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Sammanfattning
Detta program för hållbart resande syftar till att lyfta åtgärder (som behövs) för att påverka
attityder och beteende med syftet att förändra res- och transportval före en omställning till ett
hållbart transportsystem. Programmet fokuserar på mjuka åtgärder såsom kampanjer och andra
påverkans åtgärder i linje med kommunens trafikstrategi där det anges i ett av målområden att
kommunen ska arbeta med dialog och beteendeförändring.
Programmet tar stöd i en rad globala, regionala och kommunala mål. Exempel på kommunala
mål som har kopplingar till ett hållbart resande är.
•
•
•
•

Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät (Tn)
Kävlinge kommun är välkomnande och trygg (Kf)
Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter (Kf)
Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri (Kf)

Kävlinge kommun har goda förbindelser med kollektivtrafiken och ett väl utbyggt gång- och
cykelnät. Färdmedelsfördelningen skiljer sig både inom kommunen, mellan tätorterna, och
jämfört med Skåne som helhet. Kävlinge har bland annat lägre andel gång- och cykelresor samt
större andel bilresor, jämfört med genomsnittet i Skåne. Arbetspendlingen och
gymnasieresandet sker ofta till någon grannkommun. Invånarnas tillgång till cykel är god 82 %
jämfört med 76 % i hela Skåne. Även tillgången till kollektivtrafikkort är god.
Det finns idag kunskap om och erfarenheter av att uppmuntra och påverka fler att göra hållbara
resor. Exempel på verktyg som kommunen kan använda i sitt arbete är information,
marknadsföring, nudging, prova på kampanjer och information under resan. Det är även viktigt
att paketera helhetslösningar så att det blir möjligt att göra hela resan från dörr till dörr.
Kommunen har också möjlighet att använda olika styrmedel tex. parkeringsreglering och
parkeringsavgifter.
Tre fokusområden föreslås för kommunens kommande arbete:
•
•
•

Hållbart resande till och från arbete och studier
Hållbart resande på fritiden
Hållbart resande för barn och unga

Åtgärderna bör syfta till att öka medborgarnas acceptans för den transportpolitiska förändringen
som pågår. Arbetet bör inriktas på att hålla ämnet aktuellt, bekräfta dem som går över till
hållbara färdmedel och skapa ökad acceptans för åtgärderna.
Som förslag till aktiviteter under år 1 föreslås deltagande i resvaneundersökning, samarbete med
minst 1 aktör och genomförande av minst 2 aktiviter, deltagande i trafikantveckan, framtagning
av cykelkarta och informations- och påverkansåtgärder inför öppnandet av pågatågsstationen i
Furulund och utbyggnaden av gång- och cykelväg längs väg 108.
Jämfört med investeringar i infrastrukturen kräver attityd- och påverkansåtgärderna inte
nödvändigtvis stora finansiella resurser och de kännetecknas ofta av bra kostnads/ nyttokvot. I
dagsläget har aktiviter för hållbart resande finansierats inom dels Gata/Parks driftsbudget för
trafiksäkerhet och dels inom projekt exempelvis för rent, tryggt och snyggt. För att säkerställa att
arbetet blir kontinuerligt bör man överväga att Gata/park få en ramhöjning på 150 000 kr/år.
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Bakgrund
Kävlinge kommun har tagit fram en trafikstrategi. I trafikstrategin har kommunen tagit fram den
långsiktiga målsättningen för kommande utvecklingsarbete gällande trafik- och
infrastrukturarbete. För att nå målen i trafikstrategin föreslås att ett Mobility Management
program tas fram. Tekniska beredningen gav därför förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet
med framtagning av ett program för hållbart resande.

Syfte
Detta program för hållbart resande syftar till att lyfta åtgärder (som behövs) för att påverka
attityder och beteende med syftet att förändra res- och transportval för en omställning till ett
hållbart transportsystem. Programmet redovisar förslag till dialogaktiviter för att öka andelen
gång- och cykel och kollektivtrafikresor. Aktiviteterna samverkar med övriga delar av
trafikstrategin.
Åtgärderna bör syfta till att öka medborgarnas acceptans för den transportpolitiska förändringen
som pågår. Arbetet bör inriktas på att:
•

Hålla ämnet aktuellt och visa vad samhället vill att medborgarna ska göra

•

Bekräfta dem som går över till hållbara färdmedel, de har gjort rätt

•

Skapa ökad acceptans för åtgärderna

Omfattning
Program fokuserar på mjuka åtgärder såsom kampanjer och andra påverkans åtgärder.
Samhällsplanering, infrastrukturplaneringen och drift- och underhållsåtgärder ingår inte.
Parallellt med detta arbete pågår ett arbete med att ta fram en utredning om att införa
parkeringsavgifter. Cykelplanen för Kävlinge kommun antogs 2017.
Programmet har tagits fram av Annette Bengtsson, trafikingenjör med stöd av Johanna Kaaman,
samhällsstrateg kollektivtrafikansvarig.

Mål
Trafikplanering har historiskt sett varit prognosstyrd. Trafikplanerarna har tittat på prognoser,
och anpassat åtgärder för att säkerställa framför allt bilisternas framkomlighet. Motsatsen till
prognosstyrd planering är målstyrd planering. Här utgår trafikplanerarna från en önskvärd
målbild; hur man vill att trafiken lokalt och regionalt ska se ut. Därefter genomförs åtgärder som
syftar till att nå målet.

Kommunens mål
Kommunens verksamhet är i dagsläget målstyrd. Fullmäktiges kommunövergripande mål utgår
från de fem olika perspektiven Kävlingebon, Samhällsutveckling, Medarbetaren, Ekonomi och
Miljö. De olika perspektiven är viktiga strategiska inriktningar av kommunens styrning för att
uppnå visionen (kommunens vision att bli Skånes bästa boendekommun och växa till 35 000
invånare år 2025). Alla nämnder som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika
enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen.
Exempel på Tekniska nämndens mål och indikatorer i nämndsplanen som är relevanta för MMarbetet:
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Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät (Tn)

Indikatorer

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Acc.
värde
2018

Tn: Antal meter gång- och cykelväg byggd
under en rullande 4-års period.

1 250

2 000

Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för gångoch cykelvägar

58

60

Tn: Vad tror eller tycker du om underhåll
och skötsel av gång- och cykelvägar i din
kommun?

6,3

6,5

Kävlinge kommun är välkomnande och trygg (Kf)

Indikatorer

Utfall
2016

Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet.

63

75

Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser
(anger plats, och topp 25)

14

25

Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror
eller tycker du om belysningen av gator
och vägar i din kommun?

6,9

7,0

Tn: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index: Vad tror
eller tycker du om underhåll och skötsel
av gator och vägar i din kommun?

6,1

6,4

Tn: Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din
kommun?

6,6

6,8

Tn: Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din
kommun?

6,4

6,7

Tn: NKI Fastighet (KKL): Hur nöjd är du
med att miljön i och kring fastigheten
känns trygg och säker?

Utfall
2017

Utfall
2018

Acc.värde
2018

55%
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Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter (Kf)

Indikatorer

Utfall
2016

Tn: Nyttjandegraden för den mest
belastade pendlarparkeringar

102%

Utfall
2017

Utfall
2018

Acc.
värde
2018
90%

Tn: Nyttjandegranden för den mest
belastade cykelparkeringen

90%

Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri (Kf)

Indikatorer

Utfall
2016

Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i
kommunens verksamheter, mätning
påbörjas 2015.

8,0%

Utfall
2017

Utfall
2018

Acc.
värde
2018
100,0%

Trafikstrategi
Kommunen har nyligen antagit en trafikstrategi som visar hur kommunen ska arbeta med
nytänkande stadsutveckling. Trafikstrategin innehåller en långsiktig målsättning för 2035 och
konkreta målområden, baserat på den kunskap som finns om nuläge och aktuella behov. Med
trafikstrategin tas ett samlat grepp för att utveckla ett transportsystem som bidrar till hållbar
utveckling i hela kommunen. Den långsiktiga målsättningen är "det hållbara resandet".

Trafikstrategins målområden:
•

Dialog och beteendeförändring

•

Bättre cykelmöjligheter

•

Effektiva och hållbara regionala förbindelser

•

Vackra, säkra, trygga och välkomnande miljöer

•

Fossilbränslefria transportsystem och motorfordon i Kävlinge kommuns verksamheter

•

Hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt

•

Utveckla stationsnära lägen

Globala och regionala mål
De negativa miljö- och hälsokonsekvenser som transporterna ger upphov till måste minska. Det
finns idag koncensus, från global till lokal nivå om att klimatförändringen är en av vår tids största
utmaningar vilket kräver kraftfulla satsningar på alla samhällsnivåer.
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Från global till regional nivå
De av FN satta 17 globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Flera av dessa globala mål rör transportsektorn.
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal från 2015 där länder förbinder sig att begränsa utsläppen av
växthusgaser. Målet är att hejda den ökade globala uppvärmningen vid 2 grader Celsius, helst vid
1,5 grader. Sverige har genom EU beslutat att ratificera detta avtal. EU har också beslutat att ha
40 procent lägre växthusgasutsläpp år 2030 jämfört med 1990.
Initiativet Fossilfritt Sverige är kopplat till en nationell ambition om att nå en
fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. 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

I den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030 finns mål om att sysselsättningen
ska bli högre, kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till minst 40 procent av den
motoriserade trafiken till år 2030, att skåningarnas hälsa ska förbättras och att skillnaderna
mellan olika grupper vad gäller hälsa, utbildning och sysselsättning ska minska. Andra viktiga
målsättningar är att Skåne ska nå de nationella miljömålen, bli klimatneutralt och
fossilbränslefritt. En bredare beskrivning av de mål från global till regional nivå som påverkar
transportsystemet finns i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Inriktningen i
Mobilitetsplan för Skåne ligger även i linje med de åtgärder som beskrivs i Länsstyrelsen Skånes
Klimat och energistrategi för Skåne och i Skånska åtgärder för att nå miljömålen 2016-2020.
Färdmedelsmål för Skåne 2030
Färdmedelsfördelningen för år 2030 och 2050 presenteras i Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2050. Den anger en riktning för hur transportsystemet ska utvecklas till
att bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Idag görs sex av tio personresor i Skåne
med bil och cirka en fjärdedel till fots eller med cykel. Även 2030 kommer bilen att vara det
dominerande färdslaget, speciellt på landsbygden. Färdmedelsmålet innebär, förutom att
kollektivtrafiken ska svara för 40 procent av de motoriserade resorna, även att andelen resor
med cykel ska öka. Gångtrafiken ska öka även den, men framförallt som anslutning till
kollektivtrafiken och som följd av befolkningsökningen, vilket gör att den inte ökar som andelar
så som målen är satta.
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Förutsättningar i Kävlinge kommun
Kävlinge kommun har goda förbindelser med kollektivtrafiken. Järnvägsstationer med
persontrafik finns i Dösjebro och Kävlinge. En ny pågatågsstation håller på att projekteras i
Furulund med trafikstart 2020. Övriga delar trafikförsörjas via bussförbindelser.
Även gång- och cykelvägnätet är välutbyggt. En cykelplan finns som pekar ut den planerade
utbyggnaden.
Enligt översiktsplanen 2010 (ÖP 2010) ska samtliga grupper beaktas i planeringsprocessen av ett
nytt offentligt utrymme, särskilt åtanke bör ges till barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Färdmedelsfördelningen skiljer sig både inom kommunen, mellan tätorterna, och jämfört med
Skåne som helhet. Kävlinge har bland annat lägre andel gång- och cykelresor samt större andel
bilresor, jämfört med genomsnittet i Skåne. Andelen bilresor i Kävlinge kommun (76%) är högre
än för exempelvis jämförelsekommunerna Eslöv (65%), Landskrona (57%), Lomma (70%) och
Lund (39%).

Kävlinge kommun är en pendlingskommun med framförallt en stor utpendling till arbetsplatser i
andra kommuner. Antalet utpendlare är cirka 10 200. Antalet inpendlare är knappt 3500.
Utpendlingen är störst till Lund (3 400), Malmö (3 300), Helsingborg (600) och Landskrona (500).
Inpendlingen är störst från Landskrona (600), Malmö (500), Lund (500) och Svalöv (300). De
största trafikflödena i kommunen finns på E6/E20 som är hårt belastad med såväl person- som
godstrafik. Trafikflödet i höjd med Löddeköpinge är ca 44 000 fordon per dygn, varav nästa 7 000
är tunga fordon.
I resvaneundersökningen år 2013 (för de som brutit ned statistiken till kommunnivå) finns
uppgifter om invånarnas tillgång till olika färdmedel. Urvalet är samtliga invånare i åldrarna 15-84
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år. I Kävlinge kommun har 82 % tillgång till cykel, 74 % har alltid tillgång till bil, 87 % har körkort
för bil och 50 % har kort för resor med kollektivtrafik eller färdtjänst (jojokort eller motsvarande).
Motsvarande siffor för Skåne som helhet är 76 %, 56 %, 83 % respektive 50 %.
I Kävlinge kommun har 82 % tillgång till cykel (jämfört med 76 % i hela Skåne)
Som underlag för planeringen av arbetet med hållbara resor kommer kommunen delta i den
kommande regionala resvaneundersökningen som genomförs under 2018.

Verktyg
Det finns idag kunskap om och erfarenheter av att uppmuntra och påverka fler att göra hållbara
resor dels inom kommunen och dels regionalt, nationellt och internationellt. Nedan ges exempel
på några verktyg som kan vara relevanta i kommunens arbete.

Information
Genom att informera om olika hållbara alternativ ökar kännedomen om alternativa färdval och
färdmedel. Det kan handla om cykelkartor eller information om nyutbyggd infrastruktur. Att göra
informations och påverkas kampanjer i samband med nyinvesteringar tex utbyggnad av nya
hållplatser/ stationer, cykelvägar mm visar sig ofta ha stor effekt.

Marknadsföring
Hittills har marknadsföringen främst skett genom Skånetrafikens marknadsföring för att få fler
att välja produkten buss/tåg.

Cykelstället har fått formen av en bil för att tydligt visa skillnaden i utrymmeskrav. Tio cyklar får
plats på samma yta som en parkerad bil.
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Paketering
För att få genomslag krävs ofta att man paketerar en helhetslösning. Det kan tillexempel gälla att
det finns cykelväg, låsbara cykelställ i kombination med god kollektivtrafik. Så att det är möjligt
att göra hela resan.

Nudging
Nudging har blivit populär de senaste åren, det vill säga att man knuffar trafikanterna i rätt
riktning. Exempel på det kan vara hastighetsdisplayer som ger en kram eller en glad gubbe när
du håller rätt hastighet.

Prova på kampanjer
Exempel på prova på kampanjer kan vara att få låna en elcykel eller få ett jojo-kort under en
testperiod. Resultat från prova på kampanjer visar att en stor andel fortsätter att resa på ett mer
miljövänligt sätt. Av de som under 2017 lånade elcykel från kommunen kunde 31 av 35 personer
tänka sig att anskaffa en egen elcykel. De som lånade cyklarna angav också att den vanligaste
resan som de valda att göra med elcykeln var en resa som de tidigare gjort med bil.

Information under resan
Information under resan kan påverka resval, förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och
upplevelsen exempel på detta kan vara information om vägarbete eller vägvisning.

Styrmedel
Parkeringsnorm, parkeringsreglering och parkeringsavgifter är exempel på styrmedel som
kommunen kan använda för att styra beteende.
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Förändringsprocess
Att åstadkomma beteendeförändring kan ta lång tid och är olika för olika individer. I dessa
sammanhang kan det vara bra att känna till förändringstrappan.

Beteendeförändring
Testare
Kännedom

Förutom att rikta kampanjer till de olika förändringsstegen bör kampanjer också finnas för att
bejaka rätt beteende och uppmuntra dessa personer till att fortsätta göra rätt och dessutom
kanske vara ambassadörer.
Benägenheten att ändra beteende sammanfaller ofta med andra händelser i livet tex om du
byter bostad, börjar på nytt jobb, förskolestarten, skolstarten, när barnen börjar klarar sig själv,
inga barn hemma, när man blir pensionär eller när det är dags att köpa ny bil.

Genomförande
Ett första steg vid planering av påverkansåtgärder bör vara man definiera målgruppen. Det kan
vara åldersknutet, könsknutet, geografiskt, en viss trafikgrupp osv. Man bör också kartlägga var
målgruppen befinner sig i förändringsprocessen.
Inledningsvis är det också viktigt att besluta om de generella mätningarna enligt trafikstrategin
räcker till eller om någon speciell utvärdering/ uppföljning ska ske.
Siktet bör vara inställt på att de olika verksamheterna i kommunen jobbar aktivt med
omställningen till ett hållbarare resande. Exempelvis bör förskolor/ skolor även arbeta med
resorna till / från förskolan/skolan. Medan ansvaret för det allmänna resandet i huvudsak ligger
på trafikingenjören och kollektivtrafikansvarige. Ofta går kommunens trafiksäkerhetsarbete och
trygghetsarbete hand i hand med arbetet för hållbart resande. För att aktivera verksamheterna
bedöms det finnas ett behov av utbildning och stöd. Inspirationsföreläsningar kan vara ett sätt.
För att få en start på arbetet med hållbara transporter kan kommunen delta i den europeiska
trafikantveckan som anordnas varje år i september. Andra kommuner har tillexempel stängt av
någon gata och gjort ett event för att visa hållbara trafikösningar.

Samverkan
För att lyckas med kommunens ambition att skapa hållbara resor krävs även samverkan med
flera externa aktörer. Viktiga aktörer är tillexempel Trafikverket, Energimyndigheten och region
Skåne. Men för att lyckas väl krävs också samverkan inom kommunen mellan de olika bolagen/
förvaltningarna och nämnderna. I utbildningssyfte och för att skapa större kampanjer kan
samverkan med andra kommuner vara fördelaktigt.
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Förslag till fokusområde
Tre fokusområden föreslås för kommunens kommande arbete:
•
•
•

Hållbart resande till och från arbete och studier
Hållbart resande på fritiden
Hållbart resande för barn och unga

Fokusområdena finns även med i den regionala mobilitetsplanen för Skåne. Regionen har även
ett fokusområde för hållbart resande under arbetstid, men med hänsyn till att detta är
kommunens första program för hållbart resande föreslås att arbetet i första hand inriktas på de
tre övriga.

Hållbart resande till och från arbete och studier
Resorna till och från arbete och studier är koncentrade under få timmar på morgonen och
eftermiddagen. Resorna ställer stora krav på trafiksystemet. Bäst outnyttjade kapacitet bedöms
finnas i cykelnätsystemet.
Omkring hälften av den arbetande befolkningen i Skåne kan ta sig till arbetet på under 30
minuter med cykel. Det bedöms även finnas en stor potential att locka fler till att utnyttja
kollektivtrafiken, speciellt i samband med öppnandet av Pågatågsstationen i Furulund. Projekt för
ökat kollektivtrafikresande bör bedrivas i samarbete med Skånetrafiken.
De flesta förskoleföräldrar med barnen på förskola har förskolan inom cykelavstånd. Det samma
gäller för grundskoleeleverna men förhållande blir sämre desto äldre barnen blir. I kommunen
finns endast 2 högstadieskolor och ingen gymnasieskola. De flesta gymnasieungdomarna väljer
att studera i Lund, Malmö eller Landskrona, men det är fritt gymnasieval i hela Skåne. I det
kommande arbetet bör fokus läggas på att öka andelen elever som cyklar till grundskolan.

13 (14)

Hållbart resande på fritiden
Antalet resor på fritiden och till service står för nästa hälften av alla resor och ökar över tiden. Till
dessa resor hör inköpsresor och resor kopplade till motion, föreningsliv, nöje, släkt och vänner. I
kommunens medborgarpanel svarade många att om man skulle börja cykla mer, skulle man
börja med att avstå bilresor till förmån för cykeln i samband med fritidsresor. De resor som sker
på fritiden har inte samma tydliga rörelsemönster som arbetspendlingen, vilket gör det svårare
att anpassa kollektivtrafiken. Samhällsplaneringen och det allmänna rummets utformning spelar
här en stor roll för att möjligheten och lusten att rör sig till fots, cykel eller med kollektivtrafik. Det
bedöms dock finnas en stor potential till förändring. Omkring fyra av fem besökare till externa
handelscentra i Skåne handlar inte mer än att varorna kan få plats i en cykelkorg eller väska.
Utvecklingen av E-handel och resfria möten påverkar resmönstrena och behovet av resor.

Hållbart resande för barn och unga
Att öka möjligheten för barn och unga att ta sig till skolan och fritidsaktiviter bör prioriteras. Att
barn är fysiskt aktiva bidrar till bättre hälsa, ökad självkänsla och har en positiv inverkan på
inlärning. Andelen som cyklar och går till skolorna har minskat vilket märks på att det är många
bilar vid skolområdena som lämnar och hämtar eleverna. Barns resande är föräldrarnas ansvar
och kampanjer och information bör riktas till både föräldrar och barn.

Aktivitetsplan
Förslag till aktiviteter under år 1:
Aktivitet
Resvaneundersökning
Samarbete med minst 1 aktör och genomförande av minst 2
aktiviter. Projekt bör i första hand riktas till resande för barn
och unga respektive extern pendling.
Deltagande i europeiska trafikantveckan
Framtagning av cykelkarta i samarbete med Turism
Planering av informations och påverkans åtgärder inför
Pågatågsstarten i Furulund och utbyggnaden av gc-väg 108

Bedömd
kostnad, kr
100 000

50 000
Finansieras
inom projekten

Under framtagandet av detta program har flera andra ideér kommit fram på aktiviter som kan
genomföras:
• Information om kommande investeringar och andra förbättringar
• Information om genomförda investeringar och andra förbättringar
• Invigning och andra aktiviter i samband med investeringar
• Vandrande skolbuss
• Gåkompis (äldre)
• Seniorliv med cykel/ buss, besök av Skånetrafikens entreprenörer på ex. äldreboende
• Moped vs (El)cykel, riktat till högstadieskolor
• Öka cykels attraktivitet, anordna cykeldag. Cykelparad – pris roligaste cykel.
• Testresenärer, prova på vecka i samarbete med regionen
• Riktade kampanjer tex. Löjligt korta resor, resor till fritidslokaler
• Information om inköpsresor i samarbete med handeln/ Skånetrafiken
• Dörrknackning i kollektivtrafikområden
• Information/ kampanjer till nyinflyttade
• Lugnare trafikrytm, ögonkontakt-kampanj
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Hur kan näringslivet stödja? Hemtransport? Cykelburna tjänster? Besöksmål, framgår det
hur man tar sig dit – vilken hållplats? Anordna inspirationsträff på företagarmöte.
Delta i Skåneresan, ett erbjudande från Skånetrafiken till åk 6
Påverka regionen att ta fram (digital) regional cykelkarta

Finansiering
Jämfört med investeringar i infrastrukturen kräver attityd- och påverkansåtgärderna inte
nödvändigtvis stora finansiella resurser och de kännetecknas ofta av bra kostnads/ nyttokvot.
I dagsläget har aktiviter för hållbart resande finansierats inom dels Gata/Parks driftsbudget för
trafiksäkerhet och dels inom projekt exempelvis för rent, tryggt och snyggt. För att säkerställa att
arbetet blir kontinuerligt bör man överväga att Gata/park få en ramhöjning på 150 000 kr/år.

Referenser och bakgrundsmaterial
Mobilitetsplan för Skåne, Region Skåne 2017
Resvandeundersökning Skåne, Region Skåne, 2013
Kommunens hemsida och andra kommunala dokument.

