
Oväntade vinster 
med rena resor
Så får du en friskare befolkning genom hållbara resor



Transporter ger en tredjedel av alla 
utsläpp av växthusgaser i Sverige

Biltrafik är 

den största 

källan

40 procent 

med 

arbets-

maskiner



Utsläpp har 
minskat men 
det går inte 
tillräckligt fort

Transportmålet till 2030

Att minska utsläppen med      

70 procent jämfört med 2010



Kvar i förnekelse…



Vinsterna 

med rena 

resor



Hälsan förbättras

 Vardagsmotion gör dig friskare

 30 minuter rörelse per dag

 Ger minskad risk för sjukdomar 

 Bästa motionen är den som blir av



Glädjen ökar

 Minskad risk för milda 

depressioner och nedstämdhet

 Du blir piggare och starkare

 Minnet kan förbättras 

 Bättre sömn 

 Läs mer på 1177



Vackrare resväg
 Resan kan bli en naturupplevelse

 Safari bland skogen och stadens djur

 Barnen i ”framsätet”



Ekonomin förbättras

 Sex gånger dyrare att välja bilen i stället för cykeln

 Om man inkluderar reskostnader, klimatkostnader, 

ägande, hälsoeffekter, olyckor, bullerstörningar och 

kostnader kopplade till infrastruktur



Fler positiva effekter

 Minskat trafikbuller

 Minskade halter av luftföroreningar

 Mindre trängsel och stress

 Bättre vattenkvalitet



Vi kan 

inte vänja 

oss!

Trafikbuller stressar oss

 Sömnen blir störd 

 Påverkan på hjärta och kärl

 Barn är extra känsliga



Luftföroreningar bidrar 
till minskad födelsevikt 
och problem under 
graviditeten



3 100 person dör varje år 
i Sverige på grund av 
luftföroreningar från 
trafiken



Vad gör vi i 

Örebro län?



Stöd till kommunerna

 Mer förnybara drivmedel

 Infrastruktur för laddning 

 Kunskapsunderlag



Upphandlingar av hållbara 

transporter

 Egna fordon

 Transporttjänster som skolskjuts 

och färdtjänst

 Transportintensiva upphandlingar 

som mat och tvätt



Visualiserar hållbara 

resor genom kampanjer



i sociala medier

Självtest ”Vilken cykeltyp är 

du?”
Din cykeltypAnnonsering

Självtest

Delning



Interaktivt självtest:

Vilken 

lastcykel

passar dig?

Nedladdningsbar

PDF-guide



Lyfter fram 

resvägar för 

cykel



Prova på elcykel Prova på vikcykelCykelbibliotek
Lastcykel i kommunala 
verksamheter

Ger möjlighet att testa nya cykeltyper







 Upphandling av hållbara transporter

 Fordonsansvariga

 Förnybara drivmedel

 Fossilfria arbetsmaskiner



Framtiden?



Kraftsamla kring en fråga kan ge många vinster!

Rapport

 Arbetet med hållbara 

transporter bidrar till arbetet 

med FNs globala mål

https://utveckling.regionorebrolan.se/siteassets/regional-utveckling/dokument-regional-utveckling/dokument-energikontoret/hallbara-transporter-och-agenda-2030---tillganglig-pdf.pdf


Säkra gång- och 

cykelvägar samt 

bra kollektivtrafik



 Minskade utsläpp av mikroplaster till våra vatten

 Bättre dricksvatten utan avgaser och klimatpåverkan

 Minskad försurning av haven



Krav vid upphandlingar



Hur får vi med oss fler i omställningen?
 Berätta om framtiden på nya sätt – då blir förändringen intressant 

för fler

 Det lönar sig att göra oväntade aktiviteter 

 Det finns ett sug efter berättelser om framtidens resande!





Vi kan 

påverka!



Kontakt
Mirja Mattsson
Projektledare Fossilfritt 2030-Rena resan

mirja.mattsson@regionorebrolan.se

Kontakt
Katja Hagström
Projektledare Örebro län Fossilfritt 2030-Fordon och drivmedel

katja.hagstrom@regionorerbolan.se

mailto:mirja.mattsson@regionorebrolan.se
mailto:katja.hagstrom@regionorerbolan.se


Projektet får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från 

samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. 

Övriga finansiärer och samarbetspartners i 

Sörmlands län:

Flens kommun, Eskilstunas kommun samt 

ytterligare kommuner i Sörmland genom nätverk. 

Övriga finansiärer och samarbetspartners i Örebro 

län:

Länsstyrelsen i Örebro, Örebro universitet, Örebro 

kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun 

samt övriga kommuner genom möjlighet till 

deltagande i nätverk. 

Övriga finansiärer och samarbetspartners i 

Östergötlands län:

Länsstyrelsen i Östergötland, Åtvidabergs kommun, 

Linköpings kommun, Mjölby kommun, Finspångs 

kommun, Ödeshögs kommun, Ydre kommun, 

Vadstena kommun, Boxholms kommun, Kinda 

kommun, samt ytterligare kommuner i 

Östergötland som deltar via nätverk.



Projektet finansieras bland annat av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Projektägare är BioDriv Öst och Region Örebro län, Region Sörmland samt Region Östergötland är 

samverkansparter. 

Länsstyrelserna i Örebro, Södermanland, Östergötland, Västmanland, Uppsala och Stockholm är stödjande parter 

tillsammans med Region Uppsala, Region Stockholm och Svealandstrafiken. Flera kommuner i östra Mellansverige 

ingår också i projektet.

Fossilfritt 2030-Fordon och drivmedel pågår till mars 2023


