
Klimatfärdplan – transporter! 
Cecilia Berg, Falu kommun 

2021-11-11 

 



Falu kommun 

• Cirka 60 000 invånare – 1/3 bor på landsbygden 

• Stor geografisk yta – centralorten Falun i södra hörnet 

• Kommunens lokala service koncentreras kring ”serviceorter” 
• Skolor 

• Vård och omsorg 

• Kommersiell service, 
livsmedelsaffärer,  
företagsservice mm 

• Transporter en viktig funktion 
• Jobb, skola, varor och tjänster 



Vår hållbarhetsresa! 
- Från rörigt och odisciplinerat till systematiskt och effektivt 



Faluns modell för styrning 

• Utgår från Agenda 2030 

• 17 globala mål 

• Fem målområden sammanfattar och 
visar samband 

1. God utbildning till alla 

2. Egen försörjning 

3. Växande näringsliv 

4. Attraktiv boendekommun 

5. Bekämpa klimatförändringen 

 



Vår målsättning: Minskad klimatpåverkan i enlighet 
med de nationella klimatmålen 



Prioriterade Agenda 2030 mål 
under planperioden 



Vi har stort fokus på transportutmaningen 
- 59 procent av utsläppen i Falun kommer från transporter 

Personbilar 
68% 

Lätta lastbilar 
10% 

Tunga lastbilar 
18% 

Bussar 1% 

Övrigt 1% 

Civil sjöfart 1% Vi inser nödvändigheten i att arbeta tillsammans.. 



Utmaningarna adresseras strategiskt 
- Tydliga styrsignaler och motivation 

 

• Agenda 2030  

• Målarbetet 

• 5 processledare 

• Utvecklad planering och uppföljning 

• Sökbara medel 

• Digital lokal koldioxidbudget 

 

 

En digital koldioxidbudget med ClimateVisualizer 

blir en viktig politisk signal till medborgare, 

studenter, civilsamhälle och näringsliv att 

kommunen tar klimatfrågan och den globala 

uppvärmningen på största allvar.  

 



Utmaningarna adresseras strategiskt 
- Genom hållbara upphandlingar i samverkan (Gemensam policy, beslutade målsättningar, kompetenssamverkan, tidig dialog, riktlinje på G)  

 



Utmaningarna adresseras strategiskt  
- Genom framtagning av interna rutiner och riktlinjer för inköp personbilar, lätta lastbilar 

Interna rutiner och riktlinjer samt tids- och handlingsplan 
ska ge förutsättningar för att beställa fordon så att 
effektmålen uppnås 



Konferens 13 oktober: 
 
Block 1 – Gemensam framtidsspaning – vilka hållbara förnybara tekniker ska man satsa 
på? 
 
Block 2 – Den stora investeringen som ska göras, hur ska den triggas och betalas? Vad 
kan de offentliga göra för att driva fram omställningen? 
 
Block 3 – Vilka frågor och osäkerheter står i vägen för er/vår omställning till fossilfritt? 

Bakgrund: 

• Starkt lokalt engagemang och vilja att bidra till omställning i transportsektorn 

• Nykter insikt om nödvändighet att arbeta tillsammans för att nå resultat. 

• Tillsammans minskar vi utsläppen snabbare 

3 spår för fortsatt 
Dialog 

• Starta Transportbranschråd Falun, Borlänge - fokus upphandling, innovation  
• Samverkansprojekt - tank- och laddinfrastruktur tung trafik Falun, Borlänge 
• Samverkansprojekt -  Elektrifieringspilot tung trafik Ludvika – Gävle 

Utmaningarna adresseras strategiskt  
- Lokal klimatsamverkan transporter 



Utmaningarna adresseras strategiskt 
- Möter transportomställningen med laddinfrastruktur 



Utmaningarna adresseras strategiskt  
- Koncernsamverkan genom utvecklingsprogrammet ”Ett smartare Falun” 



Utmaningarna adresseras strategiskt  
-Forskningssamverkan Aktiva skoltransporter 

 
Samhällsutmaningen 
Fysisk aktivitet hos barn behöver öka, aktiva 
transporter påverkar miljön positivt och 
skjutsar färre föräldrar barnen till skolan så ökar 
trafiksäkerheten. Det är föräldrarna som 
bestämmer hur barnen tar sig till skolan och 
föräldrar är rädda om sina barn och gör sitt val 
utifrån detta.  
 
Projektet bygger på promotion, vi vill locka och 
engagera barn att använda aktiva 
skoltransporter och inte hindra föräldrar att 
skjutsa dem 
 
• 17 samarbetspartners 
• 5 arbetspaket 
• Arbetspaket 4 – utvärdera innovationens 

effekt på barns fysiska aktivitet. 
• Tryggt, Roligt, Enkelt 
• Främja aktiva transporter! 
 
 
 



Frågor? 


