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Förord 
Studien som redovisas i den här rapporten är genomförd inom ramen för 
Forskningsprogrammet Hållbara Norrköping. Det är ett fyraårigt forskningsprogram (2010-
2014) som finansieras av Norrköpings kommuns utvecklingsstiftelse. Syftet med 
forskningsprogrammet är att analysera hur urbana infrasystem kan förbättra möjligheterna till 
ett gott liv utan att kompromissa med hållbarheten. Programmet omfattar tre huvudområden: 
Stadsutveckling, Ett integrerat och hållbart transportsystem och Urban-industriell symbios. 
Den här rapporten redovisar resultat från den första och grundläggande studien för 
delprojektet om ett integrerat och hållbart transportsystem och består av en översiktlig 
inventering av de nyckelprocesser och aktörer som påverkat och påverkar utvecklingen av ett 
mer hållbart transportsystem i Norrköping.  
 
Studien kommer att utgöra utgångspunkt för vidare och djupare studier inom detta område 
och den kommer att ligga till grund för artiklar för publikation i vetenskapliga tidskrifter. 
 
Om du är intresserad av att veta mer om forskningsprogrammet Hållbara Norrköping eller om 
delprojektet kring transporter är du välkommen att höra av dig till Sara Gustafsson 
(sara.gustafsson@liu.se eller 013-286602). 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som genom att dela med sig av sina erfarenheter och bidra 
med värdefull information och kunskap har bidragit till att genomföra denna studie. 
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Sammanfattning 
Kommuner har ett stort ansvar och stora möjligheter att bidra till en mer hållbar utveckling. 
Traditionellt sett har kommuner främst haft en roll som myndighetsutövare, men det har med tiden 
blivit allt vanligare att kommuner, på frivillig basis, har börjat arbeta mer med frivilliga proaktiva 
initiativ och därmed agera katalysatorer och starka pådrivare för en mer hållbar utveckling. Den här 
studien utforskar kommunens roll för utvecklingen av ett mer integrerat och hållbart 
transportsystem. I ett hållbart transportsystem (så som det är definierat i den här rapporten) är 
intermodalitet ett nyckelbegrepp och det förutsätter en bred systemsyn och aktörssamverkan.  
 
Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de nyckelprocesser och aktörer samt 
samverkan dem emellan som har varit och är viktiga för utvecklingen av Norrköpings 
transportsystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att få flera perspektiv på kommunens arbete 
för ett mer hållbart transportsystem och de aktörer och processer som varit och är viktiga i detta 
sammanhang har vi gjort fyra delstudier som belyser detta utifrån olika perspektiv. Dels har vi 
inventerat offentliga aktörers och processers inverkan (på såväl nationell, regional som lokal och 
intern nivå), dels har vi analyserat vad lokal media uppmärksammar i transportsystemsammanhang 
och slutligen har vi gjort en översiktlig inventering internationellt av initiativ för mer hållbara 
transportsystem. I den fjärde delstudien har vi valt att studera logistikföretags syn på hållbara 
transporter, samverkan (inom logistikbranschen samt med kommunen) samt framtida utmaningar 
för ett mer hållbart transportsystem. Detta för att få ett externt perspektiv på kommunens roll för ett 
mer hållbart transportsystem. 
 
Resultaten från studierna i den här rapporten visar att Norrköpings kommun tar en aktiv roll i arbetet 
för ett mer hållbart transportsystem och att detta görs i en rad olika processer och med många 
involverade aktörer samt på olika nivåer i samhället. Vi har identifierat en tydlig vilja (både på 
politikernivå och tjänstemannanivå) att arbeta proaktivt och vara ett gott exempel inom detta 
område. Det visar sig bland annat genom att Norrköpings kommun har varit delaktig i flera nationella 
initiativ som på olika sätt stöttat utvecklingen. Det finns också en väl etablerad regional samverkan i 
detta sammanhang. Lokala och interna riktlinjer och styrdokument stöttar utvecklingen inom det 
geografiskt avgränsade området för Norrköping samt för den interna organisationen.  
 
Norrköpings kommun bidrar med såväl infrastruktur för ett mer hållbart transportsystem (som att 
medverka till etableringen av publika biogastankställen samt att driva kollektivtrafik på biogas och el) 
som med kunskap och beteendepåverkande åtgärder för ett mer hållbart agerande för gemene man. 
Trots att det finns många och bra processer och engagerade aktörer som på olika sätt bidrar till ett 
mer hållbart transportsystem i Norrköping saknas det ibland en koppling mellan dessa för att få till 
denna utveckling i praktiken. Vi har också identifierat en tydlig särkoppling mellan persontransporter 
och godstransporter. En bredare samverkan med externa aktörer (de som använder infrastrukturen) 
skulle kunna leda till en bredare systemsyn i trafikplaneringen och därmed bättre 
planeringsprocesser.  Att arbeta för ett mer hållbart transportsystem är en kontinuerlig process som 
inte har något egentlige slutmål (eftersom det är rörligt). Det betyder att trots att Norrköpings 
kommun är på god väg så återstår många utmaningar framöver. En av dem är att få till en bredare 
systemsyn och en tydligare samverkan mellan aktörer och processer. 
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Inledning	
 
Kommuner har ett stort ansvar och stora möjligheter att bidra till en mer hållbar utveckling. De har 
även pekats ut i Agenda 21 som nyckelspelare i denna strävan, eftersom de verkar nära invånarna 
och lokala verksamhetsutövare och eftersom de kan ses som en länk mellan invånarna, de nationella 
och de internationella myndigheterna (FN, 1992). Traditionellt sett har kommuner främst haft en roll 
som myndighetsutövare, men det har med tiden blivit allt vanligare att kommuner, på frivillig basis 
har börjat arbeta mer med frivilliga proaktiva initiativ och därmed fungera som katalysatorer och 
starka pådrivare för en mer hållbar utveckling (Emilsson och Hjelm, 2010). I  och med utvecklingen i  
samhället har de externa kraven på kommunorganisationerna ändrats med åren. Det är t.ex. viktigt 
att  kommunen  har  tillräcklig  och  rätt  kompetens  att  möta  de  behov  och  krav  som  kan  kopplas  till  
etableringen av miljöteknikföretag. Det är också viktigt att möjliggöra och främja samverkan och 
integration mellan olika aktörer och processer eftersom hållbar utveckling kräver samarbete över 
såväl förvaltningsgränser som organisationsgränser och geografiska gränser.  
 
Kommunens  roller  för  en  mer  hållbar  utveckling  kan  beskrivas  på  olika  sätt.  Emilsson  och  Hjelm  
(2010)  beskriver  kommunen  som  en  diamant,  där  varje  slipad  yta  motsvarar  en  roll  (se  Figur  1).  I  
Figur 1 illustreras några av de roller som en kommun kan anta och ha betydelse i det lokala arbetet 
för en mer hållbar utveckling. 
 
 

 
 
 
Figur 1. Illustration över några av kommunens roller och möjliga områden att påverka utvecklingen 
för en mer hållbar stadsutveckling. 
 
 
Förutom de roller som är lagstadgade (som miljötillsyn, samhällsplanering, utbildning etc) är en viktig 
roll  eller  funktion  för  kommuner  att  de  är  ett  slags  konstant  i  samhället,  vilket  ger  viktiga  
förutsättningar för långsiktighet och kontinuitet i det lokala hållbarhetsarbetet. En annan viktig roll är 
att vara föredöme för såväl invånare som lokala företagare och andra aktörer. Vi har under de 
senaste åren observerat att kommuner i allt större utsträckning har utnyttja sin position och 
kompetens på ett sätt som inte bara gynnar deras interna verksamhet utan att även gå utanför 
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organisationsgränserna och agera kompetensbank eller coach till andra samhällsaktörer, vilket i 
förlängningen kan leda till en positiv utveckling av det lokala hållbarhetsarbetet (Emilsson och Hjelm, 
2009). Kommuner är dessutom viktiga och inflytelserika upphandlare som i stor utsträckning kan 
ställa miljö-och etiska krav och därmed påverka vilka varor och tjänster som köps in till deras 
verksamheter. Kommunens roll som marknadsaktör har ibland kritiserats och ifrågasatts av bl a 
näringslivet eftersom en del upplever kommunala bolags intåg på tex. biogasområdet eller 
energiområdet leder till konkurrens på olika villkor om man jämför de kommunala bolagens 
förutsättningar med de privata företagens. 
 
Den här rapporten beskriver Norrköpings kommuns arbete för ett mer hållbart transportssystem. 
Syftet är att ge en grundläggande förståelse för de nyckelprocesser och aktörer samt samverkan dem 
emellan som har varit och är viktiga för utvecklingen av Norrköpings transportsystem utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Rapporten tar sin utgångspunkt i kommunens roll i detta arbete, men vi har 
även valt studera några logistikföretags syn på hållbara transporter och hur/om de samarbetar med 
kommunen för en mer hållbar utveckling för att bredda studien med en extern aktörsgrupps 
perspektiv. Studien syftar inte till att ge en komplett och fullständig bild av Norrköpings kommuns 
transportsystem eller trafikplanering utan snarare en översikt att ha som utgångspunkt och 
referenspunkt för vidare och djupare studier inom detta område. 
 
Norrköpings kommun är intressant ur transportsynpunkt eftersom kommunen kan ses som en 
logistisk knutpunkt eller intermodal nod som har ett transportmässigt geografiskt strategiskt bra 
läge. Förutom en viktig hamn, finns möjligheter till transporter på vägar som E4 och E22 samt järnväg 
och flyg inom kommunen. Det skapar goda förutsättningar för tillverkningsindustrier och andra 
företag att förlägga sin verksamhet i regionen. Många industrier är förlagda i Händelöområdet, 
lokaliserat nordost om Norrköpings stadskärna, som utgör ett viktigt hamn- och industriområde i 
Norrköping. I övrigt finns tillverkningsindustrier som exempelvis Holmen Paper, Billerud och Siemens 
i regionen och flera stora företag har sina lager i Norrköping och använder staden som bas för sin 
varudistribution, t.ex. Whirlpool, Goodyear, Stadium och Servera. Det geografiskt gynnsamma läget 
och de många industrierna i regionen har ökat behovet av transporter och därmed attraherat en rad 
olika logistikföretag, speditörer och åkerier att förlägga verksamhet i Norrköping (Norrköpings 
kommun, 2011a). 
 
Norrköpings förutsättningar har gjort att kommunen marknadsför sig som ett logistiskt centrum eller 
som en intermodal nod (Norrköpings hamn & Stuveri AB, 2011). Utformningen och funktionen i 
transportsystemet har därför haft stor vikt för kommunen som arbetar aktivt med att förenkla trafik- 
och varuflöden till, eller genom, Norrköping. Trots att en stor del av infrastrukturen som är byggd 
kring staden inte ägs av kommunen, har Norrköpings kommun en ganska stor möjlighet att påverka 
utvecklingen av det lokala transportsystemet. Ett exempel är spårtrafiken där kommunen äger och 
driver industrispåret till Händelö. Norrköpings kommun står också som ägare till spårvagnsrälsen. 
Genom Östgötatrafiken har kommunen insyn i kollektivtrafiken i regionen. Hamnen är också i 
kommunens ägo. Kommunen äger infrastrukturen i hamnen och arrenderar ut till det kommunägda 
Norrköpings hamn och Stuveri AB. Farlederna drivs av Sjöfartsverket. Det har, under den senaste 
tiden, funnits diskussioner kring om hamnen fortsatt ska drivas i kommunens regi eller om den ska 
säljas, men när denna rapport skrevs (2012) fanns det inget beslut angående en eventuell försäljning. 
I och med en ny lagstiftning som ännu inte hade trätt i kraft när rapporten skrevs, kommer 
kommuners rätt att driva hamnar ifrågasättas. Norrköpings kommun äger och driver den lokala 
flygplatsen. Flygplatsen har idag ingen godstransport, utöver import av Islandshästar, utan fokuserar 
framförallt på persontrafik.  Anledningen till att kommunen äger flygplatsen är att den inte var 
lönsam och inte kunde drivas i privat regi. Norrköpings kommun ansåg att den var viktig ur 
näringslivssynpunkt eftersom den anses generera omkring 2000 arbetstillfällen, något som gynnar 
tillväxten. Under åren har det varit många och långa diskussioner kring flygplatserna i länet och 
huruvida det ska finnas en eller två flygplatser.  



11 
 

Det har blivit en politiskt het fråga som av en del upplevs försvårar samarbetet mellan Norrköping 
och Linköping på andra områden. När det gäller vägtrafik har kommunen och staten en delad roll. 
Staten bygger vägar av nationellt intresse, En följd av den typen av vägprojekteringar är att de 
påverkar kommunens mark och stadsplanering genom att exempelvis inrätta markreservat för 
framtida planerade vägar etc. Norrköpings kommun ansvarar för de vägar som är av lokalt intresse. 

Ett integrerat och mer hållbart transportsystem!? 
Att diskutera transporter och hållbar utveckling skulle kunna ses som paradoxalt; kan transporter 
någonsin betraktas som hållbara? Den enda hållbara transporten som kan göras är väl den som aldrig 
blir av? I detta sammanhang definierar vi inte transporter som hållbara, utan det handlar snarare om 
att göra dem mer hållbara jämfört med dagsläget genom att effektivisera, använda alternativa 
bränslen samt genom att ha en mer integrerad planering av såväl gods-som persontransporter. 
Intermodala transporter anses ofta vara nyckeln för att åstadkomma detta: 
 
“Intermodala transporter kan definieras som transportering av en person eller gods från dess 
utgångspunkt till sin destination genom att använda minst två transportslag där bytet mellan 
transportslag sker vid en intermodal terminal. ”Crainic &Kim, 2007; författarnas översättning). 
 
Ett hållbart transportsystem handlar om visionen om ett transportsystem i samklang med ett hållbart 
samhälle,  men att  definiera  det  på ett  absolut  sätt  tycks  idag inte  möjligt.  Sveriges  kommuner och 
Landsting har dock gjort ett försök till att definiera begreppet: 
 
”Ett hållbart transportsystem är ett transportsystem med lokaliseringsmönster och 
rörlighetsbeteende som servar ett samhälle som utvecklas inom gränserna för en övergripande 
hållbarhet. Det måste medverka till att minska påfrestningarna på de livsuppehållande systemen, 
medverka till att öka välbefinnandet för nuvarande generationer och utformas i samarbete med 
relevanta intressentgrupper.” styrmedel, teknisk utveckling, fysisk planering och beteendepåverkan 
(SKL, 2010).  
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Metod	
Syftet med studien har varit att identifiera aktörer och processer som utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv påverkar utformningen av transportsystemet och för trafikplaneringen. Det har 
gjorts utifrån flera perspektiv i olika delstudier. Utgångspunkten har varit kommunen som 
organisation och dess handlingsutrymme. Eftersom kommunen verkar i ett större sammanhang, finns 
det många andra viktiga aktörer. I den här studien har vi valt en fördjupning kring logistikaktörer som 
är verksamma i Norrköping. Utöver inventeringen av transportsystemutvecklingen och 
trafikplaneringen i Norrköping har en omvärldsanalys genomförts med syfte att finna hållbara och 
intermodala transportlösningar som andra städer och regioner tillämpar och som eventuellt skulle 
kunna vara intressanta att applicera på Norrköping. Den bild av Norrköpings transportsystem och 
trafikplanering som presenteras i denna rapport bygger således på flera olika perspektiv som belysts i 
olika delstudier: 
 
1, Offentliga processer och aktörer som påverkat transportsystemutvecklingen: intervjuer med 
tjänstemän och politiker i Norrköpings kommun samt representanter från kommunägda bolag, 
dokumentstudier. 
2, Externa privata aktörer: intervjuer med miljösamordnare/miljöchefer för logistikföretag som är 
verksamma i Norrköping. 
3, Mediaperspektivet: bevakning av transport och trafikplaneringsrelaterade artiklar i Norrköpings 
tidningar (NT) 
4, Omvärldsanalys: inventering av internationella innovativa intermodala lösningar för mer 
integrerade och hållbara transportsystem (dokumentstudier) 
  
Det empiriska underlaget till denna inventering samlades in under en period från maj 2010 till juni 
2012. Det betyder att kommunens arbete med dessa frågor kan skilja något vid färdigställandet av 
den här rapporten (som färdigställdes under hösten 2012) då deras arbete med transportsystemets 
utveckling är under ständig utveckling. Dock är materialet fortfarande intressant som utgångspunkt 
för vidare och djupare studier. De kommande styckena beskriver tillvägagångssättet för de olika 
delstudierna mer i detalj.  

Offentliga	processer	och	aktörer	som	påverkat	
transportsystemutvecklingen	
 
Fokus för den här delstudien har varit att beskriva hur olika faktorer på nationellt, regionalt och 
lokalt/internt initiativ eller åtaganden har bidragit till att driva utvecklingen för ett mer hållbart 
transportsystem i Norrköping framåt, och vilka offentliga aktörer som varit centrala i detta. Denna 
studie är inte en heltäckande inventering av alla aktörer och inte heller en detaljerad studie av alla 
processer utan syftar snarare till att ge en övergripande bild. Den schematiska modellen i Figur 2 
utformades för att fungera som en grov skiss och underlag eller stöd för en mer detaljerad aktörs-och 
processinventering. Skissen baseras på de kunskaper som vi redan hade om Norrköpings kommuns 
arbete med hållbarhetsfrågor (genom tidigare utvärderingar av investeringsprogram) samt de 
förutsättningar som Norrköping har (tex. existerande trafikslag, intern organisering). 
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Figur 2. Schematisk modell för hur Norrköpings kommun som organisation 
påverkas av och kan påverka utvecklingen av transportsystemet. 

 
Studien inleddes med att identifiera och analysera nyckeldokument som har varit och är viktiga för 
Norrköpings kommuns utveckling av ett mer hållbart transportsystem. Förutom kommuninterna 
styrdokument och politiska beslut, har regionala policies och nationella policies och initiativ 
inkluderats i denna studie och den resulterade i en matris där de olika dokumenten listades och där 
det fanns en sammanställning av dokumentens relevans för utvecklingen av ett mer hållbart 
transportsystem (se Bilaga 2 för en lista över insamlade och studerade dokument). 
 
Parallellt med detta gjordes en intervjustudie där nyckelaktörer identifierade och intervjuades om 
deras perspektiv på Norrköpings transportsystem utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Intervjuerna var ostrukturerade för att ge den intervjuade möjlighet att prata så fritt som möjligt och 
genom detta identifiera så många intressanta ämnen, processer eller aktörer som möjligt. Dock hade 
varje intervju samma övergripande syfte och tema; att utifrån figur 2 föra en diskussion kring vilka 
aktörer och processer som varit och är viktiga för kommunens arbete för mer hållbara och 
integrerade transporter. Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån snöbollsmetoden, dvs initialt 
hade vi ett antal aktörer som vi visste hade nyckelroller i arbetet, och vid varje intervju bad vi de 
intervjuade att identifiera andra interna aktörer som varit viktiga i detta arbetet. Vi bad dem även att 
identifiera viktiga nyckeldokument och processer som varit och är viktiga. Efter ganska många 
intervjuer återkom samma namn som förslag på aktörer att kontakta, vilket visar på en viss mättnad 
och att vi troligen täckt in de flesta nyckelaktörerna i detta arbete. Detsamma gäller för de dokument 
och processer som nämndes i intervjuerna. Totalt genomfördes ungefär 20 intervjuer (se Bilaga 1) 
och vi identifierade närmare 50 dokument (se Bilaga 2) som ansågs vara relevanta i detta 
sammanhang.  
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Dokumentstudierna och intervjuerna gjordes under 2010 och 2011. De sammantagna resultaten 
sammanställdes utifrån strukturen i modellen i Figur 3, för att bidra till en större förståelse av 
utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem samt kommunens roll i denna utveckling. 
 
 

 
 
Figur 3. Olika nivåer med olika påverkan på Norrköpings transportsystemutveckling. 
 
När vi hade en grundläggande idé av nuläget i Norrköping vad gäller aktörer och processer gjordes en 
andra intervjuomgång som enbart omfattade tjänstemän. Denna innehöll mer strukturerade 
intervjuer jämfört med den första intervjuerera och fokuserade hur tjänstemännen ser på ett 
framtida hållbart transportsystem i Norrköping samt om de kände till några intressanta hållbara 
transportlösningar i andra städer. Resultaten från denna intervjuomgång användes både till att 
komplettera bilden av utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem i Norrköping, men även till 
att initiera omvärldsinventeringen (se beskrivning senare i detta kapitel). 

Externa	aktörer	–	exemplet	logistikföretag	
Logistikföretag är viktiga aktörer som både påverkas av kommunens trafikbestämmelser men som 
också har en potential att påverka transportsystemets utformning (t.ex. med ny teknik, nya 
innovativa lösningar och syn på logistik). Syftet med delprojektet var dels att undersöka vilka 
logistikföretag som finns representerade i Norrköping, men också att skapa en uppfattning om deras 
attityd till miljö- och hållbarhetsfrågor samt om de på något sätt samverkar logistikföretag emellan 
eller med kommunen i miljö – och hållbarhetsarbetet (för intervjumall se Bilaga 4).  Miljöchefer (eller 
motsvarande) intervjuades på nio företag: 

· Green Cargo 
· Servera 
· Alltransport 
· Norrköpings Hamn och stuveri AB 
· GreenCarrier 
· Schenker  
· DHL 
· Postnord (tidigare Posten Norden) 
· GeodisWilson 

 
Totalt genomfördes 11 intervjuer med dessa företag. I de företag som inte hade lokala kontor i 
Norrköping intervjuades den med miljöansvar på nationell nivå. Respondenterna kontaktades via e-
post eller telefon, och intervjuerna genomfördes via Skype eller på plats på företagens kontor. 
Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en i förväg konstruerad intervjumall.  
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Intervjumallen har bestått i öppna frågor för att uppmuntra till följdfrågor och för att uppmuntra till 
en mer öppen diskussion. Intervjumallen har agerat vägledande och har alltså inte följts till punkt och 
pricka. I en del fall har kompletterande frågor skickats via e-post till respondenten efter att intervjun 
genomförts, detta för att reda ut oklarheter och för att säkerhetsställa att alla frågor besvaras. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan sammanställas i en matris.  

Mediaperspektivet–	bevakning	av	transportrelaterade	
artiklar	i	Norrköpings	Tidningar	
Ända sedan forskningsprogrammet Hållbara Norrköping startades i januari 2010 har vi prenumererat 
på Norrköpings Tidningar för att hålla oss uppdaterade på vad lokal media rapporterar som har 
bäring på delprojekten i Hållbara Norrköping (med uppehåll i juli 2010). De artiklar, debattartiklar, 
ledare samt insändare som identifierats som relevanta har sammanställts i en matris (se bilaga 6), 
scannats in och arkiverats såväl elektroniskt som i originalversion under följande teman: 
 

1. Generellt (klimat-och miljönyheter, diskussioner kring den nya regionindelningen etc.) 
2. Transporter 
3. Energi 
4. Samhällsplanering 
5. Industriutveckling i Norrköping (Händelö/Malmölandet) 

 
Eftersom den här rapporten fokuserar forskningsprogrammets delprojekt om ett mer integrerat och 
hållbart transportsystem, avgränsas analyserna till att omfatta de transportrelaterade artiklarna. Den 
här rapporten omfattar främst kvantitativa analyser av de transportrelaterade artiklarna och 
artiklarna har sorterats och sammanställts utifrån vilka transportslag och teman de berör. Analysen 
är gjord på artiklar från januari 2010 till och med juni 2011.  

Omvärldsinventering		
Omvärldsinventeringen genomfördes med syfte att identifiera intressanta hållbara trafiklösningar i 
andra städer, regioner och länder. Syftet med denna inventering var inte att hitta lösningar som är 
direkt applicerbara på Norrköping, utan snarare ge upphov till inspiration till vidare utveckling av 
Norrköpings transportsystem. Studien fokuserade att identifiera och beskriva innovativa 
transportsystemlösningar med fokus på intermodalitet.  
Några av de vägledande frågeställningar som varit vägledande inom delprojektet har varit; 
 

· Vilka initiativ finns till mer integrerade och hållbara transportsystem? 
· Hur är initiativen konstruerade? 
· Vilka aktörer samverkar för att få mer integrerade och hållbara transportsystem?  
· Vilka är framgångsfaktorerna? 
· Vilka är de viktigaste resultaten/effekterna? 
· Vad har varit drivkraften? 
· Vilken/vilka målgrupp(er) har satsningarna fokuserat? 

 
Empirin för omvärldsinventeringen består främst i tryckta källor och inhämtades från databaser, 
internet, böcker, tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar. Fokus vid sökningen låg, som tidigare 
nämnts, på integrerade/intermodala lösningar i transportsystemet. Dock hittades inte så många 
lösningar som hanterade transportsystemet som en helhet utan det fanns mest information om 
separata transportlösningar eller intermodala initiativ (företrädelsevis inom godstransportsektorn). 
Därför fick studien delvis ändra fokus under arbetets gång till att identifiera innovativa och hållbara 
transportsystemlösningar. 
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De exempel på hållbara lösningar identifierats undersöktes de närmre genom att studera städer och 
regioner som implementerat lösningen/initiativet. När de identifierade lösningarna/initiativen 
sammanställdes kategoriserades de i de olika transportslagen; bil, cykel, gång, kollektivtrafik och 
godstrafik (se Bilaga 7).  

Analysmetod	
Det här är en deskriptiv studie, där huvudsyftet har varit att skapa en uppfattning om vad som har 
påverkat Norrköpings transportsystem att bli mer hållbart och vilka nyckelprocesser och aktörer som 
har bidragit och bidrar till detta. Då det empiriska materialet är stort och spretigt har vi valt att inte 
göra några djupare diskussioner och analyser i denna rapport, som kan ses som en bruttorapport, 
utan istället avsluta rapporten med en kortare reflektion. Som nämnts tidigare kommer studien att 
ligga till grund för vidare studier inom detta område, och vi hänvisar till kommande studier för 
djupare diskussioner kring resultaten från den här inventeringen.  

 Metodkritik	
Datainsamlingen för den här rapporten har gjorts under en ganska lång period och med ett flertal 
olika metoder. Det är viktigt att komma ihåg att om samma studie skulle göras igen är det troligt att 
resultaten skulle se annorlunda ut eftersom transportområdet är under ständig förändring och 
utveckling. Av samma skäl är det inte heller säkert att samma personer skulle intervjuas i för en 
liknande studie skulle ge samma svar igen. Resultaten gör inte anspråk på att vara heltäckande över 
Norrköpings kommuns transportsystem och bakomliggande faktorer i dess utveckling. Denna bild 
kommer att utvecklas vidare i kommande studier och vi tycker att empirin ändå är tillräckligt för att 
uppfylla syftet med den här rapporten, d.v.s. att skapa en grundläggande förståelse för de aktörer 
och processer som har påverkat/påverkar utvecklingen av Norrköpings transportsystem. 
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Resultat		
Det här kapitlet beskriver resultaten från de fyra olika delstudierna ”Offentliga 
nyckelprocesser och aktörer”, Externa privata aktörer”, ”Mediaperspektivet ” samt 
”Omvärldsinventering”. Tillsammans beskriver de olika perspektiv på Norrköpings kommuns 
arbete för ett mer hållbart transportsystem. 

Offentliga	nyckelprocesser	och	aktörer	
Här behöver vi ha en liten ingress av något slag 

Nationellt	

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet (SIKA, 2009). 

Det övergripande målet stöds av två huvudmål (SIKA, 2009):  

· Funktionsmålet som berör resans eller transportens tillgänglighet.  
· Hänsynsmålet som handlar om säkerhet, miljö och hälsa. 

Det finns en rad olika nationella initiativ, trender och incitament för att stötta arbetet för att uppnå 
det övergripande målet, och Norrköpings kommun har deltagit i flera initiativ eller projekt där man 
bl. a. fått finansiering och processtöd för att utveckla staden, och däribland transportsystemet i en 
mer hållbar riktning. Tre av dessa nationella initiativ har haft stor betydelse för Norrköping i detta 
sammanhang: Lokala investeringsprogram (LIP), klimatinvesteringsprogram (Klimp), samt ”Den Goda 
staden”. Initiativen, för vilka Naturvårdsverket, Trafikverket respektive Boverket har ansvarat och 
drivit från nationellt håll, beskrivs kortfattat i texten nedan.  

Riksdagens beslutade att under åren 1998-2002 satsa flera miljarder kronor i bidrag för att 
uppmuntra kommuner och lokala privata aktörer att genom Lokala investeringsprogram (LIP) göra 
investeringar för en ökad ekologisk hållbarhet (Naturvårdsverket, 2011a). Förutom att bidra till nya 
tekniska lösningar på miljö- och klimatproblemen har dessa initiativ syftat till att bidra till en ökad 
medvetenhet, såväl inom kommunorganisationerna som bland allmänhet och övriga aktörer inom 
kommunernas geografiska gränser. Detta resulterade i bidrag till 211 investeringsprogram i 161 
kommuner och två kommunalförbund (Naturvårdsverket, 2011a). LIP följdes av en liknande satsning 
som var mer fokuserad på klimatfrågor, KLIMP (Naturvårdsverket, 2011b). Klimp genomfördes under 
åren 2003-2012 och under den tidsperioden har 1,8 miljarder kronor beviljats i bidrag till 126 
investeringsprogram och ett tjugotal fristående åtgärder i svenska kommuner, landsting och företag 
(Naturvårdsverket, 2011b). Både LIP och KLIMP är förordningar, men båda var frivilliga och bidraget 
förutsatte motfinansiering. Det är inte ovanligt att de åtgärder som gjorts inom LIP och KLIMP byggt 
vidare på det arbete som skett inom det lokala Agenda 21-arbetet (Hjelm och Emilsson, 2005; 
Naturvårdsverket, 2004; Emilsson och Tyskeng, 2008). Den goda staden var ett femårigt projekt som 
genomfördes 2005-2010 i samverkan mellan Jönköpings, Norrköpings och Uppsala kommuner, 
Trafikverket, Boverket och Sveriges kommuner och landsting (Trafikverket, 2011). Syftet med 
projektet har varit att utveckla kunskap och erfarenheter kring stadsutvecklingsfrågor och 
transporter. Detta har bla. åstadkommits genom seminarier, erfarenhetsutbyte och utbildningar. 
Förutom att skapa förståelse för vad som är viktigt för en hållbar stadsutveckling och en attraktiv 
stad, var en av tankarna bakom projektet även att förbättra samarbetet mellan kommuner och 
myndigheter. 
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I Norrköpings fall bidrog de båda investeringsprogrammen bland annat till satsningar på biogas för 
såväl bussar som taxibilar som sopbilar och privata bilar. Det har även resulterat i att processen för 
hållbart resande, som tidigare drivits i projektform, permanentats i kommunorganisationen. Den 
Goda staden har flera kopplingar till såväl infrastruktursatsningar som till processen för hållbart 
resande. Vad dessa olika initiativ har resulterat i för Norrköpings del lite mer konkret, presenteras 
under rubriken ”Lokalt” i detta kapitel.  
 
Trots att Norrköpings kommun har stora möjligheter att påverka utvecklingen av transportsystemet 
samt att det finns många proaktiva initiativ för ett mer hållbart transportsystem så upplevde flera av 
respondenterna i inventeringen att kommunen är ganska beroende av staten och av de satsningar 
och prioriteringar som görs på nationell nivå vad gäller t.ex. infrastruktursatsningar. Ett exempel är 
utbyggnaden av spårvägarna. Ett annat exempel är att få till en fungerande interregional pendlingen 
(tex. Norrköping-Stockholm). De nationella järnvägsdragningarna är statens ansvar och där upplevde 
många att Norrköpings kommun ett mycket begränsat handlingsutrymme och möjlighet att påverka 
utvecklingen. Ett annat exempel där Norrköpings kommun är beroende av staten är 
infrastrukturprojektet Norrleden, vars syfte är att förbättra förbindelsen mellan E22, hamnen och 
företagen på Händelö. Detta projekt har funnits med i den nationella planeringen sedan 1970-talet, 
men är fortfarande inte genomfört.  

Regionalt	
Det  finns  ett  regionalt  energikontor  i  Östergötland,  som  kan  ses  som  en  plattform  för  regional  
samverkan inom energi-och transportområdet. Energikontorets uppgifter är bland annat att anordna 
utbildningar och seminarier, stötta projektansökningar, samt utgöra en mötespunkt. Förutom 
samarbetet med länets kommuner via Energikontoret, samarbetar Norrköpings kommun mycket 
med Linköpings kommun. Det samarbetet har bland annat resulterat i en gemensam översiktsplan 
och en gemensam klimatvision (Norrköpings kommun, 2010; Norrköpings kommun, 2008a) . Den 
gemensamma översiktsplanen innebär en vision om en gemensam storstadsregion med två 
stadskärnor eftersom man tror att en mer sammanhållen region skulle innebära en gemensam 
marknad med ett mer konkurrenskraftigt näringsliv. Tanken är att åstadkomma en ökad samsyn kring 
samhällsplaneringen där bebyggelseutvecklingen går hand i hand med transportsystemets 
utbyggnad. Det ställer höga krav på kollektivtrafiken med behov av snabba och effektiva förbindelser 
mellan städerna (Norrköpings kommun, 2010).  I översiktsplanen nämns även dubbelspårsjärnvägen 
Ostlänken som en strategiskt viktig satsning. 
 
Förutom att det finns en gemensam översiktsplan för Norrköping och Linköping, har kommunernas 
fullmäktige även antagit en kommungemensam klimatvision med huvudprincipen:  
 
”Tillsammans medverkar vi till att hejda den globala och lokala klimatpåverkan” (Norrköpings 
kommun, 2008a) 
 
Denna  vision  är  tänkt  att  fungera  som  policystöd  för  att  motivera  och  legitimera  utvecklingen  av  
exempelvis mer hållbara transportsystem och utgår från att all kommunal planering sker 
klimatmedvetet, med fokus att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till framtida 
klimatförändringar. Klimatvisionen fastslår också att man alltid ska välja förnybara energikällor inom 
transport-och energisystem. 
 
Ett ytterligare resultat från samarbetet mellan Norrköpings och Linköpings kommuner är en 
gemensam utvecklings-och samverkansplan, där det finns ett antal mål som rör regionen (Samverkan 
Norrköping Linköping, 2010). Dessa handlar bland annat om målsättningar kring regionens 
invånarantal, sysselsättningsgrad, attraktivitet samt att marknadsföra Norrköping-Linköping som den 
klimatsmarta regionen.  
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Tanken med denna plan är att hantera och se kommunerna utifrån ett större systemperspektiv samt 
att den ska bidra till att skapa arenor och mötesplatser för samverkan där ramvillkoret är hållbar 
utveckling. Ett av de sex strategiska insatsområden som formulerats utifrån utvecklings-och 
samverkansplanens övergripande mål handlar om att man ska utveckla transportsystemen, vilket 
preciserats i de fyra åtgärdsområdena; 
 

· arbeta för dubbelspårsjärnvägen Ostlänken,  
· åtgärder för bättre regional kollektivtrafik,  
· utreda vad kollektivtrafiken betyder för regional tillväxt 
· arkitekttävling samt konsttävling för utformning och utveckling av resecentra i Norrköping 

och Linköping  

Från och med årsskiftet 2011/2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft, vilket bland annat innebär 
instiftandet av en regional kollektivtrafikmyndighet. Östergötlands läns kommuner har fattat ett 
principbeslut att Landstinget i Östergötland från och med 1 januari 2012 ska utgöra 
kollektivtrafikmyndighet för all allmän regional kollektivtrafik inom länet och för den 
länsöverskridande trafiken (Landstinget i Östergötland, 2011). Tanken med den nya lagstiftningen är 
att den ska ha ett tydligt resenärsperspektiv. Som det såg ut innan den nya lagstiftningen trädde i 
kraft, stod landstingen för all kollektivtrafik mellan kommuner, medan kommunerna stod för den 
inomkommunala trafiken. Med den nya lagstiftningen kommer den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten att ansvara för all planering av kollektivtrafiken. Den regionala 
utvecklingsplanen (RUP) kommer att bli ett viktigt dokument när det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet ska skrivas.  En av respondenterna i den här inventeringen menade att 
några av de viktiga frågorna att diskutera och ta ställning till i utformningen av 
trafikförsörjningsprogrammet kommer att handla om kollektivtrafikens betydelse för regional tillväxt 
samt strategier för att önskade effekter ska uppnås. När den här rapporten skrevs hade den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten inte tillträtt och det är därför för tidigt att säga något om omställningen 
till den nya organiseringen kring länets kollektivtrafik och hur det påverkar möjligheterna för 
Norrköpings kommun att påverka transportsystemets utveckling att bli mer integrerat och hållbart. 
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Lokalt	
De initiativ och strategier som finns på nationell och regional nivå har inverkan på det som händer 
lokalt, d.v.s. i Norrköpings kommun som geografiskt avgränsat område. Som nämnts tidigare har LIP 
och KLIMP-satsningarna bidragit till att påskynda etableringen av biogasdrift av fordon samt till 
folkbildningsinsatser kring hållbart resande medan projektet Den Goda Staden har tydliga kopplingar 
till det s.k. Norrköpingspaketet (Norrköpings kommun, 2004), vilket kommer att beskrivas i detta 
underkapitel.  
 
I Norrköpings kommuns framtidsvision, Det goda livet finns i Norrköping 2030, står det en hel del om 
ambitionerna relaterat till ett hållbart transportsystem. Bland annat poängteras vikten av 
tillgänglighet, tillgång till bra kommunikationer, miljöanpassad kollektivtrafik samt satsning på 
miljöanpassade transporter. Visionen utgör utgångspunkten för alla planer, riktlinjer och mål inom 
Norrköpings kommun. Figur 3 illustrerar hur visionen kopplar till mål och riktlinjer som är till för att 
styra mot ett mer hållbart transportsystem (utifrån riktlinjerna för trafik; Norrköpings kommun, 
2011b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Översiktlig bild av styrdokument som påverkar trafik och 
transportsystemutvecklingen i Norrköping (Norrköping, 2011b). 
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För att konkretisera visionen har kommunfullmäktige identifierat 6 prioriterade målområden och 
inom dessa utformat 23 mål (Norrköping, 2011c). Dessa gäller för mandatperioden 2011-2014. 
Målområdet ”Den gröna staden” innehåller ett mål som är direkt kopplat till en mer hållbar 
utveckling av transportsystemet: 
 
 ”Behovet av transporter i kommunen ska minska och de transporter som sker ska vara så hållbara 
som möjligt” (Norrköping, 2011c) 
 
I arbetet för att nå detta mål ska årliga redovisningar göras som redovisar hur såväl 
kommunstyrelsen som stadsplaneringsnämnden och tekniska nämnden gjort insatser för att minska 
transportbehovet i Norrköping. Det finns också målsättningar att minska biltrafiken i centrala 
Norrköping och öka cykeltrafiken jämfört med referensåret 2010. Ett ytterligare stöd i detta arbete är 
kommunens riktlinjer för trafik (som kommer beskrivs mer i detalj i stycket nedan om lokal 
trafikplanering), som kan ses som en del i översiktsplanen. Som stöd till riktlinjerna för trafik har 
stödjande riktlinjer utformats. Dessa är fokuserade på tex. trafiksäkerhet och kollektivtrafik. Nyligen 
har även ett arbete kring cykeltrafik och kring parkering inletts för att ytterligare stötta kommunens 
strävan efter ett mer hållbart transportsystem. 
 
I juni 2011 antog Norrköpings nya riktlinjer för trafik (Norrköpings kommun, 2011b). Dessa syftar till 
att uppnå ambitionen om ett hållbart trafiksystem och bygger på fyra övergripande mål: 
 

1. Minska antalet allvarligt skadade och döda i trafiken 
2. Kraftigt öka andelen resor med de prioriterade trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik och 

minska andelen resor med biltrafik 
3. Underskrida med marginal miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar samt riktvärdena för 

buller 
4. Öka kommunens attraktivitet, trygghet och tillgänglighet genom ett trafiksystem som 

samspelar med omgivningen 
 

Riktlinjerna för trafik utgår från Norrköpings framtidsvision 2030 och ska styra den lokala 
utvecklingen av infrastruktur i samspel med andra gällande styrdokument. Riktlinjerna beskriver 
förhållningssätt eller ledstjärnor för trafikplaneringen i Norrköpings kommun, i syfte att utveckla ett 
mer hållbart transportsystem. Godstrafik berörs endast ytligt i dessa riktlinjer, som i huvudsak 
fokuserar gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik samt biltrafik. 

I Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun presenteras ett antal planeringsverktyg som ska 
underlätta och bidra till att trafikplaneringen i Norrköping blir mer långsiktigt hållbar (Norrköpings 
kommun, 2011b). Ett av dessa verktyg är fyrstegsprincipen som innebär en stegvis prövning av 
förbättringsåtgärder i transportsystemet. Denna utvecklades av dåvarande Vägverket men används 
nu som en allmängiltig metod. Fyrstegsprincipen utgår från en helhetssyn där planering utifrån 
människors behov och miljönsbegränsningar står i fokus. Tanken är att Norrköpings kommun med 
hjälp av fyrstegsprincipen steg för steg ska analysera potentiella lösningar på trafikproblem. Det 
andra trafikplaneringsverktyget som presenteras i Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun är en ny 
prioriteringslista vid stads- och trafikplanering.  Enligt prioriteringslistan skal man prioritera enligt 
följande:  

1. Gång och cykel 
2. Kollektivtrafik 
3. Biltrafik  
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Prioriteringen är dock beroende av de geografiska förutsättningarna och kan därför se olika ut i olika 
delar av kommunen. Att bilen har låg prioritet i listan har, enligt trafikplaneraren, diskuterats flitigt av 
kommunpolitiker och lett till heta debatter. Många politiker många anser att bilen bör ha högre 
prioritet. Ett exempel på detta är när tekniska nämnden beslutade att höja parkeringsavgiften för de 
kommunägda parkeringarna i Norrköpings innerstad. Detta väckte inte bara känslor i de politiska 
leden utan även bland företagare, intresseorganisationer och inte minst bland privatpersoner. 
 
Det tredje trafikplaneringsverktyget som riktlinjerna beskriver är Hållbart resande (se Figur 4).  Inom 
hållbart resande arbetar Norrköpings kommun mycket med att förändra attityder genom 
informationskampanjer av olika slag.  
 
 

 
 
Figur 4. Schematisk modell över hörnstenarna i Hållbart resande (Norrköping, 2011b, 
Inspirerad av SKL och Trafikverket,  2010). 
 
 
Hållbart resande är en process som för Norrköpings del har utvecklats från projekt till något 
verksamhetsintegrerat  via  bl.  a.  LIP,  KLIMP  och  Den  Goda  Staden.  Det  är  en  metodik  för  
beteendepåverkan och hållbar planering och utgår från att ett hållbart transportsystem bygger på en 
kombination av åtgärder inom fyra olika perspektiv: 

· Regleringar och ekonomiska styrmedel 
· Teknisk utveckling 
· Fysisk planering och fysiska åtgärder 
· Beteendepåverkan 

 
Med hållbart resande avses resande och transporter som är effektiva och bra för såväl ekonomi och 
samhällsutveckling som för hälsa och miljö (SKL och Trafikverket, 2010). Konkret handlar det om att i 
första hand gynna icke motoriserad trafik som cykel, gång, och kollektivtrafik. I andra hand handlar 
hållbart resande om att effektivisera den bilanvändning som trots allt existerar. Det kan exempelvis 
handla om bilpooler, samåkning eller att ställa om trafiken till mer miljövänliga bränslen.  
 
I Norrköpings tätort eftersträvas en ökad täthet och befolkning samtidigt som kommunen arbetar för 
att öka förbindelserna till landsbygden och till omkringliggande städer.  En ökad urbanisering och 
täthet i staden ställer höga krav på rörelsefriheten och kollektivtrafiken. Man vill skapa en trygg och 
säker stadskärna med god tillgänglighet (Norrköpings kommun, 2002; Norrköpings kommun, 2011b). 



25 
 

Enligt Riktlinjerna för trafik i Norrköpings kommun ska transportleder utanför de centrala delarna av 
staden vara prioriterade stråk för biltrafiken. Genomfartstrafik genom centrum och i övriga delar av 
Norrköping ska undvikas.  Som exempel planerar man för att godstrafik som ska till Händelö inte ska 
dras genom staden utan via den planerade Norrleden till Händelöområdet.  
 
Norrköpings kommun hade, vid tidpunkten då denna studie genomfördes, ingen parkeringsstrategi 
och nuvarande parkeringsnorm är från 1984 (Norrköpings kommun, 2011d). Kommunen planerade 
att initiera en process för att uppdatera normen samt att skapa en parkeringsstrategi efter det att 
”Riktlinjerna för trafik i Norrköpings kommun” godkänts i fullmäktige. Strategin ska, enligt 
trafikplaneraren, visa hur parkeringsplanering kan integreras i stadsplaneringen. Tanken är att den 
ska kunna användas som ett verktyg för att uppnå målen om hur färdmedelsfördelningen ska se ut i 
Norrköping. Strategin ska även behandla hur boendeparkering och avgiftsnivåer ska utvecklas. En 
norm för cykelparkeringsplatser ska också integreras i parkeringsnormen. 
 
I den framtida parkeringsstrategin skall det, enligt trafikplaneraren, också ingå att utöka antalen 
pendelparkeringar i kommunen. Syftet med pendelparkeringar är att få bort trafik i centrum genom 
att upprätta parkeringar utanför centrum nära till kollaktivtrafikknutpunkter med bra 
anslutningsmöjligheter. I Norrköpings centrum finns ett City- P system som innebär att man kan 
parkera på alla allmänna avgiftsbelagda parkeringsplatser som är anslutna till City – P med samma 
biljett. Parkering och parkeringsavgifter har, som indikerats tidigare rört upp många känslor i 
kommunen och de gav även uppbåd till stor medial uppmärksamhet i form av tidningsartiklar, 
insändare och debatt i Norrköpings tidningar under våren 2011.  
 
Enligt Riktlinjerna för trafik i Norrköpings kommun ska kollektivtrafik ha högsta prioritet vid resor 
som är längre än 2-3 km. Det innebär att kollektivtrafiken i innerstaden ska prioritet då fler trafikslag 
konkurerar om gaturummet. Detta sker genom bussvägar, signalprioritet, separata körfält, banvallar 
och i vissa fall planskildhet mot övriga trafikslag (Norrköpings kommun 2011b).   
 
Idag arbetar man mycket med den för staden speciella spårvägen. Spårvägen har funnits i Norrköping 
sedan 1904 och staden är en av få som har spårväg i Sverige. Busstrafiken kom först på 1920-talet 
och sedan dess har spårvägen och bussar tillsammans utgjort kollektivtrafiksystemet i Norrköping 
(Norrköpings kommun, 2011d). Vidare står det i framtidsvisionen för Norrköping 2030 att; 
 
 ”Norrköping skall leda en utveckling mot en väl utbyggd miljöanpassad kollektivtrafik med spårvägen 
som grund, kompletterad med bussar drivna med förnybart bränsle. I det framtida 
transsportsystemet samspelar miljömässiga, ekonomiska och sociala värden med 
varandra…”(Norrköpings kommun, 2008b).  
 
Spårvagnstrafiken utgör en viktig del i stadens utvecklingsstrategi och utifrån beräkningar gjorda 
2009 utgjorde spårvägstrafiken ca 45 % av den totala kollektivtrafiken (Tornberg, 2009). De senaste 
åren har man arbetat för att dra nya linjer och det finns planer på att förlänga spårvägen söderut från 
Söder Tull mot Ringdansen i Navestad (Norrköpings kommun, 2011e). Enligt de intervjuade på 
Norrköpings kommun fanns det på lång sikt dessutom planer på, eller i åtminstone idéer till att lägga 
linjer så långt som till Linköping, Finspång och Söderköping. De nämner också att man vid planering 
försöker ta hänsyn till eventuella spårvägsdragningar som kan göras i framtiden, dvs. lämnar plats i 
gaturummet för eventuella förändringar. Trafikplaneraren nämner dessutom att de ofta i första hand 
på prov lägger busslinjer på sträckor där man vill lägga en spårlinje. På så viss går det undersöka om 
det finns underlag, var gäller trafikanter, på den planerade sträckan. Kollektivtrafiken i Norrköping är 
miljöanpassad och drivs av förnyelsebar energi, spårvagnarna går på grön el som kommer från lokala 
vattenkraftverk och innerstadsbussarna drivs av lokalt producerad biogas (Norrköpings kommun, 
2011e).  
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Norrköpings läge och förutsättningar har gjort att kommunen gärna marknadsför sig som ett 
logistiskt centrum eller som en intermodal nod i trafiksystemet (Norrköpings hamn & Stuveri AB, 
2011). Därför är transportsystemets utformning och infrastruktur av stor vikt för kommunen som 
arbetar aktivt med att förenkla trafik- och varuflöden till,  från, eller genom, Norrköping. En stor del 
av det arbetet görs inom projektet Norrköpingspaketet som syftar till att vidareutveckla kommunen 
som intermodal nod. Mycket av det intermodala tänket utgår från hamnen som trafiknod, med 
huvudfokus kring hur Norrköping kan utvecklas som en logistisk hub. Arbetet inom 
Norrköpingspaketet har inte till huvudfokus att bidra till att utveckla ett mer hållbart 
transportsystem (utifrån de tre perspektiven i hållbar utveckling) utan syftar snarare till att försäkra 
staden om att ha en långsiktigt hållbar transportlösning (där hållbar avses att det ska fungera och 
tillgodose de transportbehov som finns och kommer att finnas nu och många år framöver). 
Norrköpingspaketet  har  haft  och  kommer  troligen  att  ha  en  stor  betydelse  för  utvecklingen  av  
Norrköpings transportsystem och dess utveckling, så därför har vi valt att beskriva detta initiativ i den 
här rapporten trots att det inte har ett uttalat hållbarhetsfokus i den bemärkelse som är huvudfokus 
för studien. 
 
Arbetet med Norrköpingspaketet initierades i juni 2001 och är ett samarbetsprojekt mellan 
Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland, Regionförbundet 
Östsam, Etablering Norrköping (tidigare Norrköpings Transportcentrum AB), Norrköpings Hamn- och 
Stuveri AB samt Norrköpings kommun (Norrköpings kommun, 2004; 2011f). Paketet innebär fyra 
strategiska infrastruktursatsningar/åtgärder (Norrköping, 2004): 

1. Väganslutning till Norrköpings hamn (Norrleden) 
2. Ny spåranslutning till Norrköpings hamn (kombiterminal, Kardonbanan) 
3. Upprustning av riksväg 51 (förbifart Svärtinge) 
4. Breddad inseglingsränna till Norrköpings hamn 

 
Dessa åtgärder är alla kopplade till väg, järnväg och sjöfart. Ingen åtgärd är kopplad till flyget. 
Norrköpingspaketet bidrar till att uppfylla TEN-T (Trans European Networks Transports) -målen och 
har också beviljats EU-medel för studier och genomförande.  Syftet med TEN-T är att förbättra gods- 
och persontransporter inom Nordiska Triangelns transportkorridor för att överbrygga de nordiska 
ländernas något avskärmade läge gentemot den europeiska kontinenten (EU, 2011).  
 
Norrköpingspaketet består inte bara av ett dokument med strategiska åtgärder, utan även av en 
arbetsgrupp där företrädare för de organisationer som initierade arbetet 2001. Denna grupp träffas 
fyra gånger om året för att diskutera utvecklingen inom de fyra delprojekten samt för utbyte av 
erfarenheter. Nätverkandet upplevs av flera som ett av de viktigaste syftena med dessa möten. 
Mötena upplevs bidra till flera nyttor för de deltagande organisationerna. Dels bidrar det till 
omvärldsbevakning eftersom man får information av vad de andra lokala aktörerna arbetar med, och 
dels gynnar det samverkan mellan olika aktörer och organisationer.  När den här studien 
genomfördes fanns det inga företagare representerade i arbetsgruppen och det fanns inte heller 
något forum för att kommunicera gruppens arbete med näringslivet. 
 
Av de fyra delprojekt som ingår i Norrköpingspaketet hade två slutförts vid tidpunkten för den här 
studien; upprustningen av riksväg 51 (2010) samt breddning av inseglingsrännan (2011). 
Kardonbanan har varit mycket diskuterad, men enligt en av respondenterna är det troligen det 
projekt som kommer att realiseras härnäst. För att göra den järnvägsdragningen behöver 
arkeologiska utgrävningar göras och man hittade flera intressanta fynd, vilket fördröjer möjlig 
byggstart. Dock, menar samma respondent, är det inte troligt att Kardonbanan kommer att börja 
byggas förrän tidigast 2019. Väganslutningen till Norrköpings hamn är beroende av statliga medel för 
att  förverkligas,  och  det  är  flera  andra  projekt  som  är  beroende  av  detta  (som  t.ex.  
dubbelspårsjärnvägen Ostlänken).  
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Norrköpings kommuns riktlinjer och principer för trafikplanering och infrastrukturplaneringsprinciper 
upplevs ofta går stick i stäv. Det beror delvis på att såväl fyrstegsprincipen som 
prioriteringsordningen främst fokuserar persontrafik och inte godstrafik. 
 
Vid ett besök i Norrköping uttryckte infrastrukturministern att det kan vara svårt att få till flera stora 
infrastruktursatsningar samtidigt och att detta snarare leder till konkurrens än synergier, vilket kan 
leda till att man inte slutför något av projekten (NT, 2011). Det håller inte en av respondenterna med 
om eftersom det finns en tydlig koppling mellan de fyra satsningarna inom Norrköpingspaketet. 
Norrleden nämns som exexempel; det kan vara en fördel att bygga Norrleden innan 
dubbelspårsjärnvägen Ostlänken eftersom byggnationen av den nya rälsen kommer att skära av en 
viktig genomfartsled.  
 
Kommunen har ett relativt stort handlingsutrymme när det gäller infrastrukturen, samtidigt som det 
är begränsat av nationella strategier och beslut när det gäller större satsningar, menar en 
respondent. Norrköpings kommun strävar efter att vara en attraktiv stad för etablering av företag 
och då är det också viktigt att det finns utbyggd och fungerande infrastruktur som tilltalar företagen. 
Kommunens roll i detta, säger en av logistikexperterna i kommunen, är att tillhandahålla 
infrastrukturen för företagen, för aktörerna kan bara erbjuda lösningar till sina kunder om 
infrastrukturen finns där. Kommunen skulle kunna vara initiativtagare till t.ex. att utforma 
samlastningslager och deltagandet i ett citylogistikprojekt för effektivare godstransporter i staden. 
Det involverar många aktörer vilket kräver samordning.  

Internt	
Som nämnts tidigare arbetar Norrköpings kommun för att öka antalet hållbara transporter, som 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. En del i detta är att ställa om kommunens egna resor. Det finns bland 
annat riktlinjer för tjänsteresor och klimatkrav på kommunala resor och transporter. Kommunen har 
också en bilpool med miljöbilar som de kommunala medarbetarna kan använda sig av.  Syftet med 
bilpoolen är att effektivisera användandet av de bilar som finns i kommunen. Genom bilpoolen 
behövs inte lika många bilavtal där bilarna står stilla på parkering långa tider (Norrköpings kommun, 
2011g). Målet är, enligt de intervjuade, att fler i framtiden ska ha tillgång till bilpool, dels att andelen 
bilar och användare skall öka för den egna interna bilpoolen men också att få en privat aktör att 
upprätta en bilpool för kommunens invånare. Andra idéer som diskuterades under intervjuerna var 
samlastningslager och klimatkompensation för kommunens egna transporter.  
Förhoppningen är, enligt en av de intervjuade, att om man väljer att etablera ett samlastningslager, 
kommer godstransporterna i stadskärnan skall minska. Detta skulle göra det möjligt för kommunen 
att optimera sina transporter genom att ha hög lastningsgrad och bra rutter. Att upprätta ett 
samlastningslager för kommunens egna transporter innebär att man sätter upp ett lager utanför 
stadskärnan ditt alla kommunens leveranser anländer för omlastning och vidare distribution. 
 
Flera av de intervjuade upplever att det finns ett ökat engagemang för hållbarhetsfrågor i 
organisationen nu jämfört med för några år sedan. Dock upplever någon att det finns för lite 
möjligheter tids-och resursmässigt att samverka och utveckla arbetet till att bli ännu mer strategiskt. 
Under de senaste åren har Norrköpings kommun reviderat sin styrmodell och det finns 
förhoppningar om att den nya styrmodellen kommer att leda till ökad samverkan mellan 
förvaltningarna. Den politiska inställningen är att kommunen ska gå före och visa på gott exempel 
när det gäller hållbarhetsarbete. Dock har det på kommunstyrelsenivå saknats en plattform för att 
diskutera dessa frågor. Några tjänstemän upplever att de inte har kopplingen till politiken längre, 
vilket delvis kan bero på de nya riktlinjerna som säger att det är cheferna som ska sköta kontakterna 
med politikerna.  
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Det finns en rad interna riktlinjer för en intern omställning till ett mer hållbart resande. Riktlinjen för 
drivmedelskrav för kommunala transporter lanserades 2007 och var därmed först att implementeras 
i organisationen. Där slås det fast att förnybara drivmedel ska användas i alla lägen. Detta berör 
främst upphandlingsenheten eftersom det är de som köper in fordon och transporttjänster.  
 
”kommunen ska, i den mån det är möjligt, ställa krav på förnybara drivmedel och verka för 
miljöanpassade transportkedjor” (Norrköpings kommun, 2007a) 
 
Ett par månader senare, samma år som riktlinjen för drivmedel antogs, fastställde kommunstyrelsen 
en riktlinje om klimatkrav på kommunala resor och transporter (Norrköpings kommun, 2007b). I den 
fastslås att klimatkrav ska ställas på såväl upphandlare transporttjänster av gods och personer som 
användande av resor i tjänsten (inklusive tjänstefordon). I riktlinjen rekommenderas även att 
klimatanpassning av resor till och från arbetet eller förtroendeuppdraget ska klimatanpassas för såväl 
tjänstemän som förtroendevalda. Denna riktlinje kom att bli omdebatterad eftersom den upplevdes 
inskränka på de anställdas och förtroendevaldas integritet. Under 2008 revideras och antogs en 
riktlinje för tjänsteresor och hotellbokningar som gäller både tjänstemän och förtroendevalda 
(Norrköpings kommun, 2008c). Syftet med denna riktlinje är att påverka de anställdas och 
förtroendevaldas resor i tjänsten och till och från arbetet så att de får så att hänsyn tas till såväl 
miljöpåverkan som kostnader, effektivitet och säkerhet. Till denna riktlinje finns en bilaga med en 
checklista för resan där den anställde/förtroendevalda först och främst ska motivera resan (d.v.s. om 
en fysisk resa är nödvändig). Resenären får instruktioner för vad som gäller för val av färdmedel vid 
långa respektive korta resor samt hur man kan/får använda bilpoolen etc.  
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Externa	privata	aktörer–exempel	från	logistikbranschen	
Det finns många olika aktörer som är intressanta att studera utifrån ett transportsystemperspektiv. I 
den här rapporten har vi valt att fokusera på några av de logistikföretag som är verksamma i 
Norrköping för att få en uppfattning om deras syn på miljö-och hållbarhetsfrågor samt hur de 
uppfattar kommunens roll för ett mer integrerat och hållbart transportsystem. 
 
Beskrivning av företagen 
Företagen som deltagit i studien har haft olika inriktning för sin verksamhet; en del har egna 
transportbärare medan andra endast är speditörer dvs. de köper upp sina transporter för sina 
kunders räkning. Green Cargo, Schenker, Green Carrier, GeodisWilson och DHL är verksamma på den 
globala marknaden medan Alltransport och Norrköpings hamn & stuveri AB har ett mer regionalt 
eller lokalt fokus för sin verksamhet. Postnord är verksam i hela Norden medan Servera är ett 
nationellt företag. De globala företagen tillhandahåller i regel fler antal tjänster utan specifikt 
branschfokus för sin verksamhet medan de företag, som studerats, som är nationellt verksamma, 
fokuserar på en speciell bransch eller upplägg. Servera, exempelvis, är en grossist till restaurang och 
storhushållsmarknaden och Alltransport är ett transportförmedlingsföretag uppdelat i; Bygg & 
Anläggning, Fjärr & Distribution samt Tank & Miljötransporter (för mer information om företagen, se 
Bilaga 5). 
 
De flesta av de stora företagen som intervjuats har en miljö - och kvalitetschef på nordisk eller 
nationell nivå samt regionala och lokala miljösamordnare som följer upp och rapporterar miljö-och 
hållbarhetsarbetet. Samtliga företag som studerats var certifierade enligt ISO 14 001 och en del av 
företagen hade även andra certifikat och miljömärkningar (Green Cargos kunder hade exempelvis 
fått Bra miljövals märkning). Hamnen hade inga märkningar men styrdes istället av strikta 
verksamhetstillstånd, ex. för farligt gods, som huvudsakligen utfärdats av länsstyrelsen.   
 
Transportslag för godstransporterna i de studerade företagen  
Företagen använde sig, nationellt sett, av alla typer av transportmedel som flyg, lastbil, tåg och 
sjöfart. Nationella transporter till och från Norrköping angavs främst ske via lastbil och tåg. 
Norrköpings hamn nyttjades, vid tiden för studien, framförallt som exporthamn för regionens 
basindustri, medan flygplatsen inte används alls av logistikföretagen. De intervjuade nämnde att man 
försöker styra mot sjöfart och tåg eftersom det ansågs mer energieffektivt och att järnväg och båt är 
betydligt effektivare än lastbil vid längre sträckor. Dock upplevdes tidsperspektivet som ett problem 
som kopplas till tågtransporter. Det tar ofta längre tid att frakta på järnväg inom Sverige i jämförelse 
med lastbil.  Det kunde, enligt respondenterna, bero på ineffektivitet i järnvägen med flaskhalsar, 
inväntning av tåg och omkopplingar. De nämnde också att det är viktigt att vara ute i god tid om man 
vill lägga en ny linje då turerna på spåren planerades 6 månader i förväg.  
 
En  av  de  intervjuade  betonade  vikten  av  att  inte  ska  stirra  sig  blind  på  att  tåg  alltid  är  bäst  ut  
miljösynpunkt, speciellt inte sett utifrån ett geografiskt gränsöverskridande perspektiv. 
 
”ser man till Europa är tåg inte alltid det mest miljövänliga alternativet, i exempelvis Tyskland drivs 
järnvägen i många fall av kolkraft vilket innebär stora koldioxidutsläpp.”   
(Miljö- och kvalitetschef, DHL) 
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Miljöanpassning av transporter och andra miljöförbättrande åtgärder  
Utöver att styra över transporter till järnväg och sjöfart, arbetade logistikföretagen även aktivt för att 
på andra sätt miljöanpassa sin verksamhet.  Några exempel på sådana åtgärder som nämndes under 
intervjuerna var; ruttoptimering, miljöanpassning av drivmedel, hög lastningsgrad, användning av 
samlastningslager eller kombiterminaler, citylogistiklösningar, intermodala lösningar, samt eco-
driving. Vad företagen valde att fokusera på hade en tydlig koppling till den typ av transporter man 
erbjöd sina kunder. De företag som levererade varor till verksamheter i stadskärnor fokuserade gärna 
samlastningslager och citylogistik, medan de transportbolag som hade mer långväga transporter 
hade sitt fokus på ruttoptimering, drivmedel och på att styra om sina transporter till sjöfart och 
järnväg.   
 
Norrköpingspaketet  upplevs,  av  fler  atkörer,  ha  varit  en  viktig  process  och  aktör  för  att  stärka  
Norrköping som en intermodal nod och för att förbättra och underlätta för mer hållbara transporter. 
Norrköpingspaketet har haft särskilt fokus på hamnen. Den intervjuade i hamnen nämnde att det är 
viktigt att behålla öppna ytor i anslutning till hamnen om någon industri skulle vilja lokalisera sig i 
Norrköping, ytor i hamnen ökar attraktionskraften eftersom det då blir enkelt att 
importera/exportera varor för industrier.  
 
Projektet Kardonbanan inom Norrköpingspaketet innebär att elektrifiera järnvägsspåret mellan 
Norrköpings station och hamnen, samt dra om det på ett mer miljöanpassat sätt. I dagsläget finns 
det ett järnvägsspår från stationen i Norrköping ned till hamnen via kombiterminalen i 
Pampushamnen. En av de intervjuade nämnde att det befintliga spåret i inte är särskilt 
kostnadseffektivt eller miljövänligt eftersom spåret går på diesel och inte el. Det innebär att gods 
som kommer till Norrköpings station (via järnväg på el) måste lastas över till dieselspåret ner till 
hamnen.  Detta är varken miljövänligt eller kostnadseffektivt och många väljer, enligt den 
intervjuade, att köra diesel hela vägen för att inte behöva lasta om.  
 
Många av de intervjuade pratade om kommunala samlastningslager som ett bidrag till utvecklingen 
av ett mer hållbart transportsystem. När denna studie genomfördes hade ett samarbete mellan 
universitetet och Norrköpings kommun inletts kring detta för att identifiera potential och möjligheter 
för en etablering av samlastningslager i Norrköping. En del av förtagen som intervjuats för den här 
studien  var  dock  kritiska  till  detta  och  menar  att  det  inte  behöver  vara  det  mest  miljövänligaste  
alternativet. Trots att transportbolagen transporterar till samlastningslagret återstår många 
transporter till de privata aktörerna i staden, det skulle kunna innebära en lägre lastningsgrad trots 
att det är något man arbetar för att motverka.  
 
”Man måste ha med sig att livsmedel är något extra komplicerat, det ska konsumeras av människor 
och då är det viktigt med matsäkerhet. Det måste man ha med sig om man ska arbeta med 
kommunala samlastningslager. Vi är speciallister på det här, det är man inte på kommunens 
distributionscentraler. Det perspektivet är jätteviktigt. ” (Miljö- och kvalitetschef, Servera)  
 
Drivkrafter i miljö – och hållbarhetsarbetet  
Många av de intervjuade nämnde att företagsledningen och ägarna har valt att satsa på miljö. 
Motivet uppgavs vara att man vill attrahera olika typer av kunder och att det ger ett dåligt rykte att 
inte ha något miljöarbete.  
 
”Har företaget hög profil i övrigt måsta man mer eller mindre satsa på miljön "  (Miljö  –  och  
kvalitetschef, Postnord). 
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Många trodde också att miljökraven kommer att bli högre i framtiden och därför gäller det att ligga i 
framkant, då det finns en viss konkurrenskraft i att agera proaktivt i miljösammanhang.  Det verkade 
dessutom finnas en vilja och ett genuint intresse för miljöfrågor hos de intervjuade.  
 
Flera av de personer som intervjuats nämnde att de under finanskrisen såg att miljöarbetet 
avstannade eller nästan dog. En orsak till det var att de upplevde att transportbranschen är en 
lågmarginalbransch med litet utrymme för kostsamma miljösatsningar. 
 
”Den ekonomiska krisen gav en otrolig prispress och nu har väldigt många aktörer svårt att hålla 
uppe priserna. Industrin tvingade ned priserna för de som körde för dem och sedan är det svårt att, 
trots högkonjunktur, höja priserna igen.  De har små marginaler samtidigt som man tvingas investera 
i mer miljöanpassade fordon. Det är svårt om man redan har en låg marginal i sin verksamhet.” 
(Marknadsansvarig, Norrköpings hamn & Stuveri AB) 
 
Att många av företagen är speditörer och inte har egna transporter gör det, enligt de intervjuade, 
svårare att ställa krav på transporterna.  De nämnde att åkerierna, speciellt de mindre, har små 
marginaler eftersom priset för frakten på varan är låg och de därför inte alltid har samma möjlighet 
som större företag att göra miljösatsningar. Det skulle exempelvis vara ekonomiskt omotiverat för ett 
litet åkeri att byta ut sina lastbilar till mer miljöanpassade fordon.  Speditörerna hade därför svårt att 
finna miljöanpassade transporter till sina kunder. Men om efterfrågan på miljöanpassade transporter 
från kunderna hade varit större, skulle detta vara ett mindre problem.  
 
Under de senaste åren upplevde de intervjuade att det skett en förändring på logistikmarknaden. 
Miljöarbetet ansågs ha börjat ta fart igen då alltfler kunder efterfrågade miljövänliga transporter. De 
kunder som efterfrågade miljöanpassade transporter har ofta en miljöanpassad profil i övrigt och 
marknadsför sig som ett grönt alternativ.  En av de intervjuade nämnde att den typen av företag 
beräknade att den ökade kostnaden som miljöanpassade transporter medförde, skulle återbetalas 
via det ökade antal uppdrag som företaget fick genom att erbjuda mer miljöanpassade alternativ.  
 
Samarbete mellan olika aktörer  
Företagen i den här studien hade, generellt sett, lite kontakt med varandra och med kommunen. Det 
samarbete som dock identifierades skedde främst genom projekt som initierats av andra aktörer. Ett 
sådant exempel är City-logistikprojektet som bedrevs i samarbete med Etablering Norrköping och 
Linköpings universitet. Företagen som intervjuats uppgav att de inte hade någon kontakt eller ytterst 
lite kontakt med kommunen, samt att det främst är marknadscheferna som skötte denna vid 
diskussioner kring potentiella etableringar i regionen. I övrigt hade företagen främst kontakt med 
kommunen vad gällde infrastrukturfrågor och vid upphandlingar.  
 
Eftersom flera av företagen som intervjuats var nationellt eller till och med globalt verksamma, låg 
många av de miljöförbättrande projekten som de deltog i på nationell eller global nivå som 
inkluderar många olika aktörer. Det kunde exempelvis röra sig om att tillsammans med något 
bensinbolag eller för någon fordonstillverkare, utveckla och pröva nya fordon och drivmedel. De 
stora logistikföretagen nämnde exempelvis att man arbetat med Dimetyleter (DME) tillsammans med 
Volvo, Evolution Diesel (Tallolja) tillsammans med Preem eller Raps metylester (RME) med okq8. De 
hade köpt eller prövat fordon som gått på dessa drivmedel för att utvärdera hur de fungerar. En 
anledning som en av de intervjuade nämnde, till att delta i den här typen av projekt var det var svårt 
att miljöanpassa stora fordon som lastbilar eftersom det upplevdes som svårare att hitta effektiva 
drivmedel för godstrafiken än för persontrafiken.  
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Problem och svårigheter i miljö- och hållbarhetsarbetet 
Det största problemet i transportbranschen vad gäller miljö var, enligt de intervjuade, de pressade 
priserna på transporter. Det ansågs medföra att mindre företag inte har samma förutsättningar som 
större till att agera miljöanpassat eftersom det inte finns utrymme för det inom deras ekonomiska 
ramar. Flera av de intervjuade nämnde att miljöaspekten i själva verket inte spelade så stor roll som 
man skulle kunna tro, utan i grund och botten är det priset som avgör vilket alternativ man 
tillhandahåller och som kunden väljer.  
 
”Miljöaspekten har mindre betydelse än vad många vill tro, det blev särskilt tydligt vid senaste 
lågkonjunkturen, då transportkostnaden framförallt hade en avgörande betydelse.” 
(Marknadsansvarig, Norrköpings hamn & Stuveri AB). 
 
Vidare upplevdes inte exportindustrin klara av att ställa samma miljökrav som importindustrin. 
Exporten  består  ofta  av  mer  lågvärdigt  gods  och  det  är  inte  en  slutkonsument  som  ska  köpa  det.  
Därför är priset mer avgörande på exportvaror än på importvaror. En del av företagen som var 
verksamma i hela Sverige och över kommungränser efterfrågade en systemsyn och ett systemtänk 
när man utvärderar logistiklösningar inom och framförallt mellan kommuner.    
 
”Det blir lite fel när olika kommuner tänker lite för snävt på sig själva, Posten skulle givetvis gynnas av 
en systemsyn och ett systemtänk när man kollar på logistiklösningar. ” (Miljö- och kvalitetschef, 
Postnord)  
 
Framtida utmaningar och lösningar 
Miljökraven kommer enligt,  många av  de intervjuade,  öka i  framtiden.  En av  de intervjuade trodde 
att det på sikt kan betyda att produktionen flyttar närmre konsumenten. De spådde också att de 
stora  företagen  kommer  att  mobilisera  och  blir  större  i  och  med  att  kraven  ökar,  då  de  mindre  
företag har fått allt svårare att hävda sig på marknaden.   
 
Flera av de intervjuade efterfrågade dessutom hårdare regelverk, och att samma förutsättningar och 
regler måste gälla för alla. Någon nämnde att det är konstigt att inte transportbolag är 
tillståndspliktig verksamhet när branschen har så stora utsläpp. En av respondenterna nämnde att 
Miljöbalken inte är tillräckligt uppdaterad och relevant. En orsak till detta angav han vara att det är 
svårt att kontrollera och räkna på utsläpp för transportbolag. Kraven måste, ansåg en av 
respondenterna, dels komma på nationell och Europeisk nivå men framförallt måste kraven komma 
från kunder och konsumenter. Transportföretagen är vinstdrivande och vill inte ställa om frivilligt om 
det inte finns en efterfrågan. Som företag tillhandahåller de, enligt de intervjuade, de tjänster som 
kunderna efterfrågar.  
 
Järnvägens  brister  i  tillgänglighet  kommer  att  vara  ett  problem  även  i  framtiden  tror  många  av  de  
intervjuade. Förhoppningen är att Sverige i framtiden satsar på transportkorridorer mellan de stora 
städerna och upptagningsområdena.  
 
”Om man kan etablera bra och tillförlitliga korridorer till de stora konsumtionsområdena eller stora 
geografiska områdena och ta bort fjärrbenen med lastbilstrafik och stoppa in tågpendlar i stället.” 
(Områdeschef, Green Cargo)  
 
Flera upplever att de problem som finns idag på järnvägen med dålig tillgänglighet och dåliga ledtider 
skulle minskas om man gjorde den typen av investeringar. Det kräver dock stora satsningar från 
nationellt håll för att en sådan vision skall bli verklighet, många aktörer måsta samverka och komma 
överens.  
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I Norrköpings hamn har man, som nämnts tidigare, redan gjort många intermodala satsningar genom 
att  dra  järnväg  ner  till  hamnen  och  till  terminalerna.  Att  det  går  att  lasta  om  till  och  från  olika  
transportslag i hamnen ökar intermodaliteten.  Marknadsansvarig i hamnen nämner att 
intermodalitet är ett otroligt viktigt begrepp och att det är där satsningarna måste ligga i framtiden.  
Det ska gå smidigt och vara effektivt att lasta om mellan de olika transportslagen.  
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Mediaperspektivet	
Under de två år (2010-2011) som forskningsprogrammet Hållbara Norrköping har pågått har, som 
tidigare nämnts, NT-publicerade artiklar som har relevans för forskningsprogrammet samlats in och 
sammanställts. Totalt har 188 artiklar, debattartiklar, insändare och ledare relaterade till transporter 
och trafikplanering identifierats. Tabell 1 redovisar de transportrelaterade artiklarna fördelade på 
trafikslag. Vägtransportartiklar har varit de vanligast förekommande, följt av artiklar om 
rälstransporter, flygtransporter, sjötransporter. Det är intressant att notera att en fjärdedel av 
artiklarna är insändare och att det bara har publicerats tre ledarartiklar som är transportrelaterade. 
Totalt handlade 64 artiklar (samt insändare) om kollektivtrafik (på väg och spårväg samt till sjöss).  
 
Tabell 1. Antal artiklar i NT fördelade på de olika trafikslagen under perioden 2010 till juni 
2012. 

Transportslag Totalt antal artiklar Totalt antal artiklar uppdelade på 
  artikel insändare debat

t 
ledare 

Vägtransporter 
 

132 
(varav 20 om kollektivtrafik) 

60 61 8 3 

Sjötransporter 
 

20  
(varav 5 om kollektivtrafik) 

20    

Flygtransporter 57 48 4 5  

Rälstransporter 
 

84 
(varav 39 om kollektivtrafik) 

66 11 7  

Infrastruktur generellt 
 

17 10 4 3  

TOTALT 310 204 80 23 3 
 
Av de artiklar som handlar om vägtransporter är handlar de flesta (120st) om persontransporter 
(privat och kollektiv), medan endast tolv handlar om godstransporter. Tjugo artiklar är 
kollektivtrafikrelaterade och 34 är relaterade till kommunens planer att fördubbla 
parkeringsavgifterna på de kommunala parkeringarna. Nästan hälften av de vägtransportrelaterade 
artiklarna består av insändare. Bland dessa finns ett stort antal insändare från upprörda invånare och 
företagare som reagerar på de höjda parkeringsavgifterna samt införandet av 
boendeparkeringsavgifter. Bland insändarna återfinns också ett flertal artiklar om upplevda problem 
med kollektivtrafiken.  
 
Sjötransportartiklarna är främst kopplade till Norrköpings hamn och den verksamhet och utveckling 
som sker där. Det handlar exempelvis om den muddring för att göra inseglingsrännan djupare som 
har gjorts inom ramen för Norrköpingspaketet. Totalt handlar fem artiklar om persontransporter till 
sjöss. De fokuserar alla Östgötatrafikens planering av och satsning på kollektivtrafik i skärgården. Inga 
insändare eller ledare har skrivits kring sjötransporter. 
 
Ett ganska stort antal artiklar har handlat om flygtrafiken och har då främst fokuserat problematiken 
kopplat till att ha två flygplatser i länet samt de utredningar som har gjorts kring dessa flygplatser. 
Kopplat till detta har NT publicerat en artikelserie kring flyget och dess betydelse för Östergötland. 
Under våren 2012 skrevs det en hel del om Skyways konkurs och att Norrköpings flygplats stod utan 
reguljärflygbolag samt rapportering kring de nya bolag som kommit att och kommer att trafikera 
Norrköpings flygplats.  
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Det finns inga artiklar i denna kategori som har en godskoppling, vilket inte är särskilt förvånande 
eftersom godsflyg till Norrköping är, som nämnts tidigare i rapporten, begränsat till att enbart 
omfatta islandshästar.  
 
De aritklar som NT publicerat om järnvägs och spårvägstransporter har främst fokuserat persontrafik. 
Endast sju artiklar handlar om godstrafik på räls. De flesta artiklar inom järnvägs-och 
spårvägstransportkategorin fokuserar problematiken kring tågförseningar, trängseln på spåren vilket 
orsakar problem i form av förseningar för persontrafiken samt om utvecklingen av spårvagnsnätet. 
Under våren/sommaren 2012 skrevs det även en hel del kring det förnyade intresset kring Ostlänken. 
Nästan hälften (39st) av artiklarna i denna kategori är relaterade till kollektivtrafiken och handlar 
främst om spårvägsutvecklingen i Norrköping samt Östgötatrafikens pendel mellan Norrköping och 
Linköping.  
 
Endast ett fåtal artiklar handlar om infrastrukturutvecklingen sett ur ett mer generellt perspektiv (se 
Tabell  1).  De  handlar  om  strategiska  frågor  som  hur  man  kan  planera  och  prioritera  vad  gäller  
projekterade och pågående och även nya förslag till infrastrukturutvecklingen. 
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Omvärldsinventering	
Sammanfattningsvis visade omvärldsinventeringen att det görs en hel del i Sverige, Europa och 
världen för att göra transportsystemen mer hållbara. Det identifierades en uppsjö av olika initiativ 
som fokuserade olika områden i transportsystemet och som involverade olika aktörer (se Bilaga 7 för 
överblick av de olika områden och initiativen). De initiativ som identifierats hade delvis olika fokus, 
inriktning och omfattning. En del initiativ hade exempelvis tydlig stadsplaneringsinriktning medan 
andra fokuserade beteenden eller hade en tydlig koppling till lagstiftning som t.ex. avgiftssanktioner 
och skatter. Det var framförallt i de större städer och regioner som innovativa initiativ på detta 
område identifierats, vilket är föga förvånande då de har större möjligheter såväl ekonomiskt som 
personalmässigt att göra den här typen av satsningar.  
 
Utgångspunkten för just denna studie har, som nämnts i metoden, varit att finna integrerade eller 
intermodala transportlösningar. Resultatet visar dock att det inte finns den mängd av integrerade 
lösningar som var förväntat. I huvudsak nämndes intermodalitet, integrering och sammankoppling av 
trafikslag framförallt i relation till godstrafik. Det rörde sig då om kombiterminaler, railportlösningar, 
samlastningslager och likande initiativ (se övergripande initiativ och begrepp samt godstrafikinitiativ i 
Bilaga 4) som förenklar överföring av gods mellan olika godsbärare och trafikslag (Flodén, 2007). I 
kollektivtrafiken och persontrafiken återfanns initiativ till intermodalitet främst i relation till 
effektivisering i tidtabeller för att förenkla övergången mellan olika avgångar. Centralt var också 
möjligheten att ta med sig cykeln på tåget eller bussen eftersom det till stor grad ökar effektiviteten 
och intermodaliteten (se kollektivtrafik- och cykelinitiativ i Bilaga 7). Eftersom initiativen som 
studerats framförallt hanterade enskilda delar i transportsystemet beskrivs det sammanfattade 
resultatet från inventeringen (som visas i Bilaga 4) uppdelat på kollektivtrafik, gång och cykel, person- 
och godstrafik.  

Kollektivtrafik		
Kollektivtrafikstrategier ingår i regel i alla transportstrategier för hållbar utveckling.  Att öka antalet 
resenärer som åker kollektivt utgör en viktig del i det hållbara transportsystemet. Många av 
initiativen och strategierna som undersökts syftar till att öka effektiviteten och samverkan i 
kollektivtrafiksystemet. Det rör sig då framförallt om att öka samverkan och bytesmöjligheterna 
mellan  linjer  och  transportslag,  dvs.  öka  intermodaliteten.  Det  är  viktigt  att  det  inte  endast  är  bra  
bytesmöjligheter på den lokala nivån utan att det också går lätt att bytta mellan regional/nationell 
kollektivtrafik och lokal kollektivtrafiken. Väsentligt är då samverkande taxor, biljett- och 
informationssystem (Vägverket, 2006). Pendlarparkeringar i utkanten av stadskärnor kan också 
utgöra ett komplement, då det underlättar att åka kollektivt med minskad bilism och 
parkeringsbehov i centrum som följd (se parkering i Bilaga 4)(ITDP, 2011). 
 
Viktigt att notera är att kollektivtrafikinitiativen är starkt beroende av strategier för gång- och 
cykeltrafik inklusive cykelparkering, strategiskt belägna resecentra, bytespunkter 
och hållplatser samt framkomlighet i gatu- och kollektivtrafiknätet.  

Cykel	–	och	gång			
Strategier för gång och cykel samverkar många gånger, då åtgärder inom cykelområdet ofta ger 
effekter på gångtrafiken och vise versa. Förbättring och utbyggnad av gång- och cykelvägar är mycket 
centralt i de initiativ för mer hållbara transportsystem som identifierats för den här studien. Ett 
exempel är att cykel- och gångvägar ska samordnas med gångstråk och fotgängarzoner vilket innebär 
att det inte alltid är självklart att man ska dra en gång- och cykelväg närmsta vägen (Vägverket, 
2006).  
Relevanta begrepp och initiativ som återkommer bland de initiativ som identifierats är; bikeroad, 
shared space, gröna cykelvägar, fotgängarzoner samt fotgängarstråk som innefattar gågator, 
gångstråk, torg, öppna platser, rekreationsstråk (se gång- och cykelinitiativ i Bilaga 7).  
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Många regioner har även börjat använda parkeringsstrategier som ett verktyg i stadsplaneringen. Det 
är inte längre självklart att alla ska ha tillgång till en parkering i staden utan många gånger försöker 
man minska antalet parkeringar för att därmed minska bilismen (ITDP, 2011). 
 
I många städer i Europa har man dessutom valt att prioritera cykel och gång före kollektivtrafik och 
persontrafik i stadsplaneringen. Det innebär att gång och cykel ska prioriteras vid konfliktpunkter i 
trafiksystemet där samtliga transportslag möts, och där markutrymmet är begränsat (Vägverket, 
2006). I övrigt handlar initiativ för cykel- och gång mycket om attityder och beteenden, begrepp som 
Mobility management, hållbart resande och ecomobility lyfter mjuka åtgärder för att få fler att gå, 
cykla  eller  att  åka  kollektivt  före  att  åka  bil  (se  gång,  värdegrund/beteenden  samt  cykelinitiativ  i  
Bilaga 7).  

Person-	och	godstrafik	
Många initiativ och samarbeten på området person- och godstrafik fokuserade miljöanpassning av 
fordon och bränslen (se persontrafik- och godstrafikinitiativ i Bilaga 7). Den här typen av initiativ 
drevs framförallt av privata aktörer som fordonstillverkare och bränsledistributörer men även av 
kommuner, städer och regioner.  Många kommuner, städer och regioner arbetade dessutom för att 
miljöanpassa sina egna transporter, t.ex. genom att byta ut tjänstefordon till mer miljöanpassade 
bilar. Att erbjuda bilpool för kommunens anställda eller för de boende i staden var också initiativ som 
man ser på många håll runt om i Sverige och Europa (se parkering och persontrafik i Bilaga 7). 
 
Hållbara initiativ inom godstrafiken relaterar, som tidigare nämnts, i många fall till intermodalitet och 
effektivisering av transportkedjorna. Det rör sig om citylogistikprojekt, samlastningscentraler, 
cargotram och kombiterminaler (se övergripande initiativ och begrepp samt godstrafikinitiativ i 
Bilaga 7). Många städer arbetar för att minska antalet transporter i stadskärnan genom 
citylogistiklösningar, genom att dra vägar utanför eller runt staden, införa speciella klockslag för 
varudistribution med mera. En del städer har dessutom upprättat samlastningslager utanför 
stadskärnan. Godstransporterna går då till samlastningslagret för att därefter samordnas och 
vidaredistribueras till kunderna i staden. Förhoppningen är att samlastningslagren ska ge en högre 
ruttoptimering samt en högre lastningsgrad (se godstrafik Bilaga 4)(Regeringens logistikforum, 2011).  
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Sammanfattande	reflektioner	
Den här inventeringen har, utifrån olika perspektiv, belyst aktörer och processer som har varit och är 
av betydelse för en mer hållbar utveckling av Norrköpings transportsystem. Utifrån det vi har sett, 
gör vi bedömningen att Norrköping är en proaktiv och aktiv kommun vad gäller strävan för att få ett 
mer hållbart transportsystem. Ett antal olika processer, både i nutid och historiskt sett, har 
tillsammans bidragit till detta. De nationella initiativ som Norrköping varit aktiv i (som tex. 
Klimatinvesteringsprogram, Uthållig kommun samt Den Goda Staden) har haft stor betydelse för 
kommunens anpassning mot mer hållbara transporter. Dessa upplevs inte enbart ha bidragit till ett 
ökat handlingsutrymme rent ekonomiskt för att genomföra åtgärder och projekt för att minska 
transporter och transporters miljöpåverkan, utan det har också resulterat i ökat erfarenhetsutbyte 
med andra kommuner samt upplevd förbättrad kommunikation med nationella myndigheter. Såväl 
intervjuer som styrdokument vittnar om att Norrköpings kommun har en tydligt uttalad vilja att göra 
transportssystemet mer hållbart, det märks inte enbart genom den prioriteringsordning som de nya 
riktlinjerna för trafik förordar, de interna riktlinjerna för resor, etableringen av bilpoolen samt krav på 
val av drivmedel, utan även genom att hållbart resande har blivit en permanent process istället för 
ett projekt. Kommunen visar också på en framåtanda genom att inte bara fokusera kommunens 
geografiska yta utan att även se sitt miljö-och hållbarhetsansvar i ett större perspektiv. Norrköpings 
och Linköpings gemensamma översiktsplan och klimatvision, som båda har tydligt hållbarhetsfokus, 
är två exempel på detta. Vidare är det en styrka att det finns lokal produktion av såväl biogas som 
etanol samt att Norrköping har ett etablerat spårvägssystem. Det betyder att det finns en 
infrastruktur för alternativa drivmedel för mer miljöanpassade transporter. Sammantaget betyder 
det att det finns processer som på olika nivåer stöttar och bidrar till att utveckla transportsystemet i 
Norrköping till att bli mer hållbart, såväl utifrån ett tekniskt perspektiv, ett ledningsperspektiv som 
ett medborgarperspektiv. Detta, tillsammans med det logistiskt sett gynnsamma geografiska läget 
och att många transportslag finns representerade i Norrköping gör att det finns potential för 
intermodalitet och ett mer integrerat och hållbart transportsystem.  
 
Om man reflekterar över de initiativ som identifierat som innovativa (i delstudien Omvärldsanalys) 
och Norrköpings arbete för hållbara transporter, visar det sig att det sig att många av de 
internationella exempel som identifierats studien är jämförbara med vad som redan görs i 
Norrköping eller som är på gång i Norrköping. Bland de initiativ som identifierats internationellt 
märks bland annat satsningar på att försöka samordna de olika trafikslagen genom att synkronisera 
tidtabeller, ha gemensamma biljettsystem samt att anlägga pendlarparkeringar. Vidare har 
prioriteringsordningar liknande den som Norrköping tillämpar, varit centrala i stadsplanering även i 
många andra europeiska städer. På godssidan fanns det, vid tidpunkten då denna studie 
genomfördes, diskussioner i Norrköping kring att etablera ett samlastningslager för att öka 
effektiviteten, säkerheten och minska den tunga trafiken i stadskärnan. Detta är något som många 
andra svenska kommuner redan har i drift (se tex. Björklund och Gustafsson, 2012) och något som är 
en växande trend även i andra delar i Europa (ITDP, 2011). 
 
Norrköpings Tidningar har publicerat en stor mängd transportrelaterade artiklar och insändare under 
den period då denna studie genomfördes. I snitt publicerades en artikel var tredje dag som kopplar 
till detta tema. Det har varit flera artikelserier kring t.ex. Ostlänken, kring Norrköpingspaketet samt 
kring Flygplatsen.  Vid en analys av vad som skrivs så visar det sig att transportrelaterade problem 
ofta är något som irriterar och upprör insändarskribenter. Det har under de senaste åren skrivits 
spaltmeter om pendeltrafik som inte fungerar (vilket försvårar ett hållbart resande) och om 
kommunens beslut att höja parkeringsavgifterna i stadskärnan. Det går inte att göra några djupare 
analyser eller dra några slutsatser kring detta, men det är ändå en intressant notering att transporter 
är något som berör många aktörer i samhället 
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Resultaten från den här studien indikerar att även om det finns många proaktiva initiativ och 
åtgärder för utvecklingen av ett mer integrerat och hållbart transportsystem, så är samverkan mellan 
dessa processer och mellan olika aktörer begränsad i praktiken. Det pågår många parallella processer 
och inte sällan är kommunikationen mellan processerna och dessa involverade aktörer bristfällig. 
Detta har vi observerat såväl för interna processer och aktörer som för externa. Ett exempel är 
särkopplingen mellan godstrafiksystemet och persontrafiksystemet. De nya riktlinjerna för trafik 
nämner godstrafiken endast övergripande och vid den tidpunkt då studien genomfördes fanns det 
inga riktlinjer för hur planeringen av godstrafik i staden samt persontrafik skulle kunna integreras för 
en säkrare och mer hållbar trafiksituation. En orsak till denna bristande helhetssyn skulle kunna vara 
att det är svårt att ha överblick över de initiativ, åtgärder och projekt som genomförs eftersom de är 
många och utförs av delvis olika (och privata) aktörer. Vidare är kommunens handlingsutrymme 
begränsat vad gäller att ställa krav på privata aktörer. Att det inte finns någon samverkan mellan 
godstransporter och persontransporter är dock extra intressant utifrån perspektivet att de 
(åtminstone delvis) har gemensam infrastruktur. Det finns en stor kunskap om transportsystem och 
teknikutveckling inom detta område i logistikbranschen som skulle kunna bidra med positiv och 
konstruktiv bidrag till den kommunala trafikplaneringen. Genom ökad samplanering skulle man 
kunna utveckla bättre anpassade trafiklösningar som är mer hållbara, såväl utifrån ett 
miljöperspektiv, som ett tekniskt perspektiv, ekonomiskt perspektiv och socialt perspektiv.  
 
Integration är en förutsättning för hållbar utveckling. Det går att arbeta med bara ett perspektiv i 
hållbar utveckling, utan man måste ta hänsyn till såväl ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter på ett integrerat sätt. Integration behöver inte bara betyda att man integrerar de olika 
hållbarhetsperspektiven eller aspekterna, utan kan även syfta till att ha integrerade processer och 
samverkande aktörer. Arbetet med hållbar utveckling är inte en angelägenhet för bara en aktör eller 
en organisation utan kräver samverkan mellan flera aktörer och processer. Men är integration något 
som alltid är bra? Resultat från tidigare studier visar att integration ofta förknippas med något 
positivt och att det är något eftersträvansvärt (Scrase och Sheate, 2002). Samma studie påpekar 
också risken med begreppet. För det första finns det en mängd olika typer av integration, och det 
finns en risk att man använder begreppet för att låta påskina ett seriöst och framåtsträvande arbete 
fast man i själva verket använder begreppet som en rökridå för den verkliga verksamheten och 
därmed hindra arbetet med utmaningarna för en mer hållbar utveckling. Integration betyder också 
ökad komplexitet och därmed svårigheter att styra (Emilsson och Hjelm, 2009). I ett 
transportsystemsammanhang är det många olika aktörer med olika agendor som ska samverka, och 
olika intressen att ta hänsyn till.  
 
Intermodalitet kan i denna kontext sägas vara synonym till integration och integrerade angreppssätt. 
Intermodalitet nämns ofta som lösningen för ett integrerat och mer hållbart transportsystem 
(Macharis mfl, 2011; Liao mfl 2010). I och med ökad integration kan transporterna utnyttjas mer 
effektivt vilket kan leda till minskad trängsel på tex. vägar, ökad säkerhet samt minskad 
miljöpåverkan. Intermodalitet är också något som i fler intervjuer och dokument nämns som en viktig 
hörnsten för ett mer integrerat och hållbart transportsystem. I Norrköpingsfallet har vi dock 
identifierat få fall av intermodalitet, och de vi identifierat är främst kopplade till godstrafik (som tex. 
kombiterminalen i Norrköpings hamn). För persontrafik är det tydligaste exemplet det gemensamma 
biljettsystemet inom kollektivtrafiken (att man kan använda sig av samma biljett på buss, spårvagnar 
och regionaltåg).  I den internationella utblicken identifierade vi också mycket få intermodala 
exempel där även persontrafik var involverad och vid en sökning på intermodalitet i vetenskapliga 
artiklar, identifierades främst artiklar som analyserade och beskrev detta utifrån ett 
godstransportperspektiv.  
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För att sammanfatta observationerna som gjorts med utgångspunkt från de processer och aktörer 
som är viktiga för ett mer hållbart transportsystem i Norrköping vill vi avsluta med att säga att det 
görs väldigt mycket på många olika nivåer och kommunen har antagit en rad roller på frivillig basis 
för att katalysera arbetet och för att ge såväl tekniska som mer ”mjuka” förutsättningar för att andra 
aktörer ska kunna transportera sig mer hållbart. Detta är en pågående process och det återstår 
fortfarande många utmaningar att övervinna i strävan för ett hållbart transportsystem. En 
förutsättning för att skapa ett mer integrerat och hållbart transportsystem i Norrköping är att vidga 
systemsynen och se de olika processerna och aktörerna i ett större sammanhang för att identifiera 
synergier, eventuellt dubbelarbete och mål/intressekonflikter. I detta ingår processer och aktörer 
relaterade till såväl persontransporter som godstransporter. En av de stora utmaningarna i detta är 
att definiera denna systemgräns eftersom transporter är geografiskt gränsöverskrivande, vilket 
betyder att det kan vara svårt att definiera en fungerande systemgräns för ansvar och skyldigheter 
för olika aktörer som myndigheter, kommuner, logistikföretag och medborgare.   
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Bilaga	1	Intervjupersoner	för	identifieringen	av	nyckelaktörer	och	
processer	
Några av dessa personer intervjuades i två omgångar och en del intervjuades en gång. Totalt 
genomfördes 20 intervjuer. 

Norrköpings	kommun	
Daniel Rogart 
Eva Andersson 
Stefan Arrelid 
Ulf Arumskog 
Claes-Göran Magnell  
Eva Lindahl 
Jannica Schelin 
Anna Larsson  
Mikael Åberg 
Karin Faxér 
Lisa Rehnström 
Lars Johansson 
 

Kommunala	bolag	
Etablering Norrköping: Staffan Eklind 
Norrköping Hamn och Stuveri: Ola Hjärtström 
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Bilaga	2.	Förteckning	över	identifierade	och	studerade	dokument	
för	process-och	aktörsinventeringen	
 
Aktualitetsförklaring 2006 av översiktsplan för Norrköpings kommun 
Att bygga något stort tillsammans (Norrköping och Linköping utvecklar fjärde storstadsregionen) 
Checklista till Konsekvensbeskrivning för hållbar utveckling i Norrköpings kommun 
Checklista till konsekvensbeskrivning för hållbar utveckling i Norrköpings kommun 
Det goda livet finns i Norrköping –en vision för 2030 
Energiplan Norrköpings kommun 2009-2030 
Förordningen om Klimatinvesteringsprogram 
Förordningen om Lokala Investeringsprogram 
Handlingsplan för arbete med Hållbart resande i Norrköpings kommun mars 2010-mars 2011 
Hållbart resande i praktiken. Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. (SKL och 
Trafikverket) 
Inriktningsbeslut för kollektivtrafiken i Norrköpings kommun (2010) 
Klimatinvesteringsprogram 2008-2012 
Leva i Norrköping-miljöprogram för Norrköpings kommun (reviderat 2004) 
Lägesrapport Aalborgarbetet (2008) 
Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse. Norrköpings kommun 2011-2014 
Nationell plan för transportsystemet 2010-2020 
Norrköping kommuns riktlinjer för trafik (antagen 2011) 
Norrköpings klimatinvesteringsprogram 2004-2008 
Norrköpings kommunala organisation 
Norrköpings kommuns riktlinje för Drivmedelskrav för kommunala transporter 
Norrköpings kommuns riktlinje för Klimatkrav på kommunala resor och transporter 
Norrköpings kommuns riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar 
Norrköpings kommuns riktlinjer för trafiksäkerhetsarbete 
Norrköpings kommuns styrmodell (2011) 
Norrköpings kommuns utvärdering av klimatinvesteringsprogrammet 2004-2008 
Norrköpings lokala Agenda 21 (från 2009) 
Norrköpings och Linköpings kommuners gemensamma klimatvision 
Norrköpings och Linköpings kommuners gemensamma översiktsplan 
Norrköpingspaketet. Rapporten om en långsiktig och hållbar svensk transportlösning 
Oberoende utvärdering av Norrköpings Klimatinvesteringsprogram 
Oberoende utvärdering av Norrköpings Lokala Investeringsprogram 
Program för välfärd och hållbar utveckling (2006-2010) 
Projektbeskrivning Den Goda staden 
Projektbeskrivning Uthållig kommun 
Remissutgåva av Trafikprogram för Norrköpings kommun 
Remissutgåva på inriktningsbeslut för kollektivtrafiken i Norrköpings kommun 
Remissvar på Trafikprogrammet 
Remissversion av Inriktning för kollektivtrafiken i Norrköping 2010-2015 
Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö 
Riktlinjer för Norrköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete 
Riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun (den styrmodell som gällde fram till 2011) 
Slutrapport Hållbart resande, Norrköpings kommun 
SUMO (följer upp enskilda aktiviteter) 
Utvecklings-och samverkansplan: Linköping-Norrköping; större, starkare och intressantare 



46 
 

Bilaga	3.	Teman	för	intervjuer	kring	ett	framtida	hållbart	
transportsystem	i	Norrköping	
 
Hållbara transportsystem 

- Finns det något som ett ”hållbart” transportsystem? 
- Vad karaktäriserar ett sådant system? 
- Hur skulle det kunna vara uppbyggt? 
- Hur skapar man ett sådant system, viktiga nyckelbegrepp? 
- Är Norrköpings transportsystem hållbart som du ser det? På vilket sätt skulle det 

kunna vara det/inte vara det?  
 
Intermodalitet 

- Vad innebär intermodalitet? 
- Arbetar man med intermodalitet i Norrköping?  
- Om ja, på vilket sätt? 
- Hur skulle man kunna utöka det arbetet? 
- Finns det några brister som du ser det? 
- Vad kan man göra för att överkomma dessa hinder? 

 
Norrköping 

- Vilka styrkor/svagheter finns med Norrköpings transportsystem idag?  
- Hur kan man överkomma hinder/belysa styrkor? 
- Vad är på gång i Norrköping inom hållbara transporter? 
- Vad har redan gjorts/prövats? 
- Vad skulle du vilja att man satsade mer på?  
- Stött på några intressanta exempel på hållbara lösningar i ert arbete?  

 
Någon mer jag borde prata med?  
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Bilaga	4.	Intervjumall	för	logistikaktöresperspektivet	
 
Inledande frågeställningar 

· Namn och post? Miljöansvar? 
· Hur många anställda i Norrköping och i Sverige? 
· På vilket sätt är ni verksamma i Norrköping? 

 
Miljö och hållbarhet 

· Vilken typ av transporter utför ni? Vilka transportmedel nyttjas främst?  
· Vilka miljö- och hållbarhetsfrågor är mest relevanta för er verksamhet?  
· Hur arbetar ni med dessa frågor?  
· På vilket sätt arbetar ni för att miljöanpassa transporter?  
· Har er verksamhet några ledningssystem, märkningar, certifieringar, policys eller liknande? 

Har ni någon hållbarhetsredovisning? 
 
Samverkan  

· Vilka aktörer ser ni som viktiga i kommunens väg mot ett mer hållbart och integrerat 
transportsystem?  

· Hur samverkar ni med andra aktörer idag var gäller miljö – och hållbarhetsfrågor?  
· Finns det andra aktörer som ni skulle kunna samverka med för att öka miljöeffektiviteten? På 

vilket sätt i sådant fall? 
· Vilken typ av samverkan har ni med kommunen angående dessa frågor?  
· Påverkar kommunen ert sätt att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor? Hur i sådant fall? 
· Tror du kommunen kan hjälpa er i ert miljö- och hållbarhetsarbete, hur i sådant fall?  
· Tror du att ni kan hjälpa eller påverka kommunen för att utveckla ett hållbarare och mer 

integrerat transportsystem? 
 

Attityder och prioriteringar 
· Upplever ni att det finns några påtryckningar utifrån att agera miljövänligt? 
· Finns det en konkurrenskraft i att agera miljövänligt? Vilka drivkrafter finns det som du ser 

det? 
· Skulle du säga att det finns en vilja att påverka utvecklingen till att bli mer hållbar inom er 

verksamhet? På vilket sätt och varför? 
· Vilken attityd har företagsledningen till miljö – och hållbarhetsanpassningar?  
· Delar övriga anställda den uppfattningen? Hur kommunicerar ni ut det budskapet i 

verksamheten?   
 
Framtiden  

· Hur tror du att logistikbranschen kommer att förändras i framtiden? Vilka utmaningar väntar 
inom er bransch? 

· Vad behöver ni göra för att möta dessa utmaningar? 
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Bilaga	5.	Översiktlig	information	om	de	företag	som	deltog	i	intervjustudien	kring	logistikaktörer	

Företag  
 

Branschfokus  Urval av märkningar Verksamma  

Green Cargo 
 

Vitvaror, däck, böcker och 
byggvaror.  

ISO 9001, ISO 14 001, Svensk kvalitet, samt 
några genom tullen (de är mer administrativa). 

Nationellt och internationellt logistikföretag. Av 
utrikestransporterna går de flesta till Tyskland, Norge 
och Italien. 

Servera Grossist till restaurang och 
storhushållsmarknaden 

ISO 14 001. Nationell matgrossist. 

Alltransport Transportförmedlingsföretag, 
uppdelad i Bygg & Anläggning, 
Fjärr & Distribution samt Tank & 
Miljötransporter. 

ISO 9001, ISO 14 001, arbetsmiljö och OHS, 
ISO 39001 och GRI.  
 

Regionalt fokus men har också en del nationella 
fjärrtransporter.  

Norrköpings 
Hamn och stuveri 
AB 

Hamnen i Nkpg är främst en 
exporthamn för regionens 
basindustri.  

Styrs av verksamhetstillstånd utfärdade av 
länsstyrelsen 

Lokala, driver större delen av hamnen i Norrköping.  

GreenCarrier Hanterar alla typer av transporter och 
har kunder inom alla branscher. 

ISO 14 001 och ISO 9001.  Internationell speditör.  

Schenker  Säljer transport- och logistiktjänster, 
inget särskilt branschfokus.  

ISO 14 001 och ISO 9001. Verksamma internationellt. Alla transporter som ska 
till Östgötaregionen går till ett centrallager i Linköping 
där varorna lastas om.  

DHL Tillhandahåller integrerade tjänster 
för att hantera samt transportera brev, 
gods och information. 

ISO 14 001 och ISO 9001.  Verksamma internationellt.  

Postnord        
(tidigare Posten 
Norden) 

Levererar kommunikations- och 
logistiklösningar till företag och 
privatpersoner. 

Delar av Posten är certifierade enligt ISO 
14 001 och ISO 9001, dock inte som helhet. 

Verksamma i hela Norden. 

GeodisWilson Inget specifikt branschfokus utan är 
intresserade av alla typer av gods.  
Hanterar dock inte varor som 
spannmål, petroleum och levande 
djur. 

ISO 14 001, ISO 9001, OHSAS 18001-
certifierade inom arbetsmiljö. 

Internationell speditör. 
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Bilaga	6.	Transportrelaterade	artiklar	och	insändare	i	Norrköpings	
Tidningar	under	perioden	2010-02-10	till	2011-06-30	

 
Artikeltitel Datum Innehåll av intresse för Hållbara Norrköping 
Tro inte att du är med på tåget 
(Ostlänken) 

2010-02-10 Spegling av konflikterna kring Ostlänken och huruvida 
medborgarna ska få tycka till. Diskussion kring 
demokrati och planeringsprocess 

Satsning på containertåg 
miljövänligt alternativ 

2010-01-15 Beskrivning av Green Cargo:s utveckling av lösning för 
containertåg mellan hamnarna i Göteborg och 
Norrköping. Den nya godstrafiken motsvarar ca 120 
lastbilstransporter per vecka. 

Långtradare som drivs med el 
inom fem år 

2010-01-15 Nytt forskningsprojekt som ska studera och utveckla 
elmotordrivna långtradare (samma typ av motor som 
finns i lok)Harry Frank vid MDH har fått 
forskningsfinanisering för detta. ICA och COOP ställer 
upp som testare. 

Bilen måste ge vika 2010-03-15 Beskrivning av hur biltrafiken ska minskas i Norrköping 
och istället ge utrymme till kollektivtrafik. Beskrivning 
av det kommande trafikprogrammet som ännu är 
under remiss. Visioner kring hur spårvägen ska 
utvecklas till tex Ektorp, att spårvägen ska få högre 
prioritet samt att spårvägen hör till stadens karaktär. 

Miljövänligt båtbränsle tvingar 
Holmen ut på vägen 

2010-03-15 Om fem år måste fartyg som trafikerar Östersjön gå 
över till lågsvavlig miljöanpassad diesel. 
Bränslekostnaderna kan öka med 70%. 60% av 
Holmens transporter sköts med båt i dagsläget… Även 
i dagsläget är landsvägstransporter billigast trots 
miljöproblematiken. 

Kritik mot muddringen i Bråviken 2010-03-27 Bråviken ska muddras för att göra det möjligt för 
större fartyg att trafikera hamnarna i Norrköping. 
Muddringen kostar 115 miljoner kr och vissa anser att 
det är att kasta pengarna i sjön, medan andra ser det 
som en klockren satsning. Sjöfartsverket säger att 
muddringen görs av säkerhetsskäl och för att öka 
hamnens kapacitet. Det kommer att bli 14 meters djup 
vilket betyder att fartygen kan lastas till 13.5m (det 
leder till färre turer men större fartyg). En åtgärd i 
Norrköpingspaketet. 

Mångmiljardsatsning på 
infrastruktur 

2010-03-31 Beskrivning av regeringens infrastruktursatsning där 
även Ostlänken diskuteras. Norrleden och 
Kardonbanan är andra satsningar som diskuteras 
(åtgärder inom Norrköpingspaketet). 

Goda utsikter för beslut om 
Ostlänken 

2010-04-06 Miljöminister Anderas Carlgren räknar med att 
höghastighetstågen blir verklighet under nästa 
mandatperiod. 

Flygsatsningen har spruckit 2010-04-29 City Airlines inrikesflygsatsning på Norrköpings 
flygplats har lagts på is efter mycket diskussioner och 
långt gångna planer. 

Norrleden oroar flera grupper 2010-04-29 I 40 år det funnits planer på att bygga Norrleden och 
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det har begränsat företagens utveckling på 
Händelö/Kungsängen. Familjer är oroliga för buller och 
företagare har tvingats flytta sina verksamheter. Det är 
fortfarande oklart hur Norrleden ska finansieras. 

MP vill lägga ner flygplatsen 2010-05-? Miljöpartiet vill på sikt lägga ner Norrköpings flygplats. 
De tycker inte att flygplatsen ska subventioneras av 
stat och kommun utan att flygplatsen ska bära sina 
egna kostnader. 

Konkurrensverket utreder 
hamnen 

2010-05-29 Konkurrensverket har beslutat att fördjupa 
utredningen kring Norrköpigns Hamn och Stuveri, NHS, 
för att reda ut om verksamheten strider mot den nya 
konkurrenslagen. 

S lovar bygge av Ostlänken 2010-08-24 VALET 2010: en artikel om de rödgröna och deras 
satsning på järnväg samt löfte om att Ostlänken ska 
byggas eftersom de anser att det är lönsamt och 
smart. 

Problem med etanolbilen ”känns 
som en stor bluff” 

2010-07-01 Mängder av etanolbilar har drabbats av problem den 
senaste tiden. Bilar med allt från mindre 
driftstörningar till rena motorhaverier har lämnats in 
hos länets bilverkstäder. Artikeln tar upp en mängd 
problem med etanolbilar och bränslet etanol. 

Trängsel på spåren hot mot 
pendeln 

2010-08-31 Problemen med östgötapendeln och dess utrymme på 
rälsen diskuteras i denna artikel. Paul Håkansson (vd 
Ö-traf) menar att pendeln kommer i kläm mellan 
fjärrtågen. 

Mycket kan göras ”gratis” 
(kollektivtrafik) 

2010-10-11 INSÄNDARE: Åsikter kring huruvida kollektivtrafiken 
ska vara gratis för brukare eller inte (skatter etc). 

Pendlare ratar tåget-priset är för 
högt 

2010-10-23 Tågpendlare till tex. Stockholm har börjat rata tåget 
pga allt strul och tar bilen istället. 

   
Spårvagnen rullar mot 
Ringdansen 

2010-10-21 STOLTA STAD: Invigning av nya spårvägen till Ljura, 
Hageby och Ringdansen. Visionen är att bygga ut 
spårvägen till Ektorp, Vilbergen, Vrinnevisjukhuset och 
i förlängningen till den framtida bebyggelsen på Södra 
Butängen och i södra Vrinnevi. 

Hamnen får virkeslager 2010-10-22 Norrköpings hamn får en central roll när det nya 
sågverket i Norrköping startar vid årsskiftet. Hamnen 
ska lagra trävarorna innan de går vidare till kund via 
fartyg, järnväg eller lastbil. 

Stjernkvist saknar satsning på 
ostlänken 

2010-10-13 2010 års budget: Norrköping får 27,5 miljoner kr och 
det finns inget utrymme för nysatsningar utan bara för 
att täcka de behov som finns, menar Stjernkvist. 

Spårvagnsbristen riskerar att bli 
akut 

2010-11-02 Det finns för få spårvagnar i Norrköping, om det skulle 
hända en olycka med en spårvagn skulle det bli mycket 
svårt att klara av den planerade trafiken. Nu letar man 
lösningar på detta. Man kommer att hyra spårvagnar 
från Tyskland i väntan på de beställda spårvagnarna 
som är försenade. 

Svårt se nyttan med gemensamt 
bolag 

2010-11-22 Norrköpings och Linköpings flygplatser är tillsammans 
värda mellan 500 och 600 milj kr om året för 
kommunerna och Östergötland. Artikeln handlar om 
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att det skulle vara ödesdigert för orternas och 
regionens konkurrenskraft om man bildade ett 
gemensamt bolag och gemensam flygplats. 

Nya kranar lyfter hamnen 2010-11-26 Containerhamnen har blivit ett lyft för Norrköpings 
hamn. Godsvolymerna ökar och medan de nya 
kranarna fyller lastfartyg vid kaj avslutas muddringen 
strax intill som ska ge hamnen möjlighet att ta emot 
ännu större fartyg. Kranarna har kapacitet för mer än 
30 lyft i timmen. Lyftkapaciteten för container är 45 
ton. Containerhamnen tar emot ca 4 fartyg i veckan, 
målsättningen är ett fartyg per dygn. 6 personer sköter 
driften i hela containerhamnen och arbetet sker i 
tvåskift. NHS har 145 anställda. Hamnen har cisterner 
och bergrum som rymmer 2 miljoner ton 
petroleumprodukter. Om fem år hoppas VD att den 
elektrifierade järnvägsanslutningen är på plats. 

Ena flygplatsen kan fjärrstyras 2010-11-27 DEBATT: En debattör framhåller fördelarna med ett 
gemensamt bolag för flyget i regionen. 

Möte om omstridd Norrled 2010-12-01 Åsikterna kring vägbygget Norrleden är många. 
Artikeln handlar om de konflikter och åsikter som 
florerar samt redogör för ett samrådsmöte som 
Trafikverket arrangerat. Det finns i dagsläget tre 
föreslagna sträckningar av Norrleden. 

Nej, vi kan inte göra nya 
sträckningar nu 

2010-12-02 INSÄNDARE: En insändare kritiserar kommunens 
vidlyftiga planer eller visioner om nya 
spårvägssträckningar. 

Inte värre än att bilpendla 2010-12-02 Östgötapendeln har haft mycket problem med 
inställda tåg, men i den här artikeln framhåller Ö-trafs  
vd Paul Håkansson att det inte är värre att vara 
tågpendlare än bilpendlare. Bussar har dock visat sig 
vara det säkraste kortet vad gäller punktlighet och 
avgångar. 

Tror på elbilar i framtiden 2010-12-10 Det nystartade företaget Chargestorm (som har 
huvudkontor i Norrköping) satsar på att tillverka 
intelligenta laddningsstolpar som finns tex vid de 
större matvarukedjorna så att man kan ladda samtidigt 
som man handlar. Dessutom kan man bygga om 
motorvärmare till laddpelare. I dagsläget finns det 
600 000 motorvärmare i Sverige och om alla dessa 
byggs om till laddpelare blir det många ställen som 
elbilar kan laddas på. Kolla in  www.elbilsverige.se 

Pendel ska locka östgötar till 
Jönköping 

2010-12-09 Deut6sche Bahn ska köra tågen mellan Norrköping och 
Jönköping. Detta är en gemensam upphandling mellan 
Östgötatrafiken och Jönköpings Länstrafik. Sju nya 
eldrivna tåg kommer att användas. 

Linköping pressas om 
flygsamarbete 

2010-12-16 Det östgötska näringslivet ställer Linköpings 
kommunalråd Paul Lindvall mot väggen och kräver att 
man tar ett politiskt ansvar i flygplatsfrågan.  

Lotsbrist ger lång väntan 2010 2010-12-18 Det är trångt i hamnen. Bristen på lotsar och snön gör 
att vissa fartyg får vänta upp till 12 timmar innan de 
kan lämna hamnen. Det innebär att Norrköpings hamn 
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riskerar att få ett dåligt rykte. Det är svårt att rekrytera 
nya lotsar (det tar lång tid att utbilda nya lotsar) och 
mycket ansvar kring detta ligger hos 
transportstyrelsen. 

Tunnel föreslås under Lindö kanal 2011-01-18  En västlig tunnel föreslås under Lindö kanal. Det är det 
bästa alternativet när Norrleden byggs tycker 
Trafikverket. Alternativet är dyrare än en bro men 
anses bättre ur tex. lastbilstrafik, natursynpunkt och 
hälsosynpunkt. 

Snabbtågen bör stanna i 
Norsholm 

2011-01-18 Handelskammaren och östgötska näringslivet menar 
att Ostlänken inte var någon bra lösning för 
Norrköping och Linköping utan att det istället borde 
vara en station i Norsholm som knyter ihop 
höghastighetsbanan med den regionala pendlingen. 

Järnvägen räcker helt enkelt inte 2011-01-24 Per Sandström på Östsam ser OStlänken som enda 
lösningen för att få tillräckligt med kapacitet för att 
lösa tågproblemen. 

Deras forskning ska minska SJ-
förseningar 

2011-02-03 Trafikforskarna Anders Pettersson och Emma 
Andersson ska försöka att ge  tågen mellan Malmö och 
Stockholm två extra minuter i tidtabellen. Uppdraget 
är att minska förseningarna på södra Stambanan. 

Tågministern tar om det igen 2011-02-04 Stor artikel kring regeringens (icke)satsningar på 
järnvägen i länet (Ostlänken). En ganska skarp artikel 
som kritiserar regeringens sätt att se på frågan. 
Östergötland är sämst i landet på järnväg. 890 tåg var 
mer än 15 min försenade mellan linköping och 
Stockholm under hösten 2010. 

En hotad satsning? 2011-02-05 Är Norrköpings satsning på Spårvagnar hotad? Från 1 
januari 2012 förlorar Norrköping beslutsrätten över sin 
egen kollektivtrafik då den nya regionala 
kollektivtrafikmyndigheten tar över. Troligen kommer 
den att drivas i landstingets regi. 

Pendeltåget måste säkras nu 2011-02-05 DEBATT: Per Sandström, tidigare VD för Nyköping-
Östgötalänken AB framhåller att det viktiga är att se 
trafiken som ett medel för samhällsbyggandet och att 
pendeltåget måste ha högsta politiska prioritet våren 
2011.  

Framtida spårväg till Söderköping 
utreds 

2011-02-16 Från Norrköping till Söderköping med spårvagn på 30 
minuter. Detta är framtidsvisionen som kommunalråd 
i Söderköping och Norrköping presenterar i denna 
artikel. I en insändarartikel kopplad till artikeln 
kritiseras det att spårväg öht utreds mellan dessa orter 
eftersom det tar längre tid än att åka buss samt att det 
vore bättre att satsa på en riktig järnväg som drogs 
från Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik. Västervik-
Kalmar. Detta menar insändaren skulle bli en mer 
kostnadseffektiv och samhällsekonomisk lösning. 

Bilar med farligt gods saknar 
uppställningsplats 

2011-02-22 FARLIGA NORRKÖPING: Många åkerier mörkar farligt 
godstransporter. Skydd mot terror och stölder saknas.  

Smart laddstolpe från Norrköping 2011-03-04 En annons/artikel i bilagan NORRKÖPING VÄXER: 
artikeln/annonsen handlar om hur 
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norrköpingsföretaget Chargestorm utvecklat och 
lanserat en ny slags laddstolpe för elbilar. Chargestorm 
säger sig ha en helhetslösning kring infrastrukturen i 
runt elbilen. Förutom att de utvecklat ett 
uppgraderings-kit för motorvärmarstolpar till 
laddstolpar har de tagit fram en mjukvaruplattform för 
drift, underhåll och betallösningar. 

Spår till Söderköping bör byggas 
för att tåla tåg 

2011-03-11 INSÄNDARE: Miljöförbundet Jordens vänner skriver en 
insändare och argumenterar för att det borde byggas 
tågräls istället för endast räls som klarar spårvagnar 
mellan Söderköping och Norrköping. 

Hamnen får ny VD 2011-03-12 Patrik Åman blir ny vd för Norrköpings Hamn och 
stuveri AB. Han tillträder tjänsten i augusti. 

Utgrävningar försenar 
Kardonbanebygget 
 

2011-03-14 Än en gång skjuts byggstarten av Kardonbanan upp. 
Nu är det omfattande arkeologiska utgrävningar som 
måste klaras av innan järnvägsspåren kan börja läggas 
ut. Byggstart kan tidigast ske i slutet av 2011. Artikeln 
beskriver Kardonbanan (det finns en bra kartbild över 
den) och dess process. 

Litet underlag för spårväg till 
Söderköping 

2011-03-22 INSÄNDARE: diskussion kring den ev. planerade 
spårvägen. En ganska ironiserande insändare kring 
varför det inte ska finnas någon spårväg och inte så 
saklig. 

Flygutredning görs utan 
skygglappar 

2011-03-23 Norrköping och Linköping tog igår ett historiskt steg 
när man beslutade tillsätta  en gemensam utredning 
för hur det östgötska flyget ska stöpas om. Artikeln 
handlade om den kommande utredningen. 

Nya orosmoln för 
östgötapendeln 

2011-03-30 Orosmolnen hopar sig för östgötapendeln. 
Järnvägsspåren är både kraftigt överbelastade av den 
täta tågtrafiken och i så dåligt skick att de måste 
genomgå omfattande reparationer. Artikeln beskriver 
situationen för tågpendlingstrafiken och att det under 
de kommande reparationstiderna troligen inte går att 
ha så täta avgångar som i dagsläget. 

Spårväg till Söderköping kanske 
inte är så klokt 

2011-03-31 INSÄNDARE: Insändaren diskuterar den ev. planerade 
spårvägen mellan Söderköping och Norrköping och 
hon diskuterar även den framtida E22. 

Norrköpings kollektivtrafik ska 
utredas 

2011-04-01 Nu ska kollektivtrafiken i hela Norrköpings tätort 
utredas och det ska göras så snabbt som möjligt. 
Artikeln refererar diskussioner som förts i KF där 
dragningar av spårvagnslinjer, samt kollektivtrafiken i 
stort. 

Trängselskatt på Kungsgatan 2011-04-01 Trängselavgifter i Norrköping kan bli verklighet. I ett 
första skede gäller det trafiken på Kungsgatan.. Ett 
förslag från tjänstemannanivå har lett till denna 
diskussion och ett beslut kan komma att fattas i maj. 
Detta är NT:s aprilskämt i tidningen. 

P-avgiften höjs till 20kr i timmen 2011-04-12 Tekniska nämnden föreslår att p-avgiften inom de 
områden i innerstan som tillhör City-P ska höjas från 
10kr till 20kr per timme. Frågan kommer att diskuteras 
och beslutas i kommunfullmäktige. 
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Förslaget om höjd p-avgift väcker 
ilska 

2011-04-13 Tekniska nämndens förslag att fördubbla 
parkeringsavgiften från 10 till 20kr i timmen i centrala 
Norrköping betraktas som oansvarigt. I artikeln uttalar 
sig Lundbergs vice vd samt ett antal andra privata 
aktörer i city negativt om förslaget. 

Ökad tågtrafik kan bli möjligt 2011-04-14 Det går att öka antalet tåg på stambanan genom 
Östergötland med 25%.Detta har Östsam gjort en 
utredning kring. Östsam vill att Trafikverket upprättar 
en trångsektorsplan för stambanan för att samordna 
pendeltågstrafiken och persontågstrafiken. 

Debatten påverkar politikens 
beslut 

2011-04-14 Förslaget att höja parkeringsavgifterna i centrala 
Norrköping från tio till tjugo kr väcker debatt. NT har 
pejlat hur politikerna i tekniska nämnden resonerar 
inför sammanträdet idag. 

P-platser som sticker i ögonen 2011-04-14 Förslaget från tekniska kontoret är en höjning av p-
avgiften i innerstan från 10 till 20kr i timmen. 
Samtidigt cirkulerar uppgifter att parkeringen till 
kommunhuset Rosen är gratis för tjänstemännen. 

Staden innanför promenaderna 
(p-avgifter) 

2011-04-15 LEDARE: Den livliga debatten om parkeringsavgifterna i 
Norrköpings centrum visar att kommunledningen både 
är dogmatisk och i otakt med medborgarna. Vill 
kommunledningen ha butiker innanför promenaderna 
krävs också att fler än de som bor där handlar där, 
menar ledarskribenten. 

Oförändrad p-avgift föreslås på 
Nya Torget 

2011-04-14 Under torsdagen tog tekniska nämnden ett beslut om 
att höja p-avgifterna i innerstan, från 10 till 20kr i 
timmen. Men vid ex. Nya Torget och Stortorget 
kommer avgiften att vara oförändrad. Nu blir det 
fullmäktige som tar det definitiva beslutet. 

Höjda avgifter missgynnar 
handeln 

2011-04-16 INSÄNDARE: artikelförfattaren diskuterar negativa 
sidor med att höja p-avgifterna 

Politiker tänker inte som vanliga 
invånare (p-avgifter) 

2011-04-16 INSÄNDARE: kritisk insändare om de höja p-avgifterna 
samt orättvisan mellan de som bor i stan och de som 
bor i förorterna. 

Låga p-avgifter inte det viktiga 2011-04-18 DEBATT: Mattias Stenberg, ordförande i 
stadsplaneringsnämnden debatterar för de höjda p-
avgifterna och säger att detta ger utrymme för att göra 
Norrköping ännu mera levande, attraktiv och modern. 

Kommunen struntar i handeln (p-
avgifter) 

2011-04-21 LEDARE: Försöken att lugna Svensk Handel i 
Norrköping imponerar inte. Men för det politiska 
lugnet resten av mandatperioden bör Lars Stjernqvist 
lyssna mer på folket än Mattias Stenberg. Debattinlägg 
om de planerade höjningarna i P-avgifter 

P-avgifterna sågas 2011-04-21 I ett brev till kommunalrådet Eva Andersson (s) riktar 
Svensk Handels Norrköpingsavdelning svidande kritik 
mot förslaget om fördubblade p-avgifter. De har brutit 
vår överenskommelse och har inte ens frågat vad vi 
tycker i frågan, säger ordföranden Lennart Johansson. 

Politikerna oeniga om kritiken (p-
avgifter) 

2011-04-21 Det var en kommunikationsmiss att inte ta upp 
avgiftshöjningen med Svensk Handel, säger 
kommunalrådet Eva Andersson (s). Mattias Stenberg 
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beklagar sig att det var lite olyckligt att nämnden gått 
ut och pratat om förslaget innan det gått genom KS. 

De rödgröna lyssnar inte (p-
avgifter) 

2011-04-21 INSÄNDARE: om parkeringsavgifter: två moderata 
politiker diskuterar och kritiserar förslaget och de 
rödgröna politikerna. 

Äldreomsorg viktigare än 
subventionerad parkering 

2011-04-21 INSÄNDARE: Håkan Liljeblad (S) tycker att debatten 
kring p-avgifter tagit alldeles för mycket utrymme i 
tidningar och politiska forum. 

Kardonbanan dröjer- Ströja ska 
grävas ut 

2011-04-23 Det dröjer innan Kardonbanan är verklighet. En stor 
arkeologisk undersökning har just startat i det aktuella 
området, vid den gårdsbildning som gick under 
namnet Ströja. 

Målet kan inte vara att försvåra 2011-04-23 INSÄNDARE: denna insändare kritiserar 
trafikplaneringen i centrala Norrköping eftersom den 
försvårar framkomligheten och han upplever detta 
som förföljelse av bilägare i centrum. 

Subventionerad parkering är 
ingen kärnverksamhet  

2011-04-26 INSÄNDARE: detta är ett svar som Mattias Stenberg 
riktar till ledaren i NT den 15/4 som försvarar tekniska 
nämnden samt de höjda p-avgifterna med att 
kommunen inte kan subventionera parkeringsavgifter 
när det finns så mycket annat man bör lägga pengarna 
på. 

P-intäkterna en droppe i havet 2011-04-26 INSÄNDARE: skribenten skriver om parkering och 
stadsplanering och kritiserar ett tidigare inlägg i denna 
debatt som gjorts av miljöpartiets Bengt Cete. Han 
kritiserar förslaget till höjda p-avgifter. 

Ny utredning av flyget kritiseras 2011-04-27 År efter att Östsam utredde hur det östgötska flyget 
skulle kunna utvecklas, väljer Norrköpings och 
Linköpings ledande politiker att ta om allt en gång till. 
Samma flygbolag, universitet och företag ska uttala sig 
en gång till. 

Norrköpingssatsningar tävlar mot 
varandra 

2011-04-27 Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm hade inte 
plånboken med när han besökte Norrköping igår. Han 
ser det som omöjligt att få till  stånd alla olika 
satsningar som görs i kommunen som Ostlänken, 
Kardonbanan, Norrleden, nytt resecentrum etc. 

Gårdsbildningar grävs ut vid 
Ströja 

2011-04-28 Nästan mitt i all trafik på Braviksvägen gräver 
arkeologerna från Arkeologikonsult efter fynd som kan 
sprida fakta i en bys utveckling u ett 
långtidsperspektiv. Detta tar tid och försenar bygget av 
kardonbanan. 

Politisk enighet om höjda p -
avgifter 

2011-0429 INSÄNDARE: Miljöpartiets Bengt Cete hävdar att det 
inom tekniska nämnden råder politisk enighet kring de 
höjda p-avgifterna. 

Det är levnadsmiljön som är 
viktig 

2011-04-29 DEBATT: Miljöpartiet bör istället för att verka för att 
göra det friskare bland annat att bo längs Söderleden, 
där fjärrtrafiken med tunga lastbilar med mera nu 
tvingas passera genom stan. Det skriver Alfred 
Bretschneider i ett svar till Mattias Stenberg 
(NT110418) 

Bilister klagar och gnäller 2011-04-30 INSÄNDARE: debatterar för höjning av 
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parkeringsavgifterna 
En framtid i häst och vagn? 2011-04-30 INSÄNDARE: som debatterar mot höjda 

parkeringsavgifter 
Åkerström tar över Alltransport 2011-05-03 Henrik Åkerström blir ny vd för Alltransport 

Östergötland AB. Han kommer närmast från Green 
Cargos åkeriverksamhet 

Boendeparkering borde kosta lika 
för alla 

2011-05-03 INSÄNDARE: debatterar mot de höjda avgifterna med 
argument som att de som bor innanför promenaderna 
diskrimineras. 

Matarflyg enda alterantivet 2011-05-05 INSÄNDARE: skribenten tycker att en gemensam 
flygplats för regionen är en bra idé. 

Hamnbolag kan bli till salu- till 
rätt köpare 

2011-05-06 Norrköpings Hamn och Stuverikatiebolag är ett väl 
fungerande och vinstgivande bolag. Det gör det extra 
intressant för investerare, som nu visar intresse att 
köpa verksamheten. 

Upphandling igång för 
skärdgårdslinjen 

2011-05-09 Östgötatrafiken har precis tagit emot ett antal 
intresseanmälningar för att starta en anropsstyrd 
linjetrafik i skärgården. Det verkar alltså som att de tre 
skärgårdskommunerna kommer att få sin hett 
efterlängtade trafik med start i juni nästa år. 

England satsar på elbilar 20011-05-11 WREC: Storbritannien vill kapa 90% av sina 
växthusgasutsläpp från vägtrafiken genom en 
storsatsning på elbilar. Biobränslen är man däremot 
skeptisk till (referat av Julia Kings presentation på 
WREC) 

Logistik- den nya företagsvärlden 2011-05-12 Otåliga konsumenter gör långsiktig planering inom 
företagen farlig. Istället blir det allt viktigare att kunna 
reagera. Lyhörd affärsverksamhet som hela tiden 
påverkas av omvärlden, är vad det handlar om, säger 
professor Martin Christopher. 

Kollektivtrafiken på kollisionskurs 2011-05-17 Politikerna vill satsa på kollektivtrafik men deras idéer 
går isär. Alliansen vill ta bort avsmalningar och kanske 
införa ett körfält för buss på Norra promenaden. 

Rälsbrottet orsakade ännu ett 
tågkaos 

2011-05-20 Nytt tågkaos igår när rälsen gick sönder mellan 
Norrköping och Nyköping och resenärerna fick bussas 
mellan städerna. 

Ett parkeringsbevis i bilen skulle 
räcka (om p-avgifter) 

2011-05-25 INSÄNDARE:Ilsket inlägg om höjningen av p-avgifter 

Bättre se på likvärdiga städers 
avgifter 

2011-05-25 INSÄNDARE: Irriterad insändare som tycker att det är 
fel att norrköping jämför sina parkeringsnormer med 
Stockholms. 

I Bremen tillhör spårvagnarna 
alla 

2011-05-26 Bremen gör som Norrköping. Bygger ut 
spårvagnstrafiken. Men där Norrköping vill minska 
biltrafiken i innerstan, måste Bremen bygga ut för att 
få den miljon nya passagerare om året som krävs 
enligt nytt avtal. 

P-platsen är inte kommunens 
ansvar 

2011-05-26 INSÄNDARE: ordföranden i tekniska nämnden (håkan 
Liljeblad) svarar på kritik mot förslaget att höja p-
avgifterna. 

Nytt avtal och nya bussar nästa 
sommar 

2011-05-26 INSÄNDARE: Håkan Liljeblad svarar på kritik mot 
Östgötatrafikens verksamhet och status på bussar 
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SJ satsar på snabba tåg 2011-05-26 SJ trotsar staten och investerar i höghastighetståg. SJ:-
chefer kritiserar Anders Borg för ägarproblemen. 

Slutkrånglat med sms-biljett? 2011-05-26 Krångel med telefonnummer och kod när du ska åka 
buss? Nu finns en app som underlättar för resenärer 
som använder sig av sms-biljetter på östgötatrafiken. 

Veolia kör sex år till 2011-06-28 Veolia transport kommer att köra tätortstrafiken i 
Norrköping i ytterligare sex år. Efter missnöje tar 
däremot Norrköpings kommun över ansvaret för 
underhåll och daglig skötsel av spårvagnarna. 

En odyssé i tyska 
spårvagnsstaden 

2011-05-31 I Bremen åker man spårvagn. Artikeln beskriver 
spårvagnssystemet i Bremen. 

”Säkra” bussar i Norrköping 2011-05-31 I Östergötland åker man relativt säkert med bussarna. 
Här är kraven hårda på entreprenörerna och bussarna 
byts ut då en ny upphandling genomförs. 

Dyra pendlingsproblem 2011-06-03 Bara i de tre storstadsregionerna kostar 
pendlingsproblemen 11,5 miljarder kronor om året. 

Ett steg närmre höjd p-avgift 2011-06-08 För att få in mer pengar till tekniska nämnden, som har 
svårt att klara sin budget, föreslår nu 
kommunstyrelsen att parkeringsavgifterna höjs i 
Norrköping. Moderaterna vill hålla nere 
parkeringsavgifterna genom att höja 
boendeparkeringen. 

Rally ska marknadsföra elbilen 2011-06-08 Ett rally från Tallinn till Monte Carlo ska marknadsföra 
elbilen. 

Nya farleden öppnar för större 
fartyg 

2011-06-10 Farleden in mot Norrköpings hamn har blivit både 
djupare och bredare och på torsdagen fick 
infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd inviga 
den nya farleden som ska öka hamnens 
affärsmöjligheter. 

Norrköpingspaketet rymmer flera 
stora satsningar 

2011-06-10 Norrköpingspaketet är ett projekt som ska samla alla 
viktiga infrastruktursatsningar som behövs för att 
utveckla Norrköping som en intermodal nod och ett 
transportcentrum. 

Avgiftsbelägg alla gator i  
kommunen 

2011-06-11 INSÄNDARE om parkeringsavgifter som kritiserar 
förslaget att höja avgifterna 

Även moderaterna vill mjölka 
bilisterna 

2011-06-11 INSÄNDARE mo parkeringsavgifter (kritisk röst) 

Höjd p-avgift med till vad? 2011-06-11 INSÄNDARE om parkeringsavgifter (kritisk röst) 
kort-debatt: Höjd avgift till vad?  2011-06-15 INSÄNDARE: Fortsättning, annan vinkling på 

insändaren med samma titel 11/6. 
Busspendlarna kritiska mot nya 
tidtabeller 

2011-06-16 Besvikelsen i Svärtinge är stor över de nya 
busstidtabellerna som ska gälla från den 15 augusti 

E22 behöver en Förbifart 
Norrköping också 

2011-06-17 DEBATT: De styrande politikerna i Norrköping måste se 
till att Trafikverket bygger en förbifart utanför 
Norrköpings sydvästra bostadsområden. Det skriver 
Alfred Bretschneider i svar till Jan-Owe Larsson (M); 
Eva Andersson (S); Magnus Berge (C), Anders Carlsson 
c i NT 9 juni 

Norrleden kommer att avlasta 
Söderleden 

2011-06-22 DEBATT: Ytterligare en förbifart som knyter ihop E22 
med E4 söder om Norrköping är inte aktuell. Men när 
Norrleden finns på plats så kommer stora 
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trafikmängder att styras om och därmed också avlasta 
Söderleden. Det skriver Eva Andersson (s), Norrköping, 
och Jan-Owe Larsson (m), Östsam, i svar till Alfred 
Bretschneider 

Inga svar till pendlarna 2011-06-22 Det är du som är förloraren i det cyniska spelet om SJ. 
Infrastruktur minister har tillsatt fyra utredningar om 
järnvägssystemet, Men Finansministern sätter krokben 
för dem, det menar i alla fall Per Sandström. 

Många nya farhågor fruktas för 
tågtrafiken 

2011-06-22 Finansminister Anders Borg har lagt fast en hårdhänt 
politik för Stambanan mellan Östergötland och 
Stockholm. 

Inga fler höjningar efter 
avgiftsbråket 

2011-06-22 När kommunen säger att de har haft en dialog med 
centrumhandeln om p-avgifterna så var nog sändaren 
på, men mottagaren avstängd, säger Roger Ekström, 
vice vd för Lundbergs. 

Enkel biljett trots vilande 
dygnskort 

2011-06-24 INSÄNDARE: om östgötatrafiken och deras biljettaxa 

Inte en spänn mer än en guldtia i 
timmen 

2011-06-24 Insändare om parkeringsavgifter 

Kollektivtrafiken sparar in 
miljoner 

2011-06-27 Efter årsskiftet tar landstinget över ansvaret för 
kollektivtrafiken i Östergötland., Samtidigt sänker 
Tekniska nämnden turtätheten i Norrköping då de 
måste spara 31 miljoner. 

E22:s förbifart vid Norrköping 
behövs 

2011-06-28 DEBATT: En riktig förbifart utanför de sydvästra 
bostadsområdena i Norrköping skulle ta hand om all 
genomfartstrafik på Söderleden i båda riktningar, 
skriver Alfred Bretschneider. 

Ingen stor påverkan efter 
muddringen 

2011-06-28 Det var mycket oro inför den stora muddringen av 
inseglingsrännan till Norrköpings hamn. Man var rädd 
för grumlighet, buller, vibrationer, muddermassor, 
miljöförstörelse och sämre vattenkvalitet. 

Hopp om heltäckande 
kollektivtrafik lever än 

2011-06-29 Drömmen lever fortfarande att kollektivtrafiken i 
skärgården ska bli mer heltäckande an de avtal som 
presenterades förra veckan. 

Konkurrenssituationen i hamnen 
strider inte mot lagen 

2011-06-29 Konkurrenssituationen i Norrköpings hamn strider inte 
mot lagen. Det konstaterade konkurrensverket efter 
en omfattande utredning. 

Norrköping i topp i miljövänlig 
bilism 

2011-06-30 Norrköpings kommun ligger i topp vad gäller att 
minska bilismens miljöpåverkan. Det visar en 
undersökning från Gröna Bilister. 

LFV och Sjöfartsverket går ihop 
om service 

2011-06-30 LFV och Sjöfartsverket sparar tillsammans 25 miljoner 
kr på att slå ihop sina servicefunktioner. 

Kritiken mojnade mot 
hamnbolaget 

2011-06-30 Lugnet har lagt sig i hamnen. Efter stormen förra våren 
konkurrerar kommunen inte längre med privata 
skeppsmäklare 
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Bilaga	7.	Hållbara	och	integrerade	transportlösnignar	i	Sverige,	Europa	och	världen.	Sammanfattning	av	de	
identifierade	initiativen	och	begreppen	uppdelat	på	gång,	cykel,	kollektivtrafik,	parkering,	persontrafik,	godstrafik	samt	värdegrunder	
och	beteenden.		
 

Område  Förklaring Exempel på städer som tillämpar 
initiativet  

För mer information? 

Övergripande initiativ 
och begrepp  

   

 
Intermodala lösningar  

Innebär förflyttning av gods eller 
passagerare med fler än ett 
färdmedel.  

Framförallt logistikföretag arbetar med 
intermodalitet, kommuner och städer arbetar 
framförallt indirekt med begreppet genom 
olika lösningar som gynnar intermodaliteten.  

Floden Jonas.2007. Modelling intermodal freight 
transport- the potential of combined transport in 
Sweden.  Doktors avhandling. Göteborgs Universitet.   
 
T.G. Crainic & K.H. Kim. 2007. Intermodal 
Transportation. Handbook in OR & MS. Vol. 14. 
Elsevier.  

 
Hållbara transportsystem  

”Ett hållbart transportsystem är 
ett transportsystem med 
lokaliseringsmönster och 
rörlighetsbeteende som servar ett 
samhälle som utvecklas inom 
gränserna för en övergripande 
hållbarhet. Det måste medverka 
till att minska påfrestningarna på 
de livsuppehållande systemen, 
medverka till att öka 
välbefinnandet för nuvarande 
generationer och utformas i 
samarbete med relevanta 
intressentgrupper.” styrmedel, 
teknisk utveckling, fysisk 
planering och beteendepåverkan 
(SKL, 2010).  

 

De allra flesta städer och regioner som har 
ett seriöst miljö – och hållbarhetsarbete 
arbetar för att ställa om sina transportsystem. 

SKL. 2010. Positionspapper- ett effektivt och hållbart 
transportsystem. ISBN: 978-91-7164-589-0.  
Trivector Traffic AB. 2008. Rörlig kunskapsplattform för 
ett hållbart transportsystem – Förslag till effektivare 
kunskaps- och kompetensuppbyggnad. 2008:84. 
Vinnova. 
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Citylogistik  

 
Citylogistik riktar in sig på 
städernas problem med trängsel i 
stadskärnor. Följande åtgärder är 
delar som kan effektivisera 
citylogistiken.  

· Endast tillträde utsatta 
tider.  

· Samlastning vid lager 
utanför city. 

· Externa köpcentrum med 
gemensam samlastning 
och varumottagning.  

· Leda trafiken runt 
stadskärnan. 

· Pendelparkeringar i 
utkanten av staden med 
bra förbindelser 
(parkeringsbiljetten kan 
gälla som färdbevis på 
anslutningen). 

· Begränsade 
parkeringsmöjligheter i 
city.  

 

 
Rotterdam, Borlänge, Eskilstuna, London.  

 
Regeringens logistikforum.2011. Framtidens 
citylogistik- rapport från arbetsgruppen för citylogistik 
inom Logistikforum. Eskils Tryckeri 2011.  
 

Gång 
Initiativ  

   

 
Ecomobility 

 
Ecomobility refererar till hållbara 
och miljövänliga transporter med 
fokus på att öka andelen som går, 
cyklar eller åker kollektivt.   

 
Många städer arbetar med Ecomobility, ett 
exempel där man arbetar aktivt med 
Ecomobility är Öresundsregionen. Global 
Alliance for Ecomobility är verksam inom 
Europa, de arbetar med en ”EcoMobility 
Label” för städer. 

 
Oresund Ecomobility. 2011. About Øresund 
EcoMobility. Tillgänglig: 
http://www.oresund.org/ecomobility (2011-06-15) 
Global Alliance for Ecomobility. 2011. Ecomobility. 
Tillgänglig: http://www.ecomobility.org/home/ (2011-
06-15) 
 

 
Fotgängarzoner 

 
Bilfredade områden, endast 

 
Ex. Köpenhamn (Ströget, Nynäshamn), 

 
Vägverket. 2006. Den goda staden. Samverkande 

http://www.oresund.org/ecomobility
http://www.ecomobility.org/home/
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tillträde för gående (ex. centrum, 
bostadsområden etc.) 

Strasbourg, Warszawa med flera.  strategier för hållbara transporter och stadsutveckling 
utomlands: erfarenheter, innehåll, arbetssätt, 
organisationsformer, effekter. Publikation 2006:69. 
Tillgänglig: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_
samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_st
adsutveckling_utomlands.pdf (2011-06-15) 

 
Shared space  

 
Platser där alla är skyldiga att visa 
hänsyn.  

 
Skvallertorget i Norrköping är ett exempel 
på detta.  

 
Se referens ovan.  

 
Stationsnärhetsprincipen 

 
Stora arbetsplatser och viktig 
service nära stationen eller 
kollektivtrafikknutpunkter.  

 
Zuhrich, Köpenhamn har en strategi för 
detta. 

S 
e referens ovan. 

Cykel 
Initiativ 

   
 

 
Cykelstrategi 

 
Särskild strategi för att få fler att 
cykla. Revideras med jämna 
mellanrum.   

 
Köpenhamn, Utrecht och Ghent. 

 
Vägverket. 2006. Den goda staden. Samverkande 
strategier för hållbara transporter och stadsutveckling 
utomlands: erfarenheter, innehåll, arbetssätt, 
organisationsformer, effekter. Publikation 2006:69. 
Tillgänglig: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_
samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_st
adsutveckling_utomlands.pdf (2011-06-15) 
 
GTZ- Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit. 2009. Cycling inclusive policy 
development- A handbook. German technical 
cooperation.  
 

 
Cykel i kollektivtrafiken 

 
Cykel på tåg/bus/spårvagn. I 
många fall väljer man att införa 
detta under icke rusningstrafik. En 
självklarhet i många regioner.  

 
Skåne, Köpenhamn.  

 
Se referenser ovan  

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
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Cykelparkering och 
cykelgarage 

Det är viktigt att cykelparkeringen 
är välplacerad, upplyst och att det 
finns goda låsmöjligheter. Det 
verkar vara en utmaning att få 
medborgare att använda 
cykelgaragen, de måste vara 
användarvänliga samt samverka 
med kollektivtrafikavgifter.  

Cykelgarage finns i många fall vid större 
stationer i Europa, ex i Strasbourg.  

Se referenser ovan 

 
Service, drift och underhåll 

 
Viktigt med service och 
framförallt stolpar där man kan 
pumpa cykeldäcken. 

 
Köpenhamn, Strasbourg, Houten. 

 
Se referenser ovan 

 
Låne- och hyrcyklar 

 
Har visat sig viktigt för framgång. 
En fördel är att koppla lån och 
uthyrning av cyklar till 
cyklarservice och turistinfo (se 
Kollektivtrafik -Trafikhubb).  

 
Köpenhamn, Strasbourg, Houten. 

 
Se referenser ovan 

 
Bike Road 

 
En väg speciellt för cyklar men 
som bilar får åka på med 
förbehållet att de måste färdas i 
samma hastighet som cyklisterna. 
 

 
Ex. Houten, Paris,  

 
Se referenser ovan 

Kollektivtrafik 
Initiativ  

   

Bus Rapid Transit (BRT) Separat körfält abonnerat för buss 
och taxi.  

Bangkok, Bogota, Quito, Los Angeles med 
flera.  

ITDP- Institute for transport and development 
policy.2007.Bus rapid transit - planning guide. 
Tillgänglig: 
http://www.itdp.org/documents/Bus%20Rapid%20Transi
t%20Guide%20-%20complete%20guide.pdf (2011-06-
20) 

Samordnade avgifter  Gemensamt biljettsystem på buss, 
spårvagn, tåg, regionalt - lokalt.  

Många Europeiska städer har samma 
biljettsystem i städerna för olika 
transportslag. Däremot saknas ofta 
samstämmighet mellan den 
regionala/nationella och lokala.  

Vägverket. 2006. Den goda staden. Samverkande 
strategier för hållbara transporter och stadsutveckling 
utomlands: erfarenheter, innehåll, arbetssätt, 
organisationsformer, effekter. Publikation 2006:69. 
Tillgänglig: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_
samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_st

http://www.itdp.org/documents/Bus%20Rapid%20Transit%20Guide%20-%20complete%20guide.pdf
http://www.itdp.org/documents/Bus%20Rapid%20Transit%20Guide%20-%20complete%20guide.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
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adsutveckling_utomlands.pdf (2011-06-15) 

Gratis kollektivtrafik  Idrottssammanhang, konserter, 
första skoldagen etc. 
Kollektivresan kan inkluderas i 
priset för större sport- och 
kulturaktiviteter (kollektivtrafiken 
kan framställs som 
medsponsorer). 

Amaroussion (Grekland) (gratis 
kollektivtrafik på en del linjer, målgruppen 
är barn och studenter). Bradford, Bangkok, 
Kiruna med flera.  

 

Se referens ovan. 
Freepublictransport.2011. Cities. Tillgänglig:  
http://www.freepublictransports.com/ (2011-06-20).  
 
Constant Brand. 2011. European Voice. Sustainable 
transport across the EU. Tillgänglig: 
http://www.europeanvoice.com/article/imported/sustaina
ble-transport-across-the-eu/67452.aspx (2011-06-20) 

Transporthub Innebär att man samlar bilpool, 
turistinfo (rådgivning), 
cykelservice, cykeluthyrning med 
mera på samma ställe. Går även 
kombinera med godshantering.  

Brighton.  http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_hub  

Cargotram  Innebär att man fraktar gods via 
spårvägen, exempelvis mellan en 
industri och en station. Det finns 
också exempel på där man samlar 
in källsorterat material via 
spårvägen med speciella vagnar 
för ändamålet.   

Dresden, Zuhrich.  http://en.wikipedia.org/wiki/CarGoTram  
 
http://rune-feldt.se/cargotram/index.htm 
 
http://www.proaktiva.ch/tram/zurich/cargotram.html 

 
Parkering 
Initiativ  

   

Parkeringsstrategi   Särskild strategi för parkering 
innehållande övergripande 
förhållningssätt, information om 
avgifter, tidsreglering, 
parkeringsnorm samt andra 
reglerande strategier.  

Walsall, Gateshead, Skövde, Oslo, London.  ITDP.2011. Europe’s parking U-turn; from 
accommodation to regulation. Tillgänglig: 
http://www.itdp.org/documents/European_Parking_U-
Turn.pdf (2011-06-15) 
VTI. 2010. Parkering - politik, åtgärder och 
konsekvenser för stadstrafik. Tillgänglig: 
http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/N23-
2010.pdf (2011-06-21) 

Samordnade avgifter Samordnad prissättning parkering 
på gatan och i parkeringshus.  
Privat parkering + kollektivtrafik  
Boendeparkering+ kollektivtrafik. 
Betala via telefon. 

Strasbourg Vägverket. 2006. Den goda staden. Samverkande 
strategier för hållbara transporter och stadsutveckling 
utomlands: erfarenheter, innehåll, arbetssätt, 
organisationsformer, effekter. Publikation 2006:69. 
Tillgänglig: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://www.freepublictransports.com/
http://www.europeanvoice.com/article/imported/sustainable-transport-across-the-eu/67452.aspx
http://www.europeanvoice.com/article/imported/sustainable-transport-across-the-eu/67452.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_hub
http://en.wikipedia.org/wiki/CarGoTram
http://rune-feldt.se/cargotram/index.htm
http://www.itdp.org/documents/European_Parking_U-Turn.pdf
http://www.itdp.org/documents/European_Parking_U-Turn.pdf
http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/N23-2010.pdf
http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/N23-2010.pdf
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samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_st
adsutveckling_utomlands.pdf (2011-06-15) 

Avgift regleras beroende på 
vilken typ av fordon man 
har.  

I London har man något man 
kallar för Emissions-Based 
Parking Charges. 

London  ITDP.2011. Europe’s parking U-turn; from 
accommodation to regulation. Tillgänglig: 
http://www.itdp.org/documents/European_Parking_U-
Turn.pdf (2011-06-15) 

Skatt I Nottingham måste företag betala 
£250 per år för varje 
parkeringsplats som de erbjuder 
sina anställda (gäller endast 
företag med fler än 10 p – 
platser).  

Nottingham Se referens ovan 

Placerade parkeringsavgifter Öronmärka pengar man får in 
genom p -avgifter för att lägga på 
sina transportmål. 

Barcelona, Strasbourg.  Se referens ovan 

Pendelparkering  Parkering i utkanten av centrum 
med bra anslutningsmöjligheter. 
Syftet med parkeringarna är att få 
pendlare att åka kollektivt in till 
staden och därmed minska 
bilismen och behovet av 
parkering i centrum. 
Anslutningsmöjligheterna är av 
yttersta vikt för att det ska 
fungera.  

Norrköping, Stockholm, Göteborg. Vägverket. 2006. Den goda staden. Samverkande 
strategier för hållbara transporter och stadsutveckling 
utomlands: erfarenheter, innehåll, arbetssätt, 
organisationsformer, effekter. Publikation 2006:69. 
Tillgänglig: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_
samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_st
adsutveckling_utomlands.pdf (2011-06-15) 

 
Persontrafik  
 
Initiativ  

   

Podcar Ett förarlöst fordon som åker på 
ett nätverk av högbanor.   

Finns förslag på pionjärbanor i Sverige.  
Finns exempel på sträckor i Masdar och vid 
Heathrow. 

Spårbilar.2011. Spårbilar - definition.  Tillgänglig; 
www.podcar.org (2011-06-20)  

Elfordon  Strasbourg tillhandahåller 100 
Toyota Prius till företag och 
statsanställda. Finns 
laddningsstationer runt om i 
staden. I Amaroussion har man ett 
liknade projekt, man har även 
införskaffat elbilar till polisen. 

Strasbourg, Amaroussion. Constant Brand. 2011. European Voice. Sustainable 
transport across the EU. Tillgänglig: 
http://www.europeanvoice.com/article/imported/sustaina
ble-transport-across-the-eu/67452.aspx (2011-06-20) 

http://www.itdp.org/documents/European_Parking_U-Turn.pdf
http://www.itdp.org/documents/European_Parking_U-Turn.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2225/2006_69_samverkande_strategier_for_hallbara_transporter_och_stadsutveckling_utomlands.pdf
http://www.podcar.org/
http://www.europeanvoice.com/article/imported/sustainable-transport-across-the-eu/67452.aspx
http://www.europeanvoice.com/article/imported/sustainable-transport-across-the-eu/67452.aspx
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Biogasfordon 
 

Biogas som fordonsbränsle kan 
användas i bussar, 
renhållningsfordon, 
distributionslastbilar, 
transportfordon och personbilar. 

Många kommuner i Sverige använder biogas 
till sina fordon, exempelvis Östersund och 
Skellefteå.  

Miljöfordon. 2011. Biogas. Tillgänglig: 
http://www.miljofordon.se/miljoaspekter/miljofakta/biog
as.aspx (2011-06-20). 

Bilpool  Bilpool innebär att privatpersoner 
och företag mot betalning kan få 
tillgång till en bil när de vill. Det 
går att betala månadsvis eller per 
gång.  

Stockholm, Lund, Linköping med flera.  Trafikverket. 2011. Detta är bilpool. Tillgänglig: 
http://www.bilpool.nu/ (2011-06-20).  

 
Godstrafik  
Initiativ  

   

Cargotram  Innebär att man transporterar gods 
eller andra varor via spårvägen. 
Också möjligt att använda 
spårvagnen vid insamling av 
källsorterat material.  

Dresden, Zuhrich.  http://en.wikipedia.org/wiki/CarGoTram 
 
http://rune-feldt.se/cargotram/index.htm  
 
OBS: Hittar inga andra mer tillförlitliga referenser.  

Kombiterminal  Tanken med kombitransporter 
bygger på att flera mindre 
transporter kan samordnas. I 
kombiterminalen kan man 
exempelvis lasta om mellan olika 
godsbärare.  

Norrköping, Rotterdam, Eskilstuna, 
Jönköping.  

SKL. 2010. Klart vi ska ha kombiterminal- Frågor och 
svar om etablering av kombiterminaler. ISBN: 978-91-
7345-235-9 

Miljöanpassning av 
drivmedel 

Nya drivmedel på gång inom 
godstrafiken är exempelvis; 
Dimetyleter (DME), Evolution 
Diesel (Tallolja) samt Raps 
metylester (RME). 

Drivs främst av privata företag som 
fordonstillverkare och bensinbolag med mer 
nationellt eller internationellt fokus.  

Ansvarig? Bränsle- alternativa bränslen. Tillgänglig: 
http://www.miljofordon.se/ (2011-06-21) 

 
Värdegrund/beteenden 
Initiativ  

   

http://www.miljofordon.se/miljoaspekter/miljofakta/biogas.aspx
http://www.miljofordon.se/miljoaspekter/miljofakta/biogas.aspx
http://www.bilpool.nu/
http://en.wikipedia.org/wiki/CarGoTram
http://rune-feldt.se/cargotram/index.htm
http://www.miljofordon.se/
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Utgångspunkt i barn och 
ungdomar 

Utgå från barnen perspektiv vid 
planering av staden. 
Kollektivtrafik anpassad efter 
deras behov. Mål att på sikt ändra 
beteenden.  

Amaroussion, samt olika städer i Kanada.   The Centre for Sustainable Transportation at the 
University of Winnipeg. Kids on the move. 2007. 
Tillgänglig: http://www.kidsonthemove.ca/index.htm 
(2011-06-20).  
 
Constant Brand. 2011. European Voice. Sustainable 
transport across the EU. Tillgänglig: 
http://www.europeanvoice.com/article/imported/sustaina
ble-transport-across-the-eu/67452.aspx (2011-06-20). 

Mobility management 
(MM) 

Är ett vedertaget begrepp som 
tagits fram av europeiska 
forskningsprojektet MAX. 
Mobility management (MM) är 
ett koncept för att främja hållbara 
transporter och påverka 
bilanvändningen genom att 
förändra resenärers attityder och 
beteenden. Handlar framförallt 
om ”mjuka” åtgärder. 
 

Borlänge, Göteborg, Eskilstuna kommun 
arbetar med projekt som relaterar till MM.  

Trivector Traffic. 2011. Teori. Tillgänglig: 
http://www.mobilitymanagement.se/ (2011-06-16) 

Hållbart resande  Hållbart resande är transporter 
och resande som är effektiva och 
bra för såväl ekonomi och 
samhällsutveckling som hälsa och 
miljö. Fokus på ickemotoriserade 
resor. Beteendepåverkan är en 
stor del i arbetet med hållbart 
resande.  

Hållbart resande är ett vedertaget begrepp 
och detta arbetar man med på många platser.  
Utgångspunkt i många svenska kommuners 
trafikplanering.  

SKL. 2010b. Hållbart resande i praktiken – trafik – och 
stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. SKL & 
Trafikverket. 

http://www.kidsonthemove.ca/index.htm
http://www.europeanvoice.com/article/imported/sustainable-transport-across-the-eu/67452.aspx
http://www.europeanvoice.com/article/imported/sustainable-transport-across-the-eu/67452.aspx
http://www.mobilitymanagement.se/
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