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I denna bilaga till rapporten Älskade bilism görs en utförlig redovisning av aktu-
ella mål för bilism i de 24 största städerna i Sverige 2022. Sammanställningen 
har gjorts framför allt genom digitala sökningar, men även genom direkta kon-
takter med tjänstepersoner. Resultatet visar att samtliga dessa städer har någon 
form av målsättning eller ambition att minska eller begränsa biltrafiken. För mer 
analys och politiska förslag hänvisar vi till huvudrapporten.

New Weathers genomgång visar att städerna anger många skäl till att de vill be-
gränsa bilismen. Det handlar om minskad klimatpåverkan och att minska andra 
miljöproblem, såsom buller och hälsofarliga utsläpp. Det handlar också om att 
frigöra utrymme för exempelvis grönytor, cykling och bostäder, liksom att skapa 
en mer hälsosam stadsmiljö. Östersund vill till exempel erbjuda en stadsmiljö 
som gör det enkelt att vara fysiskt aktiv i sin vardag. 

Malmö lyfter fram att trafiksystemet och dess utformning påverkar jämlikheten 
och att framför allt inkomst är en faktor som påverkar resandet. Staden lyfter 
fram att gång, cykel och kollektivtrafik har lägre trösklar avseende kostnader 
för den enskilde medborgaren. Västerås påpekar att minskad biltrafik ger lägre 
kostnader för vägunderhåll och att det för en privatperson är lönsamt att använda 
bilen mindre. Östersund har räknat på samhällsekonomiska vinster av ökad andel 
aktivt resande med gång, cykel och kollektivtrafik och en minskad andel med bil.

I Umeå motiveras en omställning av transporterna delvis med den folkliga 
opinionen. I en undersökning där Umeåborna fick svara på vilket trafikslag de 
vill prioritera mest fick gång och cykel högsta prioritet, följt av busstrafik och sist 
biltrafik. Sundsvall lyfter särskilt fram barnperspektivet och att barn som främst 
reser med bil får en mer stillasittande livsstil. 

Många städer framhåller behovet av en viljestyrd eller målstyrd planering i stället 
för en prognosstyrd planering som utgår från gårdagens samhälle, vilket är en 
metod som Trafikverket använder sig av idag. Likaså är det många städer som 
tagit beslut om en hierarki för hur trafikslagen ska prioriteras i planeringen: 1) 
gång 2) cykel 3) kollektivtrafik 4) biltrafik. Denna hierarki kan ha lokala variationer, 
men konsekvent finns en gemensam nämnare att cykel, gång och kollektivtrafik 
prioriteras framför biltrafik. Många städer beskriver behovet av ett normskifte - 
från bilen till kollektivtrafik, cykling och gång. 

Det finns flera städer som pekar på behovet av handling även på nationell nivå. 
Stockholm pekar exempelvis på behovet av ytterligare nationella åtgärder för att 
kunna minska biltrafiken. Lund har ett mål för minskad motorfordonstrafik på 
både det statliga och kommunala vägnätet, vilket kan uppfattas som en signal till 
den nationella planeringen.  

Det bör noteras att det är skillnad på kommunernas ambitioner och målsättning-
ar och vad som görs i praktiken. Det finns kommuner som har goda målsättning-
ar men som inte når hela vägen fram. Men visioner och målsättningar är i sig helt 
avgörande för att få till förändringar.
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Prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik för minskad biltrafik 

I Stockholm stads budget för 20221 anges att Trafiknämnden ska genomföra åt-
gärder för att öka andelen persontransporter med kapacitetsstarka trafikslag som 
gång, cykel och kollektivtrafik, samtidigt som tillgängligheten för dessa trafikslag 
ska prioriteras så att den totala biltrafiken kan minska.2 

I Stockholms klimathandlingsplan för 2020-2023 anges att utsläppen från biltrafi-
ken måste minska för att Stockholm ska nå klimatmålen och att det bland annat 
ska sker genom minskad biltrafik. Staden hänvisar till Trafikverkets beräkningar 
att över 20 procent av trafikarbetet behöver försvinna till 2030 för att klimatmålet 
för transportsektorn ska nås.3 Staden pekar också på att det krävs ytterligare 
nationella åtgärder. Samtidigt pekas stadsplaneringen ut som en möjlighet för 
att minska biltrafiken, genom att till exempel underlätta att nå fler platser med 
kollektivtrafik eller med cykel/gång, såsom shoppingcentra, skogsområden och 
fritidsaktiviteter. Staden presenterar ett antal åtgärder som den kommer att arbe-
ta med för att minska trafikarbetet i staden, såsom parkerings- och cykelåtgärder 

och ökad framkomlighet för busstrafiken.  

Minskade bilresor med en fjärdedel till 2035
Göteborg har en trafikstrategi som innebär att antalet bilresor behöver minska 
med en fjärdedel till 20354, samt en fördubbling av antalet kollektivtrafikresor och 
av antalet resor till fots och till cykel. För att göra detta möjligt arbetar Göteborg 
bland annat med att ge gående och cyklister förtur och att anpassa hastigheter 
efter i första hand gående. Staden har också som strategi att skapa mer yta där 
människor vill vistas och röra sig och att omdisponera gaturummet. Parkering 
ska till exempel i första hand ske i parkeringshus eller i garage. 

I Göteborg har målen från trafikstrategin brutits ned i stadsdel för stadsdel. Bilre-
sandet ska minska allra mest i centrala delar av staden och mindre i ytterstaden. 
Till exempel planerar man för en andel resande med bil på 15 procent i centrum 
respektive 50 procent i Torslanda år 2035. 

Göteborg har också ett mål i sitt miljö- och klimatprogram 2021–2030 som inne-
bär att det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 

jämfört med 2020.5 

Målstyrd planering för minskad biltrafik
Malmö anger i sin trafik- och mobilitetsplan att gång, cykel och kollektivtrafik ska 
vara det självklara valet för dem som bor, arbetar eller vistas i Malmö. Planen 
förtydligar hur en mer funktionsblandad, tät, grön och nära stad kan skapas med 
utgångspunkt i en mål- och viljestyrd planering.6 Målbilden innebär en minskning 
av andelen biltrafik för Malmöbornas resor till 30 procent år 2030, jämfört med en 
andel på 40 procent år 2013. Samtidigt väntas både kollektivtrafik och cykling ta 
ökade andelar av trafiken. I planen finns också en målbild för inpendlingsresor till 
Malmö. Där anges att ökad pendling inte är ett mål i sig, målet är att göra pend-
lingen mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. I målbilden för inpend-
lingsresor till Malmö anges en minskning av biltrafiken till en andel på 50 procent 
till 2030, jämfört med en andel på 62 procent år 2013. Även här antas cykeln och 
kollektivtrafiken öka sina andelar av trafiken till 2030. 

Stockholm

Göteborg 

Malmö
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Malmö lyfter fram att trafiksystemet och dess utformning påverkar jämlikheten 
och att framför allt inkomst är en faktor som påverkar hur mycket och på vilket 
sätt Malmöborna reser. Med en högre inkomst görs fler resor per dag och fler re-
sor med bil. Malmö lyfter fram att gång, cykel och kollektivtrafik har lägre trösklar 

avseende kostnader för den enskilde medborgaren.

Mål om minskad biltrafik i tätorten
I Riktlinjer för parkering i Uppsala kommun7 anges att biltrafikens miljöpåverkan 

ska minska genom att: 

 • Biltrafikens andel av resor till Uppsala tätort ska minska.
 • Biltrafikarbetet inom Uppsala tätort ska minska.
 • Söktrafiken efter lediga parkeringsplatser ska minska.
 • Antalet bilrörelser i centrum ska minska.

 • Biltrafikandelen vid arbetspendling ska minska. 

Samtidigt ska tillgängligheten till centrum för gång, cykel och kollektivtrafik 
öka. Uppsala har också ett uttalat mål om att markparkeringsytornas andel av 

centrala staden ska minska. 

Kollektivtrafik ska bli norm och andelen resande med bil minska  
Södertälje anger i sin översiktsplan att kommunens olika delar ska arbeta i 
syfte att minska andelen persontransporter med bil och öka andelen gående, 
cyklande och kollektivt resande. I kommunens planering ska prioriteringen av 
trafikslagen vara i ordningen gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan 
kollektivtrafik och biltrafik.8

Södertälje har i sitt miljö- och klimatprogram en målbild för år 2040 där det 
anges att kollektivtrafiken ska bli normen för det framtida resandet: ”Kollektivtra-
fiken är det självklara fossilfria alternativet för resor i Södertälje”.9 I strategin slås 
fast att bilens roll behöver förändras för att få en fungerande, effektiv och hållbar 
trafikutveckling. De trängsel- och miljöproblem som finns i Södertälje ska mötas 

med åtgärder som gör att fler i stället väljer att gå, cykla eller resa kollektivt.

Mål om sänkt andel biltrafik 
I sin trafikstrategi har Linköping tagit fram ett antal mål för ett hållbart resande.10 
Som en del av strategin föreslås kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, gång och 
cykeltrafik samt informations och påverkansåtgärder. Samtidigt som utbyggnad 
av biltrafiksystemet föreslås vara måttlig, i kombination med låga hastigheter i 
centrala staden och högre parkeringsavgifter. 

Målen är att till 2030: 

 • sänka andelen biltrafik från ca 60 procent till ca 40 procent,
 • öka andelen kollektivtrafikresenärer från 12 procent till ca 20 procent,

 • öka andelen cykeltrafikanter från 28 procent till 40 procent.   

Dessa förändringar i resande förväntas minska koldioxidutsläppen från biltrafi-

ken med ca 50 procent. 

Uppsala 

Södertälje

Linköping
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Prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik 
Örebro har sedan länge arbetat med mål för minskad biltrafik, i kombination med 
en strategi för att öka andelen gång, cykel och kollektivtrafik. Kommunen har 
antagit ett antal målsättningar om trafik som är tidsatta till 2020 och dessa är fort-
farande aktuella. Kommunen arbetar fortsatt utifrån dessa i väntan på ny trafik-

strategi som är under framtagande.11 Örebros målsättningar i trafikprogrammet: 

 • Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och 
kollektivtrafik utgöra 60 procent år 2020. 

 • Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal 
fram till 2020. 

 • Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta 
buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med 
bil. 

Målet om ökad andel gång, kollektivtrafik och cykel innebär att andelen biltrafik 
behöver minska. 

I juni 2020 antog Örebro ett program för hållbar utveckling. Där finns ett del-
mål om att transporter inom kommunen huvudsakligen ska ske med hållbara 
trafikslag, som i första hand avser gång, cykel och kollektivtrafik. Det finns också 
en målsättning om att prioritera yteffektiva och kapacitetsstarka transporter i 
tätorten. 

Örebro har tagit ställning för att en del av det utrymme som idag i huvudsak 
disponeras av bilar kan behöva ersättas av utrymme för gående, cyklister och ka-

pacitetsstark kollektivtrafik och att detta i vissa fall kräver större ombyggnader.12 

Mål om minskad biltrafik per invånare  
Västerås konstaterar i sitt Klimatprogram 2017–202013 att transportsektorn är 
en svår utmaning i klimatarbetet och att det är extra viktigt med strategiska och 
långsiktiga satsningar. 

Till 2030 har Västerås ett mål om att utsläppen av växthusgaser från vägtrafi-
ken måste vara 80 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. I stadens trafikplan 
finns mål om att resandet med cykel ska öka med 20 procent per invånare och 
resandet med kollektivtrafik ska öka med 70 procent per invånare fram till 2026, 
medan antalet bilresor per invånare minskar med 15 procent.14 Kommunen pekar 

på ett antal åtgärder för att uppnå detta: 15 

 • Våga prioritera ner bilen och fullfölja påbörjade steg tagna i fysisk planering 
och kollektivtrafik. 

 • Tydlig fysisk planering som gynnar omställningen till ett transportsystem 
baserat på tillgänglighet istället för rörlighet. 

 • Vidta åtgärder som dämpar volymökningen i flygtrafiken. 

I sitt klimatprogram lyfter Västerås också de ekonomiska fördelarna med 
minskad biltrafik, då det ger lägre kostnader för vägunderhåll och då det för en 

privatperson är lönsamt att använda bilen mindre. 

Örebro

Västerås
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Minskad andel biltrafik till 2035 
Helsingborg har i sin stadsplan från 2017 mål om att öka andelen hållbara resor 
från 45 procent (2013) till 71 procent till 2035 i centralorten.16 Målbilden för 2035 
innebär en minskning av andelen biltrafik från 52 procent år 2013 till 29 procent år 
2035. De åtgärder som genomförs i biltrafiknätet ska totalt sett bidra till att mins-
ka andelen biltrafik. Staden ska effektivisera så att den markyta som används till 
parkering totalt sett inte ökar.

Ingen ökning av biltrafiken 
I översiktsplanen för Norrköping finns en målsättning om att biltrafikarbetet i 
staden inte ska öka trots en ökad befolkning.17 Andelen resor med kollektivtrafik, 
cykel och gång ska öka i staden. Åtgärder som reducerar behovet av biltrafik ska 
alltid vidtas vid planering av de centrala delarna av Norrköping. 

Norrköping har i april 2022 antagit en ny trafikstrategi.18 Där finns ett specifikt mål 
om att andelen bilresor ska minska: ”För att minska andelen bilresor är det viktigt 
att skapa goda förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik. De förbät-
trade förutsättningarna medför möjligheter att reducera bilens framkomlighet i 
innerstaden. Det är även viktigt att minska behovet av resor.” Detta bidrar enligt 
kommunen till minskad klimatpåverkan, bättre luft och mindre buller. 

Genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik högre än bil skapas ett sam-
hälle som främjar både ökad jämställdhet och jämlikhet. Kommunen konstaterar 
att begränsningar på vägnätet för biltrafik måste införas i takt med att alternativa 
hållbara färdmedel blir bättre och mer effektiva. I strategin beskriver kommunen 
hur fler bilfria områden kan skapas, genom att lägga ihop flera kvarter som 
tillsammans skapar ett större kvarter där biltrafik endast har tillgång till ytter-
kanten. Kommunen lyfter också problematiken med att förstärka ringleden 
utanför staden, om denna ”förstärks utan att de alternativa färdvägarna samtidigt 

begränsas skapas en ökad biltrafik i stället för en flyttad biltrafik”.

Biltrafiken ska inte öka 
I Jönköping finns sedan ett tiotal år en målsättning om att biltrafiken inte ska 
öka. I stället ska resbehoven inom, till och från kärnan av staden i mycket större 
utsträckning än idag ske till fots, med cykel eller kollektivtrafik. De hållbara färd-
medlen ska ges förutsättningar att utvecklas för att klara av det ökade behovet 
av fler resor. I all planering ska de hållbara färdmedlens behov prioriteras för att 
få en ökad konkurrenskraft gentemot bilen.19 Staden ser att det krävs kraftfulla 

åtgärder för att dämpa trafikens negativa inverkan på stadsmiljön.20

Minskad andel biltrafik till 2025
Umeå har som målsättning att gång, cykel och kollektivtrafik tillsammans ska ut-
göra 65 procent av resorna inom tätorten till år 2025.21 Målsättningen innebär att 
biltrafikens andel ska minska från 50 procent (2014) till 35 procent.22 Kommunen 
framhåller att kollektivtrafiken har en mycket viktig roll för att uppnå detta mål. 
Bland annat ska kollektivtrafikens framkomlighet förbättras jämfört med person-
biltrafikens i det kommunala vägnätet. Cykeltrafiken är en viktig del för att uppnå 
målet, cykeltrafikens andel behöver uppskattningsvis öka från 27 till 36 procent.23 

Helsingborg

Norrköping

Jönköping

Umeå
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I motivet till varför Umeå bör satsa på cykling framhålls också att det är ett öns-
kemål från medborgarna i Umeå. I en undersökning där Umeåborna fick svara på 
vilket trafikslag de vill prioritera mest fick gång och cykel högsta prioritet, följt av 
busstrafik och sist biltrafik. För att få ett sammanhängande cykelnät framhåller 
kommunen behovet av samordning med Trafikverket. 

Så här beskriver kommunen sitt trafikpolitiska arbete på kommunens hemsida: 
”Någon fysisk möjlighet att skapa ytterligare vägar för bilar finns inte i de centrala 
stadsdelarna, så när staden växer gäller det att i stället att använda befintligt ga-
tunät så effektivt som möjligt. Umeå kommun arbetar därför för att gång, cykel, 

och kollektivtrafik ska vara normen i staden.” 24

All trafikökning ska ske med gång, cykel och kollektivtrafiken 
Lund har ett uttalat mål om att all resandeökning i Lunds kommun ska ske med 
gång, cykel eller kollektivtrafik 25, vilket innebär ett nolltillväxtmål för biltrafiken. 
Kommunen har också mål om att årligen minska motorfordonstrafiken per in-
vånare. I översiktsplanen lyfts behovet av mindre avstånd mellan bostad, arbete, 
skola och fritidssysselsättningar som ett redskap för att minska transportbehovet 
och skapa mer hållbara transporter. Kommunen slår fast att infrastrukturinves-
teringar bör fokusera på hållbara transporter, även om det också kan bli aktuellt 
med vägutbyggnader, framför allt i områden som planeras för kraftig stadsut-
veckling. I kommunens strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kom-
mun26 finns bland annat följande målsättningar: 

 • Utsläppen av koldioxiden från trafiken ska minska per invånare med 2,5 
procent per år.

 • Av alla resor inom Lunds kommun ska 75 procent ske med kollektivtrafik, 
gång och cykel år 2030. 

 • Av alla resor till och från Lunds kommun ska 50 procent ske med kollektivtra-
fik, gång och cykel år 2030. 

 • Gångtrafiken per invånare ska öka årligen. 
 • Cykeltrafiken per invånare ska öka med 1 procent per år. 
 • Kollektivtrafikresandet per invånare ska öka med 3,5 procent per år. 
 • Motorfordonstrafiken per invånare, på det statliga och kommunala vägnätet, 

ska årligen minska. 
 • Motorfordonstrafiken per invånare på det kommunala vägnätet ska minska 

med 1 procent per år.

Som övergripande klimatmål har Lund antagit målet att utsläppen av växthusga-
ser i kommunen ska minska med minst 80 procent till 2030, jämfört med 1990 
och vara nära noll 2050, vilket ligger till grund för målsättningarna ovan. 

Andelen biltrafik måste minska
Borås anger i sin översiktsplan att andelen förflyttningar som görs med bil 
måste minska. Kapacitetsstarka färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik 
behöver därför prioriteras i staden.27 I dag står biltrafiken för ungefär 65 procent av 
resorna i tätorten. Borås är i färd med att ta fram en trafikstrategi för kommunen 
och kommer säkerligen i samband med detta beskriva mer i detalj hur fortsatt 
arbete med trafiken ska se ut.

Lund

Borås
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Mål om minskad andel biltrafik 
Eskilstuna anger i sin översiktsplan ett mål om att till 2030 minska andelen biltra-
fik till 39 procent och öka andelen gång, cykel och kollektivtrafik till 61 procent.28 
Kommunen lyfter fram att viljestyrd planering är en viktig del i detta, att blicka 
framåt mot hur vi vill göra i stället för att utgå från prognoser som blickar bakåt 
mot hur vi alltid har gjort. Eskilstuna har antagit en parkeringsstrategi där en av 
utgångspunkterna är ett förändrat synsätt där bilen inte längre är normen.29 

Andelen resurssnåla transporter ska öka 
I Framtidsplan 203030 anges att andelen resor och transporter med mer re-
surssnåla transportslag ska öka. Det innebär att en överflyttning ska ske från 
biltrafik till exempelvis gång, cykel och kollektivtrafik. En eventuell ökning av 
persontransporterna ska ske inom denna typ av resurssnåla transportslag, vilket 
innebär nolltillväxt för biltrafiken. 

Den fysiska planeringen ska enligt framtidsplanen prioritera gångtrafik i första 
hand, kollektivtrafik i andra hand, cykeltrafik i tredje hand och biltrafik sist av dem 
alla. 

I planen problematiseras hur samhället under 1960-talet anpassades efter bilen 
och att det till stora delar bilanpassade samhället innebär utmaningar för framti-
den, inte minst eftersom transportsystemet idag har stor negativ miljöpåverkan. 
Halmstad arbetar nu med framtagande av en ny framtidsplan med sikte på 2050.

Minskat bilresande per invånare med 20 procent till 2025 
I sin klimatfärdplan31 pekar kommunen på att det behövs ett helhetsgrepp om 
hållbar mobilitet. Det räcker inte med enskilda öar av hållbara mobilitetslösningar 
i en helhet som fortfarande är planerad för bilen. Mot bakgrund av detta ska en ny 
trafikstrategi tas fram. Personbilstrafiken kräver idag mycket utrymme i staden, 
vilket kommunen konstaterar är kostsamt för kommunen och finansieras även av 
dem som inte själva åker bil. Kommunen behöver därför, enligt klimatfärdplanen, 
arbeta aktivt med styrmedel som leder till att hållbara transporter prioriteras i 
tätorten. 

I Gävles miljöstrategiska program finns en målsättning om att skapa förut-
sättningar som bidrar till att den totala körsträckan med bil i Gävle kommuns 
geografiska område år 2025 ska ha minskat med 20 procent per invånare jämfört 
med 2018. Det finns även en målsättning om att den totala körsträckan med bil i 
Gävle kommun ska ha minskat med 30 procent per anställd år 2025, jämfört med 
2018.32 

Två tredjedelar gång, cykel och kollektivtrafik till 2030 
Sundsvall har nyligen antagit en ny trafikstrategi med mål om att motorfordon-
strafiken ska minska och att andelen som går, cyklar och åker kollektivt ska 
utgöra 75 procent av alla resor år 2040.33 I dagsläget sker 71 procent av resorna 
med bil och 26 procent av resorna med gång, cykel eller kollektivtrafik.34

I planen anges att delar av de ytor som idag nyttjas för bilparkering kan omvand-
las för andra ändamål i syfte att nyttja marken mer effektivt.35 Det finns även mål 

Halmstad

Gävle

Sundsvall

Eskilstuna
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om att fler barn ska välja att gå och cykla till skolan. Planen lyfter särskilt fram 
barnperspektivet och att barn som främst reser med bil också får en mer stilla-
sittande livsstil. I planen anges en prioritering av trafikslagen: 1) gång, 2) cykel, 3) 
kollektivtrafik och 4) bil. 

 Andelen bilresor ska minska 
Växjö antog i november 2021 en uppdaterad transportplan36, som bland annat 
pekar på behovet av ett minskat bilberoende. I planen slås fast att kommunen 
bör prioritera gång, cykel och kollektivtrafiken framför biltrafiken i staden och 
kärnorna. Planen pekar bland annat ut att: 

 • Andelen gång-, cykel och kollektivresor bör öka. För resor inom Växjö stad 
och andra kommunkärnor bör cykeln vara det vanligaste färdmedlet.  

 • Andelen bilresor bör minska. Privatbilism ersätts i stället med gång, cykel, 
kollektivtrafik och delningstjänster såsom bilpooler och samåkning där det är 
möjligt. 

 • Kommunen ska arbeta aktivt med fler bilfria områden och förbättrad fram-
komlighet för hållbart resande. Kommunen ska testa åtgärder där biltrafiken 
är begränsad och gatuutrymmet används till exempel som mötesplats, 

lekplats, grönyta eller dylikt.  

Minskade transportbehov och andel korta bilresor 
Karlstad har i sin översiktsplan angett att det är angeläget att staden minskar 
transportbehoven och andelen korta bilresor.37 I planen finns ett antal mål för 
centralorten som bland annat innebär att på olika sätt stärka cykelns och kollek-
tivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen till 2030. 

Karlstad har för närvarande ingen samlad strategi för trafiken då den tidigare 
trafikplanens mål var till 2020 och således har passerats. För kollektivtrafiken 
fanns tidigare ett mål om att fördubbla antalet resor mellan 2005-2020, ett mål 
som kommunen menar antagligen hade uppnåtts om inte en pandemi drabbat 
världen år 2020.38 En ny översiktsplan är under framtagande. 

Färre resor ska göras med bil 
Luleå antog en ny översiktsplan i september 2021. Denna har dock överklagats 
och därför gäller fortfarande den gamla översiktsplanen som antogs 2013. Där 
finns ett övergripande mål om att resor och transporter inom Luleå i högre grad 
än idag ska vara miljövänliga, effektiva och säkra.39 Trafikens negativa miljöpå-
verkan ska minska bland annat genom att färre resor utförs med bil. Andelen 
lokala resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka kraftigt. Målsättningen 
är att busstrafiken på landsbygden och i stadsbygden ska fördubbla antalet 
resande. I översiktsplanen anges också att ”vi vill ha en attraktiv stad som inte 
domineras av breda vägar och parkeringsytor”. 

Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka 
Östersund har en målsättning om att alla utsläpp av fossil koldioxid ska vara noll 
år 2030. Som en konsekvens av detta har kommunen antagit en målbild om 
att fördelningen mellan de olika färdmedlen till 2030 bör vara 40 procent bil, 40 

Växjö

Karlstad

Luleå

Östersund
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Trollhättan

Borlänge

procent cykel och gång samt 20 procent kollektivtrafik.40 Dagens nivå av resande 
med gång, trafik och cykel ligger på 37 procent, och ökar då till 60 procent år 
2030. En sådan övergång innebär en samhällsekonomisk vinst på 95-137 miljo-
ner kronor årligen, samt besparing av 497 ton koldioxidekvivalenter.  

Kommunen framhåller även vinster för hälsan med ökad gång och cykling. Öster-
sund ska därför erbjuda en stadsmiljö som gör det enkelt att välja att vara fysiskt 
aktiv i sin vardag.41 I stads- och trafikplaneringen slår Östersund fast att följande 
prioritering gäller: gång-, cykel-, kollektivtrafik, varutransporter och biltrafik.42  

Antalet bilresor ska minska med 20 procent i tätorten 
Det övergripande målet för att nå ett hållbart resande i Trollhättan är att mins-
ka bilresornas andel till förmån för gång, cykel, kollektivtrafik och effektivare 
transporter.43 Kommunen konstaterar att en övergång till förnybara drivmedel inte 
räcker för att uppnå Trollhättans klimatmål. Antalet bilresor i tätorten ska därför 
minska med 20 procent till 2025. Några viktiga skäl till att minska andelen bilre-
sor är positiva effekter för trängsel, buller, luftföroreningar och minskade utsläpp 
från fossila bränslen.     

Biltrafiken ska minska kraftigt 

Borlänge beskriver i sin trafikstrategi44 ett antal övergripande mål. Där anges 
bland annat att: 

 • Biltrafiken ska minska kraftigt. Biltransporter i städernas centrum ska ske på 
gåendens och cyklisters villkor. 

 • Markytor från biltrafik ska föras över till förmån för gående, cyklister och 
kollektivtrafik. Bilparkeringar ska göras mer ändamålsenliga och anpassade 
i antal, mer utrymme ska skapas för annan utveckling av städernas centrala 
delar.
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