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1. Sammanfattning  

Dagens infrastruktur byggdes för gårdagens transportsystem och behöver utvecklas för att kunna 

användas av morgondagens transporter. Transportsystemet behöver bli mer yteffektivt och 

hållbart, för att kunna möta befolkningsökningen, urbaniseringen samt de krav som miljön och 

klimatet ställer. I denna rapport vill kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling 

återapportera en målbild för hur transportsystemet i Ängelholms kommun kan utvecklas för att 

nå de miljömål som finns, och samtidigt säkerställa kommunens utveckling och attraktivitet som 

en boende- och pendlarkommun.  

Rapporten presenterar beredningens arbetssätt, följt av en nulägesanalys. Sedan följer en 

definition av utmaningar med tillhörande analys och slutsatser för att nå målbilden som är: 

 Ängelholms kommun ska ligga i framkant bland de skånska kommunerna i omställningen 
till ett hållbart transportsystem. 
 

 De prioriterade transportslagen ska vara gång följt av cykel, kollektivtrafik, kommersiell 
trafik och biltrafik.  
 

 Vi värnar om decentraliseringen för att minska behovet av att resa. 
 

 Vid all ny stadsplanering är närhet till kollektivtrafik mycket viktig för att skapa goda 
pendlingsmöjligheter.  
 

 För att möjliggöra för intermodala resor ska det vara enkelt och snabbt för pendlare att ta 
sig till och från centralstationen. Tillgängligheten hit är därför mycket viktig. 
 

 Införandet av bytespunkter* i centralortens utkant minskar på sikt biltrafiken ner till 
centrum. Här kommer pendlare parkera bilen gratis för att sedan välja att cykla eller ta sig 
med kollektivtrafik ner till de centralaste delarna av staden.  
 

 Eldrivna fordon kommer vara en självklar del i framtidens Ängelholm. Elfordonen ska 
kunna laddas även på publika parkeringsplatser. Gods ska fraktas på el-driva mindre 
fordon och i Ängelholm är elcykeln det enklaste valet för att hämta barn eller utföra 
ärenden på ett smidigt sett. 
 

 Utöver elektrifieringen kommer ängelholmarna på sikt möta allt mer automation i 
stadsmiljö, till exempel genom självkörande mindre fordon i kollektivtrafik och vid 
godshantering.  

Till målbilden presenterar även beredningen en rad strategiska rekommendationer.  
Dessa återfinns på s. 33 - 34.  

* Bytespunkter är transportnoder strategiskt placerade i utkant av stadskärna där kollektivtrafik 
integreras med samhällets övriga funktioner för att skapa bättre förutsättningar för 
ängelholmarna att använda kollektivtrafik, gång och cykel för vidare transport.  
Bytespunkter kommer närmare diskuteras under avsnitt 5.3.2 och 6.3.2.  
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2. Beredningens uppdrag 

2.1 Uppdraget  

Beredningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig målbild för 

infrastruktur för framtidens transportslag. 

2.2 Avgränsningar 

Enligt uppdragsbeskrivningen har IT (fiber, bredband) och specifika trafiklösningar i staden 

exkluderats ur beredningens uppdrag. Detsamma gäller för järnvägens expansion och dragning 

för persontrafik, vilket vägledningsdebatten i kommunfullmäktige den 24 april 2017 visade. 

Gångtrafik har inte varit ett prioriterat område i uppdraget och har därför en mycket begränsad 

roll i rapporten. 

2.3 Bakgrund 

Pendling och resande ökar vilket ställer högre krav på kapaciteten i infrastrukturen. Ökat 

transportbehov och många störningar i tågtrafiken gör att trängseln i vägnätet i de större städerna 

och belastningen på järnvägsnätet fortsätter öka. Hur ska infrastrukturen utvecklas? Hur kan 

kommunen ge förutsättningar för att öka cyklandet och göra det möjligt för allmänheten att klara 

sin vardag utan bil? En väl fungerande kollektivtrafik gynnar brukares möjlighet att vara en del av 

samhället. Klimatförändringar kräver ny teknik, förändrade beteenden och nya livsstilar. Även på 

kommunal nivå behöver verkas för att människor och gods kan resa/transporteras på ett 

klimatneutralt och miljövänligt sätt. 

2.4 Syfte 

 Att ge en riktning för framtida samhällsutveckling. 

 Skapa förutsättning för att förändra beteenden. 

 Främja hälsa, miljö och livskvalitet. 

 Kommunen ska vara väl förberedd för den tekniska utvecklingen, samt skapa 

förutsättning för ett förändrat beteende som främjar hälsa, miljö och livskvalitet. 

 

2.5 Beredningens sammansättning 

Carl-Axel Andersson, ordförande 

Tommy Jönsson, 1:e vice ordförande 

Karl-Erik Asp, 2:e vice ordförande 

Kjell-Arne Nilsson, ledamot 

Torgny Bergström, ledamot 

Anders Sönne, ledamot 

Conny Jansson, ledamot 

Lennarth Svensson, ledamot 

Agneta Normann, ledamot 

Johan von Horn, ledamot 

Christian Rydell, ledamot 

Anne Petersson Strömbäck, ledamot 

Alexander Johnsson, ledamot 

Caroline Benson, beredningskoordinator 
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3 Genomförande 

Under avsnittet presenteras beredningens arbetssätt. Samtliga handlingar som rör uppdraget finns 

att tillgå via kommunens webbdiarium under diarienummer 2016/893. 

3.1 Föreläsare 

3.1.1 Externa 

 Magnus Kvarnström från Skånetrafiken och Franco Lindström från Nobina berättade om 

hur pilotprojektet med elbussar fungerat i kommunen.  

 Johan Raustorp, strateg hållbart resande på Region Skåne föreläste om hållbart resande 

med tyngdpunkt på regionens Strategi för ett Hållbart Transportsystem i Skåne 2050.  

 Till Koglin, projektledare vid Nationellet Kunskapscentrum för kollektivtrafik/LTH 

pratade om hur planering av strategisk cykelinfrastruktur bör hanteras. Han höll fram 

vikten av att göra en tydlig färdmedelsprioritering vid samhällsplanering. 

 Lena Hiselius, Docent vid LTH berättade om hållbara transporter och förändrade 

transportbehov. Även om hur kommuner kan arbeta med Mobility Management för att 

uppmuntra till förändrade resvanor. 

 Christian Ziese, vd Ängelholms Flygplats AB och Anders Hylén från PEAB presenterade 

de planer som företagen har för utveckling av Valhallsområdet, Vision Valhall 2030. 

Gemensamt finns ett fokus på att öka tillgängligheten både till flygplatsen, men även 

området i stort. 

 August Mazetti från företaget Clever, visade hur marknaden inom ladd-infrastruktur ser 

ut idag, och hur den spås växa inom kommande år. Stort fokus ligger på så kallad 

”hemma-laddning” och laddning vid arbetsplats. 

 Peter Esse, regionansvarig på Sunfleet Car Sharing pratade om hur kommuner kan arbeta 

med bilpooler inom verksamheten, däribland så kallade semi-öppna bilpooler. 

 

3.1.2 Interna 

 Anders Lundin, enhetschef Kultur & Stad presenterade en överblick av framtidens 

trender inom området. Autonoma transporter, elbilar, elcyklar, samordnad 

varudistribution samt hur man ser på framtidens stad diskuterades. 

 Lotta Skogh, verksamhetsansvarig E-handel & varudistribution berättade om hur 

kommunens varudistribution är uppbyggd och vilka effekter det har haft på 

verksamheterna. 

 Jonas Henriksson, chef projektutveckling informerade om åtgärdsvalstudien ÅVS Norra 

Ängelholm som kommunen ansvarar för. Studien undersöker hur infrastrukturen och 

trafikflöden till och från Ängelholms Flygplats kan förbättras. Jonas redogjorde även för 

Trafikverkets fyrstegsprincip.   

 Lena Åström, chefsstrateg presenterade Översiktsplan2035. 

 Trafikingenjörerna Ann-Kristin Wiinberg och Björn Adlerberth pratade om hur 

kommunen idag jobbar med hållbart resande och vad som sker för att uppmuntra till 

cykling. 
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3.1.3 Webbseminarier 

 KTH anordnade en webbföreläsning under temat Megatrender i transportindustrin. Där 

berättade representanter från ITRL om hur teknik och organisation till stor del kan lösa 

behoven av mobilitet och transporter på ett hållbarare sätt. 

 KTH och VTI genomförde ett seminarium 23/3 2016 om elvägar som en pusselbit för 

den fossilfria fordonsflottan med titeln: Ladda medan du kör – tekniken finns, men hur ska vi 

använda den? 

 Elbilsalliansen Nissan – Renault och Aktuell Hållbarhet anordnade webbseminariet En 

förvandlad stad under Almedalsveckan 3/7 2017. Seminariet tog upp hur kommuner kan 

skapa möjligheter för framtidens städer, med särskilt fokus på hur kommuner kan 

möjliggöra för sina invånare att äga elbilar. 
 KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, anordnade webbseminariet Ny strategi för 

fossilfritt transportsystem – hur ser framtidens spelregler ut? under Almedalsveckan 5/7 2017. 

Seminariet fokuserade på omställningen till en fossilfri transportsektor. 

 

3.2 Medborgardialoger 

Under hösten genomfördes en fokusgrupp med representanter för handlare i stadskärnan. Mötet 

syftade till att höra hur handlarna på staden upplevde varutransportsituationen på Storgatans 

gågata. Beredningen ville även höra hur handlarnas vision för gågatan ser ut och samtidigt få 

deras input på en varudistributionslösning som bland annat Göteborgs Stad etablerat.  

I övrigt genomfördes inga medborgardialoger då beredningen ej fann ytterligare fokusgrupper 

relevanta för uppdraget. Även för att beredningen ansåg att det skulle vara svårt att genomföra en 

medborgardialog inom ämnet där medborgarna inte skulle ha synpunkter på till exempel dagens 

cykel- eller parkeringsmöjligheter. 

 

3.3 Studiebesök 

3.3.1 Autonom elbuss i Helsingborg 

Den 19 september var delar av beredningen på studiebesök i Helsingborg för att titta närmare på 

den självkörande buss som Nobina tillsammans med Helsingborg Stad testkörde under en 

begränsad tid. Den eldrivna mininbussen trafikerade en stäcka mellan Knutpunkten och Campus 

Helsingborg och samma typ av minibuss har tidigaste testkörts i stadsmiljö i Kista. 

Bussen hade plats för 12 passagerare – sex sittande och sex stående – och styrdes av en 

säkerhetsklassad dator. Ombord fanns också en uppsättning lidarsensorer – det vill säga 

laserskanners – som används för att upptäcka eventuella hinder. Vid beredningens besök var 

dessvärre delar av systemet som registrerade färdrutten ur funktion som innebar att beredningen 

inte kunde provåka fordonet.  

 

”Autonoma fordon i kollektrafiken är en viktig pusselbit för att göra det möjligt att utnyttja 

infrastruktur mer effektivt i framtiden” – Helsingborgs Stad 
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3.3.2 Växjö kommun 

Den 28 november var beredningen på studiebesök hos Växjö kommun.  
Växjö som har fått epitetet ”Europas grönaste stad”, har länge satsat på hållbart resande med ett 

särskilt fokus på cykelfrämjande arbete. De har bland annat genomfört en inventering av 

tätortens samtliga cykelvägar. Kommunen deltar även i det nationella nätverket Svenska 

cykelstäder. 

Det har länge även funnits en stark politisk konsensus kring vikten av miljöarbete. Det har bland 

annat lett till att kommunen fått möjlighet att vara en del av flera stora EU-finansierade projekt 

inom området: 

 2012 – 2014: ELMOS - introducera elcyklar som komplement till kollektivtrafiken.  

 2017-2020: SUMBA - transportmodulering med fokus på pendling och ambulerande 
bibliotek med lastcykel. 

 2018-2020: CoBiUM - introduktion till lastcyklar.  
 
Växjö har också satt tydliga mål för trafikslagsfördelning och i sin transportplan pekas nedan fem 

strategiområden ut för hur man ska nå målen: 

 Hållbar fordonstrafik 

 Mobility Management & IT 

 Gång 

 Cykel 

 Utvecklad kollektivtrafik 
 

Studiebesöket avslutades med en elcykeltur för att titta på några av de fysiska lösningar som 

kommunen använt sig av: 

 Kantsten innan övergångsställen/övergångar för att minska hastighet 

 Cykelboxar vid trafikljus för att påvisa prioritering av trafikslag 

 Bussprioritering i trafikerade områden 
 

3.4 Rapporter och undersökningar 

Ängelholms kommun  

Cykelplan 2015-2025  

Fossilfria kommunala transporter 

Intern kartläggning kommunens bilpark 

Värdeplan stationsområdet  

Miljöplan 2014 - 2021 

Trafikplan 2011-2020 

Översiktsplanen 2035 

Region Skåne 

Cykelstrategi för Skåne 

Cykelvägsplan 2014-2025 

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 (remiss) 

Det öppna Skåne 2030 

Mobilitetsplan för Skåne 

Planera för cykeln i småstaden  
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Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 (remiss) 

Strategier för Det flerkärniga Skåne 

Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 

Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen (remiss) 

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 

Bytespunkten som mötesplats i Skåne 

Övrigt 

Ellen Rube examensarbete Framgångsfaktorer för kollektivtrafik i småstäder 

ELMOS Elbilspool – Från idé till verklighet 

Familjen Helsingborg Strategi för infrastruktur och kollektivtrafik 2018-2029 

Gröna bilister - Så blir kommunen Elbilsbäst i Sverige  

K2020 7 incitament för ökat kollektivtrafikresande i Göteborgsregionen  

K2 Research Att styra mot ökad kollektivtrafikandel  

Malmö Stads Mobility Managementplan för byggherrar 

Malmö Stads Samcity - Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad 

Skåne Nordväst elbilsstrategi 

Smartset – Efficient Urban Freight Transport 

Transportplan för Växjö kommun 

Trivector – Cykeln och cyklisten, omvärld och framtid. 

Vision Valhall 2030 

 

3.5 Vägledningsdebatt  

Vid vägledningsdebatten i kommunfullmäktige 24 april 2017 gavs beredningen riktning att 

exkludera järnvägens expansion eller dragning för persontrafik ur uppdraget. Beredningen skall 

däremot inkludera alternativa trafiklösningar för godstrafik. Uppdragets grundstenar skulle 

utgöras av följande fyra områden: 

 Infrastruktur: Ge riktning för framtida samhällsutveckling genom att skapa 

förutsättningar för trafiksmart och möjliggörande infrastruktur.  

 Cykling: Främja hälsa och miljö genom att erbjuda ängelholmare en säker och 

välutvecklad cykelinfrastruktur för att uppmuntra ökat cyklande.  

 Kollektivtrafik: Främja miljö genom nya kollektivtrafikslösningar. Ge ängelholmare 

möjlighet att minska sitt beroende av bil i vardagen och samtidigt bevara en levande 

landsbygd/kommun. 

 Beteendeförändring: Skapa förutsättningar för ängelholmarna att förändra beteende med 

målsättning mot ett fossilfritt Ängelholm genom utbildning och information.  
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4. Nuläge 

Under avsnittet presenteras de olika globala, nationella och regionala mål inom området som 

Ängelholms kommun har att förhålla sig till. I avsnittet presenteras även de megatrender som 

förväntas ha särskild inverkan på utvecklingen inom området. 

4.1 Globala, nationella och regionala mål 

4.1.1 FN:s globala mål om hållbar utveckling 

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att 

avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja 

fred och rättvisa. Att avhjälpa klimatkrisen är tätt sammankopplat med beredningens uppdrag där 

resor och transporter utgör en stor del av dagens utsläpp.  

Parisavtalet som berör ekologisk hållbarhet är ett globalt klimatavtal från år 2015 där länder 

förbinder sig att begränsa utsläppen av växthusgaser. Målet är att hejda den globala 

uppvärmningen vid två grader, helst vid 1,5 grader1. 

 

4.1.2 EU:s klimatmål 

EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än 

två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade. EU ska till år 2030 ha: 

 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990 

 27 procent förnybar energi 

 27 procent bättre energieffektivitet. 

 

EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 procent om andra industriländer gör 

motsvarande sänkningar och till år 2050 ska EU minska sina utsläpp med 80–95 procent jämfört 

med 1990 års nivåer om andra utvecklade länder gör detsamma2. 

 

4.1.3 Nationella miljö- och klimatmål 
De svenska miljömålen består av ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål med etappmål.  

Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är: 

 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med år 1990, för de utsläpp som inte 

ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter 

 minst 50 procent förnybar energi 

 20 procent effektivare energianvändning jämfört med år 2008 

 minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn år 2030 

 Fossilbränslefritt3 

 

                                                           
1 FN:s globala mål. Hämtad 4 jan 2018 från http://www.globalamalen.se/ 
2 EU:s klimatåtgärder. Hämtad 4 jan 2018 https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_sv 
3 Naturvårdsverket, miljömål. Hämtad 4 jan 2018 https://www.miljomal.se/Miljomalen/ 

http://www.globalamalen.se/
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_sv
https://www.miljomal.se/Miljomalen/
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Initiativet Fossilfritt Sverige är kopplat till en nationell ambition om att nå en 

fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 20304.  

Den 1 januari 2018 trädde Klimatlagen i kraft. Lagen reglerar regeringens klimatarbete och 

grundar sig i de satta klimatmålen. Klimatmålen innefattar bland annat att Sverige senast år 2045 

inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa 

utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter ska även minska med minst 70 procent senast år 2030 

jämfört med 20105.  

Därutöver finns transportpolitiska mål, där det övergripande nationella transportpolitiska målet är 

att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

invånarna och näringslivet i hela landet6.  

 

4.1.4 Regionala mål 

I sin Strategi för ett hållbart transportsystem 2050 har Region Skåne satt upp en vision för 

utvecklingen i färdmedelsfördelning för 2030 och 2050, där fördelningen på lång sikt ska 

fördelas i lika stora delar mellan kollektivtrafik, cykel/gående samt bil. Utredning från 2013 

redogör för uppdelning kollektivtrafik (15 procent), cykel/gående (27 procent) samt bil (58 

procent). Till exempel ska bilanvändandet minska från dagens 58 procent till 42 procent 2030 

och 33 procent till 2050. Även mål för trafikfördelning av gods är satt för 2050 där ett 

övergripande mål är att förflytta mer gods via sjöfart och järnväg för att ta vara på dessa 

trafikslags energieffektivitet7.  

Förutom Strategi för ett hållbart transportsystem 2050 har regionen brutit ner arbetet till 

områdesspecifika måldokument i form av: Regionala Transportinfrastruktplanen (RTI), Cykelstrategi, 

Godsstrategi, Trafikförsörjningsprogram, Mobilitetsplan för Skåne8. 

 

 

 

                                                           
4 Fossilfritt Sverige. Hämtad 7 jan 2018 http://fossilfritt-sverige.se/om-fossilfritt-sverige/ 
5 Naturskyddsföreningen. Hämtad 7 jan 2018. https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatlagen-sa-funkar-den 
6 Regeringskansliet. Hämtad 7 jan 2018. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-
infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/ 
7 Region Skåne Strategi för ett hållbart transportsystem 2050 
8 Region Skåne Strategi för ett hållbart transportsystem 2050 
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http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
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4.1.5 Kommunala mål 

Ängelholms kommun ska vara helt fossilbränslefria i alla transporter kommunen äger eller brukar 

till 2021. Rena, snåla och tysta fordon bör främjas, likaså etablering av laddning av elbilar och 

tankställen för förnybara energimedel9.  

I miljöplanen framgår att inriktningen ska vara att utveckla ett hållbart transportsystem med syfte 

att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik10. Kommunen har även ett konkret mål kopplat 

till cykling som anger att cyklandet ska öka med 10 procent till 2025 jämför med 201511. 

Kommunen ser också gärna att andelen godstransporter på järnväg ökar i förhållande till 

transporter med lastbil12.  

 

4.2 Megatrender 

4.2.1 En ökande digitalisering 

Digitalisering och teknisk utveckling har uttalats som den starkaste förändringsfaktorn fram till 

2025. Teknikutvecklingen inom transportsektorn går snabbt och det mesta talar för att det inte 

kommer att stanna av. Utvecklingen av nya IT-lösningar kommer påverka såväl fordon, 

infrastruktur som samhället i övrigt. IT-lösningar bidra till stora nyttor, samtidigt finns det risker 

och säkerhetsbrister. E-handeln är under stark utveckling och väntas ge stora förändringar i hur 

varor transporteras. Trådlös kommunikation kommer spela en allt större roll i olika 

samhällsfunktioner och kommer förenkla köp av exempel biljetter och förändra 

trafikledningssystem och godshantering. 

Ett transportsystem med många självkörande fordon ligger sannolikt inom denna rapports 

tidshorisont. Det skulle kunna innebära nya förutsättningar för kollektivtrafiken där 

förarkostnaderna är ganska höga, och i grunden förändra bilens roll i trafiksystemet men även 

godstrafiken.  

 

 

                                                           
9 Ängelholms kommun Översiktsplan 2035 
10 Ängelholms kommun Miljöplan 2014-2021 
11 Ängelholms kommun Cykelplan 2015-2025 
12 Ängelholms kommun Översiktsplan 2035 
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4.2.2 Fler och större godstransporter i städerna 

Skåne präglas av omfattande transporter, och en stor andel av Sveriges export och 

import passerar Skåne. Med en förväntat stigande utrikeshandel och en ökande 

befolkning, kommer transporterna allt mer att utgöra en märkbar del av vardagen 

framöver. Godstransporterna i städer och orter består främst av varutransporter, bygg- och 

anläggningstransporter samt energi och avfallstransporter. Många kommuner i Skåne arbetar med 

att utveckla koncept för citylogistik och samdistribution av kommunernas egna transporter. 

Godstransporterna i städerna är en utmaning på grund av trängsel på vägarna, lokala miljö- och 

bullerproblem samt att de både ökar och blir fler genom den urbanisering som sker och förändra-

de köpmönster13.  

 

En överflyttning mellan transportslag förespråkas. Om 1 ton gods ska fraktas och maximalt får 

släppa ut 1 kg koldioxid under transporten så kommer godset, två mil på lastbil och 900 mil med 

godståg. På längre sträckor är sjöfarts- och järnvägstransporter mer fördelaktiga ur 

energisynpunkt än vägtransporter, som i sin tur är mer flexibla. Däremot kommer sjöfarts- och 

järnvägsnätet aldrig kunna vara finmaskigt nog för att nå slutmålet. Godstransport på väg 

kommer därför att bestå. Inom Sverige transporteras de i särklass största godsmängderna med 

lastbil och inom Skåne i princip uteslutande. Häften av godsmängden som transporteras inom 

Sverige transporteras kortare än 50 kilometer och endast 3 procent transporteras längre än 500 

kilometer14.  

 

I april 2015 gav regeringen i uppdrag att utreda hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga 

lastbilar kan utformas. Utredningen överlämnades i november 201715. 

 

I regeringsförklaringen som presenterades i maj 2017 öppnade regeringen för att kommuner ska 

få möjligheten att införa miljözoner med strängare utsläppskrav för fordon i stadstrafik16.   

I förslaget från Transportstyrelsen skulle kommuner från 2020 få möjlighet att införa miljözoner 

där det i den mest avgränsade zonen endast skulle tillåtas fordon som går på el eller vätgas. 

Regeringen förväntas ändra förslaget något men utvecklingen med miljözoner även för lätta 

fordon är densamma i stora delar av Europa17.  

 
 

 

4.2.3 Automatisering 

Automatisering i allmänhet och autonoma fordon i synnerhet anses vara en av tre megatrender 

inom transportsystemet. Transport automation kan definieras som all verksamhet som syftar till 

att stödja eller ersätta föraren av fordonet18.  

                                                           
13 Region Skåne Strategi för den hållbara gods och logistikregionen (remissversion december 2015) 
14 Georén P, Pernestål Brenden A, Megatrender i transportsystemet Hämtad 20 dec 2017. 
http://www.naringsbloggen.se/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/Megatrender-i-Transportsystemet.pdf 
15 SOU 2017:94. Hämtad 20 dec 2017. 
http://www.regeringen.se/4ae3dd/contentassets/9ead8635b9124f0399b119a57a88f1df/berakning-av-skattetillagg--
en-oversyn-av-reglerna-sou-201794.pdf 
16 Aftonbladet. Hämtad 15 dec 2017. https://www.aftonbladet.se/bil/a/arXa4/stockholms-stad-vi-vantar-pa-
regeringen 
17 Dagens industri. Hämtad 10 jan 2018. https://www.di.se/nyheter/regeringen-andrar-forslag-om-miljozoner/ 
18 SOU 2016:28. Hämtad 10 jan 2018. http://data.riksdagen.se/dokument/H4B328.html 

http://www.naringsbloggen.se/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/Megatrender-i-Transportsystemet.pdf
http://www.regeringen.se/4ae3dd/contentassets/9ead8635b9124f0399b119a57a88f1df/berakning-av-skattetillagg--en-oversyn-av-reglerna-sou-201794.pdf
http://www.regeringen.se/4ae3dd/contentassets/9ead8635b9124f0399b119a57a88f1df/berakning-av-skattetillagg--en-oversyn-av-reglerna-sou-201794.pdf
http://www.regeringen.se/4ae3dd/contentassets/9ead8635b9124f0399b119a57a88f1df/berakning-av-skattetillagg--en-oversyn-av-reglerna-sou-201794.pdf
https://www.aftonbladet.se/bil/a/arXa4/stockholms-stad-vi-vantar-pa-regeringen
https://www.aftonbladet.se/bil/a/arXa4/stockholms-stad-vi-vantar-pa-regeringen
https://www.di.se/nyheter/regeringen-andrar-forslag-om-miljozoner/
http://data.riksdagen.se/dokument/H4B328.html
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Just nu pågår en snabb utveckling av teknik för automatisering av fordon och det finns stora 

förhoppningar om att en framtida implementering av helt självkörande fordon ska leda till en 

mängd positiva effekter när det gäller bl.a. smidigare trafikflöden och möjlighet till ökad rörlighet 

för de som saknas körkort, samt ett minskat behov av parkeringsplatser. Självkörande bilar kan 

också bidra till att fler reser gemensamt, till exempel via bilpooler. Bland de negativa effekterna 

kan nämnas ökad konsumtion av transporttjänster vilket leder till fler körda kilometer per bil. 

Detta förstärks av att tomma självkörande bilar kör runt. Då självkörande bilar kommer att kosta 

en hel del kan klyftorna mellan olika inkomstgrupper i samhället vidgas19. 

Intresset för självkörande fordon är också stort från fordonstillverkare, datatjänstleverantörer, 

konsultföretag och andra aktörer. Flera stora fordonstillverkare har aviserat att de kommer att ha 

fullständigt autonoma bilar ute på gatorna redan i början av 2020-talet20. 

 
 

4.2.4 Elektrifiering 

Utvecklingstakten inom elvägar och andra fossilfria alternativ är mycket hög. Trafikverket har fått 

i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna om elvägar på sikt kan bli en del i det statliga 

vägnätet i Sverige. Bedömningar indikerar att elvägar skulle kunna bidra till lägre 

koldioxidutsläpp, högre energieffektivitet i transportsystemet och minskade transportkostnader. 

På kort sikt skulle anläggandet av elvägar kunna bidra till att skapa arbetstillfällen och på längre 

sikt till ökad samhällsekonomisk effektivitet21.  

För närvarande genomförs demonstrationsprojekt av elvägar för att ge kunskap om hur dessa 

fungerar i praktiken. Men, i dagsläget är inte elvägen vare sig som teknisk lösning eller 

transportsystem, tillräckligt väl utvecklad och testad för att kunna användas reguljärt22.  

Intresset för elbilar ökar stort och utvecklingen av nya modeller pågår för fullt hos biltillverkarna. 

I dag erbjuder de flesta tillverkare en hybrid i varje modellserie. Det finns strax under 45 000 

laddbara bilar i Sverige idag, en tillväxt på 62 procent under 2017.  Nyregistreringarna av 

supermiljöbilar, bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, ökade med 44 

procent under de fem första månaderna av 201723. 5 av 100 sålda nybilar 2016 var laddbara bilar. 

En mätning från 2017 visar att hälften av alla som kör dieselbil tror att de bytt till laddbar bil 

inom fem år.24 Två parametrar som kommer påverka genomslagstakten av laddbara bilar är 

prisnivå och brist på laddmöjligheter. Enligt en undersökning gjord av Bloomberg New Energy 

Finance kommer elbilar att bli billigare att köpa än bensindrivna bilar redan 2025. Det som 

                                                           
19 Trafikanalys Självkörande fordon och transportpolitiska mål 2017:20. Hämtad dec 2017. 
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_20-sjalvkorande-fordon-och-transportpolitiska-
mal.pdf 
20 KTH. Hämtad 10 dec 2017. https://www.kth.se/forskning/artiklar/har-ar-framtiden-for-sjalvkorande-bilar-
1.737284 
21 Regeringskansliet N2017/06217/TS. Hämtad nov 2017. 
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-elvagar-pa-sikt-
ska-kunna-vara-en-del-av-det-svenska-transportsystemet/ 
22 Trafikverket Nationell färdplan för elvägar. Hämtad 10 dec 2017. 
https://www.trafikverket.se/contentassets/eb1d14b0cc534aa5b03d8c4347d2ac83/nationell-fardplan-for-
elvagar_slutlig.pdf 
23 Bil Sweden.se. Hämtad nov 2017. http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/press-
lanstatistik/supermiljobilar-okat-44-procent-i-ar 
24 Aftonbladet.se. Hämtad 10 dec 2017. http://www.aftonbladet.se/bil/a/7rR28/stort-intresse-for-att-byta-till-elbil 

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_20-sjalvkorande-fordon-och-transportpolitiska-mal.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_20-sjalvkorande-fordon-och-transportpolitiska-mal.pdf
https://www.kth.se/forskning/artiklar/har-ar-framtiden-for-sjalvkorande-bilar-1.737284
https://www.kth.se/forskning/artiklar/har-ar-framtiden-for-sjalvkorande-bilar-1.737284
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-elvagar-pa-sikt-ska-kunna-vara-en-del-av-det-svenska-transportsystemet/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-elvagar-pa-sikt-ska-kunna-vara-en-del-av-det-svenska-transportsystemet/
https://www.trafikverket.se/contentassets/eb1d14b0cc534aa5b03d8c4347d2ac83/nationell-fardplan-for-elvagar_slutlig.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/eb1d14b0cc534aa5b03d8c4347d2ac83/nationell-fardplan-for-elvagar_slutlig.pdf
http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/press-lanstatistik/supermiljobilar-okat-44-procent-i-ar
http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/press-lanstatistik/supermiljobilar-okat-44-procent-i-ar
http://www.aftonbladet.se/bil/a/7rR28/stort-intresse-for-att-byta-till-elbil
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förväntas göra de eldrivna fordonen billigare är fallande batterikostnader.25 

Energimyndigheten har det nationella uppdraget att samordna laddinfrastruktur vilket innefattar 

att samordna stöd till infrastrukturen och att informera om laddstationers placering26. 

Ängelholms kommun har i dagsläget inga riktlinjer kring hur man ska investera i 

laddinfrastruktur. Däremot fick Helsingborgs stad i uppdrag att ta fram en gemensam 

elbilsstrategi inom Skåne Nordväst som var klar i maj 2014. I den beskrivs även laddinfrastruktur. 

Den fastställer att Ängelholms kommun ska verka för framtida laddstationer och en övergång till 

ebilssamhället. Även att kommunen i sin egen fordonsanvändning aktivt bör välja elbilar27. I 

Ängelholm finns i början av januari 2018 27 uttag fördelade på sju platser. Ängelholm-

Helsingborg Airport står för 12 av de 27 uttagen28. 

Försäljningen av elcyklar ökar kraftigt i Sverige, och mer än en tredjedel av svenska folket skulle 

kunna tänka sig att köpa en elcykel, bland unga är siffran 44 procent 29. Under 2016 såldes 45 000 

elcyklar mot 30 000 året innan och stod för sex procent av den svenska cykelmarknaden. Detta 

kan jämföras med 15 – 20 procent i flera andra nordeuropeiska länder30. Branschens samlade 

bedömning är att försäljningen av elcyklar kommer fortsätta att öka under kommande år31. 

Även el-assisterade lastcyklar har blivit vanligare inom citylogistik och godstransporter, och är en 

allt viktigare lösning på städernas transport- och trängselproblem. Det finns en tendens att el-

lastcykeln nu slår igenom bland privatpersoner och familjer. Med hjälp av en lastcykel kan man 

handla, hämta barn och sköta andra sysslor som underlättar vardagen utan bil32. Majoriteten av 

elcyklar klassas som cyklar och ska framföras på cykelbana. El-assisterade lastcyklar får köras på 

körbanan även om det finns cykelbana på grund av dess bredd33. 

 

4.2.5 Urbanisering 

Människan rör sig sedan länge från landsbygd till städer. Idag lever nästan hälften av världens 

befolkning i städer och denna andel fortsätter öka. Enligt bedömningar är världen på väg mot en 

urbaniseringsgrad på 70 procent till år 2050. Redan idag står 70 procent av världens 

koldioxidutsläpp från städerna, som också står för ca 75 procent av den globala 

energikonsumtionen. Urbaniseringen ställer även stora krav på infrastruktur34.  

 

                                                           
25 Veckans affärer. Hämtad 10 dec 2017. https://www.va.se/nyheter/2017/05/29/nu-ar-elbilen-snart-det-billigaste-

alternativet-pa-marknaden/ 
26 Energimyndigheten. Hämtad 10 dec 2017. http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fossilfria-

transporter/laddinfrastruktur/nationell-samordning-av-laddinfrastruktur/ 
27 Skåne Nordväst Elbilsstrategi. Hämtad dec 2017. 
https://www.engelholm.se/Documents/Trafik%20och%20infrastruktur/Sk%C3%A5ne%20Nordv%C3%A4st%20
elbilsstrategi_reviderad.pdf 
28 Uppladdning.nu. Hämtad 10 dec 2017. http://www.uppladdning.nu/List.aspx#SE 
29 Svensk cykling. Hämtad 20 nov 2017. http://svenskcykling.se/2016/06/20/ny-sifo-var-tredje-svensk-kan-tanka-
sig-kopa-elcykel/ 
30 Affärsvärlden. Hämtad 20 nov 2017. https://www.affarsvarlden.se/livsstil/elcyklar-pa-rull-6838404 
31 Svensk cykling. Hämtad 20 nov 2017.http://svenskcykling.se/2016/06/20/ny-sifo-var-tredje-svensk-kan-tanka-
sig-kopa-elcykel/ 
32 Cykeltrendrapport 2016, Svensk Cykling 
33 NTF säker trafik. Hämtad 10 dec 2017. http://ntf.se/konsumentupplysning/cyklar/elcyklar/ 
34 Ängelholms kommun Översiktsplan 2035 

https://www.va.se/nyheter/2017/05/29/nu-ar-elbilen-snart-det-billigaste-alternativet-pa-marknaden/
https://www.va.se/nyheter/2017/05/29/nu-ar-elbilen-snart-det-billigaste-alternativet-pa-marknaden/
http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fossilfria-transporter/laddinfrastruktur/nationell-samordning-av-laddinfrastruktur/
http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fossilfria-transporter/laddinfrastruktur/nationell-samordning-av-laddinfrastruktur/
https://www.engelholm.se/Documents/Trafik%20och%20infrastruktur/Sk%C3%A5ne%20Nordv%C3%A4st%20elbilsstrategi_reviderad.pdf
https://www.engelholm.se/Documents/Trafik%20och%20infrastruktur/Sk%C3%A5ne%20Nordv%C3%A4st%20elbilsstrategi_reviderad.pdf
http://www.uppladdning.nu/List.aspx#SE
http://svenskcykling.se/2016/06/20/ny-sifo-var-tredje-svensk-kan-tanka-sig-kopa-elcykel/
http://svenskcykling.se/2016/06/20/ny-sifo-var-tredje-svensk-kan-tanka-sig-kopa-elcykel/
https://www.affarsvarlden.se/livsstil/elcyklar-pa-rull-6838404
http://svenskcykling.se/2016/06/20/ny-sifo-var-tredje-svensk-kan-tanka-sig-kopa-elcykel/
http://svenskcykling.se/2016/06/20/ny-sifo-var-tredje-svensk-kan-tanka-sig-kopa-elcykel/
http://ntf.se/konsumentupplysning/cyklar/elcyklar/
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5 Utmaningar 

Under avsnittet synliggörs de utmaningar som beredningen identifierat under uppdraget. 

Utmaningarna struktureras under de fem valda huvudområdena Infrastruktur, Cykling, 

Kollektivtrafik, Beteendeförändring och Godstransporter.  

5.1 Infrastruktur 

5.1.1 Platsbrist i staden  

Det är ont om plats i städer idag och mycket av platsen som finns är avsatt till biltrafik. Därtill är 

utvecklingen i Sverige att förtäta stadskärnor och fler människor ska leva på samma yta. Detta 

ställer krav på infrastrukturen och ytan kommer att behöva användas klokt och effektivt. Om 

bilen försatt är det prioriterade transportslaget finns risk att ökad biltrafik kommer medföra 

ökade miljöproblem kopplade till bil såsom buller och avgaser ökar. 

 

Förutom platsen som bilen tar på vägbanan har det gjorts en uppskattning att det byggs fem 

parkeringsplatser per bil. En parkeringsplats hemma, en på arbete, vid mataffären, 

shoppingcentrum och så vidare. En bil står sedan på en av dessa platser i snitt 97 procent av 

tiden35. Förutom att bilen tar upp dyrbar yta i trafiken är marken som parkeringsplatsen upptar i 

själv också värdefull.  

 

Bilparkeringar är även ett starkt styrmedel för att uppmuntra till ökad användning av cykel och 

kollektivtrafik, och hur långt ifrån ett resmål parkeringar placeras avgör vilken tidsvinst bilen har 

gentemot cykling och kollektivtrafik. 

 

Bilpooler växer idag snabbt i större städer. Detta är till stor del just därför att plats och 

parkeringar är få och dyra. Genom medlemskap i bilpool slipper invånaren 

parkeringsproblematiken. I mindre städer som Ängelholm går utvecklingen långsammare då 

invånare inte stöter på samma problem kopplat till bilägande36. Trots den varierande utvecklingen 

vill nästan varannan svensk, 45 procent, att deras kommun ska ge bilpoolsbilar tillgång till 

attraktiva parkeringsplatser37. 

Majoriteten av kommuner som idag inför kommunala bilpooler väljer så kallade ”halvöppna”-

bilpooler, vilket ger allmänheten möjlighet att boka bilarna utanför kommunens arbetstid. 

Genom att dela på bilarna kan fler få tillgång till bil utan att behöva äga bil. Dessutom har mobil 

samåkning utvecklats där privatpersoner via en app kan planera in samåkning för att minska sitt 

bilberoende. Fördelar med bilpooler i kommunal verksamhet är bland annat att kostnader blir 

                                                           
35 Peter Esse Sunfleet Redovisning 2017-09-05 
36 Peter Esse Sunfleet Redovisning 2017-09-05 
37 IVL svenska miljöinstitutet. Hämtad 20 nov 2017. 
http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2017-03-22-ny-sifo-
undersokning-manga-positiva-till-bilpooler.html 

http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2017-03-22-ny-sifo-undersokning-manga-positiva-till-bilpooler.html
http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2017-03-22-ny-sifo-undersokning-manga-positiva-till-bilpooler.html
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lättare att härleda till enheter och när kostnader förrenade med bilanvändning tydliggörs ökar 

tjänstecykling38. 

 

5.1.2 Laddinfrastruktur för elfordon  

En av variablerna som anses kunna hämma elfordonsbranschens utveckling och därmed de 

potentiella miljövinsterna, är utbyggnad av laddinfrastruktur för fordonen.  

Man brukar dela upp laddstationer i två grupper, publika som är tillgängliga för vem som helst, 

eller icke-publika. 80-90 procent av laddning av elfordon sker idag på icke-publika laddstationer, i 

många fall i hemmet och vid arbetsplatsen. Det är också dessa ytor som anses viktigast att satsa 

på i dagsläget. I utbyggnaden av icke-publika laddstationer är fastighetsägare och 

bostadsrättsföreningar särskilt viktiga att få med. 

Det krävs även att de publika laddstationerna fortsatt byggs för att åstadkomma en hög andel 

elfordon. De publika laddstationerna bidrar med att skapa förtroende för laddfordon och bidrar 

till god rörlighet. Den publika laddningen bör ses som ett komplement till den icke-publika 

laddningen och båda typerna är nödvändiga. 

I större städer eller i kvarter är en egen parkeringsplats inte en självklarhet och som boende har 

man mindre möjlighet att byta till elfordon. Då kan kommuner välja att införa så kallade 

laddgator, något som görs i Stockholm. Med laddgator menas utvalda sträckor med flera laddare 

bredvid varandra. Stockholms stads mål är att ha 500 publika laddpunkter på Stockholms gator 

fram till 2020. Stadens behov av publika laddpunkter uppskattas till mellan 15 000 och 25 000 år 

2030, och bygger på att målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska kunna nås39. 

 

5.1.3 Autonoma fordon 

Frågan är inte om utan när som självkörande bilar kommer att vara en vanlig syn på våra vägar. 

Det är många forskare eniga om, liksom att de självkörande bilarna har potentialen att förändra 

samhället från grunden, både vad gäller transporter och rörlighet. Självkörande fordon bedöms 

leda till att tillgängligheten med bil ökar av flera skäl däribland ökad vägkapacitet genom jämnare 

trafikflöden och minskade avstånd mellan fordon samt möjligheten för nya grupper att resa själva 

med bil40. 

Ängelholms kommun kommer alltså påverkas av autonoma fordon, förr eller senare. En rad 

områden som berör kommunal verksamhet har identifierats. Samhällsplaneringen kommer 

behöva anpassa sig eftersom det kommer vara andra typer av fordon på allmänna ytor. I 

detaljutformningen kommer det blir färre bilar som kräver mindre utrymme. Med automationen 

kan fysiska farthinder som trafiksignaler komma att bli överflödiga. Eftersom bilarna blir mindre, 

                                                           
38 IVL svenska miljöinstitutet. Hämtad 20 nov 2017. 
http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2017-03-22-ny-sifo-
undersokning-manga-positiva-till-bilpooler.html 
39 Stockholm stad. Hämtad 10 dec 2017. http://www.stockholm.se/laddgator 
40 Chapin T, Stevens L, Crute J, Crandall J, Rokyta A, Washington A. Hämtad 23 jan 2018. 
http://fpdl.coss.fsu.edu/sites/g/files/imported/storage/original/application/abfcc477779d0bc0ea825c8011011939.
pdf 

http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2017-03-22-ny-sifo-undersokning-manga-positiva-till-bilpooler.html
http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2017-03-22-ny-sifo-undersokning-manga-positiva-till-bilpooler.html
http://www.stockholm.se/laddgator
http://fpdl.coss.fsu.edu/sites/g/files/imported/storage/original/application/abfcc477779d0bc0ea825c8011011939.pdf
http://fpdl.coss.fsu.edu/sites/g/files/imported/storage/original/application/abfcc477779d0bc0ea825c8011011939.pdf


 
18 

 

och färre kommer mer yta kunna friläggas till annat och kommunen kan använda marken mer 

effektivt. Automationen kommer ställa nya krav på vägmärken och vägmarkeringar, något som 

kommunen som väghållare måste förhålla sig till.  

Alla uppkopplade, självkörande bilar riskerar att hackas. Men enligt forskare är hoten mot 

samhället och fordonstillverkarna betydligt större än dem mot individen41. 

5.1.4 Elvägar 

Kapaciteten på det svenska vägnätet är generellt sett god. I ett initialt skede är elvägar, som 

möjliggör energitillförsel under körning, särskilt intressant för tung, långväga godstrafik som dels 

förbrukar mycket energi, dels är svår att försörja med el från batterier42. På regional nivå arbetar 

man inte i nuläget med elvägar, utan hänvisar till det nationella arbetet. Däremot menar regionen 

att deras uppgift är, och kommer att vara inom den närmsta tiden, att bädda för mer energismarta 

fordon och möjliggöra utvecklingen av elvägar43 

 

5.2 Cykling 

5.2.1 Cykelns status i trafiken  
Cykel är det näst vanligaste färdmedlet i Skåne och drygt 80 procent av alla skåningar har en 

cykel. Det är fler som idag cyklar än som åker buss och tåg, mycket tack vara att cykel för många 

är det snabbaste och billigaste alternativet att förflytta sig på44. Cykeltrafikens framkomlighet, 

tillgänglighet och säkerhet är därför viktig. I strategierna för Det flerkärniga Skåne ges cykeln också 

en viktig roll för att minska biltrafikandelen av det totala resandet och för att öka andelen mer 

hållbara alternativ. Skånes täta ortstruktur ger i svenska mått mätt goda förutsättningar för cykling 

mellan orter, och med cykeln underlättas också en förtätning av Skånes orter45.  

Det regionala färdmedelsmålet till 2030 är att öka cykelns färdmedelsandel från 16 till 19 procent. 

Med befolkningsökningen inräknat innebär det en ökning av antalet cykelresor med 56 procent 

jämfört med 2013. Om målet uppfylls innebär det uppskattade folkhälsovinster motsvarande 1,8 

miljarder kronor per år, till följd av att fler skåningar rör på sig. En förflyttning till cykelnätet 

avlastar även bilvägnätet och minskar trängseln46. 

Bilen är och har länge varit det prioriterade transportslaget i Sverige. För att öka cyklingens 

attraktivitet menar forskare att maktrelationen om plats i staden måste omprioriteras. I 

Köpenhamn till exempel är prioriteringsordningen: cykel, gång, kollektivtrafik, bil. En tendens i 

större städer är att mer av stadsrummet tillägnas cyklisterna istället för motorfordon47. 

                                                           
41 GP.se Hämtad 26 jan 2018. http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/s%C3%A5-kan-sj%C3%A4lvk%C3%B6rande-
bilar-bli-hacker-s%C3%A4kra-1.4651563 
42 Näringsdepartementet N2017/06217/TS. Hämtad 20 dec 2017. 
http://www.regeringen.se/4a9978/contentassets/647b81d5eb7845b48d9fc985f27d968f/rb-ii-5-n17_06217_ts-
uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-elvagar.pdf 
43 Johan Raustorp, Region Skåne. Redovisning 2017-04-18 
44 Region Skåne Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 remiss 
45 Region Skåne Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 
46 Region Skåne Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 remiss 
47 Till Koglin, LTH K2. Redovisning 2017-05-02 

http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/s%C3%A5-kan-sj%C3%A4lvk%C3%B6rande-bilar-bli-hacker-s%C3%A4kra-1.4651563
http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/s%C3%A5-kan-sj%C3%A4lvk%C3%B6rande-bilar-bli-hacker-s%C3%A4kra-1.4651563
http://www.regeringen.se/4a9978/contentassets/647b81d5eb7845b48d9fc985f27d968f/rb-ii-5-n17_06217_ts-uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-elvagar.pdf
http://www.regeringen.se/4a9978/contentassets/647b81d5eb7845b48d9fc985f27d968f/rb-ii-5-n17_06217_ts-uppdrag-att-utreda-forutsattningarna-for-att-elvagar.pdf
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Forskningen framhåller också att följande punkter är viktiga att arbeta med för att nå ökad 

cykling:  

 Övergripande inkludering av cykelfrågor i stads- och trafikplanering 

 Framåtriktade strategier 

 Förbättrad cykelinfrastruktur och minska bilens konkurrenskraft48 
 

Att minska bilen konkurrenskraft som den sista punkten rekommenderar är en svår fråga, inte 

minst politiskt. Vill man att invånarna ska cykla mer, måste dock förutsättningarna balanseras. I 

Köpenhamn minskar man bilens konkurrenskraft genom att kontinuerligt och över tid minska 

parkeringsplatser i centrala områden. Oftast sker detta i samband med ombyggnationer, när 

boende tvingas anpassa sitt parkeringsmönster. 

 

5.2.3 Cykling bland barn och unga 

Andelen barn i åldern 7-14 år som cyklar en genomsnittlig dag har minskat från 24 procent i 

mitten av 1990-talet till 15 procent 201449. Framförallt är det fritidscyklandet hos barn och unga 

som avtagit.50 

Forskning förklarar förändringen med ökade avstånd till fritidsaktiviteter, att föräldrar på grund 

av arbete inte har tid att cykla eller gå med barnen och därför skjutsar, men också att barns vardag 

idag är mer inrutad än tidigare. Cyklandet till skolan har också minskat, bland annat på grund av 

att det fria skolvalet lett till ökade avstånd. Andra orsaker är fler bilar i hushållen, bristande faktisk 

och upplevd säkerhet i kombination med föräldrars föreställningar om barns trafikförmåga.  

 

Cykelresorna har delvis ersatts av bilresor51 vilket medför att trafiken kring våra skolor ökat 

markant52. Ett sätt att åtgärda problemen är möjligheten att ändra vanor och beteende hos 

skjutsande föräldrar och därmed minska antalet föräldrar som skjutsar med bil. Fortfarande 

kommer dock alltid behov finnas i någon utsträckning av att föräldrar och skolskjuts har 

möjlighet att lämna och hämta barn vid skolan med bil respektive buss53. Angöringsplatser vid 

skolor och dess utformning är därför viktiga att arbeta med framöver.  

 

5.2.4 Pendlingscykling 

Forskning har visat att cykling och kollektivtrafik ofta konkurrerar med varandra som valda 

transportslag i större städer. I mindre kommuner däremot som Ängelholm finns möjlighet för 

mer symbios mellan transportslagen. Där kan cykling och kollektivtrafik tillsammans utgöra 

pendlingens transportslag och ersätta bilen. Det finns därför stora fördelar med att utveckla 

cyklingsmöjligheter till stationsområden och bytespunkter samt till busshållplatser på 

                                                           
48 Till Koglin, LTH K2. Redovisning 2017-05-02 
49 Sveriges Radio. Hämtad 13 nov 2017. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6820401 
50 Forskning.se Hämtad 21 dec 2017. https://www.forskning.se/2017/12/21/svart-fa-tid-for-cykling-i-barns-
inrutade-vardag/ 
51 Forskning.se Hämtad 21 dec 2017. https://www.forskning.se/2017/12/21/svart-fa-tid-for-cykling-i-barns-
inrutade-vardag/ 
52 Trafiksäkerhetsnytta & Spridning av resultat Tyréns Trafiksäkerhet vid skolor 2013-12-20 
53 Trafiksäkerhetsnytta & Spridning av resultat Tyréns Trafiksäkerhet vid skolor 2013-12-20 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6820401
https://www.forskning.se/2017/12/21/svart-fa-tid-for-cykling-i-barns-inrutade-vardag/
https://www.forskning.se/2017/12/21/svart-fa-tid-for-cykling-i-barns-inrutade-vardag/
https://www.forskning.se/2017/12/21/svart-fa-tid-for-cykling-i-barns-inrutade-vardag/
https://www.forskning.se/2017/12/21/svart-fa-tid-for-cykling-i-barns-inrutade-vardag/
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landsbygden. De största utpendlingsorterna från Ängelholm under 2016 var Helsingborg 3 254 

(+40,1 % sedan år 2000) följt av Båstad med 1 230 (+47,7 %) och Malmö med 484 (+74,7 %), 

alla tre orter med goda kollektivtrafiksmöjligheter54. 

I städer med stor inpendling har så kallade ”lånecyklar” blivit allt vanligare. Tanken med 

lånecyklarna är att det ska vara lätt att göra korta resor i staden. Brukaren hämtar cykeln på en 

plats och lämnar den vid en annan i staden55. 

 

5.3 Kollektivtrafik 

5.3.1 Stadsplanering med hänsyn till kollektivtrafik 

Avgörande kännetecken för en attraktiv kollektivtrafik är att den är lätt att förstå 

och använda, erbjuder snabba effektiva resor, har hög turtäthet, är pålitlig och erbjuder god 

kvalitet och service. Grundläggande krav på tillgänglighet och säkerhet liksom högt ställda 

miljökrav är också en förutsättning56. Vissa städer väljer även att subventionera kostnaden för 

vissa åldergrupper för att uppmuntra till kollektivtrafiksresande. Bland annat gäller det 

skolungdomar och pensionärer. Satsningar på seniorkort är ofta dyra men i städer där det införts 

har man sett att kostnader för färdtjänst minskat som en följd57. 

 

Forskning har också påvisat vikten av att utforma städer och regioner så att kollektivt resande, 

gång och cykel verkligen fungerar för resenärerna. Särskilt uppmärksammas vikten av att styra 

markanvändningen så att områden som genererar många resor, till exempel större 

bostadsområden och arbetsplatser, centrum för service, handel, kultur och upplevelser, utgår från 

kollektivtrafikens förutsättningar58. 

 

5.3.2 Bytespunkter 

I regionen har tillgänglighet och utbyggnad av pendlarparkeringar till bytespunkter lyfts upp som 

viktig att arbeta med på lång sikt för att öka andelen människor som väljer att resa kollektivt. De 

vill att bilens roll som anslutningsfärdmedel till kollektivtrafiken ska stärkas och att man ska 

framhålla fördelarna med pendlarparkeringar och bytespunkter i anslutning till stationer och 

större hållplatser59. För resenärerna kan pendlarparkeringar skapa möjligheter för en attraktiv och 

enkel resa när de kan kombinera bilens rörelsefrihet med kollektivtrafikens miljövänlighet och 

kostnadseffektivitet60.  

                                                           
54 Region Skåne, enheten för samhällsanalys. Hämtad 15 jan 2018. 
http://filer.skane.com/kommunrapporter/Kommunrapport_Angelholm.html#pendling 
55 Till Koglin, LTH K2. Redovisning 2017-05-02 
56 X2AB Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT. Hämtad nov 2017. 
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/rapport_brtguideliines_x2ab_jan_201
5.pdf 
57

 Hd.se https://www.hd.se/2012-03-11/sa-fungerar-pensionarskort-i-andra-kommuner Hämtad 7 feb 2018. 
58 SKL Kommunala erfarenheter av samordnad kollektivtrafik- och bebyggelseplanering. Hämtad nov 2017. 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-020-7.pdf?issuusl=ignore 
59 Region Skåne Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 
60 Nordin A, Thylander M. Pendlar- och samåkningsparkeringar i Skåne. Hämtad 10 jan 2018. 
http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/dok/publ/5000/Thesis135scr.pdf 

http://filer.skane.com/kommunrapporter/Kommunrapport_Angelholm.html#pendling
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/rapport_brtguideliines_x2ab_jan_2015.pdf
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/rapport_brtguideliines_x2ab_jan_2015.pdf
https://www.hd.se/2012-03-11/sa-fungerar-pensionarskort-i-andra-kommuner
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-020-7.pdf?issuusl=ignore
http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/dok/publ/5000/Thesis135scr.pdf
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Bytespunkter är transportnoder som är strategiskt placerade i utkant av en stadskärna där 

resenärer uppmuntras tas sig för att byta transportslag till kollektivtrafik, gång eller cykel. På sikt 

ska punkterna få resenärer att ställa bilen utanför stadskärnan för att ta sig ner på ett mer 

miljövänligt sätt61. 

 

Helt grundläggande för bytespunkterna är att de är tillgängliga för alla och upplevs som trygga 

platser under hela dygnet, veckan och året. Men för att nyttja hela den potential som finns i 

bytespunkterna behöver de tillgodose människors behov av ett socialt liv, ha en tydlig identitet 

och vara attraktiva platser som är behagliga att vistas på62. 

 

Bild från Bytespunkten som mötesplats i Skåne (2011) som beskriver en bytespunkts förutsättningar för att vara 

konkurrenskraftig, däribland trygg parkering för bil och cykel, bilpool, korta väntetider till kollektivtrafik samt bra 

cykelmiljö. 

                                                           
61

 Region Skånes TemaPM – Bytespunkten som mötesplats i Skåne. Hämtad 30 jan 2018. 
62

 Region Skånes TemaPM – Bytespunkten som mötesplats i Skåne. Hämtad 30 jan 2018. 
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5.4 Beteendeförändring 

5.4.1 Mobility Management 

För att nå de uppsatta nationella miljömålen till 2050 räcker det inte att enbart byta ut bilflottan 

till miljövänliga bilar. Det kommer också krävas att bilanvändande minskar63 genom ett förändrat 

resbeteende på individnivå. Samhället kommer också att behöva omvärdera många av de normer 

som idag finns kopplade till transporter64. Mobility management, MM, är det övergripande 

namnet för arbetet med att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att 

förändra resenärers attityder och beteenden65. Det handlar om att påverka efterfrågan på olika 

slags transporter, inte i första hand utbudet66.  

 

MM-åtgärder är mjuka åtgärder såsom kampanjer, bilpooler, reserådgivning och 

parkeringsstyrning för att påverka resan innan den börjat. Kampanjerna fokuserar ofta på 

individuella nyttor till exempel; ekonomiska fördelar, kondition, vikt, livskvalitet och använder 

fler rationella än emotionella budskap. Forskning visar att bäst framgång i förändringsprocessen 

nås genom att använda denna typ av ej fysiska regler för att påverka beteendeförändringar. Bäst 

effekt av åtgärderna får man genom att kombinera en rad olika åtgärder i ett så kallat 

åtgärdspaket. Ett åtgärdspaket kan till exempel innehålla MM-åtgärder i kombination med 

infrastruktur, prissättningspolitik eller regleringar67. MM-kampanjer drivs oftast av kommuner68.  

 

I flera städer finns specifika MM-upplägg för byggherrar. Målsättningen är att minska behovet av 

bil genom att de boende ges så goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool att 

de inte har behov av någon egen bil. Detta kan uppnås genom att byggherren tillhandahåller en 

paketlösning med olika MM-åtgärder som kompletterar varandra på ett sådant sätt att de 

tillsammans blir ett attraktivt alternativ till egen bil. När MM-åtgärder införs kan p-talet sänkas, 

något som innebär smartare markanvändning av byggherren. Att som byggherre erbjuda ett 

smidigt sätt för de boende att transportera sig hållbart är också värdefullt i varumärkesbyggandet 

och stärker fastighetsägarens attraktivitet gentemot de boende. Bland MM-åtgärderna som kan 

leda till sänkt p-tal finns; fritt medlemskap i bilpool under en tid, förladdat kollektivtrafikkort och 

särskild omsorg läggs på utformning av cykelparkeringar69.  

 

 

                                                           
63 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 
64 Lena Hiselius, LTH. Redovisning 2017-05-16 
65 Trivector. Hämtad nov 28 2017. http://www.trivector.se/konsulttjanster/hallbara-transporter/beteende-
dialog/mobility-management/ 
66 MaxLupoSE 
67 Trivector 2013:113. Hämtad nov 2017. http://www.mobilitymanagement.se/fileadmin/uploads/Traffic/MM-
sajten/Slutrapport_Mojligheter_med_mobility_management_i_samhallsplaneringen_v_1.0_2014-03-21.pdf 
68 EPOMM. Hämtad nov 2017. http://www.epomm.eu/index.php?id=2590 
69 Malmö stad Mobility Management för byggherrar 2016. Hämtad nov 2017. 

https://malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0ae500/1491304828673/MM+f%C3%B6r+byggherrar_16011

1_svart.pdf 

http://www.trivector.se/konsulttjanster/hallbara-transporter/beteende-dialog/mobility-management/
http://www.trivector.se/konsulttjanster/hallbara-transporter/beteende-dialog/mobility-management/
http://www.mobilitymanagement.se/fileadmin/uploads/Traffic/MM-sajten/Slutrapport_Mojligheter_med_mobility_management_i_samhallsplaneringen_v_1.0_2014-03-21.pdf
http://www.mobilitymanagement.se/fileadmin/uploads/Traffic/MM-sajten/Slutrapport_Mojligheter_med_mobility_management_i_samhallsplaneringen_v_1.0_2014-03-21.pdf
file://///aragorn/Gruppkataloger/SST%20KOM%20Beredningsstöd/Beredningen%20för%20samhällsutveckling/Infrastruktur%20för%20framtidens%20transportslag/Slutrapport/EPOMM.%20Hämtad%20nov%202017.%20http:/www.epomm.eu/index.php%3fid=2590
file://///aragorn/Gruppkataloger/SST%20KOM%20Beredningsstöd/Beredningen%20för%20samhällsutveckling/Infrastruktur%20för%20framtidens%20transportslag/Slutrapport/Malmö%20stad%20Mobility%20Management%20för%20byggherrar%202016.%20Hämtad%20nov%202017.%20https:/malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0ae500/1491304828673/MM+fÃ¶r+byggherrar_160111_svart.pdf
file://///aragorn/Gruppkataloger/SST%20KOM%20Beredningsstöd/Beredningen%20för%20samhällsutveckling/Infrastruktur%20för%20framtidens%20transportslag/Slutrapport/Malmö%20stad%20Mobility%20Management%20för%20byggherrar%202016.%20Hämtad%20nov%202017.%20https:/malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0ae500/1491304828673/MM+fÃ¶r+byggherrar_160111_svart.pdf
file://///aragorn/Gruppkataloger/SST%20KOM%20Beredningsstöd/Beredningen%20för%20samhällsutveckling/Infrastruktur%20för%20framtidens%20transportslag/Slutrapport/Malmö%20stad%20Mobility%20Management%20för%20byggherrar%202016.%20Hämtad%20nov%202017.%20https:/malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0ae500/1491304828673/MM+fÃ¶r+byggherrar_160111_svart.pdf
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5.4.2 Intermodala resor 

Intermodalitet är ett begrepp inom transporttekniken som när det används inom Mobility 

Management betyder att transporten av en passagerare kan ske med utnyttjande av flera olika 

transportsätt70. Nyttan av att kombinera olika transportsätt är att passageraren kan dra nytta av de 

enskilda transportsättens fördelar och åstadkomma en mer yt- och tidseffektiv pendling eller 

resekedja71.  

 

Kollektivtrafiken är snabb på längre sträckor, är bekväm och koldioxideffektiv. Men den kan inte 

ta passageraren dörr till dörr. Cykel å andra sidan är snabb på kortare sträckor, flexibel och kan ta 

passageraren hela vägen. Cykeln är däremot långsam på större avstånd. I städer där cykling är ett 

prioriterat transportsätt arbetas det mycket med att bädda för intermodala resor där cykel är ett av 

transportslagen72. 

Genom att se ”hela resan” perspektivet synliggörs hinder som resenärer stöter under resekedjan. 

Här är viktiga aspekter att titta på; trygg och smidig cykelparkering vid kollektivtrafiksnav och 

möjligheter att ta med cykel på bussar och tåg. Genom att kombinera kollektivtrafik och cykel 

istället för kollektivtrafik och gång växer den pendlingsbara sträckan avsevärt, se Figur 173.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Transportstyrelsen, Det intermodala transportsystemet utgiven 2016. Hämtad nov 2017. 
71 Koucky M, Cykeln som en del av hela resan från 2016. 
72 Koucky M, Cykeln som en del av hela resan från 2016. 
73 Koucky M, Cykeln som en del av hela resan från 2016. 

Figur 1 
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5.5 Godstransporter  

5.5.1 Utsläpp inom den kommunala verksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 fördelades koldioxidutsläppen enligt diagram 1. Arbetsresor stod för den största delen av 

utsläppen74. 

Under kategorin ”tjänsteresor” ingår alla de resor som uppstår på grund av tjänstgöring på annan 

plats än just den egna arbetsplatsen, till exempel genom användning av flygresor, stadshusets 

tjänstebilar, bilpoolsbilar och privata bilar i tjänsten. I ”arbetsresor” ingår alla de transporter och 

arbeten som görs av fordon ägda av kommunen och som ingår i kommunens egen löpande 

verksamhet, till exempel delar av lokalvården och hemtjänsten. ”Entreprenad” består av alla de 

utsläpp som görs av avtalspartners via kommunens upphandling av tjänster eller varor, alltså alla 

de transporter och arbeten som görs av fordon ägda av avtalspartners och som ingår i 

kommunens egen löpande verksamhet. Exempelvis delar av skolskjutsen och transporterna från 

distributionscentralen75. 

Huvuduppdrag Hälsa står för det enskilt största posten av utsläpp på strax över 450 000 kg 

koldioxid/år. I övriga topp fem återfinns skolskjutsar, maskinarbete, anställdas bilar i tjänsten 

samt parkskötsel76.  

Det är också huvuduppdrag Hälsa som använder majoriteten av fordonen i kommunens bilpark, 

ca 70 procent, till största del inom hemtjänst och hemsjukvård. Huvuduppdraget har plan för att 

byta ut delar av sin fordonsflotta till elbilar, en process som försenats på grund av brist i 

laddinfrastruktur. 

Resfria möten är när man genomför möten på distans via telefon eller internet. Resfria möten kan 

bidra till bättre ekonomi, effektivare verksamhet, mer harmoniska medarbetare och minskad 

miljöpåverkan. Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. 

                                                           
74 Dahlgren S, Åtgärdsförslag för att få kommunens transporter fossilbränslefria från 2016.  
75 Dahlgren S, Åtgärdsförslag för att få kommunens transporter fossilbränslefria från 2016. 
76 Dahlgren S, Åtgärdsförslag för att få kommunens transporter fossilbränslefria från 2016. 
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Diagram 1: Fördelning koldioxidutsläpp  
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Organisationens vilja och mognad att öka andelen resfria möten är lika viktig som att tekniken 

finns. Utan det ena fungerar inte det andra77.  

Sedan 2011 driver Trafikverket projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet mål är 

att öka och utveckla resfria möten inom och mellan en rad myndigheter78. Flera kommuner satsar 

också på att öka antalet resfria möten, framförallt genom att tillhandahålla video- eller 

telefonkonferensutrustning79. 

 

5.5.2 Kommunala godstransporter 

Sedan 2012 använder kommunen varudistribution för majoriteten av sina godstransporter. Målet 

var att minska miljöpåverkan och mängden tunga transporter i stadsmiljön. 90 procent av varorna 

som idag hanteras via varudistributionen är livsmedel. Varudistributionen medförde en 8 procent 

sänkning av inköpskostnaden av varor från existerande kunder när den infördes80.  

 

 

5.5.3 Transporter i centrum 

Utvecklingen av godstransporterna förväntas förändra samhället och stadsbilden i grunden. 

Forskning visar att regelsystem och stadsmiljö kommer behöva anpassas när mindre 

sändningsstorlekar och tätare leveranser sker under dygnets alla timmar81. En tydlig trend inom 

detaljhandeln nu är konceptet Click&Collect. Då sker köpet på hemsida men kunden hämtar 

varan i fysiska butiken.  

Godstransporterna i städerna är en särskild utmaning på grund av trängsel på vägarna samt lokala 

miljö och bullerproblem. Godstransporterna i städer består främst av varutransporter, bygg- och 

anläggningstransporter samt energi och avfallstransporter82. 

Framtidens städer kommer sannolikt inte att erbjuda mer markyta för transporterna än dagens. 

Detta är viktigt att tänka på speciellt med godstransport i relation till den förväntade ökningen i 

mängden gods. Det innebär att man kan behöva hitta alternativa former för transporterna och att 

man försöker effektivisera transporterna med tanke på markanvändningen83.  

Nya typer av leveranslösningar har redan etablerats i Sverige och utomland. I Göteborg har man 
sedan 2008 en satsning på en gemensam varucentral för delar av butikerna i centrala Göteborg. 
Leveranser sker till en terminal som sedan sköter utleveranserna till butikerna med eldrivna 

                                                           
77 Trafikverket, REMM – resfria möten i mydigheter. Hämtad 10 dec 2017. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-
resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/ 
78 Trafikverket, REMM – resfria möten i mydigheter. Hämtad 10 dec 2017. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-
resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/ 
79 Åtgärdsförslag för att få kommunens transporter fossilbränslefria. Ängelholms kommun. 
80 Lotta Skogh, Ängelholms kommun Redovisning 2017-05-30 
81 Webbföreläsning Almedalsveckan: Hur klara vi framtidens citydistribution? 3 juli 2017. 
http://www.almedalsveckan.info/47276 
82 Region Skåne Strategi för den hållbara gods och logistikregionen  
83 Trafikverket. Godstransporter i staden. Hämtad 23 dec 2017. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-
transporter/Godstransporter-i-staden--citylogistik/ 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
http://www.almedalsveckan.info/47276
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-transporter/Godstransporter-i-staden--citylogistik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-transporter/Godstransporter-i-staden--citylogistik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-transporter/Godstransporter-i-staden--citylogistik/
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mindre fordon. Målsättningen var att minska trängseln på gågatan och samtidigt öka säkerheten, 
få en vackrare miljö och minska miljöpåverkan84. 
Malmö stad har haft ett liknande projekt med samdistribution för att minska transporterna och 

körsträckorna i staden85.  

Utomlands har el-och lastcyklar fått en mer framträdande roll. I USA och Tyskland har ett stort 

logistikföretag rullat ut en elcykeltjänst där trehjuliga elcyklar levererar paket86. Flera stora 

lastbilstillverkare planerar också att under tidigt 2020-tal lansera eldrivna lastbilar som är speciellt 

lämpliga till stadsdistribution och kortare transporter8788. 

Som kommun finns en mängd styrmedel tillgängliga för att förändra transportflöden i 

centrumlägen. Med sitt planmonopol kan översikts- och detaljplaner utformas på ett mer 

ändamålsenligt sätt för att minska negativa effekter av distribution i tätorter. Kommunen ansvarar 

också för lokala trafikföreskrifter och avsteg från dessa. Miljözoner, längd-, vikt-, och 

höjdbegränsningar, tidsstyrning och lastzoner är några av möjligheterna som ges89. 

 

5.5.4 Transporter på järnväg 

En fördubbling av den totala godsmängden i transportsystemet kan förväntas fram till 205090. 

Som beskrevs under kapitel fyra finns det ett regionalt färdmedelsfördelningsmål för gods till 

2050. Målet är att förflytta mer gods via sjöfart och järnväg framöver.  

På längre sträckor är sjöfarts- och järnvägstransporter mer energieffektiva än vägtransporter, som 

i sin tur är mer flexibla. För många kortväga transporter är lastbil dock det enda reella alternativet 

då järnvägsnätet aldrig kommer vara finmaskigt nog. Godstransporter via väg kommer därför 

bestå. Transporter inom Skåne utförs i princip uteslutande med lastbil idag91. 

I Ängelholm har godstågen en relativt central placering. Godset via tåg är som nämnts innan 

uteslutande transferfrakt som beräknas öka kraftigt. Sammanställningen på nästa sida är den 

senaste officiella statistiken på vilken typ av varor som trafikerar järnvägsspåret genom 

Ängelholm. Materialet togs fram i samband med en riskutredning till stationsområdet i december 

2013. Siffrorna baseras på en generell fördelning baserad på trafikeringen på Södra Stambanan.   

 

                                                           
84 Göteborgs Stad Trafikkontoret presentation; Good Distribution for a vibrant city 
85 Malmö stad, samcity utgiven 2014. Hämtad nov 2017. 
http://malmo.se/download/18.51821d07143bab87ba727f1/1491299596078/Slutrapport_version_140128.pdf 
86 Infrastrukturnyheter. Hämtad nov 2017. http://www.infrastrukturnyheter.se/20161228/18465/ups-lanserar-
elcykeltjanster-i-usa 
87 Nyteknik. Hämtad dec 2017. https://www.nyteknik.se/fordon/har-ar-mercedes-eldrivna-lastbil-6592134 
88 Trailer.se Hämtad dec 2017. http://www.trailer.se/lastbil-med-100-eldrift/ 
89 Sweco, Incitament och styrmedel för godstransporter. Hämtad nov 2017. 

https://skl.se/download/18.2064a667148a7e3a2b68b193/1413468029864/Michael%20Stj%C3%A4rnekull_Incitam

ent%20och%20styrmedel%20f%C3%B6r%20godstransporter%20SKL%20141014.pdf 
90 Trafikverket, Godstransporter utgiv. 2012. Hämtad nov 2017. https://trafikverket.ineko.se/se/tv17221 
91 Region Skåne Strategi för den hållbara gods och logistikregionen utgiv. 2017. Hämtad 23 dec 2017. 

http://malmo.se/download/18.51821d07143bab87ba727f1/1491299596078/Slutrapport_version_140128.pdf
http://www.infrastrukturnyheter.se/20161228/18465/ups-lanserar-elcykeltjanster-i-usa
http://www.infrastrukturnyheter.se/20161228/18465/ups-lanserar-elcykeltjanster-i-usa
https://www.nyteknik.se/fordon/har-ar-mercedes-eldrivna-lastbil-6592134
http://www.trailer.se/lastbil-med-100-eldrift/
https://skl.se/download/18.2064a667148a7e3a2b68b193/1413468029864/Michael%20Stj%C3%A4rnekull_Incitament%20och%20styrmedel%20f%C3%B6r%20godstransporter%20SKL%20141014.pdf
https://skl.se/download/18.2064a667148a7e3a2b68b193/1413468029864/Michael%20Stj%C3%A4rnekull_Incitament%20och%20styrmedel%20f%C3%B6r%20godstransporter%20SKL%20141014.pdf
https://trafikverket.ineko.se/se/tv17221
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Så kallade kombiterminal eller intermodal terminal blir allt mer vanliga och efterfrågade. Med 

regionens mål att överflytta mer gods från väg till järnväg möjliggör denna typ av terminaler för 

den fysiska överflyttningen. Helsingborgs hamn är den närmst belägna kombiterminalen till 

Ängelholm. Den hade under första halvåret 2017 en ökning på 44 procent. Planer på en 

kombiterminal i Åstorp/Bjuv har funnits i några år och anges i Familjen Helsingborgs strategi för 

infrastruktur och kollektivtrafik. I juni 2017 röstade dock Åstorps kommun ner strategin i 

kommunfullmäktige och arbetet med kombiterminalen verkar ha avstannat. Alternativ placering 

till Åstorp har inte meddelats92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Hd.se. Hämtad 10 jan 2018. https://www.hd.se/2017-06-28/astorps-kommun-tar-avstand-fran-planerna-pa-en-
torrhamn 

RID-klass Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Klass 7 Klass 8 Klass 9 

Ämne 

Explosiva 

ämnen och 

föremål 

Gaser 
Brandfarliga 

vätskor 

Brandfarliga 

fasta ämnen 

Oxiderande 

ämnen och 

organiska 

peroxider 

Giftiga 

ämnen 

Radioaktiva 

ämnen 

Frätande 

ämnen 

Övriga farliga 

ämnen och 

föremål 

Andel [%] 0,6 19,9 18,1 6,2 20 5,9 0,1 24,4 4,9

https://www.hd.se/2017-06-28/astorps-kommun-tar-avstand-fran-planerna-pa-en-torrhamn
https://www.hd.se/2017-06-28/astorps-kommun-tar-avstand-fran-planerna-pa-en-torrhamn
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6 Analys 

Under avsnittet argumenteras för hur Ängelholms kommun ska förhålla sig till förra avsnittets 

identifierade utmaningar. Analysen struktureras under de fem valda huvudområdena 

Infrastruktur, Cykling, Kollektivtrafik, Beteendeförändring och Godstransporter.  

6.1 Infrastruktur 

6.1.1 Platsbrist i staden 

Det är redan ont om plats i städerna och på vägarna. Med den planerade förtätningen av 

stadskärnor kommer platsbristen att öka. Bilen tar upp mycket mer yta i stadsrummet än gång, 

cykel och kollektivtrafik sett till antal passagerare. Dessutom står den stilla långa stunder på 

värdefull mark som hade kunnat användas mer effektivt. Men förtätningen ger också 

ängelholmarna, minskade avstånd till det mesta och därmed förutsättningar att minska sitt 

bilberoende. Platsen som lämnas oanvänd kan då avsättas till de bilburna ängelholmare som bor 

utanför centralorten med sämre tillgång till attraktiv kollektivtrafik. Man bör även underlätta för 

dessa bilburna ängelholmare att leva sitt liv utan att behöva ta sig till tätorten för att uträtta 

ärenden. Beredningen tycker därför det är viktigt att värna om decentraliseringen för att minska 

behovet av att resa i vardagen. 

Med bilpooler kan ängelholmarna fortfarande få tillgång till bil utan att behöva äga. Här är det 

viktigt att ha tillräckligt många parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Med färre bilar totalt sett 

frigörs ytor på vägar till cyklister, kollektivtrafik och gods att ta sig fram på ett smidigare och 

säkrare sätt. Med färre bilar behövs färre parkeringsplatser och de parkeringar som finns bör 

placeras så att den totala vinsten i restid mellan kollektivtrafik och cykling gentemot bilburna 

minskar. Detta skulle medföra att en av de stora fördelarna med att välja bil framför 

miljövänligare transportslag inte blir lika påtaglig.  

6.1.2 Laddinfrastruktur för elfordon 

Beredningens uppfattning är att laddinfrastruktur för elbilar är ett område där Ängelholms 

kommun ligger efter sett till marknaden och utvecklingen på stort. Forskning visar att den 

viktigaste laddningspunkten i dagsläget är laddning i hemmet och på arbetsplatsen. Som 

arbetsgivare har Ängelholms kommun där en viktig roll att spela. Delar av 

kommunorganisationen har även hög ambition att ersätta befintlig bilflotta med miljöbilar för att 

kunna nå målet att vara fossilbränslefria till 2021. Avsaknaden av laddinfrastruktur hindrar 

utvecklingen. Redan idag ifrågasätter beredningen kommunens förmåga att nå målsättningen till 

2021, där konkret strategi för att uppnå målet tycks saknas. 

Fastighetsbolag är viktiga aktörer att få med i utvecklingen då de i mångt och mycket styr 

boendes möjligheter att gå över till elbil. 

Utöver laddinfrastruktur vid hem och arbete, har kommunen ett ansvar för att hitresande med 

elfordon ska kunna ladda sina bilar. Vill kommunen dessutom att fler personer ska åka med 

kollektivtrafik, får man ta med i ekvationen att delar av kommuninvånarna är bilberoende bitar av 

sin resa. Därför är laddinfrastruktur även viktigt vid bytespunkter. 

I Stockholm råder stor platsbrist och införande av laddgator för att möta invånarnas efterfråga på 

laddinfrastruktur planeras. I Ängelholm anser beredningen att laddgator kan komma att bli 
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aktuella i vissa centrala områden om behovet uppstår. En vidareutveckling av idé som är mer 

anpassad till Ängelholms förutsättningar och framtida behov är att samla laddinfrastruktur kring 

redan etablerade parkeringslösningar, så som bytespunkter eller torg. Nya Torg är ett konkret 

exempel på en yta som ligger i närhet till många hyreshus där hyresgäster har sämre möjlighet att 

själva investera i laddinfrastruktur för att kunna byta ut sitt transportslag. 

6.1.3 Autonoma fordon och elvägar 

När det gäller utvecklingen och introduceringen av både autonoma fordon och elvägar bör 

Ängelholms kommun vara redo och kapabel att följa med i den nationella utvecklingen. Däremot 

är området i sig så komplext och kräver nationell och internationell samverkan.  

 

6.2 Cykling 

6.2.1 Cykelns status i trafiken 

För att nå de nationella miljömålen räcker det inte att ersätta befintlig bilflotta med 

fossilbränslefria fordon. Det kommer även krävas en omställning där fler cyklar eller åker 

kollektivtrafik. Forskningen hävdar att om fler ska cykla så måste förutsättningar bli ännu bättre, 

tryggare och smidigare. Det kan de bara bli om status för cykling och cykelfrågor stärkts politiskt. 

Cykling har länge prioriterats ner till fördel för biltrafik, men detta synsätt behöver skifta för att 

kunna nå miljömålen. Beredningens uppfattning är att cykling och gång ska vara det prioriterade 

färdmedelsslaget i Ängelholms kommun. Särskilt i centralorten finns förutsättningar för en god 

omställning där avstånd till skola, matbutiker och övrig samhällsservice är cykelbart. Genom att 

de som bor i centralorten i större utsträckningen cyklar lämnas även utrymme på vägarna till de i 

de mindre tätorterna som inte har samma möjlighet att välja cykling. På stråk med mycket cykling 

anser beredningen att gångtrafikanter och cyklister behöver vara åtskilda för att skapa en säkrare 

miljö för båda trafikslagen. 

6.2.2 Cykling bland barn och unga 

Statistiken visar att andelen barn och unga som cyklar har minskat med nästan tio procentenheter 

de senaste 25 åren. En del går istället idag till skolan och fritidsaktiviteter, men en stor andel får 

istället skjuts av föräldrar. Forskning visar att anledningen är tidsbrist hos föräldrarna i relation till 

en upplevd osäkerhet att låta sina barn cykla till skolan. Beredning tycker att det är viktigt att 

nästa generation lär sig rätt från början och väljer miljövänliga transportsätt. I skolans verksamhet 

borde därför cykling och hållbart resande ingå.  

Forskning visar dock att en del barn och ungdomar inte kommer ha möjlighet att gå eller cykla till 

skolan, utan kommer behöva få skjuts eller åka kollektivt. För dessa barn är utformning av trygga 

angöringsplatser vid skolan mycket viktig. Därför tycker beredningen att angöringsplats vid 

skolor måste göras säkrare för barnen.  

6.2.3 Pendlingscykling 

Ängelholm har goda kollektivtrafiksmöjligheter till tre av ängelholmarnas största pendlingsorter; 

Helsingborg, Båstad och Malmö. Med en kombination av cykling och kollektivtrafik kan 

pendlingen till orterna konkurrera med bilen särskilt eftersom trafikflöden på E6 med ökade 

godstransporter är problematisk. Beredningens uppfattning är att mer tid behöver avsättas till 
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strategisk planeringen för att överflytta fler ängelholmare från bil till cykel. Även att framhålla 

cykelns del i en resekedja. 

Lånecyklar har varit populära i större städer i flera år, men börjar nu bli allt vanligare i mellanstora 

städer. I en stad i Ängelholms storlek menar forskning dock att konceptet är mindre lämpligt. 

Istället föreslås att pendlaren tar sin egen cykel till buss- eller tågstationen och sedan tar en 

lånecykel från stationen på annan ort. Lånecyklar lämpar sig alltså bättre till städer med stor 

inpendling. Beredningen delar den uppfattningen men tycker att kommunen likväl borde vara 

uppmärksamma på behovet från ängelholmarna, besökare och inpendlare att enkelt kunna ta sig 

vidare från centralstationen till andra delar i centrala Ängelholm.  

 

6.3 Kollektivtrafik 

6.3.1 Stadsplanering med hänsyn till kollektivtrafik 

Kollektivtrafik kräver underlag för att vara som bäst. Många resenärer skapar underlag att köra 

turer ofta och mellan välbesökta mål. Ängelholm är en relativt liten stad och där bilen fortfarande 

är transportslaget som föredras. Det medför att underlaget inte är lika högt och turerna går mer 

sällan. Genom stadsplanering med närhet till goda förbindelser kan fler bo nära kollektivtrafiken. 

Med förtätning kommer bilen inte ges samma utrymme vare sig på gator eller att stå parkerad. I 

storstäder som Stockholm åker fler kollektivt för att det är det enklaste och billigaste sättet att ta 

sig fram på. På sikt kommer kollektivtrafiken behöva få samma roll här, och bli det enkla valet 

även i Ängelholm, om miljömålen ska kunna nås. Därför behöver man sträva efter att 

nybyggnationer ska ske i stationsnära lägen och vid kollektivtrafikstråk. 

För de ängelholmare som idag bor längre ifrån kollektivtrafiken vill beredningen att anropsstyrd 

kollektivtrafik ska vidareutvecklas så att det kan fungera som kompletteringstrafik. Kommunen 

bör därför verka för detta i regionen.  

6.3.2 Bytespunkter  

Förutom regionens vision kring pendlarparkeringar och dess möjlighet att stärka bilens roll som 

anslutningsmedel, ser beredningen stora möjligheter med att utveckla bytespunkterna till 

mötesplatser för människor med fokus på tillgänglighet och trygghet samt till levande platser med 

egen identitet och en attraktiv miljö. Parkeringsplatser i utkanten av staden, nära kopplingar till 

kollektivtrafik, skulle ha potential att sänka antalet bilar som måste ner i centrum för att ansluta 

till kollektivtrafiken. För de invånare som måste använda sig av bil, utgör parkeringarna 

möjligheter för samåkning och på så vis lättar belastningen på vägnätet.  

För att invånare ska välja att använda sig av bytespunkter måste de kännas säkra att använda, väl 

upplysta och gratis - till skillnad från parkering i mer centrala lägen. På bytespunkterna bör det 

finnas laddinfrastruktur och möjlighet att hyra bilpoolsbil och cykelpoolscykel. Dessutom måste 

kollektivtrafiken som är kopplad till platserna vara pålitlig, med många avgångar speciellt under 

pendlartider och gå gent för att restiden inte ska bli för lång. På sikt bör kollektivtrafiken vara 

gratis. För att kunna erbjuda tjänsten tror beredningen att autonoma fordon i viss nivå kommer 

krävas. På sikt borde transporten mellan bytespunkter och centrum även kunna inkludera 

leveranser till butiker i stadskärnan. Bytespunkterna har därmed potential att öka intermodaliteten 
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och lämna mer utrymme i centrum för fotgängare, cyklister och för de bilburna ängelholmare 

som inte kan välja cykeln lika lätt. 

Transporttypen kopplad till bytespunkterna bör även kunna appliceras på andra strategiska 

transportnav, till exempel Barkåkra station. Kollektivtrafik till och från Ängelholm-Helsingborg 

Airport är idag begränsad till flygbussar och beredningen ser stora fördelar med att se över 

möjligheten att koppla ihop Barkåkra och flygplatsen för att göra pendlingsmöjligheten till 

flygplatsen mer attraktiv. 

Hässleholm är idag en stor bytespunkt i järnvägssystemet, med koppling vidare upp till 

Stockholm. Men för ängelholmarna är smidiga och tidseffektiva kollektivmöjligheterna till 

Hässleholm begränsade. Alternativen är buss med flera stopp på vägen som är tidskrävande, eller 

att åka tåg till Helsingborg för att åka vidare. Beredningen anser att kommunen bör verka för 

persontåg på sträckan Ängelholm – Hässleholm via Åstorp. Alternativt bör en bekväm 

direktbuss, i likhet med en Skåneexpressen införas på sträckan. 

Vidare anser beredningen att kommunen bör verka för SJ-tågen som passerar Ängelholm även 

ska stanna här. Tågen ger snabb tillgänglighet i båda riktningar, och möjliggör för ännu ett 

resealternativ till Stockholm. 

Beredningen inser att kollektivtrafiksansvaret ligger på regionen men anser att kommunen överlag 

behöver ha en mer aktiv roll i regionens planering av kollektivtrafik.  

 

6.4 Beteendeförändring 

6.4.1 Mobility Management 

De möjliga vinsterna i Mobility Management är väldokumenterade, likaså att det är genom 

kombinationer av åtgärder som de riktiga förändringarna ligger.  

Beredningen tycker att Ängelholms kommun bör förstärka sitt arbete inom Mobility 

Manangement och se över möjligheterna att använda fler mjuka åtgärder kopplade till hållbart 

resande. Där utöver skapa Mobility Management upplägg för byggherrar vid nyetableringar och 

låta företagare ta större ansvar för sina anställdas pendlingsresor. 

6.4.2 Intermodala resor 

Intermodala resor är en utmanare till bilen. Kollektivtrafiken har själv svårt att matcha 

tidsvinsterna som bilen genom sin flexibilitet kan erbjuda. Cykeln har inte samma räckvidd som 

bilen. Men för att nå miljömålen måste fler välja att inte köra bil. Beredningen tycker därför att 

Ängelholms kommun ska verka för att fler ängelholmare anammar ett intermodalt resesätt. 

 

6.5 Godstransport 

6.5.1 Kommunala utsläpp 

Kommunen har redan satta mål kring att nå fossilfria transporter i den kommunala 

verksamheten. Kartläggning visar att den största delen utsläpp kommer från arbetsresor inom 

Uppdrag Hälsa. Bilar är nödvändiga för verksamheten men bör bytas ut till elbilar så snart som 

möjligt. Det kräver dock att investeringar i laddinfrastruktur sker inom kort. Utsläpp kopplade till 
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upphandlade varor och tjänster var den näst största typen av uppsläpp i kommunen. Här anser 

beredningen att kommunen i större utsträckningen ska ställa krav på miljötransporter i 

upphandlingsunderlag. Fördelarna med resfria möten har presenterats likaså att det kräver både 

förändrad möteskultur och tekniska lösningar för att fungera. Beredningen anser att kommunen 

behöver möjliggöra för resfria möten för att minska utsläpp men även för att effektivisera 

verksamheten. 

6.5.2 Kommunala godstransporter 

Beredningen har tittat närmare på varudistributionen som kommunen har upphandlad. 

Beredningens uppfattning är att tjänsten funkar bra. Den medför monetära besparingar men även 

högre effektivitet inom verksamheten. Beredningen anser att konceptet kan vidareutvecklas och 

innefatta fler av kommunens leverantörer. På sikt bör samtliga bilar som kör varor för 

kommunen vara fossilbränslefria.  

6.5.3 Transporter i centrum 

Handeln bygger staden och beredningen har full respekt för den kommersiella processen. 

Handeln behöver kunder och varor till städerna.  Den prioriterade frågan för kommunen borde 

vara hur man kan miljöanpassa transporter till handeln på bästa sätt utan att missgynna handeln. 

Transporterna på gågatan i dagsläget skapar en miljö som inte är helt attraktiv för shoppare. Med 

den förväntade ökningen av E-handel, Click&Collect och uthämtande av paket kommer 

mängden av transporter rimligtvis öka då fler transporter till utlämningsställen kommer ske. 

Detta medför en försämrad shoppingmiljö som potentiellt kan ha en negativ inverkan på handeln 

i centrum som helhet. Beredningen föreslår därför att kommunen kartlägger möjligheterna att på 

sikt införa en viss grad av samdistribution på gågatan i likhet med projektet i Göteborg. Detta 

borde ske i nära samarbete med centrumutvecklare och handlare.  

6.5.4 Transporter på järnväg 

Godstransporter tros fördubblas till 2050. Godstågsdragningen genom centrala Ängelholm är 

problematisk då den medför buller för många ängelholmare som bor längst med spåret. En del av 

godset som fraktas på järnvägen är farligt för allmänheten. Med det sagt är beredningen medveten 

om att en förflyttning av godsspåret är kostsamt. Beredningen vill dock att Ängelholms kommun 

ska värna om möjligheten som idag finns att flytta dragningen till öster om motorvägen, och 

freda marken som den potentilla dragningen skulle ta i anspråk. 

Valhall Park har en stark geografisk placering mellan E6:an och järnvägen. Oavsett om en 

omdragning av godstrafiken är aktuell eller ej, är området fortsatt intressant. Den planerade 

kombiterminalen i Åstorp/Bjuv är ännu inte projekterad och som beredningen förstått är frågan 

lagd på is. Behovet av en kombiterminal kvarstår och beredningen tycker därför att kommunen 

bör anmäla sitt intresse i regionen och inom Familjen Helsingborg och erbjuda en alternativ 

placering av en kombiterminal. Flygplatsområdet med närhet till järnväg, motorväg och flyg 

skapar unika möjligheter för en kombiterminal i Ängelholm. Beredningens uppfattning är att flera 

av de aktuella parterna är mycket intresserade av att föra en dialog om hur en framtid skulle 

kunna se ut för utveckling av en kombiterminal i Ängelholm. 
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7 Slutsats 

Under avsnittet presenteras beredningens förslag till målbild avseende infrastruktur för 

framtidens transportslag. Därefter ges konkreta rekommendationer inom de fem valda 

huvudområdena Infrastruktur, Cykling, Kollektivtrafik, Beteendeförändring och 

Godstransporter. 

7.1 Målbild 

I omställningen mot ett hållbart transportsystem ska Ängelholm ligga i framkant bland de skånska 

kommunerna, och driva utvecklingen. De prioriterade transportslagen ska vara gång följt av 

cykel, kollektivtrafik, kommersiell trafik och biltrafik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Ängelholms kommun ska vi värna om decentraliseringen för att minska behovet av att resa från 

de mindre tätorterna för ärenden. Tätorterna ska vara väl hoplänkade med ett säkert cykelnät för 

att uppmuntra till cykelpendling däremellan. Vid all ny stadsplanering är närhet till kollektivtrafik 

mycket viktig för att skapa goda pendlingsmöjligheter.  

Kommunen kommer verka för att säkerställa tillgängligheten till centralstationen. För att 

möjliggöra för intermodala resor ska det vara enkelt och snabbt för pendlare att ta sig hit. Det ska 

också gå att parkera cykel på ett säkert sätt. Är pendlare beroende av bil för att ta sig till stationen 

ska denne kunna parkera bilen här på en trygg plats för skäligt pris.  

I Ängelholm kommer införandet av bytespunkter i centralortens utkant minimera biltrafiken ner 

till centrum. Här kommer pendlare parkera bilen gratis för att sedan välja att cykla eller ta sig med 

gratis kollektivtrafik ner till de centralaste delarna av staden. Vid denna typ av bytespunkt ska det 

på sikt finnas bra miljövänliga självkörande elfordon som står för vidaretransporten till 

kollektivtrafiksnav. Istället lämnas mer yta i centrala Ängelholm till gång- och cykeltrafikanter och 

till de bilburna ängelholmare eller besökare som inte har lika bra förutsättningar att välja andra 

transportslag.  

Eldrivna fordon kommer vara en självklar del i framtidens Ängelholm. Elfordonen ska kunna 

laddas även på publika parkeringsplatser. Gods ska fraktas på eldrivna mindre fordon och i 

Gång 

Cykel 

Kollektivtrafik 

Kommersiell trafik 

Biltrafik 
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Ängelholm är elcykeln det enklaste valet för att hämta barn eller utföra ärenden på ett smidigt 

sett. 

Utöver elektrifieringen kommer ängelholmarna på sikt möta allt mer automation i stadsmiljö, till 

exempel genom självkörande mindre fordon i kollektivtrafik och vid godshantering. Kommunen 

kommer därför behöva följa med i utvecklingen kring autonoma fordon i kollektivtrafiken. 

 

7.2 Rekommendationer 

Beredningen rekommenderar att kommunen följer med i utvecklingen kring miljözoner och 

undersöker vilka möjligheter och risker ett införande skulle innebära för centrala Ängelholm. 

 

7.2.1 Infrastruktur 

Beredningen anser att: 

 kommunen bör verka för att laddinfrastrukturen för elfordon inte ska vara en hindrande 

faktor för boende, arbetande eller besökare i Ängelholm att använda elfordon 

 kommunen bör verka för att även fastighetsägare investerar i laddinfrastruktur, inklusive 

det kommunalägda bostadsbolaget 

 tydliga mål för att nå fossilfri kommun före 2030 bör fastslås. Fossilfriafordon, däribland 

elbilar, bör vara det prioriterade fordonsvalet 

 kommunen behöver verka för att förenkla ängelholmarnas skifte till elfordon, till exempel 

genom att erbjuda rådgivning via kommunens energirådgivare 

 kommunen bör avsätta mark för bytespunkter i utkanten av Ängelholm 

 kommunen bör lyftas till en stark trafikpunkt i Region Skånes infrastrukturplan, med alla 

de transportmöjligheter som kommunen erbjuder 

 

7.2.2 Cykling 

Beredningen anser att: 

 goda cykelförbindelser till centralstationen och till kollektivtrafik ska prioriteras 

 kommunen bör verka för fler och säkrare cykelparkeringar vid centralstationen, 

kollektivtrafiknav samt vid busshållsplatser på landsbygden 

 kommunen bör verka för bättre belysning på cykelvägar och se över möjligheten för 

intensivbelysning vid korsningar/överfarter  

 kommunen bör sträva mot fler korsningsfria cykelbanor och att se över möjligheten att 

färgmarkera dessa. För trygghetsskapande bör dessa vara väl upplysta. 

 kommunen bör bredda cykelbanor för att ta höjd för ökad mängd cyklister samt elcyklar 

och lådcyklar 

 kommunen bör verka för ett sammanbundet cykelstråk Ängelholms inland till Båstad via 

Munka Ljungby, Hjärnarp, Margretetorp, Förslöv och Sinarpsdalen. 
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 kommunen bör se över möjligheten att införa trädridåer/allé och belysning mellan 

centralort och övriga tätorter vid cykelvägar. Alléerna agerar vindskydd men kortar även 

ner det uppfattade avståndet 

 kommunen bör särskilt satsa på att öka andelen barn och unga som cyklar, till exempel 

genom att införa cykling och hållbart resande i skolan. Även se över skolornas 

angöringsplatser för att erbjuda en trygg miljö för barnen 

  

7.2.3 Kollektivtrafik 

Beredningen anser att: 

 kommunen behöver verka för förbättrade busshållsplatser, framförallt på landsbygden. 

Vindskydd, belysning och säker cykelparkering borde vara standard 

 kommunen bör verka för tätare avgångar i kollektivtrafiken, särskilt under 

pendlingstimmar 

 kommunen bör verka för att möjliggöra anropsstyrdkollektivtrafik och bilpooler till 

ängelholmarna 

 kommunen bör verka för persontåg mellan Ängelholm och Hässleholm via Åstorp, 

alternativ expressbuss direkt till Hässleholm 

 att sänka ålder till 70 år för erhållandet av frikort 

 att se över möjligheten att även ge skolungdomar frikort 

 
  
7.2.4 Beteendeförändring 

Beredningen anser att:  

 kommunen i större utsträckning behöver arbeta med Mobility Management för hållbart 

resande 

 kommunen bör särskilt rikta kampanjer mot föräldrar, barn och unga för att skapa ett 

miljövänligt transportbeteende från start 

 kommunen bör verka för att lokala företag driver Mobility Management-kampanjer för 

sina anställda 

 kommunen i större utsträckning bör ansöka om EU-medel för att få möjlighet att arbeta 

med strategiskt arbete kopplat till hållbara transporter 



 
7.2.5 Godstransporter 

Beredningen anser att: 

 kommunen behöver verka för miljövänliga och säkrare transporter inom egna 

verksamheten, men även i kommunen som helhet 

 kommunen bör utreda möjligheterna att utöka kommunens varudistribution genom att ge 

lokala handlare möjlighet att samutnyttja transporterna 

 kommunen behöver undersöka möjligheterna med en kombiterminal i kommunen 
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 kommunen bör bibehålla möjligheterna att i framtiden flytta godstågsdragningen från 

centrala Ängelholm till öster om motorvägen 

 

 


