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Miljö- och konsumentnämnden

EU-projekt QUEST – handlingsplan för hållbar mobilitet
Sammanfattning
Borås är en av sex svenska städer som deltar i EU-projektet QUEST (Quality
management tool for urban energy efficient sustainable transport). Projektet syftar till
att analysera och förbättra kvaliteten på arbetet med hållbara resor och transporter.
En handlingsplan har tagits fram inom ramen för projektet och Kommunstyrelsen
föreslås ta ett inriktningsbeslut om de viktigaste delarna i handlingsplanen; de som rör
det påbörjade arbetet med en trafikstrategi, förslag på inriktning och framtagande av
en ny parkeringsstrategi och nya parkeringstal för kommunen samt en
mobilitetssamordnare som kan arbeta för hållbara resor och transporter.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända förvaltningens tjänsteskrivelse
samt QUEST rapport och handlingsplan till Kommunstyrelsen. Nämnden föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att de i tjänsteskrivelsen redovisade åtgärdsförslagen ska
utgöra grunden för det fortsatta arbetet med hållbar mobilitet i Borås.
Ärendet
Borås är en av sex svenska städer som deltar i EU-projektet QUEST (Quality
management tool for urban energy efficient sustainable transport), som syftar till att
analysera och förbättra kvaliteten på arbetet med hållbara resor och transporter.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar på uppdrag av Kommunstyrelsen för
samordningen av Borås Stads deltagande i projektet.
Första steget i QUEST-processen var att göra en nulägesanalys av stadens arbete. Det
gjordes våren 2012, dels genom ett nulägesformulär, dels genom en intressentenkät.
Nulägesformuläret fylldes i av berörda tjänstemän och innehöll frågor om stadens
färdmedelsfördelning, det strategiska arbetet och vilka konkreta åtgärder som vidtas
inom olika områden. Intressentenkäten skickades till utvalda representanter för olika
aktörer i staden som påverkar eller berörs av arbetet med hållbar mobilitet. Denna gav
en bild av hur olika grupper uppfattar Borås trafiksituation och stadens arbete för att
göra den mer hållbar. Utifrån resultaten av nulägesanalysen valdes parkering som
fokusområde för den resterande delen av projektet. Under hösten 2012 hölls två
dialogmöten med olika intressenter från Borås, med syfte att diskutera parkering i
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relation till hållbar stadstrafik och gemensamt komma fram till konkreta
förbättringsåtgärder. Ett internt möte med enbart berörda tjänstemän hölls också,
med målet att enas om lösningar och förbättringar i kommunens interna processer
och arbetssätt som rör hållbar mobilitet. Som ett resultat av nulägesanalysen och
dialogen mellan olika parter som skett under projektet har QUEST rapport och
handlingsplan för Borås Stad tagits fram och sammanställts av Koucky och Partners
AB, som lett höstens dialogmöten.
De utvecklingsområden som dialogmötena behandlat är följande:
•

Nyttjande av befintliga anläggningar

•

Information om parkering

•

Framkomlighet vid evenemang

•

Attraktivt boende

•

Arbetsplatsparkering

•

Boråsarnas attityder till bilen

Målet med medverkan i projektet är att under arbetets gång ta fram en handlingsplan
med förslag till konkreta åtgärder som är genomförbara och kommer att leda staden
ett steg vidare i arbetet med hållbar mobilitet. De viktigaste delarna i denna
handlingsplan behöver antas före sommaren 2013 för att staden ska erhålla ett
certifikat från projektet. I april 2013 deltar Miljöförvaltningen, som samordnat
stadens deltagande, i en två dagars workshop i Gent, Belgien, för att utbyta
erfarenheter och resultat från projektet med andra städer.
Miljöförvaltningens synpunkter
Efter att ha genomgått de olika stegen i QUEST-metoden erhåller städerna ett
QUEST-certifikat, i september 2013, som erkänner deras ansträngningar kring
hållbara resor och transporter. Det huvudsakliga målet är dock att stötta städerna i att
göra faktiska framsteg mot en mer hållbar stadstrafik. Inom EU-projektet QUEST
har 45 europeiska städer, varav sex svenska, genomgått processen.
För att erhålla ett QUEST-certifikat ska Borås Stad visa att vi har tagit steg för att
börja förverkliga intentionerna i handlingsplanen och kunna visa att vi beslutat att
arbeta vidare med de viktigaste delarna i denna. De åtgärdsförslag i handlingsplanen
som Kommunstyrelsen föreslås besluta att i ett första skede arbeta vidare med är
följande:
•

Upprätta en trafikstrategi för ett hållbart trafiksystem (3.1.2) och inom ramen
för det arbetet;
3.1.1 Sammanställ befintliga färdmedelsdata
3.1.3 Genomför en gemensam presentation av trafikstrategin
3.1.4. Upprätta en kommunikationsstrategi för miljö och trafikfrågor
3.1.5 Samordna extern kommunikation av trafikstrategin
3.4.2 Öka bussarnas framkomlighet.
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•

Ta fram en parkeringsstrategi och nya parkeringstal (3.1.6) och inom ramen
för det arbetet;
3.2.1 Utred ytterligare parkeringsavgifter på gatumark
3.2.2 Utred ytterligare tidsbegränsning på gatumark
3.2.3 Flytta gatumarksparkering in i parkeringshus - pågående
3.2.4 Skapa attraktiva gångstråk - pågående
3.4.1 Utforma flexibla parkeringstal för nya bostäder
3.4.3 Utforma parkeringstal för cykel
3.4.4 Förbättra förutsättningarna för bilpooler
3.4.5 Öka avståndet mellan bostad och parkering
3.5.1 Utforma flexibla parkeringstal för nya arbetsplatser.

•

Inrätta en tjänst för mobilitetssamordnare (3.7.1) som kan arbeta med
följande åtgärder;
3.5.2 Ge information och stöd till arbetsgivare
3.5.4 Genomför resvaneundersökning bland kommunanställda
3.5.5 Genomför informationskampanj om parkeringars förmånsvärde
3.7.2 Genomför projekt som påverkar resbeteenden
3.7.3 Arrangera en bilfri dag.

I bifogad QUEST rapport och handlingsplan och i bilagan Utdrag ur handlingsplanen
beskrivs åtgärd för åtgärd detaljerat.

Leif Schöndell
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Bilaga
Utdrag ur handlingsplanen med beskrivning av åtgärder
QUEST rapport och handlingsplan för Borås Stad
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Bilaga
Utdrag ur handlingsplanen med beskrivning av åtgärder
3.1.2 Upprätta en trafikstrategi för ett hållbart trafiksystem
Arbetet med trafik- och miljöfrågor spänner över flera förvaltningar. Det är därför av stor
vikt att det finns en strategi för hur arbetet med hållbar stadstrafik ska bedrivas. Det krävs
tydliga mål kopplade till åtgärder och en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna. Det bör
också finnas rutiner och dokument som styr hur förvaltningarna ska kommunicera och
samarbeta med varandra kring frågor som rör hållbar stadstrafik. Borås Stad har under hösten
2012 påbörjat arbetet med en trafikstrategi och det rekommenderas att den utformas med
syfte att skapa ett hållbart trafiksystem i Borås, samt används som en plattform för att skapa
bättre struktur och tydligare ansvarsfördelning mellan förvaltningarna.
Ansvarig utförare (förslag): Stadskansliet
Tidsrymd (förslag): 2012-2014 (påbörjad)

Upprätta en trafikstrategi för ett hållbart trafiksystem och inom ramen för det arbetet;
3.1.1 Sammanställ befintliga färdmedelsdata
För att Borås Stad ska kunna sätta upp mål och åtgärder i syfte att nå en hållbar stadstrafik är
det viktigt att det finns komplett information om hur invånarna reser och med vilket
färdmedel. I nuläget har staden flödesmätning av såväl cykel- som biltrafik på strategiska
platser. Statistik över resandet med kollektivtrafik finns också, men hos Västtrafik.
För att få en överblick av de färdmedelsdata som redan samlas in och kunna bedöma behovet
av ytterligare data (t.ex. en resvaneundersökning) bör en sammanställning av befintliga data
göras. Data finns från flera år tillbaka och sammanställningen kan med fördel inkludera år
2008 och framåt.
När befintliga färdmedelsdata har sammanställts bör det därför övervägas om det finns behov
av att genomföra en resvaneundersökning bland invånarna så att färdmedelsfördelningen för
resor inom den geografiska kommunen kan fastställas. En resvaneundersökning kan göras på
olika sätt, men det är viktigt att tillvägagångssättet upprepas varje gång, så att det går att
jämföra resultaten och se en utveckling år från år.
Ansvarig utförare (förslag): Stadskansliet, Tekniska förvaltningen
Tidsrymd (förslag): 2013-2014 därefter årligen

3.1.3 Genomför en gemensam presentation av trafikstrategin
Den nya trafikstrategin kommer beröra såväl förvaltningar som bolag inom Borås Stad. För
att poängtera vikten av allas delaktighet föreslås att trafikstrategin presenteras för alla
förvaltningar och bolag samtidigt, istället för en enhet i taget. Om gruppen blir för stor kan
den delas in i flera grupper. Huvudsaken är att de olika verksamheterna blandas och att det
därmed blir tydligt att trafikstrategin är en fråga som fler än den egna enheten ska arbeta med.
Ansvarig utförare (förslag): Stadskansliet
Tidsrymd (förslag): 2014-2015
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3.1.4 Upprätta en kommunikationsstrategi för miljö och trafikfrågor
Eftersom varje förvaltning har egna kommunikatörer är det osäkert om kampanjer och
information till invånarna har en tydlig riktning och ett sammanhållet budskap. Det har också
visats i intressentenkäten som gjorts inom QUEST att kommunen upplevs som otydlig i sitt
ledarskap kring hållbar stadstrafik. För att bättre försäkra sig om att Borås Stad kommunicerar
utifrån gemensamma miljö- och trafikmål rekommenderas ett ökat utbyte mellan
förvaltningarna och dess kommunikationsenheter. Borås Stad rekommenderas därför att ta
fram en övergripande kommunikationsstrategi för miljö- och trafikfrågor.
Ansvarig utförare (förslag): Stadskansliet
Tidsrymd (förslag): 2014

3.1.5 Samordna extern kommunikation av trafikstrategin
Ett första steg i att öka samarbetet mellan kommunikationsavdelningarna kan tas i samband
med att den nya trafikstrategin ska kommuniceras till invånarna (med start våren 2013). Då
rekommenderas kommunikatörerna från varje förvaltning att träffas och prata igenom hur
den externa kommunikationen av trafikstrategin ska gå till.
Ansvarig utförare (förslag): Stadskansliet
Tidsrymd (förslag): 2014-2015

3.4.2 Öka bussarnas framkomlighet
Att aktivt och långsiktigt arbeta för att förbättra tillgängligheten till andra färdmedel är viktigt
för att minska behovet av parkering. Att öka framkomligheten och turtäthet för
kollektivtrafiken är en viktig åtgärd för att göra det lättare för boende att välja bort bilen. Idag
finns det en del flaskhalsar i centrum som minskar bussarnas framkomlighet och som
försvårar möjligheten att öka turtätheten. Borås Stad rekommenderas att utifrån
trafikstrategin formulera mål och åtgärder i syfte att öka kollektivtrafikens framkomlighet i
centrum.
Ansvarig utförare (förslag): Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsrymd (förslag): Pågående

3.1.6 Ta fram en parkeringsstrategi och nya parkeringstal
För att kunna arbeta effektivt med parkering i syfte att skapa en hållbar stadstrafik i Borås är
det avgörande att det finns en strategi för hur detta arbete ska bedrivas. En väl utformad och
förankrad parkeringsstrategi är ett kraftfullt verktyg för att styra trafikflöden och skapa en
attraktiv, tillgänglig stad. En parkeringsstrategi kan kopplas till, eller utformas som en del av,
den nya trafikstrategin. Borås Stad rekommenderas därför att ta fram en parkeringsstrategi
och parkeringstal som ligger i linjer med den.
Ansvarig utförare (förslag): Samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Stadskansliet
Tidsrymd (förslag): 2014-2015

I utformningen av parkeringsstrategi och parkeringstal rekommenderas staden att särskilt
utreda följande punkter:
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•

Lämplig avgiftsnivå på gatumarksparkering i centrum, så att prisskillnaden mellan
parkeringshus och gatumarksparkering minskar (se åtgärdsförslag 3.2.1)

•

Behovet av att ytterligare tidsbegränsa gatumarksparkering i centrum (se
åtgärdsförslag 3.2.2)

•

Möjligheten att reducera antalet gatumarksparkeringar och eventuellt ersätta dem
med parkeringsplatser utanför cityringen (se åtgärdsförslag 3.2.3)

•

Behovet av att utöka områden med boendeparkering (se åtgärdsförslag 3.5.3)

•

Möjligheten till flexibilitet i parkeringstalen, dvs. riktlinjer för när det går bra att
bygga färre parkeringsplatser än vad parkeringstalen anger (t.ex. när tillgängligheten
till kollektivtrafik är god) (se åtgärdsförslag 3.4.1 och 3.5.1)

•

Parkeringstal för cykel (se åtgärdsförslag 3.4.3)

•

Möjligheten att tillåta längre avstånd mellan bostad och parkering (se åtgärdsförslag
3.4.5)

3.2.1 Utred ytterligare p-avgifter på gatumark
På de allra flesta ställen i centrala Borås är gatumarksparkeringen avgiftsbelagd. Men på några
platser och vid vissa tider är det gratis. Gratis parkering är ett incitament till att välja bilen
framför anda färdmedel vid resor till centrum. Gratis parkering leder i de flesta fall till ökad
söktrafik, då bilisterna i första hand försöker finna en av dessa eftertraktade, men ofta
upptagna platser.
För att inte aktivt uppmuntra till bilåkande i centrum och för att minska söktrafiken
rekommenderas Borås Stad att i samband med framtagandet av parkeringsstrategin utreda
vilka ytterligare gatumarksparkeringar i centrum (i första hand innanför cityringen) som är
lämpliga att avgiftsbelägga.
Ansvarig utförare (förslag): Tekniska förvaltningen i samverkan med Borås kommuns Parkerings AB
Tidsrymd (förslag): 2014-2015

3.2.2 Utred ytterligare tidsbegränsning på gatumark
Tidsbegränsad gatumarksparkering i innerstaden är avgörande för att kunna styra de bilister
som gör längre stopp i centrum in till parkeringshusen. Därigenom frigörs gatuutrymme och
framkomligheten ökar för de som behöver göra snabba ärenden i centrum, vilket också leder
till att handeln stimuleras. En annan positiv effekt är att söktrafiken minskar då fler åker
direkt till parkeringshusen i stället för att leta parkering på gatumark. På många platser i Borås
innerstad är parkeringen redan idag begränsad till max två timmar, men för att uppnå en
tydligare styrning av trafiken bör denna begränsas ytterligare, till 30 eller 15 minuter. Vilka
parkeringsplatser som är lämpliga att tidsbegränsa ytterligare bör utredas i samband med
framtagandet av parkeringsstrategin.
Ansvarig utförare (förslag): Tekniska förvaltningen i samverkan med Borås kommuns Parkerings AB
Tidsrymd (förslag): 2014-2015

3.2.3 Flytta gatumarksparkering in i parkeringshus
När Borås växer och stadskärnan förtätas, behöver plats i centrum frigöras för att fler
människor ska kunna vistas och röra sig obehindrat i innerstaden. Gatumarksparkering tar
upp värdefulla ytor som i stället skulle kunna användas till att göra attraktiva gång- och
cykelstråk samt för att skapa nya mötesplatser. Att göra innerstaden till ett område som är
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attraktivt och trevligt att vistas i kan dessutom stimulera handeln och leda till en mer levande
stadskärna.
Borås Stad rekommenderas att i samband med framtagandet av parkeringsstrategin utreda
och beskriva hur delar av den idag tillgängliga gatumarksparkeringen i innerstaden successivt
kan flyttas in i parkeringsanläggningar och på tomtmark, främst utanför cityringen.
Ansvarig utförare (förslag): Tekniska förvaltningen i samverkan med Borås kommuns Parkerings AB
Tidsrymd (förslag): pågående

3.2.4 Skapa attraktiva gångstråk
Idag väljer många att utnyttja gatumarksparkering i innerstaden istället för de parkeringar som
ligger utanför cityringen. Att gå från parkeringarna in till centrum ska inte ses som ett hinder
för att välja att parkera utanför cityringen. För att fler ska välja att parkera utanför cityringen
rekommenderas Borås Stad att göra gångstråken från dessa parkeringar välkomnande och
trygga, genom att arbeta med utformning och belysning.
Ansvarig utförare (förslag): Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen
Tidsrymd (förslag): pågående

3.4.1 Utforma flexibla parkeringstal för nya bostäder
De parkeringstal som finns i Borås idag är framtagna 1998 och utgår ifrån det
parkeringsbehov som uppstår med dåvarande biltäthet och bilanvändning. I strävan efter en
tätare innerstad där fler invånare väljer kollektiva färdmedel, cykel och gång framför bilen är
parkeringstalen ett viktigt styrmedel. För att kunna bygga tätt och kostnadseffektivt bör
centrala bostäder kunna byggas med ett minimum av parkeringsplatser. Då krävs att det finns
tydliga riktlinjer för när det går bra att göra avsteg från parkeringstalen och vilka andra
åtgärder som är nödvändiga för att säkra en god tillgänglighet.
Borås Stad rekommenderas att, när nya parkeringstal tas fram, utforma flexibla tal istället för
fasta miniminivåer. Det innebär att parkeringstalen anpassas efter fastighetens läge och
tillgång till kollektivtrafik, samt att kommunen kan erbjuda ytterligare rabatt på
parkeringstalen om fastigheten ansluter sig till bilpool eller vidtar andra åtgärder som minskar
behovet av parkeringar för de boende. Det är även möjligt att istället för att anlägga samtliga
parkeringsplatser direkt vid byggandet av nya bostäder, avsätta ett markområde där det kan
anläggas parkeringsplatser om efterfrågan skulle uppstå. Att avsätta en sådan parkeringsreserv
möjliggör för byggherren att understiga parkeringstalen och tillsvidare utnyttja ytorna till
andra ändamål, som exempelvis rekreation.
Ansvarig utförare (förslag): Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsrymd (förslag): 2014-2015

Exempel: Flexibla parkeringstal i Malmö. Malmö Stad tog år 2010 fram nya parkeringstal och ny
parkeringspolicy. I den hänvisas till att parkeringsbehovet för flerbostadshus är beroende av flera faktorer,
såsom bostadens läge, tillgång till service i närområdet, kollektivtrafikförsörjning, lägenhetsstorlek och
sammansättning, målgrupp, boendetäthet och förväntat bilinnehav. Dessa faktorer vägs in för att avgöra
behovstalen och besluta hur många parkeringsplatser som faktiskt behöver anläggas.
För mer information se: Parkeringspolicy och parkeringsnorm för bil, MC och, cykel i Malmö som finns
tillgänglig på www.malmo.se.
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3.4.3 Utforma parkeringstal för cykel
För att garantera tillgång till parkering utgår de flesta kommuner från särskilt framtagna
parkeringstal för bil när bygglov ges. På samma sätt börjar många kommuner nu ta fram
parkeringstal för cykel. Möjligheten att parkera sin cykel på ett tryggt och bekvämt sätt är en
viktig förutsättning för att cykeln ska kunna vara ett attraktivt alternativ till bilen. För att
ytterligare uppmuntra till cykling bör cykelparkeringen anläggas på ett närmare avstånd från
målpunkten än bilparkeringen. Borås Stad rekommenderas att ta fram parkeringstal för cykel,
förslagsvis samtidigt som nya parkeringstal för bil utformas.
Ansvarig utförare (förslag): Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsrymd (förslag): 2014-2015

Exempel: Parkeringstal för cykel
Linköping, Malmö, Lund och Göteborg är exempel på svenska städer som har parkeringstal för cykel. Dessa
åtföljs av rekommendationer för utformning av cykelställ, avstånd mellan cykelparkering och fastigheter, etc.
Se respektive stads webbplats för mer information.

3.4.4 Förbättra förutsättningarna för bilpooler
Bilpooler har stor potential att minska parkeringsbehovet. Om färre ägde egna bilar och
istället nyttjade poolbilar skulle det ha en positiv påverkan på trafiksituationen och det hade
behövts betydligt färre parkeringsplatser. I Borås finns idag en halvöppen bilpool via Sunfleet.
Kommunen rekommenderas att aktivt arbeta för att förbättra förutsättningarna för bilpooler i
staden genom att till exempel ge bilpooler tillgång till attraktiva och fasta p-platser för
basparkering (fordonets ”hemparkering”), ge bilpoolsbilar förtur i köer till p-platser samt
verka för att bilpooler främjas vid byggnation av nya bostäder. För att nå en ökad
bilpoolsanvändning är det viktigt att kommunen tydligt prioriterar bilpoolsbilar och gör dem
lättillgängliga på attraktiva lägen nära bostäder och handel.
Ansvarig utförare (förslag): Miljöförvaltningen m.fl
Tidsrymd (förslag): 2014-2015

3.4.5 Öka avståndet mellan bostad och parkering
För att få människor att välja andra färdmedel än bilen krävs det att bilens relativa attraktivitet
minskar. Ett sätt att åstadkomma det är att öka avståendet mellan bostäder och
parkeringsplatser. Enligt den gällande parkeringsnormen för Borås Stad ska boendets
parkering vid nybebyggelse företrädelsevis ordnas inom det egna eller närbeläget kvarter,
inom cirka 200 meters gångavstånd (se parkeringsnorm 335:7). Vid en förtätning av
innerstaden, med fler bostäder är det nödvändigt att acceptera längre gångavstånd till
boendeparkering. Staden rekommenderas att tillåta längre avstånd mellan bostad och
parkering när nya parkeringstal utformas.
Ansvarig utförare (förslag): Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsrymd (förslag): 2014-2015

Exempel: 500 meter mellan parkeringsplats och bostad
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Vid nybyggnation av bostäder i Malmö accepteras ett längsta gångavstånd på 500 meter och vid förtätning i
befintlig stadsmiljö kan även längre gångavstånd godtas. För mer information se: Parkeringspolicy och
parkeringsnorm för bil, MC och cykel i Malmö som finns tillgänglig på www.malmo.se.
3.5.1 Utforma flexibla parkeringstal för nya arbetsplatser
För att stimulera goda resvanor kan flexibla parkeringstal för arbetsplatsparkering (genom
t.ex. Gröna parkeringsköp) fungera som ett styrmedel, på samma sätt som med parkeringstal
för bostäder. I de fall där till exempel kollektivtrafikförbindelserna är goda, såsom inne i
centrum, behövs inte lika många parkeringsplatser som på andra mindre tillgängliga platser. I
de nya parkeringstal som Borås Stad rekommenderas att ta fram bör parkeringstalen för
arbetsplatser utformas så att de är flexibla och tar hänsyn till platsens sammanvägda
tillgänglighet.
Ansvarig utförare (förslag): Stadskansliet, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsrymd (förslag): 2014-2015

Exempel : Gröna parkeringsköp i Umeå
I Umeå ges nya arbetsplatsfastigheter rabatt på parkeringstalen under förutsättning att vissa kriterier uppfylls.
Gröna friköpsavtal innebär att fastighetsägaren får ta ansvar för de transportbehov som uppkommer genom
andra åtgärder än genom att erbjuda bilparkering. I parkeringsavtalet ställs vissa krav så som avsättningar
till en kollektivtrafikfond, medlemskap i bilpool samt att det ska finnas omklädningsrum och
cykelparkeringsmöjligheter som är väl anpassade för cykelpendlare.
För mer information se: Översiktsplan för Umeå Kommun som finns på www.umeå.se.

3.7.1 Inrätta en tjänst för mobilitetssamordnare
För att öka andelen hållbara resor i Borås krävs att staden bedriver ett kontinuerligt, samlat
och tydligt arbete med mobilitet och påverkansåtgärder. Många städer som arbetar effektivt
har en eller flera tjänster avsatta enbart till dessa frågor. Flera av de åtgärder som föreslås i
handlingsplanen skulle med fördel kunna genomföras av en mobilitetssamordnare. Borås Stad
rekommenderas därför att anställa en mobilitetssamordnare som kan driva ett strukturerat
arbete och verka som samlande kraft för kommunens mobilitetsarbete.
Ansvarig utförare (förslag): Tidsrymd (förslag): 2014

3.5.2 Ge information och stöd till arbetsgivare
För att minska antalet parkeringsplatser som upptas av arbetspendlare kan Borås Stad aktivt
stödja arbetsgivare att vidta åtgärder som uppmuntrar till hållbara resvanor hos de anställda. I
arbetet med att göra det mer attraktivt för bilpendlare att välja buss, cykel eller gång framför
bilåkande har arbetsgivaren en central roll och kan underlätta för de anställda att göra dessa
val på en rad olika sätt. Borås Stad rekommenderas att stödja arbetsgivare genom att
exempelvis erbjuda information om hållbara färdmedelsval vid nyetablering (t.ex.
prisinformation om kollektivtrafik, var närmaste hållplats ligger, vilka cykelvägar som finns)
och tillhandahålla rådgivning för effektivare arbets- och tjänsteresor.
Ansvarig utförare (förslag): Miljöförvaltningen alternativt 3.7.1
Tidsrymd (förslag): 2014 - kontinuerligt
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Exempel: Samarbete med arbetsgivare i Mölndal
I Mölndal arbetar kommunen med flera olika åtgärder för att påverka arbetsresorna. Till exempel erbjuder
kommunen information om färdmedel och rådgivning om hållbara arbetsresor till alla företag som etablerar sig
i kommunen. År 2006 gjordes studien Livsstilar och resmönster, där bland annat anställda på stora företag
deltog och där resmönster och inställningar kartlagdes.
För mer information se: www.molndal.se

3.5.4 Genomför resvaneundersökning bland kommunanställda
Kommunen är en stor arbetsgivare i Borås och det finns därför mycket att vinna på att aktivt
arbeta för hållbara arbets- och tjänsteresor bland kommunens anställda. Bortsett från den
faktiska minskningen av parkeringsbehov som en sådan insats leder till, kan kommunen också
fungera som en förebild för andra arbetsgivare i Borås.
Ett sådant arbete inleds med fördel genom en resvaneundersökning bland kommunanställda
på olika enheter för att kartlägga hur resorna sker idag samt vilka åtgärder de anställda själva
anser skulle få dem att förändra resvanor och byta färdmedel.
Ansvarig utförare (förslag): Miljöförvaltningen alternativt 3.7.1
Tidsrymd (förslag): 2014 - kontinuerligt

3.5.5 Genomför informationskampanj om parkeringars förmånsvärde
Många arbetsgivare erbjuder fri arbetsplatsparkering till sina anställda. Då detta sker ska
denna förmån beskattas. Förmånen värderas till marknadsvärdet, vilket motsvarar vad den
anställda själv skulle få betala för att hyra en parkeringsplats eller garageplats i närheten av
arbetet. Dock visar undersökningar att många arbetsgivare inte känner till regelverket, eller att
ett allt för lågt förmånsvärde för parkering anges vid deklaration.
Borås Stad rekommenderas att informera arbetsgivare om vilka förmånsvärden som är
aktuella för olika platser i staden. Detta är endast aktuellt i de områden där kringliggande
parkering är avgiftsbelagd, eftersom det är det priset som avgör nivån på förmånsvärdet av en
fri parkering i samma område. Genom informationen är det inte bara enklare för arbetsgivare
och anställda att följa gällande lagstiftning, den kostnad som förmånsbeskattningen innebär
fungerar också som ett styrmedel som uppmuntrar den anställda att välja andra färdmedel än
bilen i sina resor till och från jobbet.
En informationsinsats skulle förslagsvis kunna göras i samarbete mellan Borås Stad, Borås
Kommuns Parkerings AB och Skatteverket. Som ett komplement till skriftlig information
som skickas till arbetsgivare i centrum kan representanter från nyss nämnda aktörer informera
muntligt på ett eller flera möten med företagarföreningar. En liknande kampanj har bland
annat genomförts av Trafikkontoret Göteborg.
Ansvarig utförare (förslag): Miljöförvaltningen alternativt 3.7.1
Tidsrymd (förslag): 2015
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3.7.2 Genomför projekt som påverkar resbeteenden
Projekt i form av punktinsatser för att förändra ett beteende kan vara effektiva på en utvald
grupp. Borås Stad rekommenderas att genomföra ett sådant projekt i ett strategiskt
geografiskt område eller med en grupp där det finns goda förutsättningar att byta ut bilen
mot andra färdmedel. Det kan göras genom att låta individer eller hela familjer få prova på
nya resvanor under en tidsperiod. Ett möjligt resultat av en sådan insats är att de nya vanorna
behålls även efter projektets avslutande samt att deltagarna sprider uppmärksamhet kring
resvanor till vänner och bekanta. Att arbeta direkt med beteende istället för attityder har i
många fall visat sig vara framgångsrikt.
Ansvarig utförare (förslag): Miljöförvaltningen alternativt 3.7.1
Tidsrymd (förslag): pågående

Exempel: Rescoachning i Lundby, Göteborg
Projektet Rescoachning startade 2006 för att coacha individer till ändrade resebeteenden. Projektet vände sig
uteslutande till personer som använde bilen som sitt enda färdmedel. Deltagarna fick skriva på en
överenskommelse om att välja annat färdmedel än bilen minst tre gånger per vecka. Projektet slog väl ut.
Endast 2 av 25 tog bilen till jobbet varje dag och i en utvärdering svarade samtliga deltagare att de trodde att
de skulle fortsätta med sina nya resvanor även efter projektets slut. Dessutom kom många deltagare att se sig
själva som ambassadörer för sina nya resvanor och nya livsstil.
För mer information se: http://www.visionlundby.goteborg.se/lundby.html

3.7.3 Arrangera bilfri dag
Ett sätt att skapa uppmärksamhet och förståelse för hur bilar påverkar den fysiska miljön
omkring oss är att arrangera bilfria dagar i innerstaden. Det skulle till exempel kunna göras
årligen i samband med trafikantveckan i september, men ännu hellre i form av ett regelbundet
återkommande event, exempelvis en gång i kvartalet. Genom bilfria dagar synliggörs vad som
är möjligt utan bilar i staden. Bilfri dag kan med fördel kombineras med gatufestival med
trafiktema för invånare och besökare. Den bilfria dagen kan leda till att invånarna får en mer
positiv syn på insatser som görs för att skapa hållbara resvanor och för att närma sig Vision –
Borås 2025.
Ansvarig utförare (förslag): Miljöförvaltningen alternativt 3.7.1
Tidsrymd (förslag): 2014

Exempel: Bilfria söndagar i syd- och Nordamerika
I Bogotá, Colombia, är alla söndagar och helgdagar bilfria sedan 1980-talet. Stora delar av stadens största
gator stängs av för biltrafik till förmån för cyklister, fotgängare och andra aktiviteter som dans,
skateboardåkning, utomhusgymnastik, etc. Över 100 km gata stängs av mellan kl 7-14 och ca 2 miljoner
invånare brukar gå ut på de bilfria gatorna för att umgås och röra på sig. Flera nordamerikanska städer har
på senare tid tagit efter, däribland Chicago, San Fransisco och Portland.
För inspiration se:
Bogota: http://www.streetfilms.org/ciclovia/
Portland: http://www.streetfilms.org/portlands-sunday-parkways/

