra direkta åtgärder 

där människor direkt kan påverka beslutsprocessen. Projektet ”Erövra gatorna” i Leuven är ett exempel 

på detta. Denna belgiska stad med ungefär 100 000 invånare är hem för flera tusen studenter och är 

därför en av Belgiens största cykelstäder. Trots detta anser Leuvens invånare att bilar dominerar 

gatubilden. Utifrån detta formulerade projektet Verover de Straat (Erövra gatorna)23 sitt syfte: att 

tillsammans med invånarna göra gatorna grönare, hälsosammare, mysigare, säkrare och barnvänligare! 

Målet ska nås genom att ge människor möjlighet att göra om tidigare parkeringsplatser. Efter en 

inledande ansökningsperiod kommer invånare från flera utvalda gator att ha möjlighet att utforma 

specifika delar av sina gator. Om resultaten upplevs som positiva kommer åtgärderna att bli permanenta. 

Projektet övervakas av flera lokala initiativ och stöds av staden Leuven. Hittills har en inbjudan om 

allmänhetens deltagande gått ut, dit boende kring de specifika gator som ska omstruktureras kan ansöka. 

  

 
22 https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf 
23 https://veroverdestraat.be/over-het-project/  
24 https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/ 

© Henk Vrieselaar / Shutterstock 

https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
https://veroverdestraat.be/over-het-project/
https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/
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2b) Medborgarforskning 
 

Medborgarforskning beskriver deltagandeprocessen där vanliga människor kan bidra till 

forskningsanalyser och processer. Medborgarforskning sprider därmed inte bara 

datainsamlingsuppgiften över flera personer, utan ökar möjligheten att identifiera sig med 

forskningsämnet. Denna identifieringsaspekt är också viktig för projekt som främjar 

medborgarengagemang – en demokratisk aspekt av ”av och för folket”. 

 

WeCount – medborgare som mäter data i sina närområden 
WeCount-projektet, som finansieras av EU Horisont 2020, engagerar allmänheten i datainsamling i sex 

pilotstäder runtom i Europa. Deltagarna har frivilligt deltagit i utbildningsseminarier och lärt sig att 

använda och förstå data från trafikräkningssensorer som de ombetts placera i fönstret hemma eller på 

arbetsplatsen. 

 

Dublin, en av de deltagande städerna, står inför fortsatt befolkningstillväxt och ett kollektivtrafiksystem 

som ligger steget efter efterfrågan. Därför var det inte förvånande att Dublin placerade sig på sjätteplats 

för trafikstockningar i europeiska städer24 före pandemin. WeCount placerade olika sensorer i den 

irländska huvudstaden som bidrog till att utvärdera pågående initiativ. Denna feedback från deltagarna 

visade på en växling från medvetenhet om trafik- och föroreningsproblem i närområdet till entusiasm över 

möjligheten att samla in riktiga data som kan användas för att skapa förbättringar på de platser som är 

viktigast för dem – områden där de bor och arbetar samt där deras barn går i skola. WeCount gav 

människor möjlighet att samla in data och kunskap om trafikmönster i sina egna närområden och ökade 

kunskapsöverföringen mellan invånare och beslutsfattare25. 

Några av de problem som undersöktes omfattade bristen på cykelvägar, bristande efterlevnad av 

hastighetsgränser liksom avsaknaden av mätningar av kommersiell trafik och miljöinformation, såsom 

luftföroreningar och buller. Tekniken som tillhandahölls engagerade deltagarna och en stor majoritet 

förstod datainsamlingsmetoderna. Ju bättre de upplevde att deras data stämde, desto mer gillade de 

vanligen samarbetet. Initiativet ger människor möjlighet att engagera sig i forskningen genom att mäta 

data och skapa verklig förändring i sina närområden, och är dessutom till nytta för städer genom att 

förflytta den ekonomiska och administrativa bördan i datainsamling till många aktörer. 

 
24 https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/ 
25 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-citizen_science.pdf 
26 https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf 

© WeCount Project 

https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-citizen_science.pdf
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Åtgärden syftar till att inspirera människor att arbeta proaktivt snarare än att fungera som ett direkt verktyg 

för politiska förändringar. Projektet har dock ändå skapat ett varaktigt samarbete mellan invånare och 

beslutsfattare. För projektet i Irland har Dublin City Council bett om övervakning av trafikdata och 

luftkvalitetsmätningar som underlag till deras initiativ om skolzoner. Initiativet syftar till att främja aktiva 

transporter och öka säkerheten kring utsedda skolzoner26. Genom implementering av sensordata från 

WeCount får stadsrådet objektiva mätdata för att bedöma initiativets effektivitet samt förändringar i 

resebeteendet kring skolor över tid. 

 

2c) Medborgarengagemang 

 

Städernas invånare är de bästa experterna för att identifiera rörlighetsutmaningar, farlig utformning av 

gator eller problem som rör föroreningar eller bristande tillgänglighet. Vi som jobbar med kampanjen 

EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN blir ofta imponerade av berättelser som skickats in via vårt ramverk 

för MOBILITETSÅTGÄRDER27. Vår kampanj uppmärksammar exempel på bästa praxis och deras 

potential att inspirera till ytterligare engagemang i respektive stad och på andra platser.  

 

Bologna: Medborgarengagemang vid skapandet av en zon med 30 km/h 

Den historiska stadskärnan i den italienska staden Bologna, med ungefär 400 000 invånare, har problem 

med stora mängder biltrafik eftersom närmare 60 procent av alla resor görs med bil. Det krävs inte en 

trafikexpert för att inse att överanvändningen av personbilar i kombination med den historiska 

stadskärnans smala gator kan bli en farlig kombination, både med tanke på trafiksäkerhet och utsläpp. 

Detta antagande stöds av statistiken, som innehåller 20 dödsfall och 2 600 skador årligen under de 

senaste tio åren. 

Aktivister ordnade därför en flashmob-prostest i juli 2021 för att öka medvetenheten och motverka dessa 

negativa biverkningar av individuella biltransporter. Denna unika händelse följdes av kampanjen 

”30 Bologna – una citta per tutti”. Via sociala medier, den specialgjorde webbplatsen bologna30.it28 och 

kommunikationsinsatser, samlade denna gräsrotsrörelse flera tusen stödunderskrifter. 

Den smarta användningen av statistik och exempel på bästa praxis från andra städer, som 

sammanfattades och översattes till korta och slagkraftiga slagord på italienska, hjälpte initiativtagarna att 

förmedla sitt budskap. Affischerna finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen, så att alla som 

stöder budskapet kan skriva ut materialet hemma. Ett brett stöd fanns bland organisationer, initiativ och 

företag runtom i Bologna. 

Gräsrotsrörelsen har lyckats skapa medvetenhet om situationen, lyfta fram exempel på bästa praxis från 

olika europeiska länder och informera Bolognas invånare om de stora fördelarna med sådana metoder. 

Fem sätt att interagera med unga 
Många politiker världen över har sagt orden ”barnen är vår framtid”. Frågan kvarstår dock hur man får 

unga människor intresserade av hållbar rörlighet. Kampanjen EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN har 

 
26 https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf 
27 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/ 
28 https://bologna30.it/ 
29 https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/ 

https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/
https://bologna30.it/
https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/
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skapat material och ordnat seminarier kring hur man kommunicerar med yngre generationer. Detta 

omfattar en särskild sida i initiativet Europaåret för ungdomar29 ur EUROPEISKAMOBILITETSVECKANS 

perspektiv, liksom riktlinjer för kommunikation med den yngre generationen30. Vi har fem 

rekommendationer att ge aktörer under EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN: 

1. Det är nödvändigt att interagera och skapa en meningsfull dialog med ungdomar så att de är 

delaktiga i beslutsfattandets kärna. Världen är fylld med tomma marknadsföringsbudskap som 

dagens människor lätt ser förbi, så för att verkligen skapa kontakt mellan ungdomar och 

beslutsfattare behövs ett organiserat utrymme för att skapa dialog, ställa frågor och verkligen 

lyssna på varandra. 

 

2. Diversifiera ungdomsgrupperna; de bör representera en rad olika åldrar och bakgrunder. Lokala 

nätverk kan ge bra vägledning för att hitta och inspirera ungdomsgrupper genom att erbjuda en 

bredare förståelse för hur mobilitetsplanering påverkar deras vardag och hur de kan engagera sig 

i processen. 

 

3. Engagemanget bör vara genuint och inte utföras bara för sakens skull för att det ska bli verkligt 

värdefullt och konstruktivt i mobilitetsplaneringsprocessen. Ju större mångfald bland 

samhällsdeltagarna, desto bättre perspektiv får staden för att skapa en lyckad plan som förbättrar 

hållbarheten och människors livskvalitet. 

 

4. Inse vikten och kopplingen mellan tillgång till transporter, möjligheter och hinder för ungdomar. 

Kostnader och fördelar påverkar möjligheterna till personlig utveckling, vilket alltid är viktigt – 

särskilt för människor som försöker hitta sin väg i livet. 

 

5. Det är större chans att ungdomar ska stödja hållbara transportalternativ framöver. De är mindre 

fasta i sina vanor, och många av oss började genom aktiva resor. Det är bättre för alla att etablera 

och stödja detta som fortsatt transportmedel under livet. En grundläggande förståelse för 

ungdomars perspektiv kan påverka andra i samhället och vara en viktig faktor för att skapa 

användarvänliga nätverk och för att initiativ om hållbar rörlighet ska lyckas. 

 

 

  

 
29 https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/ 
30 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-_Communicating_With_Youth__Poster_.pdf 
31 https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/ 

https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-_Communicating_With_Youth__Poster_.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/
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3) Platser 
 

EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN strävar efter att lyfta fram lösningar som omvandlar transportnav 

till platser som bjuder in besökare och användare att strosa, dröja kvar och träffas. Kampanjsekretariatet 

beslöt sig för att välja exempel på bästa praxis i denna kategori som omfattar fysisk förvandling av platser, 

gator, kvarter och städer till mer människo- och miljövänliga platser. Även ämnen såsom parkeringsregler 

i stadskärnor är viktiga i detta avsnitt, eftersom insatser i olika europeiska städer har lyckats frigöra 

trottoarkanter och stadsmiljöer. Därför kan platser skapa ”bättre resande” mellan människor, miljö och 

mobilitetsalternativ. 

 

3a) Omstrukturering av utrymmen 
 

Under den senaste tiden har allt fler människor stannat hemma, utforskat sina egna närområden och 

handlat lokalt. Denna långsammare rörelse och tid som tillbringats i närområden har lett till stora framsteg 

i fördelningen av det offentliga utrymmet. När människor börjar promenera regelbundet i sina närområden 

blir det enklare att engagera dem i hållbara förbättringar. 

 

Skapa mötesplatser i Malmö, Sverige 
Malmö har tagit initiativet att ersätta parkeringsplatser med färdigbyggda möbler så att invånarna ska 

kunna ta tillbaka gatorna och glädjas åt dem i en långsammare takt31. Sådana platser har skapats runtom 

i staden med engagemang och åsikter från invånarna. Konceptet erbjuder färdigbyggda moduler med 

utemöbler (bord, stolar, växter osv.) som kan konfigureras och arrangeras på olika sätt för olika syften. 

Det övergripande konceptet handlar om att ersätta en parkeringsplats med en mötesplats för människor. 

De nya möblerna kan väsentligt ändra gatan från en konsumtionsvara till en mötesplats för grannar. 

Gatumöbler kan öka chansen att stöta på och träffa grannar, samtidigt som de ändrar trafikflödet och 

skapar tryggare områden för invånare och barn att njuta av staden bortom parker i en mer bostads- och 

näringslivsvänlig stadsmiljö. 

Att låta invånarna vara delaktiga vid omvandlingen av sina närområden är ett utmärkt sätt att skapa 

”bättre resande” – genom att börja hemma. Genom att skapa utrymme för fotgängare, cyklister och 

samvaro direkt utanför dörren eller vid närbutiken istället för någonstans långt borta, normaliseras 

hållbara transporter och städer från ögonblicket människor kliver ut genom dörren. 

 

Lugnare trafik i Bytom, Polen 
Alla känner till minst en gata i hemstaden där bilister tenderar att köra över hastighetsgränsen, eller som 

inte är särskilt trygg för fotgängare eller cyklister. Det kan finnas många anledningar till sådana gator, till 

exempel att gatan ligger mellan två stora leder, avsaknad av hastighetskameror och 

övervakningsåtgärder eller bara en stadsbild som motverkar aktivt mobilitet. Invånarna i Bytom, en polsk 

 
31 https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/ 

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/
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stad nära Katowice, utsattes för sådana hot på gatan Miarki, där bilisterna gasade längs gatan i 100 km/h 

eller mer. 

Lågbudgetlösningar krävdes eftersom endast 15 000 euro var tillgängliga för omstruktureringsåtgärder. 

Även om aktivister för aktivt resande myntade uttrycket ”målarfärg är inte infrastruktur”, visade det sig 

vara det enda alternativet för gruppen människor som sökte efter en fungerande lösning för att minska 

trafiken och därtill hörande buller och föroreningar. Vägen gjordes smalare genom att man målade en 

oavbruten tvåfilig cykelväg, flera övergångsställen och nya parkeringsplatser på gatan. Denna åtgärd 

tillsammans med en böjd vägutformning bidrog till att lugna trafiken. 

Resultatet var en minskning av den genomsnittliga trafikhastigheten med över 20 km/h med bara några 

skyltar och några liter färg. Dessutom minskade biltrafiken med över 30 procent, vilket väsentligt minskar 

luftföroreningar och buller för invånarna. Aktivistgruppen är säker på att detta effektiva lågbudgetexempel 

på bästa praxis kommer att användas även i andra delar av den polska staden32. 

 

Skapa fysiska hinder för en bilfri stadskärna i Salzburg, Österrike 
En bilfri stadskärna, där människor kan promenera runt och andas frisk luft, är bara en dröm för de flesta 

av oss. Salzburg bestämde sig för att förverkliga drömmen. Förändringen ledde inte bara till att invånarna 

slapp personbilar, utan förbättrade även upplevelsen hos tusentals dagliga turister som står för 

170 000 övernattningar på Mozarts födelseplats. 

Tack vare det gynnsamma läget i en dal vid floden Salzach, är stadskärnan i Österrikes fjärde största 

stad relativt koncentrerad. Stränga åtgärder infördes genom installation av fysiska väghinder av 

nedfällbara pollare som blockerar tillgången till stadskärnan. Dessa regler för fysisk åtkomst har undantag 

för nödfordon, såsom polis- och brandbilar, liksom leveranser till butiker i centrum. Leveranser begränsas 

dock till 6.00–11.00 måndag till lördag, och inga leveranser på söndagar33. Salzburg har även infört 

undantag för boende i stadskärnan med tillstånd att köra fordon till sina bostäder. 

 

 

 
32 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18 
33 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen/ 
34 https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025 

© FAAC.BIZ 
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Dessa stränga fysiska åtgärder är inbäddade i en större parkeringsstrategi och ingår i planen 

Salzburg.Mobil 202534 som lanserades 2016. En fokuspunkt var väletablerade pendelparkeringar som 

erbjuder över 4 000 parkeringsplatser35 på viktiga intressepunkter i stadens utkanter, såsom flygplatsen, 

mässområdet och en designeroutlet. Dessutom begränsades trottoarparkeringen i kvarteren kring den 

historiska stadskärnan. Den maximala parkeringstiden i dessa mätområden är tre timmar. Under helger 

och i utkanterna är trottoarparkeringen fortsättningsvis kostnadsfri, men maxgränsen på tre timmar 

kvarstår. Sammantaget har kombinationen av pollarsystemet, pendelparkeringen och regleringar av 

trottoarparkeringen minskat bördan för turister och dagspendlare samtidigt som bilismen har förflyttats 

bort från den historiska stadskärnan. 

 

3b) Förgröning av städer 
 

Förgröning av städer kan ha olika fördelar, bland annat att kompensera för utsläpp genom träd, vilket kan 

leda till en minskning av stadens genomsnittstemperatur med ca 1 °C36. Tack vare skugga från träden 

kan yttemperaturen under heta somrar minskas med 8–12 °C i Centraleuropa och upp till 4 °C i 

Sydeuropa37. Förgröning av stadsmiljöer kan även öka den biologiska mångfalden i städer, vilket visas i 

Utrecht, vars stadsförvaltning beslutade att anpassa taket på över 300 busshållplatser för växter som 

drar till sig fjärilar, bin och humlor. Denna åtgärd, som kommer att hålla i minst 15–20 år, kommer att 

bidra till att öka stadens biologiska mångfald. Stadens skattebetalare behöver inte betala för det eftersom 

underhållskostnaderna täcks av intäkterna för reklam som visas på de lokala busshållplatserna38. 

Vidare, vilket beskrevs i fjolårets temariktlinjer, strävar Paris efter att plantera 170 000 träd fram till 202639. 

Sådana insatser sker runtom i Europa och lyfts fram genom Europeiska kommissionens pris Europas 

miljöhuvudstad40. Utmärkelsen, som har tilldelats varje år i över ett decennium, lyfter fram och belönar 

lokala insatser för att förbättra miljön och därmed ekonomin och livskvaliteten i städerna. Därför vill vi 

lyfta fram två tidigare vinnare av priset för Europas miljöhuvudstad i följande stycken: Essen och 

Ljubljana. 

 

Industriell ödemark till naturreservat – en transformation av Ruhrområdet 
Ruhrgebiet (Ruhrområdet) var en gång det industriella hjärtat i den (väst-) tyska ekonomin och framställs 

ofta som en stereotypisk industriell ödemark med skogar av förorenande skorstenar. Dessa kan betraktas 

som stereotyper från det förgångna. Sedan kolgruvornas nedgång på 1960-talet har investeringar och 

strategiska planer satsats för att omstrukturera området, där över fem miljoner personer bor41. Denna 

s.k. Strukturwandel (strukturomvandling) gäller skapandet av arbetstillfällen för tidigare gruvarbetare och 

deras familjer samt rehabilitering av naturmiljön. 

En av de största insatserna handlade om rehabilitering av två viktiga floder som korsar Essen: Emscher 

och Ruhr, som har gett namn till hela området. Båda floderna ansågs utgöra en hälsofara för allmänheten 

 
34 https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025 
35 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/parken/ 
36 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844019300702 
37 https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c 
38 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/green-roofed-bus-shelters-in-utrecht/ 
39https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf 
40 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/ 
41 https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/bevoelkerung/ 
42https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf 

https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025
https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/parken/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844019300702
https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/green-roofed-bus-shelters-in-utrecht/
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https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/bevoelkerung/
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
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på 1990-talet, men en stor förändring har ägt rum. Tack vare ett intensivt samarbete mellan städer och 

kommuner längs Emscher har ca 150 km av cykelvägar byggts längs flodbankarna. 

Sett till hela Essenområdet har planterats över tre miljoner träd, 73 buss- och tåglinjer etablerats, och 

grönområden utgör nu 53 procent av staden. Vidare har många flodbankar rehabiliterats. Dessa och 

andra insatser har lett till att fåglar och fiskar långsamt har återvänt samt till att ett 40 år långt simförbud 

i Ruhr kunde lyftas 2017. Dessa insatser har medfört mycket arbete och har krävt betydande 

investeringar och samarbete mellan många kommuner måste denna lyckade förvandling lyftas fram som 

en förebild för andra europeiska kommuner.  

 

 

Förbättrade gågatuzoner i Ljubljana, Slovenien 
Sloveniens huvudstad Ljubljana nämndes i fjolårets temariktlinjer42 på grund av den stora omvandlingen 

från en stad för bilar och andra motorfordon till en gågatuzon lika stor som 140 fotbollsplaner. Ljubljana 

är tveklöst redan en väldigt grön stad där över 46 procent av stadsområdet täcks av inhemska skogar. 

År 2007 skapades Vision Ljubljana 2025 av en stor grupp intressenter, bland annat stadsförvaltningen, 

olika institutioner och offentliga företag. Denna kollektiva organisation skapade en långsiktig plan som 

omfattade över 100 enskilda projekt som sträcker sig från infrastrukturförbättringar för aktivt resande till 

kulturaktiviteter och uppsnyggning av torg. Utöver stadens befintliga parker, varav vissa är över 100 år 

gamla, har nya parker skapats. 

Tidigare exploaterad mark omvandlades till nya parker som ökade mängden grönutrymmen med 

80 hektar, eller över 110 fotbollsplaner. Dessa grönutrymmen omfattar även fritidsaktiviteter, såsom en 

liten djurgård, lekplatser för barn, gångstigar och utrymmen för cykling43. 

 

 

 

 
42https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf 
43 https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf 
44 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-
stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances. 

© imageBROKER.com 

https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
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3c) Cykelstrategier 
 

Cyklar har en viktig roll vid övergången till hållbar rörlighet, liksom livskvalitet och hälsa för städer och 

invånare. Utrymme och infrastruktur måste avsättas för resorna, men det måste också vara praktiskt 

möjligt genom tillräckliga cykelparkeringar vid transitpunkter med andra transportsätt om man vill öka 

mängden cyklister i städer. Bättre förbindelser är nödvändigt för att komma från A till B och säkerställa 

en smidig växling mellan kollektivtrafik och cykel. Ett viktigt element att överväga vid cykelstrategin är 

tillräckligt med trygga cykelparkeringar. 

 

Toppmodern cykelparkering i Utrecht, Nederländerna 
Nederländerna är fortsättningsvis i toppklass för cykelinfrastruktur, och i synnerhet cykelparkeringar. 

Utrechts nyrenoverade tågstation har omstrukturerats för att skapa vad som för närvarande är världens 

största cykelparkering, med plats för 12 500 cyklar. Systemet är framför allt utformat för bekvämlighet, 

vilket behövs för de flesta cykelresor. 

Cyklisterna kan cykla direkt in i stationen och välja bland tre parkeringsplan som ger tillgång till järnväg, 

shopping eller närområdet. Parkeringstillgång anges på skärmar i slutet av raderna och uppdateras live. 

Parkeringsplatserna i två nivåer erbjuder skyddande hållare och gasdriven lyfthjälp. Parkeringen är 

kostnadsfri dygnet runt. In- och utcheckningen är integrerad i transitkortet för kollektivtrafik tillsammans 

med tillgång till 1 000 offentligägda cyklar inom anläggningen. Reparationsservice finns tillgänglig och 

anläggningen övervakas. Det finns även gott om utrymme för större cyklar, som lådcyklar. 

 

Helhetsgreppet innebär smidig cykling från stad till cykelparkering, och vidare till tåget och hemmet. 

Material som sten och glas införlivas i konstruktionen för att spegla miljön utanför och det naturliga ljuset 

optimeras. Avsaknaden av återvändsgränder bidrar till flöde och funktionalitet, liksom till 

användarvänlighet och en allmänt trevlig upplevelse44. 

 

Automatiserat parkeringstorn i Třinec, Tjeckien 
Våra årliga temariktlinjer strävar alltid efter en balanserad presentation av bästa praxis med exempel från 

större och mindre städer. Den tjeckiska staden Třinec med 35 000 invånare är ett bra exempel för mindre 

städer med stora ambitioner för att öka hållbarheten. Staden har använt EU:s Europeiska regionala 

utvecklingsfonden och skapat ett parkeringstorn som rymmer 118 cyklar. 

Denna nya struktur har byggts nära stadens största transportstation, som flyttades till Třinecs centrum 

inom ramen för samma initiativ. Dessa insatser ökade tillgängligheten och uppmuntrade till aktivt resande 

bland invånare och besökare. Med ett knapptryck samlas cyklar in och transporteras till en säker 

parkeringsplats för smidig hämtning senare genom avläsning av ett kvitto. 

 
44 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-
stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances. 
https://bicycledutch.wordpress.com/2019/08/20/finally-fully-open-utrechts-huge-bicycle-parking-garage/ 
https://turvec.com/blog/secret-behind-dutch-bicycle-parking/ 
https://www.eltis.org/sv/node/44358 
45 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia 

https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
https://bicycledutch.wordpress.com/2019/08/20/finally-fully-open-utrechts-huge-bicycle-parking-garage/
https://turvec.com/blog/secret-behind-dutch-bicycle-parking/
https://www.eltis.org/sv/node/44358
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia
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Denna åtgärd har ökat cyklismen och gett resenärer ett praktiskt alternativ för att lämna bilen, cykla till 

tornet och fortsätta med tåg till sina destinationer. Med den nya infrastrukturen på plats fokuserar 

förvaltningen nu på att uppmuntra aktiva transporter inte bara på fritiden, utan även i vardagen. 

Cykelfiler och cykelställ har lagts till runtom i staden, liksom verktyg och anläggningar för underhåll, 

reparation och laddning av elcyklar45. 

 

Integrering av cykelparkeringar i det regionala nätverket i Île-de-France, Frankrike 
Den franska regionen Île-de-France, som är centrerad kring Paris, jobbar för att öka cyklismens andel 

från 2 procent till 6 procent och investerar i cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik. 

I grunden finns ett mycket avancerat kollektivtrafiksystem (515 stationer) och målet är att lägga till 

parkeringsplatser för 140 000 cyklar fram till 2030. Det är ingen liten uppgift att hantera en region med 

12 miljoner människor som gör 9,4 miljoner resor per dag på 1 850 km linjer. Initiativets övergripande 

mål omfattar att förenkla abonnemanget för en rad leverantörer och kostnadsfri användning för personer 

med årskort. 

Projektet jobbar parallellt med nationella bestämmelser om att cykelparkeringar ska finnas vid alla 

stationer och i enlighet med utvecklingen av Paris Express Network, vilket gör det möjligt att integrera 

anläggningar och cykelplanering i utformningen från början. Genom att inkludera cyklingssubventioner 

och planer för ett långsiktigt hyressystem för elcyklar är målet att möjliggöra cykling 10–15 km utanför 

Paris. Inom ramen för ett holistiskt nätverk är tanken att göra korta cykelresor till en praktisk och 

strukturerad del av lokala resor, liksom resor i hela regionen46. 

  

 
45 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia 
46 https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/ ; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1 

© Ministry of Regional Development/Antonín Kapraň 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia
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https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1
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4) Paket 
 

Transportsektorn står för 30 procent av Europas totala koldioxidutsläpp. Ett av det mest effektiva sätten 

att begränsa utsläppen är att minska antalet resor och leveransförsök. Ju färre resor ett fordon behöver 

göra för att leverera ett paket, desto lägre kommer utsläppen att vara. Varje returleverans orsakar 

ytterligare transporttid, fordon och bränsle. Kunder bör informeras genom tydliga produktbeskrivningar 

för att välja klokt och vara medvetna om miljöeffekterna av deras beslut för att minska risken för returer 

samt minska det lokala trafikflödet och miljöpåverkan. Hållbar leverans av tjänster kan även ökas genom 

användning av elfordon och lådcyklar, som ofta är överlägsna när det kommer till bekvämlighet och 

effektivitet. Dessa är därmed perfekta för leverans den sista biten. 

 

4a) Fraktleveranser i städer 
 

E-handeln har vuxit exponentiellt under de senaste åren. Sedan covid-19-pandemin har 

onlinebeställningarna ökat stort, eftersom människor inte kunde shoppa på grund av nedstängningar eller 

var försiktiga för att undvika infektion. Ungefär 40 procent av Europas invånare bor i städer47. Effektiv 

och ren fraktleverans i ständigt växande stadsområden blir allt vanligare. En anledning till detta är de 

ökade insatserna från stadsförvaltningar för att minska effekten av föroreningar från lastbilar, genom 

åtgärder såsom tillträdesregler för fordon i städer . Dessutom väljer människor allt oftare att köpa varor 

online, ofta utan att fundera över hur deras inköp påverkar leveranskedjan och rörligheten i städer. 

Som tur är finns det många alternativ till förbränningsmotorer, bland annat lådcyklar, som kan vara mer 

effektiva än paketbilar. En nyligen utförd studie48 från London visar att eldrivna lådcyklar kan leverera 

varor upp till 60 procent snabbare än paketbilar i stadskärnor. Elektriska lådcyklar är både snabbare och 

effektivare än paketbilar, eftersom cyklarna har högre genomsnittshastighet och i detta exempel lämnade 

av tio paket i timmen, jämfört med sex paket för paketbilar. 

Därför är lådcyklar ett utmärkt verktyg för företag som vill minska leveransfordonens koldioxidutsläpp, 

eftersom det effektivt visar på ett åtagande att minska klimatförändringar om de åtföljs av åtgärder i 

tidigare steg av leveranskedjan. Dagens konsumenter tänker i allt högre grad på hållbarhet, och lådcyklar 

är ett enkelt och synligt sätt att förmedla miljövänliga satsningar. 

 

Planeringsprogram för att samordna leveranser i Groningen, Nederländerna 
Ett bra exempel på användning av lådcyklar för att förbättra leveransen av varor finns i den nederländska 

staden Groningen. Staden har alltid varit känd för sin aktivism för hållbar miljö och vann ett årligt 

hållbarhetspris 2014 då den utsågs till den mest hållbar rörlighetsmiljön  av alla nederländska kommuner. 

Staden strävar dessutom efter att uppnå koldioxidneutralitet för varuleveranser senast 2025 genom 

deltagande i flera EU-finansierade projekt såsom SURFLOGH49 och ULaaDs50. Genom detta projekt 

kunde staden förbättra sin logistikstruktur genom att samordna resor via ny och effektiv 

ruttplaneringsprogramvara, samt omdirigera leveranser via ett nytt logistiskt nav närmare stadskärnan. 

 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1 
48 Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian 
49 https://northsearegion.eu/surflogh/ 
50 https://ulaads.eu/ 
51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds
https://northsearegion.eu/surflogh/
https://ulaads.eu/
https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
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Dessutom transporteras paket med fossilfria eldrivna lådcyklar som kan kringgå stadstrafiken i ett särskilt 

cykelfält. 

Städer världen över kan inte längre förlita sig på att brett fördela stadsutrymmet till bilar och kommersiella 

fordon när det istället kan komma ett växande antal invånare tillgodo och uppmuntra hållbar rörlighet i 

städer51. 

 

Omstrukturering av stadsleveranser i Barcelona, Spanien 
Barcelona gör stora insatser för att främja varuleveranser via lågutsläppsmetoder. Målet är att främja 

användningen av elcyklar och små paketbilar för leveranser i områden med lite trafik för att minska 

miljöpåverkan av frakttransporter i staden. 

Klimatneutralitet är ett stort mål för Spaniens näststörsta stad. Barcelona strävar därför efter att skapa 

mikronav för hållbar rörlighet i städer i hela stadsregionen. För närvarande används två mikronav medan 

andra är under konstruktion. Enligt andra kommunala källor har vissa distrikt redan valt sina framtida 

platser. Barcelonas aktuella stödprogram för att främja inköp av eldrivna lådcyklar och subventionera 

kommunernas skapande av mikronav kommer att utvidgas till hela storstadsområdet kring Barcelona. 

Dessa stöd kommer att ges som belöning till städer i Barcelonas storstadsområde med lågutsläppszoner. 

Samarbete mellan offentliga myndigheter och privata aktörer är mycket viktigt för att säkerställa ett lyckat 

genomförande som ökar hållbarheten. Städer kan uppmuntra privata initiativ genom finansiellt stöd till 

mobilitetsprojekt. 

 

4b) Tillträdesregler för fordon i städer (UVAR) och lågutsläppszoner (LEZ) 
 

Tillträdesregler för fordon i städer (UVAR) och lågutsläppszoner (LEZ) är åtgärder som implementeras 

för att förbättra luftkvaliteten i stadsområden, eftersom de påverkar såväl hälsa som förväntad livslängd. 

Reglering av tillgången till specifika fordon bidrar ytterligare till att minska trafiken inom utsedda områden, 

vilket låter aktivt mobilitet dra nytta av stadsutrymmet med mindre risk från fordon. Sedan dessa strategier 

implementerades har många områden omvandlats för att tillåta större rörlighet för fotgängare, cyklister 

och andra sårbara väganvändare. Ytterligare positiva effekter av UVAR- och LEZ-regleringar är minskat 

buller, vilket minskar stress och oro orsakade av trafikbuller. 

 

UVAR-utvidgning i Parma 
Den italienska staden Parma ligger i regionen Emilia Romagna, mitt i Po-dalen. Parma har problem med 

låg luftkvalitet. Tack vare deltagandet i det EU-finansierade projektet Dynaxibility4CE52 har Parma tagit 

betydande steg mot att reglera åtkomsten och cirkulationen för privata personbilar i staden och 

omgivande områden. 

 
51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
Groningen has the most sustainable mobility in 2013 (the Netherlands) | Eltis 
10 motivi per scegliere una cargo bike - Bikeitalia.it 
Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian 
52 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html 
53 Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 31/12 - www.infomobility.pr.it 

https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
https://www.eltis.org/discover/news/groningen-has-most-sustainable-mobility-2013-netherlands-0
https://www.bikeitalia.it/10-motivi-per-scegliere-una-cargo-bike/
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html
https://www.infomobility.pr.it/limitazioni-circolazione-piano-aria-integrato-regionale-2021/
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Det första steget vid skapandet eller intensifierandet av UVAR-regler är dokumentation av 

implementering som redan har inletts i staden och ikraftvarande stadsplaner. År 2021 lanserade Parma 

projektet Green Area, ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid. Green Area är en lågutsläppszon som 

gränsar till stadens stora ringvägar. Från maj 2022 har de trafikåtgärder som tillämpats sedan föregående 

vinter intensifierats enligt en regional plan för att åtgärda luftföroreningar53. Vidare kommer stadens 

centrum att bli grönare: området kring Parmas boulevard ska bli mer fotgängar- och cyklistvänligt. Den 

viktiga historiska stadskärnan har blivit ett Blue Area och omfattar lågutsläppszoner och miljövänliga öar 

med specialkrav för transport och parkering. El- och hybridbilar har tillgång till området och får parkera 

där. 

 

5) Planering och politik 
 

Följande kapitel, Planering och politik, fokuserar på omvandling av stadskärnor till grönare, mer 

inkluderande platser med större mångfald där olika transportsätt kan samexistera på ett säkert och 

effektivt sätt. Stadsplanering och infrastrukturutveckling är nära sammankopplade. Utrymmesbehov och 

distributionen av infrastrukturer och nätverk påverkar utformningen av stadsområden. 

Infrastrukturutveckling medför många utmaningar: det skapar anslutningar, men samtidigt nya, oönskade 

fysiska hinder som kan påverka lokalsamhället negativt. Hållbar transportinfrastruktur bör därför undvika, 

minimera och kompensera för negativa effekter för individer, samhällen och ekosystem i sin oundvikliga 

expansion för att möta det växande behovet hos städernas användare. Hållbara transporter och hållbar 

stadsutveckling samverkar vid normalisering av bättre miljöpraxis. En av de stora utmaningar som stora 

och små städer möter är att säkerställa att infrastruktur och mobilitet är hållbara ur alla perspektiv: 

ekonomi, samhälle och miljö. Bygget av hållbar infrastruktur innebär utveckling av ett tjänstesystem i 

harmoni med miljön, som tillgodoser människors behov. 

 

5a) Infrastrukturplanering 
 

I miljöomvandlingens tidsålder måste alla sektorer som är involverade i leveranskedja och transport av 

passagerare och varor bli mer hållbara och utveckla ”smart” infrastruktur. Stora offentliga investeringar 

måste finansieras under de kommande åren för att möta klimatkrisens utmaningar samt implementera 

europeiska städers ambitiösa mobilitetsplaner och planer för hållbar rörlighet i städer. Utvecklingen av 

hållbar infrastruktur måste innefatta nya kompetenser i form av digitalisering, arbetsmetoder och 

samarbete med det privata näringslivet. 

 

Vikten av hållbara infrastrukturinvesteringar i Prag, Tjeckien 
Tjeckiens huvudstad Prag planerar att investera 14 miljoner euro i konstruktionen av cykelvägar och 

annan cykelrelaterad infrastruktur för att skapa ett hållbar och tillgängligt transportnätverk som förbättrar 

 
53 Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 31/12 - www.infomobility.pr.it 

https://www.infomobility.pr.it/limitazioni-circolazione-piano-aria-integrato-regionale-2021/
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rörligheten för människor och varor. Samtidigt planeras investeringar för att finansiera studier och projekt 

som främjar hållbar rörlighet i staden. 

Eftersom efterfrågan på aktivt resande ständigt ökar i Prag och Europa är cykelinfrastruktur en bra 

investering för att bidra till utvecklingen. Infrastrukturutvecklingen inleddes med en studie av cyklisters 

behov för att bedöma vilka områden som skulle lämpa sig bäst för cykelvägar, cykelparkeringar och 

reparationsanläggningar. En annan viktig punkt var samarbete mellan offentliga myndigheter och lokala 

skolor för att fråga om deras behov, eftersom staden stöder cykling till skolor genom att tillhandahålla 

cykelställ nära skolbyggnader. 

Genom att ge plats till det ökande antalet cyklister drar Prag nytta av att skapa cykelinfrastruktur: mindre 

luftföroreningar och buller samt en befolkning med bättre hälsa och kondition. 

 

Konvertering av en bilparkering till ett stadskonsolideringscentrum i Madrid, Spanien 
I en stad som Madrid med nästan 3,5 miljoner invånare är logistiken avgörande för att staden ska fungera. 

Enligt Madrids stadsförvaltnings officiella arkiv står stadens frakttransporter för 10 procent av 

fordonsflottan, 20 procent av trafikstockningar i rusningstider och 30 procent av luftföroreningarna. Därför 

skapades en strategi för att hantera denna utmaning genom skapandet av ett 

stadskonsolideringscentrum (UCC) placerat på parkeringsplatsen vid Plaza Mayor. 

Stadskonsolideringscentrumet, som är ett koncept avsett att minska effekterna av frakttransporter, är 

placerat i den historiska stadskärnan. Tack vare detta koncept kan stadskonsolideringscentrumet 

distribuera varor till ca 150 000 invånare och erbjuder tjänster både från företag till kund och företag 

emellan inom Madrids lågutsläppszon. Detta kommer att uppnås genom att en gammal parkeringsplats 

förvandlas till ett mobilitetsnav som utrustas med elfordon, inklusive lådcyklar och andra lösningar för 

frakttransport. 

Större skåpbilar/lastbilar kommer att föra varorna till parkeringsplatsen vid Plaza Mayor vid lugnare tider, 

till exempel tidigt på morgonen. Sedan sorteras varorna och grupperas i lättare fordon för att slutföra 

leveranserna. Detta exempel visar hur en miljövänlig omvandling måste åtföljas av utveckling av nya 

strukturer som främjar en hållbar rörlighetssystem. 

 

5b) SUMP 
 

En plan för hållbar rörlighet i städer (SUMP) är en strategisk och visionär långsiktig plan som syftar till att 

öka mobiliteten i städer för passagerare och frakt genom en serie politiska åtgärder och 

implementeringar. Vidare syftar de åtgärder som beskrivs i SUMP-planen allmänt till att minska biltrafiken 

och öka den sammantagna livskvaliteten. Detta uppnås genom fokus på rörlighet, men även på andra 

domäner såsom att regenerera områden i städer och göra kvarter fotgängarvänliga. Huvudmålen 

omfattar att minska stadens miljöpåverkan genom optimering av stadsområden, förbättring av 

vägsäkerheten, tryggheten och mobilitetssystemens effektivitet, inkludering av alla väganvändare samt 

skydd av sårbara kategorier på vägarna, såsom barn, personer med funktionsnedsättning och cyklister. 

Europeiska kommissionen främjar antagandet av SUMP-planer genom att tillhandahålla omfattande 

information och riktlinjer samt uppmuntra alla europeiska städer som klassas som urbana knutpunkter i 

det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) att utveckla SUMP-planer. Kommuner bidrar därmed mest 
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till skapandet av planer för hållbar rörlighet. Nationella och regionala förvaltningar uppmuntras dock att 

ta en viktig roll i skapandet av nationella stödramverk för att ytterligare stödja städer och regioner under 

processen. 

SUMP-ramverket är uppdelat i fyra faser, som är ytterligare uppdelade i flera aktiviteter. Alla fyra faser 

börjar och avslutas med ett mellanliggande mål, som motsvarar ett beslut eller resultat som är nödvändigt 

för att gå vidare till nästa fas. Alla milstolpar och aktiviteter ska dock betraktas som delar i en kontinuerlig 

planeringscykel som ständigt förbättras under processen. 

Mer allmän information om SUMP-planer finns i SUMP-avsnittet på ELTIS-plattformen54. 

 

Stora förändringar i Bryssel tack vare SUMP-planer 
En SUMP-plan måste tillgodose de specifika mobilitetsbehoven hos människor och näringsliv. 

Europeiska kommissionen skapade SUMP-utmärkelsen för att uppmärksamma de städer eller lokala 

myndigheter som har lyckats bäst med specifika aspekter av planeringen med koppling till det årliga 

temat. Utmärkelseproceduren har hanterats av konsortiet bakom EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN. 

Bryssel tog hem den femte och åttonde SUMP-utmärkelsen genom att utgöra ett utmärkt exempel på 

integration på människors och varors behov samt förbättring av livskvaliteten. Den belgiska huvudstaden 

är känd för att ha ett av Europas största områden med gågator, där människor kan njuta av den största 

delen av stadskärnan utan att behöva bekymra sig för personbilar. Dessutom har de flesta av stadens 

gator en hastighetsgräns på 30 km/h, vilket bidrar till att förhindra olyckor och ökar säkerheten för alla 

som använder vägarna. Hastighetsgränsen på 30 km/h har minskat antalet dödsfall på vägarna till 

30 personer, jämfört med ett genomsnitt på 44,2 under de föregående fem åren. 

Ett av problemen som staden dock har fått jobba hårt med är frakttransporter. För att ta itu med problemet 

antog Bryssel en mobilitetsplan för stadens frakttransporter, som bygger på tre principer: 

1) Underlätta resor för att minimera effekten på det offentliga utrymmet och minska kurirernas 

arbetsbörda 

2) Underlätta varuleveranssystemet 

3) Maximera leveransfordonens förpackningskapacitet genom att försöka ha ”så lite luft som möjligt” 

 
54 https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform 

© Niklas Schmalholz 

https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform


25 

 

Vidare syftar planen till investeringar i leveransfordon med inga eller låga utsläpp samt omvandling av 

lastområden för varor i vissa kvarter55. 

 

Den senaste vinnaren av SUMP-utmärkelsen är Tammerfors, Finland 
Finlands tredje största stad Tammerfors tog hem SUMP-utmärkelsen 2021. Fokus för fjolårets 

utmärkelse var hälsa, och Tammerfors kunde ge den oberoende juryn övertygande anledningar. Staden 

med ca 250 000 invånare strävar efter att öka invånarnas fysiska och psykiska hälsa genom specifika 

mobilitetskampanjer. Detta uppnås genom en särskild utbildningsenhet i Tammerfors stad som testar 

olika pilotåtgärder, bland annat aktiva skolresor på cykel, till fots eller på scooter, kampanjer för 

övergångsställen och genom att lyfta fram rörlighetens viktiga roll för att skapa stadsutrymmen av god 

kvalitet. Det övergripande målet om en 30 procents minskning av individuella resor med personbilar visar 

dessutom på stora ambitioner eftersom invånarna i denna finska stad är vana vid kalla temperaturer och 

snö under de långa vintermånaderna. 

Som vi nämnde var avsnittet om hälsa och miljö i SUMP-planen, som publicerades i maj 202156, en av 

de avgörande orsakerna till utmärkelsen. Tammerfors har god luftkvalitet och låga bullernivåer jämfört 

med andra europeiska städer, men 15 procent av invånarna exponeras ändå för trafikbuller som 

överskrider gränsen på 55 decibel. Syftet är därför att skapa ”en harmonisk samhällsstruktur (som) 

minskar tillväxtpressen på gatunätverket. En tätare stadsstruktur skapar bättre förutsättningar för 

fungerande kollektivtrafik liksom för cyklister och fotgängare.” Aktivt resande är ett annat sätt att minska 

bördan av personbilar. Lokala lösningar planeras för fotgängare och cyklister genom att förbättra 

trottoarer och undersöka möjligheten att skapa en UVAR. Sammantaget börjar Tammerfors från ett bra 

läge, men har ändå en ambitiös plan att fullfölja före slutet av den aktuella SUMP-cykeln 2030. 

  

 
55 Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com) 
56 https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf 
56 https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf 
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