
 
 

 
FAKTABLAD, tema 4 - transporter 
 
Dagens transportvanor  

Transporterna står för cirka 30 procent av klimatutsläppen i Sverige och är den sektor i vårt samhälle 
som är mest beroende av fossila bränslen, som bensin och diesel. Det finns 4,3 miljoner bilar i Sverige 
och de är dessutom Europas bränsletörstigaste. Tre fjärdedelar av hushållen har egen bil, vilket innebär 
att Sverige är bland de biltätaste länderna i Europa. Våra transporter har under en lång tid ökat och 
prognosen för framtiden säger att vi kommer att resa allt oftare och ännu längre sträckor. Till år 2020 
väntas persontransporterna i Sverige öka med 35 till 40 procent. 
 
Bilen det vanligaste transportmedlet 

Varje dag görs mer än 13 miljoner resor i Sverige vilket motsvarar 36 miljoner mil. Ungefär hälften av 
resorna är så kallat tvunget resande - arbetsresor och olika typer av serviceresor (resor för inköp och 
vård med mera). Den andra hälften består till stor del av fritidsresor. Den allmänna tillgången till bil 
och de stora investeringarna i ny väginfrastruktur gör det enkelt för bilisten. Nya vägar skapar ny trafik 
och efter ett tag behövs fler nya vägar och så vidare. Många viktiga resmål som stormarknader, olika 
fritidsnöjen och arbetsplatser planeras och byggs för bilisten. 
 
Fler män än kvinnor tar bilen till jobbet 

I Karlstads kommun, liksom i andra kommuner, påverkas resandet av individrelaterade faktorer som 
bostadsplats, ålder och inkomst. Resandet påverkas också av mer ickeindividuella faktorer som kultur, 
geografi och samhällsplanering. Genom Resvaneundersökning 2004 (RVU 04)) vet vi att 
biltransporterna i Karlstad står för cirka 60 procent av våra resor och cykeltrafiken för 18 procent. I 
Örebro däremot, används bilen till cirka 50 procent av resorna och cykeln till 28 procent. Resultatet 
från RVU 04 visar också att invånare i de högre inkomstklasserna åker bil nästan tre gånger så mycket 
som de med lägst hushållsinkomst. 65 procent av männen tar bilen till jobbet medan ungefär hälften av 
kvinnorna använder bil. Kvinnor går, cyklar och åker kollektivt i högre utsträckning än män. 
  
Hur transportvanorna kan förändras 

För att vända den nuvarande trenden med ett ökat bilresande, behövs åtgärder inom flera områden. Vi 
måste bygga och planera så att en större del av våra ärenden kan utföras till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik. Tillgången till bränslesnåla bilar och förnybara bränslen måste bli bättre. Dessutom 
behövs ordentliga motivationsåtgärder som kan påverka trafikanters beteende och attityder så de gör 
klimatsmarta val i vardagen. Det kan till exempel vara att planera sitt resande mer effektivt, att resa 
med buss eller cykel någon dag i veckan eller att vid bilbyte välja ett miljöfordon. Ytterligare ett sätt 
kan vara att klimatkompensera för sina bil- och eventuella flygresor. För normalbilanvändaren som 
kör en medelstor bil 1500 mil per år innebär det en kostnad på cirka 1000 kr, det vill säga knappt 70 
öre per mil. En positiv aspekt är att andelen förnybara drivmedel, där etanol står för över hälften av 
användningen, ökar. Det gör även försäljningen av biogas, biodiesel och rapsolja. 
 



Mot ett mer hållbart transportsystem 

Karlstads kommunfullmäktige antog 2006 en transportstrategi som ska leda till en mer attraktiv och 
hållbar kommun. I den finns de principer som ska vara vägledande för ett hållbart transportsystem i ett 
mer hållbart Karlstad. Kollektivtrafik- och cykelsatsningar har gjorts och görs för att göra invånarna 
mindre beroende av biltransporter. Karlstadsbuss har förbättrat lokaltrafiken och resandet med buss 
har ökat med cirka 50 procent på sex år. Extra satsningar på cykelinvesteringar gör Karlstad till en 
ännu bättre kommun att cykla i. Bland annat bygger kommunen cykelleder, arbetar fram ett nytt 
vägvisningssystem för cyklister, skapar digitala informationstavlor för cyklister och placerar ut 
luftpåfyllningsstationer längs stråk med tät cykeltrafik.  
 
Mål och satsningar i kommunen 

Miljö- och klimatstrategin är det samlade styrdokumentet inom miljöområdet och antogs av 
kommunfullmäktige i september 2011. I det dokumentet beskrivs tre viktiga transportmål för Karlstad: 
1. Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstad som geografiskt område ska minska 
med 25 procent mellan 2008 och 2020. 
2. Andelen resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2005 till 2020. 
3. Andelen resor med gång- och cykeltrafik ska öka, från 30 procent år 2004 (RVU04) till 35 procent 
2015 och 40 procent 2020. 
Vår kommun vill vara ett föredöme och gör därför en nödvändig transportanpassning. Självklart ska 
hundra procent av kommunens fordon vara miljöfordon. Vi satsar även på elbilar, tankstationer för 
elbilar och biogas, som är helt förnybart och ett av världens renaste fordonsbränslen. Kommunen 
satsar också på hållbar samhällsplanering och utbildning. 
 


