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0.1 Summary
KUSTOM was a multi-year collaboration on traffic safety and the environment between
the Swedish Transport Administration and up to 48 municipalities in the west of
Sweden from 2003 to 2011.
Swedish Transport Administration played a role in aggressively and strategically
pursuing development of the transportation system through cooperation and
coordination with the partners involved. As part of this work, agreements were made
with the municipalities to cooperate on important issues; elucidate goals,
responsibilities, commitments; and follow up on the results. The work on KUSTOM was
based on transportation policy goals and has delivered many desirable results.
1. All the municipalities have contributed towards the ”Smart Speed” project which
has lead to reduced speed among those who drive in their jobs and has saved
carbon dioxide, as well as resulting in the municipalities putting requirements on
their own transport and contracted transport. The project is estimated to have
saved 208 tonnes of carbon dioxide.
2. The roads children take to school, which all the municipalities worked on, have
led to any municipalities taking stock and implementing physical measures so
that more children can get to school safely on their own. Most of the stocktaking
was done with the help of the children, who also participated to some extent in
the results phase and were given feedback. Several municipalities actively
worked through the schools on education and information to the students, their
parents, school staff, and school bus drivers.
3. Vehicles and fuel. Many municipalities have conducted vehicle inspections and
taken measures regarding fuel. Several municipalities have invested in
environmental cars, worked on policy, and trained their staff in EcoDriving.
4. Sobriety in traffic. All municipalities have worked on SMADIT – Cooperation
Against Alcohol and Drugs in Traffic – with informational efforts aimed at their
own staff. Many municipalities have developed a policy of installing breathalyser
locks and imposed requirements for breathalyser locks in procurement. Several
municipalities have also conducted informational efforts aimed at young people
as part of the ”Don’t Drink and Drive” effort.
5. Work commute. Several municipalities have cooperated with public health on
efforts in their municipality to get more people to ride bicycles. Carpooling and
online remote meetings are other examples of efforts.
6. Logistics and route planning. A few municipalities have also worked on route
planning for home care services and waste collection.
7. Traffic noise. The municipalities that worked on noise from traffic have taken
stock of the situation, put together action plans, and held informational
meetings.
The other result is that cooperation has increased in traffic safety issues and the
environment among the municipalities contributing, and also with other nearby
municipalities. The municipalities have appreciated receiving knowledge and resource
support in order to work on traffic issues, which has led to increased knowledge and
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insight into traffic safety and effects on the climate, as well as to concrete measures.
Several municipalities have discovered the value of working on the issues and have
established new jobs in the area of sustainable travel and transport. In the future, the
cooperation between Swedish Transport Administration and the municipalities will be
focused more on the early stages of community planning based on regional and national
plans. Traffic safety and the environment will be a part of this work.
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0.2 Sammanfattning
KUSTOM var en flerårig samverkan för trafiksäkerhet och miljö mellan Trafikverket och
som mest 48 kommuner i västra Sverige under perioden 2003-2011.
Trafikverken hade tidigare en roll att driva utvecklingen av transportsystemet på ett
strategiskt och offensivt sätt genom samverkan och samordning med berörda aktörer.
Som en del av arbetet gjorde man överenskommelser med kommunerna för att
samverka i viktiga frågor, klargöra mål, ansvar, åtaganden och följa upp resultaten.
Arbetet inom KUSTOM har utgått från de transportpolitiska målen och har levererat
många efterfrågade resultat.
1. Hastighet, som alla kommuner medverkat i genom projektet Smart Fart, har
minskat hastigheterna bland de som kör i tjänsten och sparat koldioxid, samt lett
till att kommunerna har ställt krav på egna och upphandlade transporter.
Projektet beräknas ha sparat omkring 208 ton koldioxid.
2. Barns skolvägar, som alla kommuner arbetat med, har lett till att många
kommuner inventerat sina trafikmiljöer och gjort fysiska åtgärder så att fler barn
kan ta sig fram på egen hand. Många av inventeringar har gjorts med hjälp av
barnen som även i viss utsträckning fått vara delaktiga i resultatdelen och fått
återkoppling. I flera kommuner har man via skolan aktivt arbetat med utbildning
och information till eleverna, föräldrarna, skolans personal och till förare av
skolbussarna.
3. Fordon och bränsle. Många kommuner har gjort fordonsutredningar och
åtgärder inom bränsleområdet. Flera kommuner har satsat på miljöbilar, arbetat
med policy och utbildat sin personal i EcoDriving.
4. Trafiknykterhet. Alla kommuner har arbetat inom SMADIT – Samverkan mot
alkohol och droger i trafiken – med informationsinsatser riktade till sin egen
personal. Många kommuner har tagit fram policy och installerat alkolås samt
ställt krav på alkolås i upphandlingarna. Flera kommuner har också gjort
informationsinsatser riktade till ungdomar inom satsningen Don’t Drink and
Drive.
5. Arbetspendling. I flera kommuner har man samarbetat med folkhälsosidan om
satsningar i kommunen för att alltfler ska gå och cykla. Samåkning och
distansmöten är andra exempel på insatser.
6. Logistik och ruttplanering. Några kommuner har även arbetat med ruttplanering
för hemtjänsten och avfallshanteringen.
7. Trafikbuller. De kommuner som arbetat med trafikbuller har gjort inventeringar
och åtgärdsplaner samt haft informationsmöten.
Andra resultat är att samarbetet har ökat i frågor om trafiksäkerhet och miljö mellan de
medverkande kommunerna, men också med andra närliggande kommuner.
Kommunerna har uppskattat att de fått kunskapsstöd och resursstöd för att arbeta med
trafikfrågorna, vilket har lett till ökad kunskap och insikt om trafiksäkerhet och
klimatpåverkan och till konkreta åtgärder. Flera kommuner har upptäckt värdet av att
arbeta med frågorna och inrättat nya tjänster inom trafikområdet Hållbara resor och
transporter. Framöver kommer Trafikverkets samarbeten med kommunerna alltmer
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fokuseras på tidiga skeden och samhällsplanering utifrån regionala och nationella
planer. I det arbetet kommer trafiksäkerhet och miljö att finnas med.
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1 Inledning
KUSTOM – kommunsamverkan trafiksäkerhet och miljö, var en satsning för
samverkan inom trafikfrågor där kommunerna och Trafikverket (tidigare
Vägverket) hade gemensamma mål. Frågorna hade pekats ut av regering och
riksdag som viktiga för att bidra till de nationella transportpolitiska målen inom
trafiksäkerhet och trafikrelaterade miljöfrågor. Under åren 2003-2011 var det
som mest 48 kommuner och Trafikverket i västra Sverige som deltog i KUSTOM.
Denna rapport belyser särskilt avtalsperioden 2009-2011 då tidigare års
satsningar inom KUSTOM finns beskrivna i en separat utvärdering.
KUSTOM har under en period av nio år levererat resultat inom efterfrågade områden
med effekt på ökad trafiksäkerhet, miljö samt i liten mån även trafikbuller. Några
exempel är minskad koldioxid och förbättringar för barn att ta sig fram på egen hand.
Satsningens kostnader har i personella resurser och projektstöd under denna period
sammanlagt uppgått till 85 miljoner kronor för kommunerna och Trafikverket. Många
kommuner har sett det som mycket positivt och värdefullt att staten genom Trafikverket
och sektorsansvaret tagit en roll som samlande, stödjande och pådrivande i
transportsystemet, vilket har hjälpt många kommuner att komma igång med sitt eget
arbete.
Ett stort antal kommuner inom Västra Götalandsregionen har i gemensamt brev till
Trafikverket uttryckt önskemål om fortsatt samarbete i dessa frågor. Trafikverket har
haft en förväntan att de kommuner som ingick i KUSTOM själva ville fortsätta med
arbetet även efter projekttiden, vilket också många kommuner har gjort. Då Trafikverket
inte längre har sektorsansvaret kommer samverkan med kommunerna att fortsätta
genom de verksamheter man även tidigare samarbetat inom med samhällsplanering,
planering, investering och drift och underhåll. Inom ramen för de uppgifterna kommer
en del av arbetet inom fokusområdena att finnas med genom att arbetsstrategin för
åtgärder, fyrstegsprincipen, tillämpas i samband med fysiska åtgärder, vilket kan ske i
samverkan med berörda kommuner.

1.1 Syfte
I EU:s skrift ”Europa vid ett vägskäl – behovet av hållbara transporter” från 2003,
framhölls fördelarna med rörligheten för medborgarna, men också att transportsektorn
hade blivit ett offer för sina egna framgångar. Problemen som togs upp var att vår
rörlighet hotades av förseningar, föroreningar, höga kostnader, lägre kvalitet på
tjänsterna och en växande oro för trafiksäkerheten.
Regeringen har under många år gett uppdrag till trafikverken för att förbättra läget i
Sverige. Genom att samverka om frågorna har kommunerna och Trafikverket
tillsammans arbetat med ett antal utpekade frågor för att förbättra trafiksäkerheten och
de trafikrelaterade miljöfrågorna.
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1.2 Bakgrund
Fakta Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken bygger på Nollvisionen – att ingen människa
ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
Riksdagen beslutade 2009 om ett nytt etappmål som innebär att antalet dödade
ska halveras till 2020.
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Varttrafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/

Fakta Miljö
Sverige har tillsammans med de flesta länder i världen anslutit sig till FN:s mål om
att minska utsläppen av växthusgaser. Det svenska klimatmålet ansluter sig till det
så kallade 2-gradersmålet. Transportsektorn måste bidra till att klimatmålen
uppfylls. Det innebär att transportsystemet måste bli energieffektivare och att
fossilberoendet måste brytas. Sveriges nya klimatpolitik kommer till uttryck i
propositionen om en sammanhållen klimat- och energipolitik som riksdagen antog i
juni 2009. Här anges ett nytt övergripande nationellt klimatmål, mål för 2020 och
mål för transportsektorn.
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Klimat/Klimatmal-fortransportsektorn

KUSTOM, som funnits sedan 2003, är ett samarbete mellan Trafikverket och
kommuner i frågor som rör trafiksäkerhet och miljö. Projektet har drivits i samverkan
med kommuner som ville prioritera att arbeta strukturerat och målinriktat och med
uppföljning av frågor som rör trafiksäkerhet och trafikens miljöfrågor. Som mest var det
48 kommuner som samverkade inom KUSTOM. Dåvarande Vägverket förlängde
samverkansavtalet med 34 kommuner i Värmland och Västra Götaland med ett avtal
från 2009 till 2011.
Förutsättningarna för de medverkande kommunerna har skiftat beroende på i vilken
utsträckning de haft egna resurser. Flera kommuner har valt att arbeta tillsammans med
en eller två andra kommuner i kommungrupper, dels för att öka tillgångarna på
resurser, dels för att man har sett att man har liknande utmaningar och har kunnat få ut
mer av ett samarbete än att driva vissa frågor på egen hand. I varje sådan grupp fanns
det en samordnare, KUSTOM-samordnare, som var anställd av en av kommunerna i
gruppen. Samordnarens roll var att initiera och, under avtalsperioden år 2009-2011,
stödja det arbete och de projekt som prioriterats i kommunen – men inte att utföra
arbetet själv. Samordnaren skulle bland annat föra samtal med beslutsfattare, informera
och anordna arrangemang på företag och i föreningar, skapa kontakter med media och
ge kommunerna hjälp med faktaunderlag för rese- och transportpolicy. Projekten som
kommunerna skulle driva delades in i sju fokusområden i frågor som var särskilt
utpekade som kritiska för att nå nollvisionens mål och minskad klimatpåverkan, men
också trafikbuller. Kommunerna arbetade med projektmål inom minst tre av
fokusområdena med effekt på trafiksäkerhet, klimat och hastighet. Fokusområdena var;
1. Hastighet
2. Barns skolväg
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3. Fordon och bränsle
4. Arbetspendling
5. Trafiknykterhet
6. Logistik och ruttplanering
7. Trafikbuller
1.3 Arbetssätt och process
Fokus låg på ett systematiskt arbetssätt och på frågor som var prioriterade av riksdagen i
den nationella transportpolitiken och som var särskilt utpekade som kritiska för att nå
nollvisionens mål och minskad klimatpåverkan.
1. KUSTOM innebar ett stöd till kommunernas eget arbete med att höja kvaliteten
på kommunernas egna och upphandlade transporter, med prioritering på det
som gav stor effekt till ett hållbart transportsystem.
2. Syftet var även att genom KUSTOM stödja intresserade företag inom kommunen
i arbetet med hållbara resor och transporter.
3. KUSTOM var ett projekt för kommuner som ville prioritera att arbeta
strukturerat, målinriktat och med uppföljning med inriktning på trafiksäkerhet
och trafikens miljöfrågor, främst klimatfrågan och buller. Flera kommuner har
valt att arbeta tillsammans med en eller två andra kommuner i kommungrupper.
Engagemanget från kommunens ledande tjänstemän och politiker har varit av
stor betydelse för hur väl man har lyckats.
4. I varje kommungrupp fanns det en samordnande person för projekten inom
KUSTOM som var anställd av en av kommunerna i gruppen. KUSTOMsamordnarens roll var att stödja kommunens eget arbete, inte att utföra arbetet
själv. Kommunen behövde därför avsätta egna resurser, såväl personella som
ekonomiska, för att svara upp mot de insatser som fordrades. KUSTOMsamordnarens arbetstid var inriktat på arbetet och projekten inom
fokusområdena. Trafikverket åtog sig att lämna kompetensstöd till kommunens
arbete, genom KUSTOM-samordnaren, och vid behov genom egen eller inhyrd
spetskompetens, samt genom projektledning, samordning och stöd till
utvärdering. Trafikverket ordnade också samverkansmöten mellan deltagande
kommuner och projektspecifika utbildningar för KUSTOM-samordnarna.
5. Som stöd för KUSTOM-samordnarna fanns det en övergripande projektledare
anställd på heltid. Projektledaren ordnade möten och utbildningar för
samordnarna samt höll kontakt med kommunerna och Trafikverket. Från hösten
2010 övertogs denna roll av Trafikverket.
6. Informationsinsatser: KUSTOM-bladet (tertialvis) och återkommande
kunskapshöjande informationsbrev om trafiksäkerhet och miljö via e-post.
Samarbetet inom KUSTOM skulle ske inom fokusområden med ambitionsnivån satt
utifrån kommunernas utgångsläge och intresse. Kommuner som deltog i KUSTOM
skulle, beroende på var man befann sig i processen, arbeta med mål inom
fokusområdena med effekt på trafiksäkerhet, klimat och hastighet samt trafikbuller.
Utöver KUSTOM-projekten kunde kommunerna och Trafikverket påverka
transportutvecklingen mer medvetet genom samhällsplaneringen.
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1.3.1 Processen

Statens folkhälsoinstitut gjorde 2007 en forskningssammanställning ”Från nyhet till
vardagsnytta – Om implementeringens mödosamma konst” (FHI 2007:20) som stöd för
de som genomför förändringar inom folkhälsoområdet. Eftersom kommunsamverkan
för trafiksäkerhet och miljö påverkar folkhälsan var det ett bra underlag för
utformningen av arbetet inom KUSTOM. Dialog, utbildning, praktisk träning och
återkoppling, att fortlöpande erbjuda stöd och vägledning av god kvalitet, att avsätta tid
och resurser framhölls som en viktig del i ett förändringsarbete. Förändringsarbete
består enligt rapporten av sju huvudområden:
1. Öka medvetenheten om ett problem eller ett behov.
2. Upprätta ett förtroendefullt förhållande.
3. Analysera varför problemet eller behovet inte kan hanteras med befintliga
metoder.
4. Motivera valet av en specifik metod för att hantera problemet eller behovet.
5. Ge stöd till att gå från ord till handling, det vill säga ge praktiskt stöd att
implementera metoden.
6. Stötta införlivandet av den nya metoden i vardagsarbetet på lång sikt.
7. Avsluta den egna rollen och överlämna helt till mottagaren.
Trafikverket hade en uttalad förväntan att de kommuner som ingick i KUSTOM själva
ville fortsätta med arbetet även efter projekttiden. Projektstödet inom varje
fokusområde innebar även att Trafikverket kunde ge konsultstöd till uppföljningar och
ytterligare stöd vid konkreta genomförandeprojekt inom fokusområdena.
I forskningssammanställningen framhålls att beslut behöver tas på en hög nivå i en
organisation för att kunna ta de steg som krävs för en förändring, men att processen till
vardagsanvändning oftast tar lång tid. ”Community readiness” är ett begrepp som
innebär att en organisation har kapacitet att genomföra förändring och modellen
föreslår några steg med förslag till strategier:
• Ingen medvetenhet om problemet eller möjliga lösningar. Strategi: Skapa
medvetenhet om problemet genom personliga möten med nyckelpersoner och
kontakt med potentiella supportrar.
• Förnekelse av problemet eller möjliga lösningar. Strategi: Skapa medvetenhet
om att problemet uppträder i kommunen eller i organisationen genom
personliga möten med nyckelpersoner, genom att peka på händelser som
påvisar problemet och genom information i lokala medier.
• Vag medvetenhet om problemet och möjliga lösningar. Strategi: Öka
medvetenheten om att problemet uppträder i kommunen eller i organisationen
och framhåll att problemet går att lösa.
• Planering för att lösa problemet. Strategi: Ge konkreta idéer om hur problemet
kan lösas.
• Förberedelse för att lösa problemet. Strategi: Samla information om lokala
förhållanden av betydelse för hur strategin ska läggas upp.
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•

Införande av en metod för att lösa problemet. Strategi: Erbjud specifik
information, träning och stöd till praktiker, sök finansiering.

• Stabilisering av den implementerade metoden. Strategi: Planera för
vidmakthållning genom t.ex. utvärdering, anpassning av metoden och
nätverksarbete.
• Förstärkning och utvidgning av den implementerade metoden. Strategi:
Förstärk och utvidga metoden genom att t.ex. formalisera nätverk.
• Professionalisering av den implementerade metoden. Strategi: Underhåll
metoden genom t.ex. stöd till varierad finansiering och extern utvärdering.
Grundtanken i forskningssammanställningen stämmer väl överens med den
förändringstrappa som används inom EU för att visa hur processen i ett modernt arbete
med hållbara transporter kan gå till. Trappan har använts inom Trafikverket och
illustreras nedan i förenklad form.

Källa:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/16239/hallbart_resande_i_praktiken.pdf

1.3.2 Exempel på föredrag och utbildningar på de gemensamma mötesdagarna

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer med att försöka kombinera de ”fyra E:en”. De tre översta är enskilt
starkare styrmedel än den sista men kombinationen brukar vara viktigast för framgång.
1. Engineering – att det ska vara lätt att göra rätt (exempelvis fysiskt tvingande
åtgärder)
2. Enforcement – att det ska göra ont att göra fel (övervakning, straff)
3. Economy – att det ska vara lönsamt att göra rätt
4. Education – att det ska kännas bra att göra rätt och man ska veta hur man gör
det. (kommunikation, marknadsföring)
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Effektiva möten
Utbildning i framgångsrika och effektiva möten och "Att mötas i mötet". Det goda mötet
kan ge oss inspiration, energi och vägledning. Ett dåligt möte kan bli en tidstjuv som
mest förvirrar oss. Rollerna och åtaganden för möten.
Strategier och uppföljning
Vikten av att arbeta långsiktigt med strategier och uppföljning. Hur man följer upp
smart och visar vinst. Vi har alla uppdrag att förverkliga olika mål på nationell, regional
eller lokal nivå. Sambandet mellan mål och arbete behöver bli tydligt genom bland annat
uppföljning. Några frågor man behöver ställa sig:
• Ligger målsättningarna i linje med politiken?
• Finns det flera politikområden som har mål som stödjer varandra?
• Ger arbetet ekonomiska vinster/besparingar?
• Vem vinner/tjänar på det vi gör?
• Finns kunskap om att arbetet görs i kommunen?
Vid kommunens analyser av resor och transporter behöver man se över samtliga resor
och transporter:
• Internt resande i tjänsten
• Resor till och från arbetet
• Transporter av varor och tjänster inom organisationen
Det finns många bra exempel på olika system/verktyg för nulägesanalyser och för
uppföljning som diskuterats inom KUSTOM. Det är samtidigt viktigt att sätta in
analysen i ett långsiktigt arbete och ha en plan för hur man ska arbeta vidare utifrån
resultatet.
Förändringar och motstånd
Förståelse för det motstånd som vi möter vid förändringar eftersom vanor och rutiner
sparar vår mentala energi och låter oss fokusera på det som är viktigast i ett givet
ögonblick.
Avslutningsmöte för KUSTOM och avtalsperioden 2009-2011
Avslutningsmöte i KUSTOM hölls 30 november 2011, då alla som medverkat 2009-2011
från Trafikverket och kommunerna bjöds in. Ämnet för dagen var resultat inom
KUSTOM, erfarenheter av några projekt inom hastighet och barns skolväg och hur vi
kan gå vidare med frågorna då KUSTOM har avslutats.

14

Studiebesök på Fyrbodals Trafik & Riskövningscenter AB, 2011-05-17
Foto: Alice Dahlstrand

1.4 Ekonomi och uppföljning
Under åren 2003-2008 avsatte dåvarande Vägverket och kommunerna personella
resurser och projektmedel motsvarande 10 miljoner kronor per år, totalt 60 miljoner
kronor. Under den senare perioden 2009- 2011 uppgick satsningen till totalt cirka 25
miljoner kronor. Sammanlagt har kommunerna och Trafikverket satsat 85 miljoner
kronor på KUSTOM under nio år.
Uppföljning har skett årligen utifrån vad Vägverket, senare Trafikverket, haft i uppdrag
att leverera inom trafiksäkerhet och miljö. Det som efterfrågats i leveranser har varierat
mycket över tid och efterfrågan på leveranser av resultat har ibland ändrats även under
innevarande år, vilket inte gör det möjligt att ge en samlad/summerad bild över hela
tidsperioden utan varje fokusområde får istället lyftas fram.
Ett försök att få en samlad bild gjordes då systemet SARA infördes och KUSTOM
agerade testpiloter för systemet. SARA, sektorns aktörers resultat av aktiviteter, är ett
verktyg för utvärdering av projekt som på olika sätt påverkar transporter, resvanor och
trafikantbeteende. KUSTOM-samordnarna registrerade en stor del av projekten i SARA
på uppmaning av Trafikverket, som kunde hämta information om projekten ur
rapporteringen. KUSTOM-samordnarna har fått redovisa resultaten dubbelt eftersom
respektive kommun har begärt redovisning utifrån sina rutiner. Systemet SARA har
upplevts som omfattande och invecklat och haft många inkörningsproblem med kort
inloggningstid då användarnas inlagda uppgifter dessutom raderats.
1.5 Samverkan mellan Trafikverket och kommuner då och framöver
KUSTOM – kommunsamverkan för trafiksäkerhet och miljö, tog form under en tid då
trafikverken fortfarande hade ansvaret att vara samlande, stödjande och pådrivande med en
roll att utveckla hela transportsystemet, det dåvarande sektorsansvaret, och utifrån

15

Regeringens proposition 1996/97:137 ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället”. Flera år
senare, i SOU 2008:128 ”Tydligare uppdrag – istället för sektorsansvar”, kritiserade
utredningen sektorsansvaret för otydligheten och föreslog att man skulle ersätta
sektorsansvaret med tydliga uppdrag. Då Trafikverket bildades kunde Trafikverket Region
Väst ändå fortsätta arbetet med KUSTOM till och med 2011 genom att avtal redan var
skrivna. Då Trafikverket inte har ett sektorsuppdrag att vara samlande, stödjande och
pådrivande i andra aktörers arbete kommer samverkan med kommunerna från och med år
2012 att ske mer utifrån tidiga skeden i samhällsplaneringen och arbetsstrategin med
åtgärder utifrån fyrstegsprincipen.
1.5.1 Perioden 2003-2008

De första åren i KUSTOM var arbetet mest inriktat på att nå allmänheten i kommunerna för
att öka deras kunskap och medvetenhet om de egna valen och hur det påverkade främst
trafiksäkerheten eftersom nollvisionen betonades och endast i viss mån miljön som genom
beställarrollen i kommunerna. Grunden för samverkan var först Regeringens proposition
”Fortsatt arbete för en säker vägtrafik” (2003/04:160):
”Trafikanterna bör förmås att bättre följa gällande trafikregler, framför allt när det gäller
hastighetsgränser, nykterhet och användning av skyddsutrustning. En sänkning av den
verkliga hastigheten på vägarna är nödvändig för att etappmålet skall uppnås. Insatser
för att påverka trafikanternas attityder och beteenden, utveckling av stödsystem, liksom
en skärpning av övervakningen är nödvändiga för att motivera trafikanterna till bättre
regelefterlevnad.”
”Det är viktigt att utförare och beställare av transporter inför ett systematiskt arbetssätt
för att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön. Miljö- och trafiksäkerhetskrav bör vara
ett naturligt inslag i offentliga upphandlingar av transporttjänster.”
1.5.2 Perioden 2009-2011

Efterhand ändrades inriktningen på sektorsuppdraget med en större tilltro att
Vägverket skulle leverera mer resultat genom att vara samlande, stödjande och
pådrivande mot systemutformarna. KUSTOM ändrade då inriktning mot
kommunernas eget inre arbete istället för det utåtriktade mot allmänheten. För
åren 2009-2011 skrev Vägverket avtal med kommunerna om leveranser inom sju
fokusområden med grund från Regeringens ”Mål för framtidens resor och
transporter” (2008/09:93) och betydelsen av:
• potentialen för framgång i det transportpolitiska arbetet genom ökad
samverkan och fortsatt erfarenhetsutbyte och det lokala arbetet och
kommunernas insatser i rollen som systemutformare.
• åtgärder som säkrare gång- och cykelpassager och skolvägar.
• trafiksäkerhetskrav vid upphandling av fordon, resor och transporter.
• att snabbt förbättra trafiksäkerheten genom att minska
hastighetsöverträdelserna och förmå trafikanten att ta sitt ansvar, till exempel
med stöd av regelverk, med krav på teknisk utrustning, eller med utbildning,
information och övervakning. Detta är betydelsefullt också i ett miljöperspektiv
och därför anser regeringen att det här krävs en mobilisering av inblandade
aktörer för att nå den situationen där hastighetsbegräsningarna verkligen
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accepteras och följs och att IT-baserade system, som ger stöd att hålla rätt
hastighet bör vara en självklarhet i framtiden.
• en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen år 2030.
Transportsektorn ska bidra miljökvalitetsmålet och begränsad klimatpåverkan
nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet
fossilberoende.
• Staten har en betydelsefull roll att spela när det gäller att skapa bra
förutsättningar för utvecklingen av effektiva logistiksystem som stödjer en
positiv samhällsutveckling.
• ”Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras”
Regeringen anser att politiken bör inriktas på att förbättra förutsättningarna för
människor att välja kollektivtrafik, gång och cykel, genom att de utgör de mest
attraktiva färdmedlen i allt fler situationer. Inte minst när det gäller korta resor
utgör gång och cykel goda alternativ. För detta talar inte bara tillgänglighetsoch valfrihetsskäl utan även klimat- och hälsoskäl.
• Det krävs en bred uppsättning åtgärder för att motverka rattfylleri. Ett ökat
antal alkohol- och drogkontroller tillsammans med informationsinsatser
bedöms ha haft en viss positiv effekt under de senaste åren.
• I de transportpolitiska målen tar regeringen upp att det är angeläget att varje
verksamhet ger sitt bidrag för att minska ohälsan såsom buller.
KUSTOM har inriktats på hur kommunerna ska förbättra sig inom trafiksäkerhet och
miljö utifrån sektorsansvaret med förändring av andra aktörers beteende, regler,
upphandling med mera, men har inte haft krav att koppla verksamheten till fysiska
åtgärder. Det har kommunerna ändå gjort inom KUSTOM, speciellt när det gäller att
säkra barnens skolvägar. KUSTOM är en av många satsningar och samverkansprojekt
med Vägverket och senare Trafikverket om samhällsplanering, investeringar, drift och
underhåll.
1.5.3 Perioden 2012 och framöver

Trafikverket har ett annorlunda uppdrag än det sektorsansvar som Vägverket och
Banverket tidigare hade. Arbetet ska utgå från den brist som finns, det problem som ska
lösas eller den möjlighet som man vill ta tillvara. Principen för dessa åtgärder är
trafikslagsövergripande i fyra steg, det vill säga fyrstegsprincipen. Den utgår från att
transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn och att hitta bästa
åtgärder för att lösa problem eller brister i transportsystemet. Det är viktigt att
analyserna genomförs i ett tidigt skede i planeringen och innan åtgärderna har valts.
Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg:
Steg 1 – Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt
Steg 2 – Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och
fordon
Steg 3 – Begränsade ombyggnadsåtgärder
Steg 4 – Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
I en breddad samhällsplanering ska Trafikverket i ett tidigt skede tillsammans med
andra aktörer ta fram lösningar som utgår från steg 1 till steg 4. Trafikverket ska inte
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driva till exempel steg 2-åtgärderna enskilt, som åtgärder helt för sig själva, däremot
som en del i ett större sammanhang i en bredare överenskommelse.
Med tidiga skeden i planeringen avses idéstadiet innan de formella
planeringsprocesserna har börjat och där det finns möjlighet att påverka val av
trafikslag och åtgärder utifrån fyrstegsprincipen och systemanalyser. Det handlar också
om att påverka andra aktörer så tidigt som möjligt i varje fas i planeringsprocesserna
och öppet diskutera förändringar som påverkar resandet och transporter.
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På väg till skolan
Foto: Trafikverkets bildarkiv

2 Sju fokusområden
2.1 Fokusområde 1 – Hastighet
De flesta svenskar kör för fort och ser inte sitt eget agerande som något problem, trots
att även låga hastighetsöverträdelser ökar riskerna i trafiken och medför fler utsläpp.
Mätningar visar att det inte är ovanligt med höga hastighetsöverträdelser även med
kommunernas fordon. Samtliga kommuner inom KUSTOM har deltagit i Smart fart.
Smart farts mätningar i kommunerna har utförts för att spegla det faktiska beteendet i
respektive kommun. Det är ett sätt att skapa insikt om problemet i kombination med
dialog på kommunernas arbetsplatsträffar. Smart fart är ett arbetssätt i tre delprojekt
för sänkt hastighet.
Del 1 – Mätning för att skaffa underlag om verkliga hastigheter på kommunens bilar.
Här ingår också förberedelser för nästa del.
Del 2 – Förankring, attitydpåverkan och förberedelser inför den tredje delen i kedjan.
Del 3 – Handlar om att strukturera och genomföra långsiktigt arbete för sänkta
hastigheter, samt att införliva det arbetet i kommunens eget personal-, miljö-, ekonomioch säkerhetsarbete. Del tre har arbetats fram i dialog med kommunerna och KUSTOMsamordnarna. Arbetssättet är utvecklat av Trafikverket, Region Väst, i samarbete med
kommunernas KUSTOM-samordnare och Miljöbyrån Ecoplan AB.
2.1.1 Mål

Projektets mål är dels en faktisk hastighetsminskning, och därtill hörande
koldioxidbesparing och trafiksäkerhetsvinster, dels att implementera en arbetsmodell
som säkerställer ett långsiktigt arbete med hastighet i kommunerna och införlivar det i
kommunens eget kvalitetssäkerhets- och arbetsmiljöarbete.
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Det övergripande målet med Smart fart är ”ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter” med
delmålen:
• minskade koldioxidutsläpp
• ökad trafiksäkerhet
• långsiktigt arbete med hastighet i kommunerna
2.1.2 Resultat

Projektet Smart fart har inom KUSTOM uppnått en koldioxidminskning på 208 ton
koldioxid. Projektmålen om hastighetsminskningar berör även ökad trafiksäkerhet,
vilka beräknas för del 3 år 2011. År 2011 genomförs den största delen av de faktiska
åtgärderna och då uppnås även de flesta resultaten. Smart farts arbete och resultat
presenteras mer ingående på seminarier under 2012. Slutrapporten samt alla bilagor
kommer att finnas som publikation i Trafikverkets webbutik.
2.2 Fokusområde 2 – Barns skolväg
Ett av de fokusområden som många kommuner inom KUSTOM valt att arbeta med är
barns skolväg. När föräldrarna skjutsar barnen till och från skolan genererar det ett stort
antal korta resor. Följden blir dels att barnen inte får välbehövlig motion, dels att den
som skjutsar oftast fortsätter vidare i bil och genererar ännu fler korta resor. Den oftast
korta bilresan till skolan medför orenade avgaser och trafiksäkerhetsrisker för de barn
som går och cyklar till skolan bredvid vägen. Framför allt i tätorter finns goda
möjligheter att byta transportsätt från bil till cykel, promenad eller kollektivtrafik.
Skillnaderna kan variera mycket hur barns möjligheter att ta sig till skolan ser ut.
Exempelvis åker de flesta av barnen skolskjuts i flera kommuner i Värmland, Dalsland
och norra Bohuslän medan barnen i många andra kommuner kan gå eller cykla till
skolan. Enligt de transportpolitiska målen ska barn i större utsträckning kunna förflytta
sig på egen hand och på ett säkert sätt genom ett systematiskt arbete för att anpassa
trafiken och trafikmiljöerna. Den fysiska planeringen ska främja både tillgänglighet,
ökad säkerhet och hälsa.
2.2.1 Åtgärder som föreslogs inom KUSTOM för barns skolväg

1. Underlätta för barnen att ta sig fram på egen hand som cyklande eller gående
alternativt att åka buss, genom åtgärder i trafikmiljön.
2. Undersöka barnens behov av trygg skolväg.
3. Ge barnen möjligheter att bli delaktiga i beslut om sin trafikmiljö.
4. Utbildning och information till föräldrar, barn, kommunens personal.
5. Vandrande skolbuss – skolor och kommuner uppmuntrar elever att gå eller cykla
till skolan tillsammans med en eller flera föräldrar.
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2.2.2 Exempel på kommunernas genomförda åtgärder under åren 2009-2011 inom
KUSTOM.

Underlätta för barnen att ta sig fram på egen hand som cyklande eller gående alternativt
att åka buss, genom åtgärder i trafikmiljön.
Kommunerna inom KUSTOM har gjort ett omfattande förbättringsarbete i den fysiska
miljön för barnens skolväg. I kommunerna Tanum, Strömstad och Sotenäs, har
KUSTOM-samordnaren arbetat med barnens skolvägar genom att medverka i flera
grupperingar som finns i kommunerna:
• Skolvägsgrupperna – här medverkar skolskjutssamordnaren i respektive
kommun, Räddningstjänsten, Polisen, entreprenörer, Barn- och
utbildningsnämnden och ibland har man personer från Trafikverkets
lokalkontor med beroende på ärendena innehåll. Skolskjutssamordnaren tar
upp ärenden som inkommit utifrån barns, föräldrars och skolors önskemål. De
flesta åtgärderna har handlat om att ge bättre förutsättningar i den fysiska
miljön då man sett att engagemang från föräldrar oftast är begränsat till en viss
period. Exempel på åtgärder som gjorts är att plogbilarnas rutt lagts innan
skolbussarna går iväg så att resan blir säkrare. Andra åtgärder är flytt av
hållplatser och väder/vindskydd vid hållplatserna. Det är fortfarande bekymmer
med de hållplatser som finns kvar med idag felaktig placering från tiden med
vänstertrafik på det statliga vägnätet, eftersom Trafikverket endast har utrymme
att åtgärda de som trafikhuvudmannen pekat ut. Siktförhållandena på dessa
gamla hållplatser är mycket dåliga och uppfattas som farliga av barn och
föräldrar och som ett arbetsmiljöproblem av skolskjutschaufförerna. Man har
också arbetat med att säkra hållplatserna genom gemensamma rutiner vid avoch påstigning i Tanums och Sotenäs kommuner.
• Folkhälsa i samhället – är en annan gruppering där KUSTOM-samordnaren
medverkar som remissinstans. Samhällsplaneringen är utgångspunkt för
gruppens arbete och samhällsplaneringen är också avgörande för barns
skolvägar. Vid nya bostadsområden visar det sig ibland att samhällsplaneringen
haft brister, vilket är svårt att rätta till i efterhand. KUSTOM-samordnarens
insats kan handla om att ifrågasätta hur nya skolor läggs i förhållande till
bostadsområden. På en ny skola var det mer parkeringsplatser på förslag än
lekytor för barnen. I gruppen beaktar man samhällets funktioner och flöden.
Tillsammans med trafikhuvudman, personal från Plan- och bygg samt
Trafikverkets lokalkontor försöker man hitta möjliga lösningar. Ofta kan man
inte lova att man levererar helt säkra lösningar utan arbetar utifrån att
minimera riskerna genom samordningslösningar. Insatserna för Barns skolväg
har diskuterats med Västtrafik eftersom många var osäkra om
ansvarfördelningen på hållplatser längs Trafikverkets vägar. Västtrafik,
Trafikverket och entreprenörer startade samarbete för att komma till klarhet
vem kommunerna ska vända sig till.
• Alla kommunerna i kommungruppen arbetar i så kallade MEKA-grupper för
miljö, energi, klimatfrågorna. Även här är samhällsplaneringen avgörande då
arbetet bland annat innebär att minska bilåkandet till förmån för att öka antalet
som går och cyklar. Det är ofta svårt för små kommuner att själva samordna det
här arbetet till en helhet.
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Även i kommunerna Essunga, Alingsås, Vänersborg och Grästorp har man
arbetat med skolvägsgrupper med representanter från olika organisationer. De har efter
inventering av skolvägar träffat Trafikverkets representanter för åtgärder av problemen.
Bilden är genomgående att man väljer genaste vägen och inte säkraste vägen. I Alingsås
och Vänersborg kunde man med inventeringen som underlag åtgärda 14 punkter direkt.
Exempel på åtgärder:
• Vid besök på en skola där barnen tyckte det var otryggt, upptäckte kommunens
tjänstemän föräldrar som körde bil på gång- och cykelvägarna istället för att
köra runt skolan, vilket endast hade tagit en minut(!). En fålla sattes upp på
denna gång- och cykelväg och även ut mot gatan.
• Man har satt upp blinkande ljus vid kritiska punkter som detekterar när barnen
korsar gång- och cykelvägar.
• Säkrad genomfart i Sollebrunn.
• Grästorp och Essunga är nu inventerade. Där finns säkra genomfarter som
behöver göras mer attraktiva genom belysning. Barnen väljer farlig lösning i
ytplanet. Därför försöker man även lösa ytplanet med säkra passage.
• Ny gång- och cykelväg är på gång i Vänersborg.
• Nya grindhål i staket och nya trafiklösningar för skolorna.
I Alingsås finns trafikombud på alla skolor. Skolskjutsgruppen motsvarar den som
finns i norra Bohuslän. Där tar man upp ärenden som kommer in som berör barns
skolvägar. Dessa grupper, som startades av Vägverket och kommunerna för flera år
sedan, finns nu som självgående arbetsgrupper även i ytterligare kommuner såsom
Lerum, Vårgårda, Härryda Vänersborg, Kungälv, Tranemo och Ale. I
kommungruppen har man också prövat transportabel busshållplats med mobil
plattform och blinkande ljus genom teknik där barnen har med teknik som är kopplad
till busshållplatsen. Det kan vara en möjlig lösning för landbygden där det kan variera
över år var behovet av busshållplatser bör finnas. Trafikverket ska fundera över
lösningen eftersom den ligger på Trafikverkets vägnät. Dessa hållplatser kostar endast
10 000-15 000 kronor och är utvärderade av VTI som sett dem som en bra lösning,
enligt KUSTOM-samordnaren.
I Uddevalla och Lysekil har Tekniska kontorets insatser för barns skolvägar ökat
med fler om/tillbyggnader av platser för av- och påstigningar för elever efter kontakter
med föräldrar.
I Kungälv arbetar man med fysiska åtgärder, exempelvis gång- och cykelbanor, vid
flera skolor men också med åtgärder för att förändra resmönster som projektet ”På egna
ben” med syftet att få fler att gå och cykla till skolan. Man planerar även en inventering
av hållplatslägen där kommunen har skolskjuts, vilket kommer att beröra Trafikverkets
vägnät också.
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I Ale kommun har man under 2009 genomfört en rad åtgärder för att prioritera
oskyddade trafikanter och förstärka trafiksäkerhetsarbetet med hänvisning till
medverkan i KUSTOM.
Mölndals stad har ambitionen att fler elever skall ta sig till skolan på egen hand,
främst till fots eller med cykel. Idag skjutsas många barn vilket påverkar trafiksäkerhet
och hälsa på ett negativt sätt. Mölndals stad har genomfört en inventering av
trafikmiljön på samtliga skolor i Mölndal. Mölndals stad gör trafikmiljöinventeringar
vart 3:e år. Utifrån det sammanställs en åtgärdslista samt en prioriteringslista för det
som ska genomföras. Alla berörda parter får listor på vad som behöver göras inom deras
ansvarsområden, exempelvis parkavdelning, serviceavdelning, fastighetsägare m.fl. Det
finns behov av till exempel gång- och cykelvägar som Mölndals stad har påbörjat att
åtgärda, men det behövs fler. Påverkansarbete med att gå och cykla tar lång tid,
eftersom det är svårt att få föräldrar att inte skjutsa sina barn. Landsbygdsbarnen har
inte en säker skolväg när de får vänta på bussen vid busshållplatsen som består av
endast en stolpe utan rejäl vägren. Exempel på genomförda åtgärder:
• 1 trafiksignal + övergångsställe 2010 till skola
• Gång- och cykelvägar 2009: 900 meter
• Gång- och cykelvägar 2010: 3 km i närhet och till skolor.
• Målad i vägbana med SKOLA 1 st
• Utredning för tryggare hållplatser längs Trafikverkets vägar i Mölndal där
hållplatserna ofta endast är en pinne i vägrenen.
• Cykelservice för cirka 400 cyklar på 4 skolor
• Erbjudande till skolorna På Egna Ben och Nationell utmaning.
• Fler fysiska åtgärder med ombyggnad av övergångsställe + en
trottoarförlängning i elevernas gångstråk till skolorna.
• Brukarråd och på föräldramöten för att ge information till föräldrar vad vi kan
erbjuda skolorna.
Under kommande år, då KUSTOM-avtalet med Trafikverket avslutats, avser Mölndal att
fortsätta arbetet inom kommunen som löpande verksamhet och en naturlig del i
kommunens vardagsarbete.
I Lidköping finns det ett stort intresse för barns skolväg och hållplatser enligt
”Kilmodellen”, en modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på
landsbygd. För att kunna bedöma bussresenärernas olycksrisk och otrygghet vid samt
till och från busshållplatser på landsbygd har Trafikverket tagit fram en enkel modell
som beaktar de viktigaste faktorerna. Trafikens hastighet väger tyngst, men modellen
hanterar beräkningsmässigt även trafikflöde, sikt och belysning. Den har testats på ett
urval befintliga hållplatser några orter, bland andra Kil och kallades därför ”Kilmodellen” av flera kommuner i Region Väst. Man har i Lidköping gjort
skolvägsinventering genom att mellanstadieelever från 6 skolor har besvarat en enkät
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om hur de upplever sin väg till och från skolan. Synpunkterna, som var både positiva
och negativa har presenterats för Samhällsbyggnadsnämnden i Lidköpings kommun.
Hagfors kommun har gemensamt med Trafikverket, Värmlandstrafik och företaget
Geveko testat blinkande lysdioders ”SeeMee” vid två platser i Hagfors. De blinkande
lamporna ska fungera som ett mentalt fartgupp och varna fordonsförare när barn är vid
hållplatser i närheten av landsvägen, med hastigheterna 70 och 90 km/h. Detta fungerar
genom att barnen bär små brickor som aktiverar lamporna vid cirka 20 meters avstånd.
Det innebär att lamporna blinkar när barnen går på landsvägen fram till hållplatsen
men även när barnen står och väntar på skolskjutsen. Föräldrar och barn har varit nöjda
med denna insats och 12 hållplatser i Hagfors har utrustats med SeeMee systemen.
Skolskjutshandläggarna har sett över hållplatserna enligt Kil-modellen (se ovan).
I Hagfors har man också satsat på ett gå och cykla-projekt. I augusti 2010 var ett nytt
utbildningscentrum; Älvstranden, i Hagfors klart. Anläggning har cirka 900 elever från
förskolan till gymnasiet. Kommunen har utformat trafikmiljön runt omkring med bilfria
zoner och områden som är tillgängliga endast för skolskjuts. Särskilda parkeringar har
utformats för lämning och hämtning av barn. Parallellt har kommunen arbetat med att
utöka och förbättra gång- och cykelvägarna. Det har blivit mer trafiktekniska lösningar
än kommunikation till föräldrar och barn vilket har gjort att viss oklarhet har rått om
var man går etc. så människors förflyttningsmönster har inte riktigt stämt med
utformningen.
Munkfors valde att 2009 placera barnen i åk 4 och 5 med de större barnen till
Forsnässkolans område, vilket innebar att de skulle förflytta sig utefter
Munkerudsvägen som är hårt trafikerad, utan vägren och med bebyggelse ända in på
vägen. Föräldrarna krävde åtgärder och efter samråd mellan Skolförvaltningen, tekniska
avdelningen och Trafikverket kom man fram till att första insatsen var att sänka
hastigheten från 50 km/h till 30 km/h. Munkfors har även gjort andra
hastighetssänkningar och byggt en upphöjd gång- och cykelväg motsvarande 1
kilometer.
Sunne har försett övergångställen med blinkande system. Vid en högstadieskola har
man satt upp hastighetsdisplay för att uppmärksamma bilister på deras fart. Nu bygger
man gång- och cykelväg längs med 241 in mot centrala Sunne försöker knyta samman
gång- och cykelvägnätet och underlätta för barnens skolväg.
Tätorterna i Vara kommun är på gång att skyltas om till 40 km/h. Man planerar också
att omvandla en del bilvägar till cykelvägar.
I Eda har kommunen byggt ut gång och cykelnätet för att barnen ska ha en säker
skolväg. En trafikdag har genomförts i skolans närområde och trafikdagar planeras i
Eda till våren.
Under de senaste åren har man gjort många fysiska åtgärder i Säffle för att underlätta
barnens skolväg och under 2010 har man förbättrat barnens tillgänglighet genom
enkelriktad cykeltrafik, smalare gatusektioner för dämpad hastighet, säkrare passager
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genom förhöjda övergångsställen, farthinder och nya gång- och cykelvägar till skolor
själva eller i samråd med Trafikverket beroende på väghållaransvar. Byggt hämtningsoch lämningsplatser samt farthinder vid skolor. Inhägnat farliga trafikmiljöer. Skapat
möjligheter att ställa ut blomlådor för att hastigheten ska dämpas. Kommunen har även
förbättrat belysningen till skolor, badhus och sporthall samt byggt ny gång- och cykelväg
med belysning genom parkområde.
I Årjäng har man arbetat utifrån en handlingsplan för Silbodalskolan utifrån
Arbetsmiljöverkets krav på ökad trafiksäkerhet. Arbetsgruppen bestod av Rektor,
skyddsombud, församlingshemmet och trafikplanerare. Årjängs kommun genomförde
trafikmätningar och gjorde därefter fysiska åtgärder med utbyggt gång- och cykelvägnät
och nya infarter.
Undersöka barnens behov av trygg skolväg.
Enkäter har genomförts i norra Bohuslän, men man anser att de haft mindre
tillförlitlighet än att ta ärende för ärende och löpande åka ut och inventera områdena,
för att sedan komma fram till åtgärder.
I kommunerna Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda, Åmål och Dals Ed har
insatser gjorts för att underlätta för barnen att ta sig fram på egen hand som cyklande
eller gående. Detta ska leda till att barnens resevanor förändras. Arbetssättet "Barns
skolväg" har introducerats i intresserade skolor i Dalsland. Skolorna har genomfört en
resvaneundersökning som innefattar frågor om säkerheten kring skolvägen samt hur de
tar sig till och från skolan. Sammanställningen av denna ska ge en nulägesbeskrivning
för att man ska kunna arbeta vidare med förbättringsförslag och eventuella kampanjer
under nästkommande år. Exempel på undersökningar och kartläggningar som
genomförts är 18 trafikflödesmätningar och att 1 262 elever har deltagit i
resvaneundersökningar.
I Alingsås anordnades år 2009 ett seminarium om GIS-stöd för säkra skolvägar.
Geografiskt Informationssystem, GIS, är ett datorbaserat system för att samla in, lagra,
analysera och presentera geografisk information. GIS kan användas för att ge struktur åt
kommunernas arbete med att säkra barns skolvägar, åskådliggöra trafiksäkerhetsbrister
respektive säkra stråk samt belysa resultaten av skolvägsinventeringar. Genom att
tydliggöra säkerhetsnivån på skolvägarna, och beräkna hur många barn som går
respektive väg kan man också säkerställa att de pengar som satsas på förbättringar
hamnar där de kommer flest barn till godo. Vissa korsningar som anses farliga kanske
inte behöver åtgärdas om det finns säkra passager i omedelbar närhet som kan
användas i stället. Kanske kan en åtgärdad korsning betjäna flera stråk, så att det blir
mer kostnadseffektivt och de investerade pengarna gör bäst nytta.
Genom att tydligt peka ut säkra stråk kan man också kommunicera dessa till elever och
föräldrar, och man kan stödja användandet av dessa stråk genom till exempel vandrande
skolbussar. Klassificeringen och GIS-stödet ger snabbt en samlad bild av
åtgärdsbehovet. KUSTOM-samordnaren har inventerat barnens skolvägar med hjälp av
barnen i samtliga skolor i Alingsås och Vänersborg fyllde i enklare enkäter. Nu
pågår arbetet med att ta fram ett standardpaket för skolvägsenkäter som kommunerna
själva kan anpassa med frågornas utformning och koppla till ett kartprogram. Det blir
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ett datorbaserat program som kommer att vara mycket enkelt för barnen att använda
och som kommer att bli tillgängligt för andra kommuner också. Kartläggningar kan bli
dyra för små kommuner, men med denna enklare lösning kan många kommuner få råd
eftersom de använder de system som kommunerna redan betalat för och som kan
användas även vid fler trafikfrågor än för barnens skolvägar.
Projekt Den hållbara skolresan i Mariestads kommun och Skövde kommun
Utifrån det tidigare arbetet med barns skolvägar som bedrivits i Skövde och Mariestad
inom ramen för KUSTOM-samverkan, utarbetade KUSTOM-samordnaren och ansvarig
på Trafikverket för KUSTOM i Skaraborg, ett projekt i syfte att ta ett bättre helhetsgrepp
kring barns skolresor. Utgångspunkten var de undersökningar som KUSTOMsamordnaren i kommunerna genomförde 2009, då en kartläggning av barnens resvägar
till skolan genomfördes. I den undersökningen fokuserades endast elevernas resväg till
skolan och omfattade åk 4-6 i respektive kommun. Skolskjutseleverna fick fylla i en
annan enkät kring skolskjutsen och hur den upplevdes. Dessa enkäter och resultat har
överlämnats till skolskjutshandläggare. Den direkta målgruppen var de 737 eleverna i åk
4-6 som medverkat i kartläggningen av sin skolväg. Den indirekta målgruppen är
skolans personal, föräldrar och boende i skolans närhet. Flera barn har tagit upp
problemet och otryggheten med höga häckar i skolans närhet eftersom de har haft svårt
att se biltrafiken och inte heller själva blivit sedda.
Utifrån 2009 års undersökning har fokus varit på åtgärder vid osäkra punkter i de stråk
barnen rör sig. Exempelvis åtgärder mot höga häckar som skymmer sikt. En kontroll ett
halvår efter att information och uppmaning om att åtgärda höga häckar skickats ut,
visade att 70 % av fastighetsägarna klippt ner sina häckar. Informationsmöten inför
mätningarna genomfördes med skolchefer och rektorer samt politiker inom de tekniska
nämnderna och barn- och utbildningsnämnderna i respektive kommun.
Det som vid diskussion mellan KUSTOM-samordnaren och ansvarig vid Trafikverket
blev tydligt, utifrån 2009 års undersökningar och tidigare arbete inom fokusområdet,
var att barnens resor till och från skolan främst var en föräldrafråga. Barnen beslutar i
liten omfattning själva om sitt resande till skolan och hur föräldrarna väljer att lösa
lämning och hämtning styr trafikutfallet och trafikproblemen vid skolan. Syftet med
projekt Den hållbara skolresan var därför att tydligare involvera föräldrarna, men också
skolpersonalen, i ett arbete kring barnens skolresor och minska biltrafiken vid skolorna
ur miljö-, trafiksäkerhets-, hälso- och tillgänglighetsperspektiv.
Grunden i projektet var att ta fram en nulägesbeskrivning för 2011 av resandet till och
från skolan bland elever, föräldrar och skolpersonal vid de fem utvalda skolorna i
kommunerna. Urval av deltagande skolor gjordes utifrån KUSTOM-samordnarens
kännedom om skolorna och upplevda trafikproblem samt intresse för aktivt arbete med
trafikfrågor från rektorer vid skolorna. Samtliga deltagande skolor omfattar åk F-6
förutom en skola som omfattar åk F-5. En arbetsgrupp formerades i respektive kommun
med rektorer, GIS-samordnare, skolskjutssamordnare, trafikingenjör,
planarkitet/ingenjör, KUSTOM-samordnaren samt representant för Trafikverket.
Nulägesanalysen omfattade en resvaneundersökning för föräldrar, skolpersonal och
elever, trafikmätningar utanför skolorna, observationsstudier samt sammanställning av
elevernas resvägar i kartformat som del i ordinarie undervisning.
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Totalt besvarades resvaneundersökningen av 1170 elever (svarsfrekvens 90 %), 781
föräldrar (svarsfrekvens 60 %) samt 90 skolpersonal (svarsfrekvens 48 %).
Nulägesanalysen visade att det främst var de yngre barnen i åk F-3 som blev skjutsade
med bil till skolan. De äldre eleverna tog sig i stor utsträckning på egen hand till skolan
till fots eller med cykel. Analysen visade också att skolskjutsen inte nyttjades fullt ut av
de elever som var berättigade till skolskjuts. Föräldrarna reste i störst utsträckning med
bil, både vid resor i stort till arbete eller studier och vid specifika resor för hämtning och
lämning av barn. De skolor som ligger utanför huvudtätorten i kommunerna visade på
större andel resor med bil än skolor inne i tätorterna, men även i tätorten var andel
bilresor hög. Även skolpersonalen reste i stor utsträckning med bil. De hade också i
större utsträckning långt avstånd till skolan från hemmet, medan elever och föräldrar
bodde i nära anslutning till skolorna (en övervägande majoritet inom en radie av 2 km
från skolan). Samtliga grupper hade en positiv uppfattning av färdsätten att gå
respektive att cykla. Föräldrar och skolpersonal var minst positiva till att nyttja
kollektivtrafiken för de dagliga resorna till arbete/studier medan skolbarnen var minst
positivt inställda till skolskjutsen.
Utifrån nulägesanalysen pågår arbete med att ta fram handlingsplaner för arbete för
minskad trafik vid skolorna och minskade problem med den trafik som inte går att
överflytta från bilskjutsande. Handlingsplanerna ska fokusera mobility
managementåtgärder, men också lyfta eventuella åtgärder i den fysiska miljön som
behövs för att möjliggöra de förstnämnda åtgärderna. En handlingsplan tas fram med
specifika prioriterade åtgärder för just den enskilda skolan i nära samarbete med rektor,
skolråd och KUSTOM-samordnare.
Dessa kompletteras sedan med handlingsplan/åtgärdsförslag på kommunövergripande
nivå, vilket omfattar åtgärder som behövs i kommunen i stort som stöd för de
skolspecifika åtgärderna. Ett stort intresse för arbetet har visats från deltagande skolor
och det har uppmärksammats av föräldrar genom presentationer vid skolråd som
genomförts av KUSTOM-samordnaren. I Skövde kommun pågår arbete med att ta fram
en trafikplan där Trafikverket kommer att stödja arbetet ekonomiskt. I nuvarande
förslag till Trafikplan finns mål om minskad biltrafik till och från skolorna i kommunen
med som ett delmål under inriktningsmål Hållbara resmönster och färdmedel. Målnivå
kommer att sättas utifrån genomförd kartläggning 2011 inom projekt Den hållbara
skolresan.
I Säffle har man årligen arbetat med en skolvägsenkät. Totalt har man under år 2010
haft 400 enkäter riktade till elever i förskolan – åk 6 där man ställt frågor om faror längs
med skolvägen. Resultatet har presenterats för rektorerna och Gatuchefen som ska
använda det för konkreta åtgärder.
Som ett led i Vara kommuns trafiksäkerhetsarbete har kommunen inventerat
skolvägarnas beskaffenhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen och KUSTOM-samordnaren
i Vara informerade först rektorerna och lärarna om enkäterna som vände sig till
årskurserna 4-6 och för att eleverna under lektionstid skulle få svara på frågorna om hur
de gick, cyklade eller åkte skolskjuts och vad det tyckte om det.
• Hur upplever du din skolväg när du åker skolskjuts?
• När du cyklar eller går till skolan – hur gör du?
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Eleverna ritade i sin skolväg på en karta och beskrev hur de upplevde sin skolväg och på
vilket sätt man tog sig till skolan. Undersökningen genomfördes inom KUSTOMprojektet och inventeringen tillsammans med andra trafikutredningar ligger till grund
för ett trafiksäkerhetsprogram i Varas tätorter. 7 skolor har arbetat med frågan och 444
elever har fyllt i enkäterna. I materialet fanns också kartor för eleverna med skolskjuts
att rita in var man går på bussen. I enkäterna efterfrågades barnens uppfattning om var
det var otäckt och farligt att gå, cykla eller åka buss. Barnen fyllde själva i svaren som
visade att barnen främst upplevde problem med;
1. Skymd sikt på grund av för höga häckar för de som gick och cyklade
Två skolor har tvärgator med mycket höga häckar. Fastighetsägarna
uppmanades att klippa häckarna med hänvisning till att barnen fick problem
med skymd sikt. Häckarna klipptes ner.
2. Dåligt bemötande från busschaufförer och vårdslös körning för de som åkte
skolskjuts
Ge barnen möjligheter att bli delaktiga i beslut om sin trafikmiljö.
I Vara kommun har skolbusschaufförerna fått ta del av resultatet från skolbarnens
enkäter som visar att deras unga kunder är missnöjda med att de startar innan barnen
har satt sig mm. Barnen uppfattade också någon förare som arg och ovänlig.
Skolbusschaufförerna fick ta del av resultaten på kommunens informationsmöte om
”kvalitet i färden”. Även förare av linjebusstrafik fick samma information. Barnen har
fått veta att deras åsikter framförts.
Vara kommun uppfattade att barnen inte uttryckte så stora problem, men det var
samtidigt viktiga frågor för barnen och de såg att vuxna tog deras frågor på allvar och
gjorde åtgärder.
I Mariestads kommun, i Skövde kommun och i Vara kommun har skolbarnen
tagit upp problemet med höga häckar vilket gett skymd sikt för de som cyklade och gick.
I samtliga kommuner har de flesta fastighetsägarna klippt häckarna efter att de fått
barnens synpunkter och barnen har själva sett resultatet.
Trafiknämnden i Alingsås gav kommunens skolvägsgrupp 700 000 kr för fysiska
åtgärder. Förvaltningschefen för Barn och utbildningsnämnden kontaktades och enkäter
genomfördes. Platserna inventerades som barnen tog upp. Åtgärderna kostade totalt
endast 150 000 kronor. Politikerna gav då 140 000 kronor till ett arrangemang för
barnen i Alingsås skolor eftersom det inte blev dyrare. Flera artister anlitades till en
uppskattad dag. Politikerna var med på ”hemliga dagen” och tackade alla barnen och
gav dem återkoppling på vad de tagit upp och vad som sedan blev åtgärdat.
Information och utbildning till föräldrar, barn, kommunens personal
I kommunerna Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda, Åmål och Dals Ed har
KUSTOM arrangerat kursen ”Det kommunala ansvaret för skolskjutsar”. Huvudsyftet
med kursen var att ge praktisk användbar kunskap om regler och praxis kring det
kommunala ansvaret för skolskjutsar med tyngdpunkt på förändringarna i den nya
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skollagen. Målgruppen för kursen var tjänstemän och förtroendevalda som i
handläggning och beslutsfattande berörs av kunskaper om skolskjutsansvaret. Samtliga
kommuner i Dalsland var representerade och totalt deltog 26 personer på kursen.
I Strömstad har man haft gemensam riskutbildning för föräldrar och elever i för att få
föräldrarna att köra barnen fram till hållplatserna, men föräldrarna körde ofta hela
vägen till skolan istället för till hållplatserna.
I kommunerna Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda, Åmål och Dals Ed har
insatser gjorts för att underlätta för barnen att ta sig fram på egen hand som cyklande
eller gående. Detta ska leda till att barnens resevanor förändras. Arbetssättet "Barns
skolväg" har introducerats i intresserade skolor i Dalsland. Skolorna kommer att få
genomföra en resvaneundersökning som innefattar frågor om säkerheten kring
skolvägen samt hur de tar sig till och från skolan. Sammanställningen av denna ska ge
en nulägesbeskrivning för att man ska kunna arbeta vidare med förbättringsförslag och
eventuella kampanjer under nästkommande år. Under höstterminen 2009 och
vårterminen 2010 har de deltagande skolorna erbjudits att arbeta med
trafikundervisningsmaterialet "Veckans Trafik" som syftar till att integrera
trafikundervisning i skolans ordinarie undervisning så att det sker med kontinuitet.
Materialet har arbetats fram av KUSTOM-samordnarna i Dalslands kommunalförbund.
Nio skolor arbetar med ”Barns skolväg” Åsenskolan, Hagaskolan, Snörrumsskolan,
Högsäters skola, Höjdenskolan, Bruksskolan, Valboskolan, Södra skolan och
Rösparksskolan. Antalet barn som nåtts av marknadsföringen att cykla eller gå på egen
hand har varit 1 369 elever på utvalda F-6 skolor i Dalslandskommunerna. Exempel på
informationsåtgärder förbättra barnens skolvägar:
• 1 369 elever på utvalda F-6 skolor i Dalslandskommunerna har fått
undervisningsmaterialet "Veckans Trafik"
• 974 föräldrar har fått allmän information om barns skolväg av rektorer och
lärare. De har även fått länkar till Rapport om "Säker skolväg Dals Ed" på Dals
Ed kommuns hemsida samt rapport om "Säker skolväg Färgelanda" på
Färgelanda kommuns hemsida.
• 32 lärare har deltagit på informationsmöte om undervisningsmaterialet
"Veckans Trafik". De har också fått rapport om "Säker skolväg Dals Ed" på Dals
Ed kommuns hemsida samt rapport om "Säker skolväg Färgelanda" på
Färgelanda kommuns hemsida
• 38 rektorer och andra i skolans ledning har fått handlingsplan för "Barns
skolväg". De har även fått rapport om "Säker skolväg Dals Ed" på Dals Ed
kommuns hemsida samt rapport om "Säker skolväg Färgelanda" på Färgelanda
kommuns hemsida.
• 63 politiker och andra beslutsfattare har deltagit på informationsmöte angående
resultaten av undersökningar och mätningar.
I Alingsås har KUSTOM-samordnaren och Räddningstjänsten haft övningar
gemensamt med bussutrymningsövningar för alla kommuners skolbarn upp till sjätte
klass. Samtidigt tar de med frågan om bälte i buss.
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I Kungälvs kommun har barnen i årskurs 2 fått information om ”barn på buss”
genom att de tillsammans med sin lärare träffat skolskjutschaufförerna om allt vad det
innebär att åka buss. Bussbolag och Räddningstjänst har samarbeta om informationen
barn på buss.
I Mölndals stad deltar 24 skolor med drygt 6 000 elever i åk F-9 i olika projekt och
utmaningar vid olika tillfällen. De aktiviteter som genomförts för att stimulera till att
förbättra barnens skolvägar är; Grön skolväg, Nationell utmaning, På egna Ben,
Mörkerövningar Reflex åk F-3, ombyggd gång- och cykelväg + 1 förlängd (tillbyggd )
gång- och cykelväg, man har sett över skyltning och följt upp skolinventering och den
prioriterade listan för åtgärder.
• Grön skolväg deltog 31 klasser i med 730 elever i åk F-6 genom EU projektet
Nordiska cykelstäder.
• På egna ben som omfattar 9 klasser under 2010 med 212 elever.
• i Nationell utmaning deltog 7 skolor.
• 5 skolor deltog i mörkerövningar.
• Dessutom sker aktiviteter som Vandrande skolbussar och utdelning av NTF´s
trafiksäkerhetspaket F-3 samt åk 4-6, medverkan vid brukarråd och
föräldramöten.
Exempel på informationsåtgärder har varit
• Barnen som är elever i åk F-3 har fått Barnens trafikkalender
• Föräldrar har fått information på Brukarrådsmöten samt föräldramöten och via
personliga telefonsamtal
• Lärare får information genom Internpost, mejl, Intranät samt de som har
trafikansvar får även information vid möten
• 24 Rektorer har fått information via Internpost, mejl, Intranät, personliga
träffar samt via sina förvaltningschefer.
• Politiker och andra beslutsfattare i kommunerna har fått information genom att
representanter för verksamheten har berättat för politiker på nämndmöten + att
trafiksäkerhetsgruppen informerats 4-6 gånger /år.
I kommunerna Tidaholm, Tibro, Falköping och Hjo har man inom ramen för
KUSTOM under flera år genomfört en upplevelsebaserad trafiksäkerhetsdag för alla i
årskurs 8. Under trafiksäkerhetsdagen har KUSTOM-samordnaren samarbetat med
Polisen och Räddningstjänst, Länsförsäkringar med flera med ett program i form av
olika informations- och upplevelsestationer för att öka medvetenheten om
mopedfrågorna. Kommunerna Tidaholm, Tibro, Falköping och Hjo har också genomfört
gå och cykla-projekt för 1000 barn. Man har även skolprojekt med mörkerövningar och
skolor som arbetar med cykelslingor.
Klassutmaningen, en tävling som går ut på att öka antalet elever som cyklar/går till
skolan, har genomförts under åren 2008-2010 i Mariestad.
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Kommunerna Eda, Årjäng och Säffle har haft flera projekt för att öka andelen barn
som går och cyklar till skolan och samtidigt minska föräldrarnas skjutsande i bil till
skolan. Syftet har varit att främja hälsa, miljö och trafiksäkerhet. För att få fler barn att
välja cykeln till skolan ordnade KUSTOM-samordnaren en trafikdag på Silbodalskolan
och Töcksforsskolan. Det alltmer intensiva skjutsandet hade blivit en ond cirkel där
trafikmiljön blev allt farligare. Årjängs kommun gjorde en resvaneundersökning och
informerade föräldrarna. Därefter uppmanades alla skolbarn att delta i ”Gå och cykla
till skolan”-utmaningen. Denna satsning har genomförts i samarbete med Nationellt
centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom – NCFF – som sedan 2004
anordnat den nationella utmaningen ”Gå och cykla till skolan”. Under två valfria
höstveckor valde eleverna att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan istället för
att bli skjutsade i bil. Den skola som lyckas samla flest antal ”aktiva resepoäng”, i
förhållande till antal deltagare, vann 10 000 kronor. Under 2010 deltog 41 453 elever
och lärare från 220 skolor i Sverige. Flera kommuner inom KUSTOM har deltagit;
Hagfors Mölndal, Falköping, Mariestad, Lidköping, Eda, Årjäng och Säffle.
Tillsammans hade alla elever som deltog år 2010 cyklat och gått över 35 000 mil samt
bidragit till att minska koldioxidutsläppet med 52 500 kilo! Med små steg kan man göra
en stor insats. Syftet från skolornas sida var att barn som går eller cyklar till och från
skolan får bättre hälsa samtidigt som trafiken runt skolorna minskar. För att ytterligare
uppmuntra till deltagande i tävlingen har Säffle, Eda och Årjängs kommuner valt
att i samband med den nationella utmaningen ha en kommunal utmaning. I den vinner
bästa klass/årsklass 500 kronor och fint diplom. I Säffle fick även den vinnande
klassen inom kommunen en stor och mycket uppskattad fruktkorg, i år klass 3B på
Tingvallaskolan!

Vinnarklassen 3B på Tingvallaskolan i Säffle med KUSTOM-samordnare och klassföreståndare
Foto: Solveig Voyce
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Vandrande skolbuss – skolor och kommuner uppmuntrar elever att gå eller cykla till
skolan tillsammans med en eller flera föräldrar.
Vandrande skolbuss är ett exempel på hur man med små medel kan minska trafiken i
skolområdet vilket ger ökad trafiksäkerhet, bättre miljö samt friskare barn. Dessutom
får barnen träning att vistas i trafiken. Att gå i Vandrande skolbuss innebär att
föräldrar/vårdnadshavare turas om att följa sina, och andras, barn till och från skolan.
I kommunerna Essunga, Alingsås, Vänersborg och Grästorp har man arbetat
med skolvägsgrupper med representanter från olika organisationer. I början arbetade
man med vandrande skolbuss. Efterhand har antalet vandrande skolbussar minskat då
barnen blivit större. Detta upplägg kräver att nya föräldrar engagerar sig vilket inte skett
i så stor utsträckning.
I Mölndals stad har man haft 2 vandrande skolbussar igång samt en tredje som man
försöker få igång men den är ”svårstartad”.
Kommunerna Tidaholm, Tibro, Falköping och Hjo har också genomfört
verksamhet med vandrande skolbussar för föräldrar och barn från 6-års ålder.
2.3 Fokusområde 3 – Fordon och bränsle
Många kommuner inom KUSTOM har arbetat med fordonsutredningar, rese- och
fordonspolicy och med bränslebesparande åtgärder och även kommunens inköp av
miljöbilar. Den största potentialen för energieffektivisering finns för fordon som körs i
stadstrafik. Med el-, elhybrid- och bränslecellsfordon kan energianvändningen minskas.
Man har även arbetat för att minska bränsleförbrukningen i kommunens befintliga
fordon genom utbildning i EcoDriving. Då en av KUSTOM-kommunerna gjorde
fordonsutredning visade det sig att för en enda bil under en begränsad tid, så var 80 %
av resorna kortare än 3 minuter… Bilen användes för att köra mellan olika kommunala
kontor, som alla ligger i ortens centrum. Vid erfarenhetsutbyte med hållbar mobilitet i
Skåne hade de också den erfarenheten från flera kommuner med bilar som kördes på
mycket kort sträckor. Givetvis är inte alla korta resor onödiga, men det kan ibland
handla om slentrian då man istället kunde gå eller cykla.
I Sotenäs har kommunen upprättat en fordonsgrupp vars uppgift är att ta fram
underlag för driftskostnader för kommunens fordonspark och förbereda underlag för en
systematisk uppföljning av en tillsatt fordonsansvarig.
I Uddevalla och Lysekil har kommunerna arbetat med
• Fordons inventering och intelligenta transporter
• Miljöfordon, sparsam körning/EcoDriving
• Utställare på den bilfria dagen och energidagarna i Uddevalla.
• Trafiksäkerhetspolicy och halkkörning med personal
I Bengtsfors har man inventerat resor. Bengtsfors kommunkoncern (kommunen
inklusive de kommunägda bolagen) har gjort en transportutredning och kommunens
rese- och fordonskostnader har analyserats med syfte att få underlag för rese- och
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trafiksäkerhetspolicy för resor inom kommunens verksamhet. Kommunchefen med
ledningsgrupp, KUSTOM-samordnaren och en konsult med inriktning på fordonsfrågor
har arbetat aktivt med frågan. I likhet med många andra kommuner behöver Bengtsfors
se över ekonomin, och fordon och resor är en stor post, säger kommunchefen. Även
andra aspekter av det kommunala resandet viktiga som trafiksäkerheten och
miljöpåverkan. Genom att kartlägga och utreda kommunens rese- och fordonskostnader
har man fått en bild av kommunens rese- och fordonskostnader som underlag för
övergripande dokument som bestämmer ramarna för alla resor som företas inom
kommunens verksamhet och beslut om åtgärder som ökar kvaliteten och effektiviteten.
Stor vikt har lagts vid arbetssättet, så att medarbetarna känner sig delaktiga och förstår
syftet med utredningen, och så att den upparbetade kunskapen finns kvar i kommunen.
Kommunens medarbetare har löpande fått information om arbetet och getts möjlighet
att lämna synpunkter. Målet är att kommunen år 2011 ska ha en välförankrad rese- och
trafiksäkerhetspolicy som leder till en minskad miljöbelastning, ökad trafiksäkerhet och
förbättrad ekonomi för resor som görs med kommunens fordon.
Vänersborgs kommuns tekniska kontor har gjort slag i saken, och börjat promenera
till och från de löpande verksamhetsmötena på tekniska kontoret, där även personal
placerad i kommunhuset deltar. Personalen har varit positiva och tycker att det oftast
går alldeles utmärkt att gå den korta biten för då är man pigg och vaken när man
kommer fram och mer alert på mötet.
Grästorps kommun var en av de första kommunerna i KUSTOM som genomförde en
transportutredning, och har sedan dess arbetat systematiskt med sina fordonsfrågor.
2008 fick kommunen ett tankställe för biogas, och 2009 tog kommunen ytterligare ett
steg mot kraftigt minskad klimatpåverkan. Under hösten 2009 har alla kommunens 20
bilar bytts ut till biogasbilar. Samtliga bilar är också utrustade med alkolås, och har 5
stjärnor i EURO-NCAP. 20 biogasbilar sparar ca 63 ton koldioxid/år.
Kungälvs kommun har arbetat med hållbara transporter och fordon. Före samarbetet
inom KUSTOM fanns ingen samordning eller samlad kunskap om kommunens fordon
eller godstransporter. Det fanns heller ingen resepolicy eller riktlinjer kring miljökrav
och trafiksäkerhet. Kommunen hade ingen bilpool utan flera enheter ägde själva ett
stort antal äldre fordon. Det medförde ett omfattande bruk av privata bilar för
tjänsteresor. Under projektets gång har många åtgärder genomförts och Kungälv har
idag
• en kommunal sektorsövergripande bilpool och antalet körda mil med privat bil i
tjänsten har minskat
• en resepolicy med tuffa miljö- och trafiksäkerhetskrav
• mer miljöanpassade fordon och transporter i kommunens verksamhet, och vid
senaste mätningen var 61 % av kommunens 135 bilar miljöfordon
• en kommunal handlingsplan för hållbara fordon och transporter
• en transportcentral med ansvar för att samtliga sektioner och enheter i
kommunen har de fordon de behöver för att bedriva sin verksamhet.
Transportcentralen består av två delar. Dels enhetsknutna bilar som är direkt
kopplade till olika enheter och dels bilpoolen som enbart består av miljöbilar
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vilka kan hyras av alla anställda inom kommunen. Transportcentralen ansvarar
också för cykelpooler på olika ställen i kommunen.
Vid mätningen av de åtgärder som gjorts mellan 2004 och 2008 hade
• mängden fordonsbränsle minskat med 11 %
• mängden koldioxidutsläpp minskat med 18 %
• den ekonomiska besparingen till följd av arbetet beräknades då till 1 050 000
SEK.
Kommunen har sett stödet inom KUSTOM som betydelsefullt för arbetet med Hållbara
fordon och transporter. Bidrag till utredningar och deltagande i kommunens
arbetsgrupp har underlättat för Kungälvs kommun att genomföra en stor förändring av
sättet att inneha och använda fordon. Resultaten av samarbetet inom KUSTOM är
mindre miljöpåverkan, bättre folkhälsa, bättre ekonomi och en ökad kunskap och
intresse bland politiker och anställda om dessa frågor. Andra kommuner visar nu
intresse för att lära av Kungälvs exempel.
I Lerums kommun har man ambitionen att vara en ledande miljökommun och
minska belastningen på miljön från kommunens egna resor och transporter.
Kommunen har satsat på bilpooler, cykelpooler med elcyklar, resepolicy, upphandlingar
med mera.
I Ale kommun har kommunstyrelsen utsett en arbetsgrupp – Klimatgruppen – med
uppgift att analysera och föreslå åtgärder för kommunens klimat- och energistrategi där
trafikfrågorna ingår som en del. Strategin ska vara Ale kommuns medel för en
målinriktad och långsiktig politik inom klimatområdet. Ale kommun har liksom andra
kommuner inom KUSTOM; Kungälv, Lerum, Mölndal och Alingsås, deltagit via
KUSTOM-samordnaren i Klimatinvesteringsprogrammet Nya vägvanor, ett så kallat
Klimp-projekt som genomförs av GR:s medlemskommuner med stöd från
Naturvårdsverket. Delprojektet Dialog med hushållen syftade till att påverka invånarnas
resvanor och minska utsläppen av växthusgaser och cirka 1 000 hushåll kontaktades
enbart i Ale kommun under hösten 2010.
Några av resultaten för kommunernas arbete i Nya vägvanor blev att
• 30 % av de som kontaktats i Nya vägvanor svarade att de kan tänka sig att
minska sitt bilåkandet vid uppföljningen ett år efter dialogerna
• Bilkörningen per år har minskat i den bearbetade gruppen med i medeltal 111
mil/person vilket ger en effekt på minskat koldioxidutsläpp med 15300 ton per
år.
• Indikationer finns på ökat resande med kollektivtrafik, gång och cykel
I Mölndals stad har riktade insatser gjorts till skolorna med satsningen ”På egna ben”
som är ett verktyg för hållbara resvanor och en möjlighet att säga nej till bilen och börja
cykla, gå eller åka kollektivt till skolan.
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I Mariestad och Skövde har insatser gjorts för att få fler att cykla och gå.
”Skövde trampar och går” är ett projekt som uppmuntrar till att cykla och gå korta
sträckor istället för att ta bilen. Projektet syftar till att stimulera en ökad cykling och
gång, minska biltrafiken och därigenom få en ökad trafiksäkerhet och minskad
miljöpåverkan samt på köpet piggare och friskare kommuninvånare. Alla
kommuninvånare i Skövde var välkomna att delta i projektet som gick ut på att samla
poäng, skicka in tävlingssvar digitalt och därmed delta i utlottning av vinster. Man
kunde utmana sig själv, arbetskamrater, klasskompisar eller familj att cykla eller gå till
jobbet, i tjänsten, till skolan, träningen, affären eller annat mål där man annars tänkt
åka bil. Deltagaren fyller också i de sammanlagda antal kilometrar den enskilde eller
laget cyklat eller gått för beräkningen av hur mycket koldioxid de undvikit att släppa ut.
Projektet är helt webbaserat och all information finns på kommunens webbsida
www.skovde.se/trampa. Trampa & gå-projektet har även startat i Mariestad,
Töreboda och Gullspång. Det genomförs med samma regler och finns på respektive
kommuns webbsida.
Under Europeiska Trafikantveckan har KUSTOM-samordnaren, folkhälsoplaneraren
tillsammans med klimatrådgivarna i Tibro och Hjo samt genomfört temadagen ”Res
smartare, Må bättre”, med inriktning på miljö, hälsa, trafiksäkerhet.
Vara kommun satsade på kommunens egna tjänsteresor. Man ville att Vara kommuns
fordon skulle användas på ett optimalt och miljövänlig sätt samt att resor med privata
fordon skulle minska. Kommunens krav för tjänsteresorna resulterade i att samtliga
fordon registreras i ett bokningssystem, man gjorde en revidering av drog- och
resepolicy som alla skulle följa och man tog fram nya upphandlingsregler för fordon.
I Hagfors har KUSTOM-samordnaren medverkat i en arbetsgrupp med representanter
för flera förvaltningar; Gata, Inköp, Personal, Miljö- och klimat där man även försökt få
med äldreomsorgen. Arbetsgruppen har listat leasade och ägda fordon samt även angett
vilka som är försedda med alkolås. I arbetsgruppen har några jobbat för att kommunen
även ska kontrollera bränsleförbrukning och klimatpåverkan men intresset har varit
svagt. Under 2011 har man dock köpt in 10 miljöbilar som kan köras på E85 bränsle och
andelen miljöbilar har ökat från 1 % till 16 %. 22 av 133 personbilsregistrerade fordon
går att köra på etanol. Dock är det oklart om bilarna verkligen tankas med etanol eller
om de fortfarande tankas med bensin eftersom kommunen inte har uttalad policy om att
bilarna ska tankas med etanol . Hagfors kommun har visat intresse för arbetet med
resor och transporter och en utveckling, framförallt av fordonsorganisationen. Teknik
för resfria möten finns inom kommunen, men nyttjas inte i någon större utsträckning.
IT-personal i Värmland möts ibland genom Projektplace.
Munkfors kommun har en förteckning över alla fordon i kommunen. Intresset för
trafiksäkra miljöbilar är ganska stort och den tekniska chefen med miljöbakgrund är nu
inköpsansvarig och trycker på miljöbiten och den fordonsansvariga försöker utveckla
fordonsparken. Drygt 30 % av kommunens fordon är miljöbilar. I huvudsak har
kommunen gått över mer och mer till dieselbilar.

35

I Sunne har KUSTOM-samordnaren medverkat i en arbetsgrupp bestående av
representanter från olika förvaltningar med roller som teknisk samordnare,
gatuingenjör, verksamhetschef vård & omsorg, förvaltningschef barn & utbildning,
miljöingenjör/energi- och klimatrådgivare, säkerhetssamordnare, miljöstrateg och
friskvårdskonsulent. Inför sista etappen av KUSTOM genomförde Sunne en
transportutredning i form av Intelligenta transporter. Rapporten innehåller många
förslag till förändringar och Sunne kommun har successivt genomfört flera av dem.
Kommunen har slagit ihop flera mindre bilpooler till en gemensam bilpool där 14 fordon
ingår. En tidig jämförelse mellan 2008 och 2009 visade på en stor besparing genom
införande av utökad gemensam bilpool tillsammans med en medveten satsning på
kollektiva resor och andra alternativa färdmedel. Sunne kommun har satsat på
miljöbilar. Från början satsade man på etanolbilar, men under årens lopp har man
alltmer gått över till diesel. I en kommunranking för Sunne anges att 74 % av fordonen
är miljöbilar. 20 distriktssjuksköterskor har genomfört 4 timmars förarutbildning på
VTC. Flera hemtjänstgrupper har genomfört utbildning i sparsam körning. Vidare har
energirådgivaren planer på att återigen genomföra sparsam körning för
hemtjänstpersonal och andra som kör mycket i tjänsten. Alla hemtjänstdistrikt
använder sig av ruttoptimeringssystemet Laps Care. Bilar och bränsle anpassas efter de
olika verksamheterna med hänsyn taget till de krav som finns i transport- och
miljöpolicys. Inom hemtjänsten använder man mindre bilar i tätorten och större bilar
vid transporter i utkanten av kommunen. Det finns förslag om att sparsamkörning och
annan förarutbildning ska ingå i ett introduktionspaket för ny personal som kör bil i
tjänsten. I den senaste upphandlingen av hämtning av hushållsavfall har kommunen
ställt krav på att utbildning i sparsam körning ska genomföras under det första året av
avtalstiden. Sunne kommun deltar i projektet BiodriV och har en person med i
styrgruppen. Projektet ska arbeta för att öka både konsumtion och produktion av
biodrivmedel.
Inom Torsby kommun fanns det bra tankar i handlingsplanen som godkändes av
Kommunstyrelsen. De flesta av kommunens fordon finns i Autoplan och den
fordonsansvariga har övriga bilar i ett register. Bränsleförbrukning, kostnader för
bränsle, försäkring, reparationer m.m. är väl dokumenterade. KUSTOM-samordnaren
och den fordonsansvariga har framhållit åtgärder som skulle kunna stärka
fordonsförarna och minska kostnader men åtgärderna har ännu inte prioriterats inom
kommunen. När det gäller fordonsorganisationen så är mycket arbete redan utfört. Nu
återstår ”bara” att få fler medvetna om vinsterna, förankra och ta tillvara de tankar och
idéer om bilpooler, förarutbildningar m.m. för att få till en förändring. I Torsby är minst
26 % av fordonen miljöbilar. Under 2011 genomförde Yrkesförarcentrum i Göteborg AB
förarutbildning i form av en prova på-utbildning för fyra personer i varje kommun
inom Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors som var mycket uppskattad.
2.4 Fokusområde 4 – Arbetspendling
Projekt kan handla om resvaneundersökningar och att underlätta för
kollektivtrafikresor, gång och cykel och samåkning. Det kan handla både om
kommunens egen personal, eller om pendlingsmöjligheter för andra i kommunen. Man
kan också arbeta med att stödja distansarbete och resfria möten (video och telefon) som
ett alternativ till kostsamma, tidskrävande och miljöbelastande tjänsteresor. Att gå och
cykla är ett må bra-recept som gör det enkelt, lätt och billigt att ta sig fram på ett
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miljövänligt sätt och många kommuner inom KUSTOM har satsat på cykeltrafiken. ITpersonal i Värmland möts ibland genom Projectplace.
Sotenäs kommun erbjuder sin personal möjlighet att få utbildning via
videokonferens. I en artikel i Bohusläningen berättade IT-chefen i Sotenäs kommun, om
den stora fördelen med videokonferenser; man slipper resa långt för utbildning, man
sparar tid, reskostnader och miljö samtidigt som personalen får utbildning på ett enkelt
sätt. Det var lite spänt i början att prata via videokonferens, men efterhand har lärt man
sig tekniken och att lägga upp pdf-filer med textdokument i bild.
Även KUSTOM Dalsland har haft sitt första arbetsgruppsmöte som MS Office Live
Meeting, vilket är ett virtuellt möte via datorn. På mötet avhandlades samma frågor som
på ett ordinarie möte med en genomgång av vad som hänt sedan sist, och en diskussion
om framtiden, om inriktning, om budgeten. Alla var mycket nöjda med mötet, och
bestämde att även nästa möte skall vara MS Office Live Meeting. Några röster från
mötet;
– Väldigt bra möte!
– Gick precis lika bra som vid ett fysiskt möte fast effektivare!
Enbart detta möte sparade:
• 420 km körd sträcka
• 34 liter bensin
• 79 kg koldioxid och
• 1 134 kronor som fordonskostnader.
Personalkostnaderna för restiden oräknade.
Kungälvs kommun vill vara det goda exemplet där man tillsammans med andra
aktörer kan öka cyklandet markant. Kommunen har årligen avsatt stora resurser för
utbyggnad av cykelvägar längs det statliga vägnätet. Kommunen har en vision om ett
ökat cykelanvändande, som skall innebära mätbara och positiva effekter inom områdena
miljö, tillgänglighet, folkhälsa, jämställdhet, handel och turism, trafiksäkerhet och
trygghet. De olika perspektiven har lett till ett flertal satsningar såsom
• Cykelgarage vid E6: vid Kungälvs motorvägshållplats finns cykelboxar för ökad
arbetspendling med cykel.
• Cykelbarometer, som synliggör antalet cyklister som passerat, och cykelpump
har satts upp.
• Cyklande glesbygd: kommunen har tagit fram en vision som innebär att man
bygger cykelvägar utanför tätort för 10 miljoner kronor/år.
• Cykla från fästning till fästning vill förverkliga och förhöja möjligheterna för
cykelturismen mellan Kungälv och Marstrand. I ett EU-finansierat projekt har
man sedan ett år tillbaka arbetat med en förstudie för en alternativ cykelled.
Genom workshops vill man skapa förutsättningar för gemensamma (kommun,
företag och ideella föreningar) lösningar för besöksmål med mera.
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• En arbetsgrupp för ”Den cyklande glesbygden” tar fram förslag till arbetsformer,
ansvarsroller, budget och genomförandeplan.
• Kommunen ordnar också cykelturer som ”Fästningstrampet” för alla som vill
göra en kul tur i Kungälv och cykla mellan de två fästningarna.
• Genom Trafiken.nu kommer kommunen också att kunna erbjuda
cykelreseplanerare.
På Världsmiljödagen och under Bo&Energidagar 2010 lät Lerums kommun sina
invånare prova elcyklar. Nu har kommunen utöver vanliga cyklar även köpt in elcyklar
som tjänstecyklar till den centrala cykelpool som startas under april. Lerums kommun
antog 2008 en resepolicy gällande de anställdas resor i tjänsten. Syftet med resepolicyn
var att kommunens miljöbelastning från tjänsteresor skulle vara så låg som möjligt. I
resepolicyn står det bland annat att lokala tjänsteresor, kortare än två kilometer, i första
hand ska utföras till fots eller cykel. För att underlätta för kommunens anställda att
cykla i tjänsten finns det på många enheter tjänstecyklar till förfogande.
Inom EU-programmet ”Interreg Kattegatt – Skagerack” samarbetar KUSTOMkommunerna Mölndal och Mariestad med norska och danska kommuner för att öka
cyklingens andel. I projektet ska elva kommuner utarbeta en lokal cykelpolitik, lokala
cykelhandlingsplaner och cykelbokslut samt utveckla och genomföra en lång rad med
kampanjer och aktiviteter med fokus på resor till arbetet, barns resor till skolan,
trafiksäkerhet och trygghet. De projekt som kommer att genomföras i Mölndal är:
• Cykling till arbetsplatser
• Barns cykling
• Utökad service till cyklister
I gatumiljön har man arbetat med förbättrad cykelvägvisning, pumpstationer för cyklar,
cykelbarometer samt lånecykelkärror. Under 2010 på den Nordiska cykeldagen hade
Mölndal en aktivitet med ”rondellcyklister” med olika budskap som fick medial
uppmärksamhet. Vid mätningar av parkerade cyklar på skolorna visar att dessa ökat i
antal på ett år. Erfarenheterna från de elva kommunerna ska till sist samlas i en rad
rekommendationer på hur man kan främja cykeltrafik i Norden, The Nordic Way.
”Skövde trampar och går” är ett projekt inom KUSTOM i Skövde som uppmuntrar
kommuninvånarna att istället för att ta bilen cykla eller gå till
• arbetet/skolan
• i tjänsten
• träningen
• affären
Projektet syftar till att få en ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan och att på
köpet få piggare och friskare kommuninvånare. Projektet vänder sig till alla
kommuninvånare och går ut på att samla poäng, skicka in tävlingssvar digitalt och
därmed delta i utlottning av vinster. Varje inskickat tävlingsbidrag är en andel i
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vinstutlottningen som sker tre gånger per år. Man kan utmana sig själv, arbetskamrater,
klasskompisar eller familj att cykla eller gå till jobbet, i tjänsten, till skolan, träningen,
affären eller annat mål där man annars tänkt åka bil. Deltagaren fyller också i de
sammanlagda antal kilometrar den enskilde eller laget cyklat eller gått så vi kan räkna ut
hur mycket koldioxid ni undvikit att släppa ut. Projektet är helt webbaserat. All
information finns på kommunens webbsida www.skovde.se/trampa. Trampa & gåprojektet har även startat i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Det genomförs med
samma regler och finns på respektive kommuns webbsida. Marknadsföring har skett via
• annonser i lokaltidningen
• www.skovde.se
• intranätet
• utskick företag
• genom cykelpanelen
• Friskvårdens dag
Finansieringen har gjorts i samarbete Tekniska förvaltningen, lokala
trafiksäkerhetsföreningen LOTS, Energirådgivningen, Folkhälsorådet och Trafikverket.
En Cykla och gå-kampanj har genomförts i kommunerna Tidaholm, Tibro,
Falköping och Hjo (Mellansjö) under maj-september åren 2009-2011. Målet var att
minska miljöbelastningen och förbättra hälsan hos kommuninvånarna genom att öka
andelen cyklister och gående och därmed minska antalet bilister som pendlar till och
från arbetet eller skolan. Kampanjen riktar sig till samtliga kommuninvånare med en
årlig uppföljning. Kommunerna i mellansjö har tillsammans med flera andra kommuner
skapat en samåkningssida www.trafiken.nu för sitt geografiska område.
Kommunerna i Mellansjö har tillsammans med flera andra kommuner skapat en
samåkningssida under www.trafiken.nu för sitt geografiska område. Webbplatsen för
Skaraborg innehåller aktuell information om läget på de större vägarna, störningar för
väg- och kollektivtrafik och dessutom finns en samåkningstjänst för nio kommuner:
pendlare i Skövde, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Tidaholm, Vara, Lidköping,
Falköping och Hjo kan hitta någon att åka med som ska åt samma håll. På
webbplatsen finns också reseplanerare och cykelvägskartor. Dessutom finns Dina resor,
där man kan jämföra kostnader, utsläpp, tid och kalorier beroende på val av färdmedel.
Webbplatsen www.trafiken.nu är ett samarbete mellan Trafikverket, Västtrafik och
berörda kommuner. Sedan tidigare finns tjänsten för Göteborg, Stockholm, Malmö och
Kalmar/Öland.
Vara kommun satsade på kommunens egna tjänsteresor. Man ville att Vara kommuns
fordon skulle användas på ett optimalt och miljövänligt sätt samt att resor med privata
fordon skulle minska. Kommunens krav för tjänsteresorna resulterade i att samtliga
fordon registrerats i ett bokningssystem, man gjorde en revidering av drog- och
resepolicy som alla skulle följa och man tog fram nya upphandlingsregler för fordon.
Poolbilar ingår som en del i satsningen på kommunens egna transporter.
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2.5 Fokusområde 5 – Trafiknykterhet
Antalet alkohol- och/eller drogpåverkade förare beräknas till cirka 15 000 dagligen. I
genomsnitt dör två personer varje vecka i alkoholrelaterade olyckor, och tusentals
skadas svårt varje år. Inom KUSTOM har kommunerna arbetat med
1. utbildningar om arbetsmiljöansvaret, drogpolicy, rehabiliteringsprogram,
installation av alkolås och krav på alkolås i upphandlade transporter
2. SMADIT
3. information till ungdomar
De flesta kommuner inom KUSTOM ställer krav på alkolås i persontransporterna och
vill få alkolås i samtliga fordon. Viktigt är då att man har en alkohol och drogpolicy som
är tydlig för medarbetare och chefer. Som hjälp till kommunerna att utforma en
drogpolicy har Vägverket, numera Trafikverket, haft seminarier för kommunerna i
Dalsland och Bohuslän om ”Nykter arbetsmiljö – också i trafiken”. I Håverud deltog
Åmål, Bengtsfors och Mellerud. I Tanum deltog Uddevalla, Tanum och
Strömstad.
SMADIT – cirka 60 procent av de som döms för rattfylleri har någon form av alkoholeller drogberoende. Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken är en metod för
polis, socialtjänst och beroendevård att erbjuda omhändertagna rattfyllerister
professionell hjälp inom 24 timmar. Syftet är att minska antalet rattfyllerister i trafiken
genom att minska antalet återfall och att ge de rattfyllerister som har alkohol- eller
drogproblem möjlighet att ta itu med sina problem.
Don’t Drink & Drive är samlingsnamnet på en rad aktiviteter med syftet att påverka
ungdomar att aldrig köra rattfulla, att vägra åka med någon rattfull samt hindra andra
att köra rattfulla. Ungdomarna uppger själva i undersökningar att skolan är den bästa
kontaktytan och att webben är en bra kanal och verktyg för ungdomar, lärare och
föräldrar. Trafikverket har därför en hemsida med bra och lättillgängligt
undervisningsmaterial; http://www.trafikverket.se/ddd. I Region Väst har Trafikverket
haft flera inspirationsseminarier år 2010 för de som i sin profession möter ungdomar
och gör aktiviteter för att förebygga alkohol och droger i trafiken. På samtliga seminarier
har KUSTOM-samordnarna haft en viktig roll att förmedla vad kommunerna gör och
vad de kan göra ytterligare.
Uddevalla och Lysekil har haft
•

Kampanjer mot Alkohol och droger i trafiken till allmänheten och information
till kommunanställda på tekniska kontoret.

•

Don’t Drink & Drive-information till elever i år 9 och år 2 på gymnasiet genom
film och dialog med arbetsmaterial från ”Länge Leve Livet”.

•

Rollspelsutställning ”Leka med döden” (mer information längre ner) visades på
Bohusläns museum och alla i år två på gymnasiet i Uddevalla samt
kranskommunerna fick möjligheten att delta i detta rollspel som handlade om
konsekvenser av rattfylleri. I utbildningen fanns det utbildade pedagoger som
ledsagade eleverna genom spelet samt hade uppföljande samtal.
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•

Don’t Drink & Drive-kampanjer, där nattvandringen kom igång.

•

Skellefteåmodellen, ett samarbete med öppenvårdsmottagningen Kompassen
och Polisen om snabba åtgärder när det gäller rattfylleri.

•

Årlig trafiksäkerhetshelg på Torp köpcenter

•

Ett gott samarbete med de lokala tidningarna vilket medfört att KUSTOM har
synts frekvent i lokal media.

I kommunerna Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda, Åmål och Dals Ed har man
arbetat utifrån att alkohol & droger i arbetslivet är ett arbetsgivaransvar. Ohälsan kring
alkohol är fortfarande en av Dalslands viktigaste folkhälsofrågor. I Dalsland ordnades en
utbildningsdag om alkohol och droger i arbetslivet för alla kommuner i Dalsland plus
Säffle kommun. Målgruppen för utbildningsdagen var tjänstemän med personalansvar,
politiker och fackligt förtroendevalda. Syftet var att ge deltagarna kunskaper om vilka
rättigheter/skyldigheter man har i personalhanteringen och missbrukssituationer enligt
lag och avtal, men också förståelse för att de har en unik möjlighet att påverka och göra
skillnad för sin personal om det uppstår missbrukssituationer.
I Åmåls kommun har man intensifierat kommunens arbete med att förhindra
rattonykterhet bland kommunens anställda och boende i kommunen. Syftet är att arbeta
förebyggande och på ett långsiktigt sätt med alkoholfrågor kopplat till resor och
transporter. Åmåls kommun har deltagit i ”Nykter arbetsmiljö också i trafiken”, ett
utbildningsprogram i tre steg som KUSTOM i Dalsland samordnade. Deltagandet i
programmet resulterade i att kommunen reviderade sina riktlinjer, policydokument och
handlingsplaner som berör alkohol- och drogfrågor i arbetslivet. En grupp bestående av
tjänstemän, politiker, facket och representant ifrån företagshälsovården har arbetat
fram en alkohol och drogpolicy med tillhörande handlingsplan/manual för Åmåls
kommun.
I Mellerud har kommunens arbete varit inriktat på att förhindra rattonykterhet bland
kommunens anställda och boende i kommunen genom utbildnings- och
informationsinsatser riktade till kommunens tjänstemän och politiker. Kommunen har
också haft tema- och utbildningsdagar för elever på gymnasieskolan. Målet har varit att
Melleruds kommun på ett förebyggande och långsiktigt sätt ska arbeta med
alkoholfrågor kopplat till resor och transporter.
I Rydal, Uddevalla, Mariestad och Skövde har 5 000 elever besökt
rollspelsutställningen ”Leka med Döden” som är framtagen av Vin- och sprithistoriska
museet i Stockholm. I ”Leka med Döden” får ungdomarna vara med om en resa då det
värsta som kan hända inträffar - en ung person dör till följd av att en annan person kör
på fyllan. Både förövarnas, offrets, deras kompisars och anhörigas roller spelas av
deltagarna i de olika miljöerna: festen innan olyckan, olycksplatsen, polisförhöret,
hemma hos de anhöriga, i skolan efter minnesceremonin och vad hände sedan. Efter
rollspelet samlas hela gruppen tillsammans med pedagoger och upplevelserna knyts
samman med samtal om vad man själv kan göra för att förhindra rattfylla. Skövde
kommuns KUSTOM-samordnare och drogförebyggare har i samarbete med Skövde
Stadsmuseum arrangerat rollspelsutställningen "Leka med döden" med syfte att få
ungdomarna att köra nyktra, inte åka med påverkade och försöka hindra andra från att
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köra onyktra. Skövde Stadsmuseum har haft utställningen under november 2009januari 2010. Av 74 grupper som besökte utställningen i Skövde kom 1/3 från
grannkommunernas skolor, totalt deltog 1 395 elever i rollspelsutställningen. Innan dess
har bland andra Uddevalla museum visat utställningen.
• I Mariestad och Skövde kommun har man arbetat med en manifestation
med marschaller och informationsmaterial mot rattfylleri på
”Trafiknykterhetens dag”. Syftet har varit att uppmärksamma problemet med
att många människor dödas och skadas i alkoholrelaterade olyckor.
Manifestationen har skett i samarbete med flera ideella organisationer, MHF,
IOGT/NTO samt UNF.
• Nationell samling för minskat rattfylleri vecka 50 är en årligen återkommande
aktvitet i både Mariestad och Skövde. Ett samarbete mellan polis,
Trafikverket, krögare, KUSTOM och NTF samt samordnare för
drogförebyggande arbete (i Mariestad folkhälsoplanerare). Kommunen har gjort
utskick av bordsryttare och affischer till krögare med serveringstillstånd.
I Tidaholm deltog KUSTOM i en mässa för ung företagsamhet ”Våga vara egen”. I
Forsenhallen i Tidaholm deltog 500 personer. Totalt var det 84 utställare och bland dem
många gymnasieungdomar från Skaraborg som visade upp sina affärsidéer och
produkter på mässan ”Våga vara egen”. KUSTOM hade en utställning om satsningen
Don’t drink and drive med presentreklam, informationsmaterial och alkoholtabellen
som en bra öppning på ett samtal.
I Vara kommun har man reviderat drogpolicyn.
Hagfors kommun har tagit fram en missbrukspolicy med åtgärdsprogram vid
missbruk och rutiner för stoppblås i alkolås. På pärmarna till alla körjournaler finns
instruktion för användande av kommunalt fordon samt instruktion för användande av
fordon utrustade med alkolås. Ett 40-tal alkolås finns inmonterade i kommunala
fordon. Från början fanns ett ”skall-krav” på att installera alkolås i alla nya fordon. Det
är nu ersatt med ett ”bör” och det är upp till varje förvaltning att utifrån de ekonomiska
förutsättningarna fatta beslut om alkolås. Tekniska avdelningen har kvar kravet om att
installera alkolås i alla nya fordon.
Alkolåset ses i första hand som en startspärr som förhindrar att en onykter förare kan
starta fordonet. Ledningsgruppen hanterar enligt uppgift inte stoppblås på något annat
sätt. Dock kvarstår det faktum att uppgifter loggas ut från alkolåsen och när det finns
markeringar för stoppblås lämnas ett meddelande till ansvarig chef inom den
förvaltning som ansvarar för fordonet. Utloggning sker långt efter den aktuella tiden för
stoppblås vilket gör det svårt med en återkoppling. Hagfors kommun har genomfört
flera arbetsplatsträffar med trafiksäkerhetsinformation om nykterhet, hastighet och
bälte. Hagfors kommun deltar i SMADIT-arbetet.
Hagfors kommun ställer även krav på alkolås i upphandlingar för hämtning av
hushållsavfall och slamtömning. Kommunen har också frågat några lokala
entreprenörer om de har alkolås installerade i sina fordon och hur de ser på ett
eventuellt framtida krav om alkolås. Flera företag har alkolås installerade.
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Värmlandsschakt ekonomisk förening för företag inom entreprenad-, maskin- och
transportbranschen lämnade följande svar för något år sedan: ”… ställer idag inga krav
på alkolås i våra medlemsföretags fordon” däremot ställer till exempel Svevia och
Trafikverket krav på detta och de som har uppdrag åt dem har alla installerat alkolås.
Mer än hälften av de fordon som finns inom Värmlandsschakt har alkolås.
Värmlandsschakt räknar med att ställa krav på alkolås inom 2 år och försöker påverka
alla som byter till ny bil att även skaffa alkolås. De ser bara positivt på att kommunen
kommer att ställa krav på alkolås.
Munkfors deltar i SMADIT-arbetet. Kommunens samordnare för det alkohol- och
drogförebyggande arbetet är pådrivande och aktiv. Kommunen har antagit en alkoholoch drogpolicy. I kommunen finns ett politiskt beslut om att installera alkolås i alla
kommunalt ägda eller leasade fordon från och med 1 juli 2007. Sedan förtydligades
beslutet enligt följande: Från och med 2008 ska samtliga till kommunen anskaffade
bilar vara försedda med godkänt alkolås. Kommunen installerade alkolås i nya bilar som
tillhörde bilpoolen och hemtjänsten. Tekniska avdelningen ignorerade under lång tid
beslutet och installerade inte alkolås. Negativa synpunkter framfördes om problem med
alkolåsen. Problemen var i huvudsak handhavande fel. Hemtjänsten uttryckte också att
det var ekonomiska bekymmer med att tvingas installera alkolås. Alternativ som
nyckelskåp med alkolås diskuterades. Ingen vill äga frågan och så småningom ledde det
till att inköparen ”struntade” i att beställa bilar med alkolås för att han trodde att de
skulle ersättas med nyckelskåp med alkolås. Under samma period valde tekniska
avdelningen att använda ”riskpengar” och installera 8 alkolås i fordon tillhörande
tekniska. Kommunchefen påpekade att det faktum att hemtjänstens bilar och
poolbilarna saknade alkolås inte var riktigt bra och att tanken var att hitta ett alternativ.
KUSTOM-samordnaren har tagit upp vikten av uppföljning vid ett flertal tillfällen utan
respons. Totalt finns cirka 10 alkolås i kommunala fordon, numer främst inom tekniska
avdelningen.
I Sunne har en ny alkohol- och drogpolicy med fokus på det förebyggande arbetet har
varit ute på remiss under 2011 och förväntas antas i det lokala förebyggande rådet.
Sunne kommun har arbetat aktivt med det förebyggande alkohol- och drogarbetet riktat
mot ungdomar; langningsproblematiken, nattvandring och med att skapa nya lugnande
miljöer. Ett 40-tal fordon inom fordonsenheten är kopplade till nyckelskåp försedda
med alkolås. Dessutom finns ytterligare ca 15 alkolås monterade i fordon tillhörande
återvinningscentralen, räddningstjänsten och Södra Vikens naturbruksgymnasium
(transportprogrammet). Arbetsgruppen har framfört önskemål/krav på att uppgifterna
ska loggas ur alkolåsen. Kommunen bör också ta ställning till hur uppgifterna ska
användas. Om man ska använda dem i förebyggande syfte och återkoppla till personer
bör utloggning ske ofta. Uppgifterna kan också användas statistiskt för att ge en bild av
hur stor andel stoppblås som sker i kommunen. Krav ställs på alkolås vid ny
upphandling av fordon. Krav på alkolås ställs också i upphandlingar av olika transporter
såsom hämtning av hushållsavfall, slamtömning m.m. Kommunen har fattat beslut om
att föreningar måste ha en alkohol- och drogpolicy för att få föreningsbidrag från
kommunen. Man planerar också att genomföra utbildningar tillsammans med SISU för
att levandegöra policyn så att den inte blir en ”hyllvärmare” och tas fram enbart för att
få bidrag. Sunne deltar i SMADIT-arbetet.

43

Torsby kommun deltar i SMADIT-arbetet. Torsby arbetar också aktivt med det
alkohol- och drogförebyggande arbetet speciellt riktat mot ungdomar. Kommunen har
övergripande alkohol och drogpolicy, en alkohol och drogpolicy för kommunen som
arbetsplats och en alkohol och drogpolicy för alla kommunens skolor. Det finns 11
stycken alkolås inmonterade i fordon, främst inom tekniska avdelningen och
räddningstjänsten. Dessutom har tekniska avdelningen två nyckelskåp med alkolås.
Skåpet i sig är ett avancerat nyckelhanteringssystem med behörigheter kopplade till
olika nycklar, registrering av tider m.m. Totalt finns 40 st. platser där nycklar till olika
typer av fordon förvaras. Vid ett par tillfällen har KUSTOM informerat om nykterhet,
alkolås och nyckelskåp på arbetsplatsträffar.
Årjängs kommun vill arbeta på ett förebyggande och långsiktigt sätt med
alkoholfrågor kopplat till resor och transporter. I Årjäng har man satsat på att förhindra
rattonykterhet bland kommunens anställda och boende i kommunen genom att revidera
sin alkohol- och drogpolicy och genom utbildnings- och informationsinsatser till
kommunens tjänstemän och politiker. Kommunen har köpt, installerat, testat och
utvärderat alkolås på sina bilar. Man har även gett information och utbildning till elever
på gymnasieskolan.
2.6 Fokusområde 6 – Logistik och ruttplanering
Fordonen i en medelstor svensk kommun rullar 20 000 mil mer än nödvändigt varje år,
enligt en grov uppskattning. Viss överkapacitet måste finnas för att upprätthålla den
förväntade servicenivån, men om systemet optimeras med nya verktyg och metoder kan
systemet dimensioneras så att överkapaciteten begränsas. Effektivare resor innebär
minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet. Genom ruttplanering inom exempelvis
hemtjänst, renhållning och skolskjutsar kan tiden i bilen minska för personalen och
arbetsmiljön förbättras. I en rapport från 2010 om kartläggning av IT-stöd och
optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning konstaterar man att det är en
sak att inhandla ett nytt IT-system men en helt annan sak att implementera det och få
med sig personalen.
Några exempel på kommuner som har arbetat med frågan är Torsby kommun som
har arbetat med logistik och ruttplanering inom hemtjänsten och på olika sätt verkat för
att minska bilresorna. Munkfors kommun har arbetat aktivt med att till exempel
minska resorna inom hemtjänsten med hjälp av datorstödd ruttoptimering. I Sunne
använder alla hemtjänstdistrikt ruttoptimeringssystemet Laps Care. Inom hemtjänsten i
Sunne använder man också mindre bilar i tätorten och större bilar vid transporter i
utkanten av kommunen.
I Alingsås kommun har avfallsavdelningen tillsammans med renhållningen i
Vänersborgs kommun ett projekt som innebär att rutterna skall optimeras både ur
miljö- och ur arbetsmiljösynpunkt. Man planerar nu bland annat att påbörja en
omläggning av distrikten och genomföra en fördjupad ruttplanering i syfte att minska
mängden koldioxidutsläpp från insamlingsfordonen. En samarbetsgrupp från båda
kommunerna intensifierade arbetet under hösten 2011.
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2.7 Fokusområde 7 – Trafikbuller
Omkring 20 % av Sveriges befolkning är utsatta för bullernivåer från trafik som
överstiger fastställda riktvärden, vilket påverkar hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Inom fokusområdet kunde kommunerna arbeta med kommunala vägar genom
inventeringar och åtgärdsplaner. Det var få kommuner som såg trafikbuller som en
prioriterad fråga i förhållande till övriga fokusområden. I många kommuner inom
KUSTOM ansåg man att problemen med buller var större när det gällde industri och
fläktar än med trafiken beroende på att deras invånare bodde i mindre tätorter eller där
det inte var större trafikmängder. Därför har detta fokusområde endast engagerat några
få kommuner.
Lerums kommun startade 2009 projektet ”Åtgärder för minskat buller” med syfte att
färre människor ska störas av trafikbuller. Kommunen har kartlagt buller och undersökt
vilka åtgärder som är möjliga.
I Ale kommun har man inom samhällsplaneringen haft seminarium tillsammans med
Lilla Edet kommun om trafikbuller för att öka kunskapen i kommunerna hos
politiker, chefer och tjänstemän i syfte att genomföra bullerinventering och upprätta en
kommunal bullerpolicy.
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3 Resultat
3.1 Resultatredovisning
Under 2008 gjordes en utvärdering av KUSTOM-arbetet efter projektets första fem år.
3.1.1 Resultat 2003-2007

Som mest deltog 48 kommuner i västra Sverige i kommunsamverkan för trafiksäkerhet
och miljö.
Beslutsfattare

• 90 % agerar i hastighetsfrågor, med ökat engagemang
• Fler positiva till trafiksäkerhetskameror
• Kunskapen om hastighet och krockvåld ökar
• Kunskapen om hastighet och koldioxidutsläpp ökar
• Gång- och cykelvägar för barn prioriteras alltmer av beslutsfattare
Invånare

• Fler än övriga i Sverige är medvetna om risker i trafiken
• Något högre reflexanvändning
• Bilbältesanvändning för män i baksätet är högre
• Bältesanvändningen var tidigare sämre än riksgenomsnittet men är nu lika
Kommuner

• Efterfrågar stöd inom trafiksäkerhet och miljö
• Upplever ett viktigt stöd via KUSTOM
• Vill ha mer styrning och uppföljning
• Inom KUSTOM - Skelleftemodellen, hastighet, fordon med mera
Massmedia

• Skriver om KUSTOM på ett neutralt eller positivt sätt
• Uppmärksammar särskilt alkohol och koldioxid
Vägverket

• Har tidigare använt KUSTOM som kanal in i kommunerna för att hantera ett
stort antal frågor. Med avtalet 2009 – 2010 tydliggjordes arbetet i sju
fokusområden.
Under 2008 fortlöpte arbetet med KUSTOM.
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3.1.2 Resultat avtalsperioden 2009-2011

Det var 34 kommuner som skrev avtal med Trafikverket inför avtalsperioden, men några
kommuner har avslutat samverkan tidigare än 2011.
Resultaten av fokusområden som rapporterats visar att kommunerna har resultat inom:
• Fokusområde 1 – Hastighet; kommunerna har arbetat med projektet Smart fart
i tre steg och minskat hastigheterna och sparat 208 ton koldioxid samt ställt
krav på upphandlade transporter.
• Fokusområde 2 – Barns skolväg med att barnens skolvägar har inventerats och
ofta åtgärdats med fysiska åtgärder så att fler barn kan ta sig fram på egen hand
på ett säkert sätt.
• Fokusområde 3 – Fordon och bränsle; Flera kommuner har gjort
fordonsutredningar, gjort åtgärder inom bränsleområdet och köpt fler
miljöbilar, arbetat med policy utbildat sin personal i EcoDriving.
• Fokusområde 4 – Trafiknykterhet; Alla kommuner har arbetat inom Samverkan
mot alkohol och droger i trafiken, med informationsinsatser riktade till
ungdomar och till sin egen personal. Många kommuner har tagit fram policy
och installerat alkolås samt ställt krav på alkolås i upphandlingarna.
• Fokusområde 5 – Arbetspendling; I flera kommuner har man samarbetet med
folkhälsosidan om satsningar i kommunen för att fler ska gå och cykla.
Samåkning och distansmöten är andra exempel på vad man gjort.
• Fokusområde 6 – Logistik och ruttplanering; Några kommuner har arbetat med
ruttplanering för hemtjänsten och avfallshanteringen.
• Fokusområde 7 – Trafikbuller; De få kommuner som arbetat med trafikbuller
har gjort inventeringar och åtgärdsplaner samt haft informationsmöten.
Kommunerna har sparat 208 ton koldioxid genom Smart fart. Övriga besparingar av
koldioxid har vi inte räknat på sammantaget, såsom att fler har cyklat, gått, haft resfria
möten och att kommunerna har köpt in bränslesnåla fordon som går på förnybara
drivmedel samt arbetat med ruttplanering.
3.2 Erfarenheter och lärdomar
KUSTOM har varit ett flerårigt förändringsarbete med många lärdomar. Några av dem
är:
• Kunskapsstödet till kommunerna med fakta och information om de
transportpolitiska uppdragen i Sverige och vilka argument som kan användas
har ofta upplevts som ett bra stöd i arbetet.
• Paketlösningar – Det behövs konkret stöd för effektiva åtgärder och
kommunerna har efterfrågat beprövade verktyg i ett sammanhang och gärna att
åtgärderna har paketerats. Åtgärdspaketet Smart fart inom fokusområdet
hastighet var därför välkommet.
• Erfarenhetsutbyte mellan kontaktpersoner inom kommunerna har varit viktigt.
• Synliggör framgångsfaktorer: – För kommunens varumärke är det värdefullt att
synas i positiva sammanhang där det blir tydligt vad man gör och vilka resultat
det ger.
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• Genomtänkt plan – utifrån processtänkande – har uppskattats med mål, direkt
och indirekt målgrupp, drivkrafter och strategi, kanaler och forum för att ta upp
frågorna, hinder, genvägar via andra frågor, förmätning och eftermätning samt
redogörelse.
• Förutsättningar med ansvar, roller och mandat i kommunen. Kommunstyrelsen
har ansvar att lägga budget men nämnderna tar egna beslut. KUSTOMs avtal
har ofta skrivits med kommunalrådet. Det är avgörande att veta var frågan
ligger formellt och vem som har mandat att ta beslut, samt var man kan få stöd.
Nollmätningar i en verksamhet kan visa på uppenbara brister som man inte vill
visa upp för andra. Finns det någon ingång till frågorna som ni kan använda?
KUSTOM innebar att gå från projekt till process med att sätta frågorna i system
med uthållighet och samband. Förankra genom att skapa samma bild av vad
som ska göras. Positiv uppmärksamhet är viktigt! Och visa resultaten – då vet
man vad som gjorts!
• Vikten av kommunicera, både inom kommunen och via massmedia lokalt.
• Förändring tar tid och genom att arbeta med frågorna under en lång period har
de i flera kommuner vävts in i det vardagliga.
• Resurser – från att vissa trafikfrågor inte setts som aktuella av kommunerna har
flera av de tidigare KUSTOM-kommunerna idag anställd personal som arbetar
med dem.
3.3 Det som inte utvecklas – det avvecklas
En stor del av arbetet var i starten riktat till allmänheten med dialoger och mötesplatser
med utställningar och arrangemang. Det var viktigt att skapa insikt om att
trafikfrågorna var mer än fysiska åtgärder. Nollvisionen för trafiksäkerhet var basen i
de flesta projekten medan klimatfrågorna växte efterhand.
Arbetet har alltmer kommit in i kommunernas interna arbete för bestående effekter.
KUSTOM-samordnarnas roller har gått från att vara specialister/informatörer till att bli
mer av närsamhällesspecialister och lokala lobbyister.
Förståelse för hastighetsfrågan har ökat, bältesanvändningen i kommunerna har ökat,
alltfler insatser för barns säkra skolgång har gjorts liksom satsningar på att få fler att
cykla.
Genom samfinansiering i kommungrupper och med Trafikverket har flera kommuner
fått resurser för att bedriva arbete inom trafikfrågor som de annars inte hade haft
resurser till. KUSTOM har också bidragit till att man inte lämnar över problemet till
någon annan, utan man ställer krav/motprestation på andra parter också – både internt
och externt.
3.4 Positiva erfarenheter av KUSTOM
har varit ökad kunskap, insikt och ökat samarbete:
• En av många positiva sidoeffekter som KUSTOM-projektet medfört är att
samarbetet överlag har ökat mellan kommuner som gått samman och
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gemensamt anställt en samordnare. Kommunen eller kommungruppen planerar
och genomför arbetet i samverkan med Trafikverket, som även bidrar med
kunskapsstöd till kommunerna.
• Samarbete har även skett över andra kommungränser och med kommuner som
inte haft avtal med Trafikverket.
• Flera kommuner har uttryckt att de genom KUSTOM har arbetat med
trafikfrågor som de normalt sett inte skulle haft utrymme att göra annars.
• Genom att kommunerna arbetar med projekt inom fokusområdena ges kunskap
och insikt om trafiksäkerhet och klimatpåverkan. På så sätt skapas en högre
medvetandenivå som så småningom leder till ett trafiksäkrare och
miljövänligare beteende.
• Genom samfinansiering mellan kommunerna och Trafikverket har man haft en
person som fått arbeta med trafiksäkerhets- och miljöfrågorna fullt ut inom en
kommun/kommungrupp.
• Fler kommuner har upptäckt värdet av att arbeta med frågorna och inrättat nya
tjänster inom trafikområdet hållbara resor och transporter.
3.5 Negativa erfarenheter av KUSTOM
•

Projektupplägget har gjort att det i många kommuner varit tillfälligt anställda
som arbetat med frågan samtidigt som arbetsuppgifterna krävt att man är väl
insatt i varje kommun och har mandat att driva frågorna. För en del personer har
det varit svårt att komma in arbetet, etablera kontakter och få gehör, vilket har
lett till att några kommuner haft stor omsättning på KUSTOM-samordnare utan
kontinuitet.

•

Det har ibland varit otydligt med organisationstillhörigheten och
ansvarfördelningen, även om alla KUSTOM-samordnare varit anställda i en
kommun.

•

Det har i flera kommuner varit svårigheter med att lyfta frågorna till rätt nivå
och rätt enhet inom kommunen. Ibland hade man behövt lyfta projektet till
kommunstyrelsenivå utan att ansvaret för både ekonomi och engagemang låg
kvar på tekniska avdelningarna. Det har medfört svårigheter att förankra
trafiksäkerhetsarbetet så att det blev hela kommunens angelägenhet och att
övertyga dem om att det är till nytta för alla och inte bara en fråga hos tekniska
avdelningen. Om man ska arbeta systematiskt, långsiktigt och framgångsrikt
med trafiksäkerhets- och miljöåtgärder så måste arbetet genomsyra hela
kommunen och inte bara en enskild avdelning.

3.6 Medverkande kommuner 2009-2011
KUSTOM har under den långa perioden, nio år, som satsningen pågått haft kommuner
som medverkat under längre eller kortare tid beroende på hur omfattande stöttning de
haft behov av inom trafiksäkerhet och miljö. Som mest var det samtidigt 48 kommuner
som valde att samverka inom KUSTOM under perioden 2003-2008. För åren 20092011 skrev Trafikverket avtal om de sju fokusområdena med följande kommuner
•

Norra Bohuslän: Tanum, Strömstad, Sotenäs

•

Mellersta Bohuslän: Uddevalla, Lysekil
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•

Dalsland: Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Dals Ed, Åmål

•

Mellersta Älvsborg: Alingsås, Vänersborg, Grästorp, Essunga

•

Kungälv

•

Lerum, Ale

•

Mölndal

•

Mariestad och Skövde

•

Lidköping

•

Mellansjö: Tidaholm, Tibro, Falköping, Hjo

•

Vara

•

Norra Värmland: Munkfors, Hagfors, Sunne, Torsby

•

Västra Värmland: Säffle, Arvika, Eda, Årjäng
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4 Slutdiskussion
Har KUSTOM en bestående effekt eller försvinner effekterna av arbetsinsatserna nu? I
några mindre kommuner har man sagt att utan Trafikverkets stöd är det inte möjligt att
genomföra insatserna på samma sätt.
Flera kommunala representanter har sagt att de nog inte kommer tillbaka till läget före
KUSTOM, eftersom de fått upp frågorna om trafiksäkerhet och miljö på dagordningen
och har ökat medvetenheten om betydelsen av insatser.
I en del kommuner har det bildats arbetsgrupper som troligen består och många
kommuner har gjort fysiska åtgärder i trafikmiljön som också blir bestående. Flera
kommuner har sagt att de kommer att fortsätta arbetet inom valda områden. I ett flertal
kommuner har man också upptäckt värdet av att arbeta med frågorna och inrättat nya
tjänster inom trafikområdet för det fortsatta arbetet inom hållbara resor och
transporter. Inom Västsvenska paketets satsning kommer Göteborgsregionen att
erbjuda kommunerna kring Göteborg att delta i ett motsvarande samarbete för
områdena arbetspendling/nya vägvanor och barns skolvägar. I några fall har
energikontoren tagit en del av frågorna om fordon och bränsle.
Förutom leveranser av åtgärder och resultat under perioden av nio år går delar av
arbetet vidare inom många av de tidigare KUSTOM-kommunerna. Fler än KUSTOMkommunerna har under årens lopp tagit del av satsningarna och medverkat genom
samarbete med KUSTOM-kommunerna. På så vis har KUSTOM fått en vidare spridning
i västra Sverige. KUSTOMs del med skadeförebyggande arbete har även
uppmärksammats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
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Bilaga 1

Mall för handlingsplaner inom KUSTOM 2009 – 2011:

KUSTOM-samordnarna ville ha en mall för handlingsplanerna i KUSTOM och som
stämde med kraven på avrapportering. ”Budget” är inte med eftersom det finns i avtalet
mellan kommunerna och Vägverket/Trafikverket. Även om det var flera rubriker skulle
handlingsplanerna vara kortfattade.
1.

Projektnamn – bra att ange anknytning till respektive fokusområde

2.

Bakgrund/syfte – en problembeskrivning med faktaunderlag och analys,
gärna utifrån situationen för frågan

3.

Mål – en målbeskrivning med förväntat resultat

4.

Målgrupp – det är viktigt att få till en avgränsning med vilka man vill
påverka, för att sedan kunna avgränsa studierna av en tänkt förändring

53

5.

Ansvarig – för att kunna göra åtgärder behöver man klara ut vem som ska
göra vad och vem som ser till att det blir gjort. Bra att även ha med de som
eventuellt är delansvariga, eller fungerar som stöd för genomförandet

6.

Aktiviteter - vilka åtgärder ska genomföras enligt planerna

7.

Före- och eftermätning - föremätning (ex innan info el test av nytt
beteende) och eftermätningar (eftermätning 1: efter testperiod el liknande och
eftermätning 2: 6-12 mån efter testperiod)

8.

Tidsplan - tidsperiod som handlingsplanen omfattar, när, klart senast datum

9.

Metod för uppföljning - hur målet följs upp

10. Status – dokumentation med kontrolldatum så att man vet när aktiviteter är
åtgärdade med datum och signatur
Kommunikationsplan – Hur ska resultatet spridas? Påverkan sker i tre steg:
Steg 1) när man berättar att en förändring ska genomföras, vilket ger en förberedelse.
Steg 2) när man genomför förändringen.
Steg 3) när man berättar om förändringen och sprider resultaten.

54

55

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90
www.trafikverket.se

