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Slutsatser

Under en serie möten och workshoppar under sep-okt 2021, har Kalmar kommun och 
Stockholm Environment Institute (SEI) diskuterat vilken samhällsnytta kommunens 
nya mobilitetsstrategi förväntas bidra till i ljuset av de globala hållbarhetsmålen under 
Agenda 2030. Till hjälp för att förstå detta, har deltagarna använt sig av verktyget Agenda 
2030-kompassen. Arbetet har också syftat till att identifiera hur mobilitetsstrategin kan 
vässas för att ytterligare stärka samhällsnyttan. Nedan presenteras några av de viktigaste 
slutsatserna som detta arbete har lett fram till: 

Klimat och miljö (Mål 13 samt 15). Kalmar kommuns mobilitetsstrategi förväntas bidra 
till såväl minskad klimatpåverkan samt förbättrad miljö genom en större andel gång, cykel 
(GC) samt kollektivtrafik (KT) och utvecklad infrastruktur för fossilfri fordonsflotta. 

Målsättningen är att den utvecklade GC samt KT kommer att bidra till en ökad rörelse hos 
kommuninvånarna och att fler grönytor etableras. Detta förväntas sammantaget leda till 
bättre hälsa och ökad trafiksäkerhet (Mål 3). Några av mobilitetsstrategins viktigaste 
bidrag är vidare målsättningen att den ska inkludera samtliga grupper: förutom män och 
kvinnor även barn, äldre och funktionsnedsatta. Därigenom förväntas den också bidra till 
såväl ökad jämställdhet som jämlikhet (Mål 5 och 10).

Många goda idéer lyftes fram för hur GC samt KT kan göras mer attraktiv för kommunens 
invånare. Detta inkluderade väl planerade GC-stråk med mycket grönska, cykelguider, 
cykelparkeringar, vädersäkrade hållplatser och att integrera utbildnings- och kulturinsatser 
i KT (Mål 3 och 4).
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Deltagarna diskuterade också vikten av att planera staden för att minska behovet av 
mobilitet (framför allt bilberoende sådan). 15-minuterstaden, ett koncept som innebär 
att alla stadens invånare kan uppfylla de flesta av deras behov inom en kort promenad 
eller cykeltur från sina hem, och samlokalisering av aktiviteter var en viktig utgångspunkt 
(Mål 11). Transportarbetet kan minimeras givet att alla behov möts – våga tänka bort, och 
våga dimensionera ”lagom” i övergripande strategier om vad som behöver byggas och vad 
som ska premieras (parkeringstillstånd bara varannan dag etc.) (Mål 11).

Mobilitetsstrategin ses vidare som en möjlighet att gynna dem som idag har låg mobilitet 
(pga avsaknad av bil och bristande kollektivtrafikstäckning) samt uppmuntra dem som idag 
reser med bil att resa mer miljösmart. Mobilitetsstrategin har härigenom möjlighet att bidra 
till ett mer inkluderande och mer jämställt samhälle genom att inga grupper förhindras 
i sin mobilitet eller lämnas utanför (Mål 10). Detta inkluderar att tillgodose att tillgången till 
mobilitetstjänsterna inte görs alltför teknikberoende (t.ex. smarta telefoner för biljettköp och 
hållplatsinformation, kartor etc.) och att landsbygden kopplas ihop väl med städerna.

Samverkan – Hållbar mobilitet genom samverkan med föreningar, företag, andra 
kommuner, Trafikverket samt forskningen var ett återkommande tema i diskussionerna 
kring möjliga lösningar för att få idéer på plats (Mål 17). Flera aspekter kopplade till 
hållbar turism lyftes också fram, där samverkan med andra kommuner och möjligheten 
att inkludera vattenburen mobilitet framhölls som angelägen (Mål 8 och 12).

Ny stadsplanering som binder ihop stadens olika delar samt staden med den omgivande 
landsbygden och grannstäderna förväntas gynna Kalmarregionen ur ett företags- och 
arbetsmarknadsperspektiv (Mål 8 och 11). Detta kommer stärka möjligheterna till 
positiv samverkan med många olika aktörer. Lokalisering av olika samhällsaktiviteter och 
nya trafikstråk behöver därför planeras, inte minst för kollektivtrafiken. Anpassade 
kollektivtrafikslösningar krävs beroende på vilken infrastruktur som redan finns på plats 
eller behöver nyetableras, inklusive fossilfri laddinfrastruktur. Genom denna planering kan 
kommunen behöva väga in var folk jobbar, handlar, har aktiviteter, och bor, samt gällande 
mobilitet var man laddar sitt fordon eller tankar biogas. Planfrågorna rör dels centralortens 
stadsdelar, men också förbindelser med kringliggande landsbygd, inpendling från alla 
väderstreck, och då också förbindelser med andra centralorter. 

Mobilitetsstrategin sågs också som viktig ur ett klimatanpassningsperspektiv (Mål 13), 
där bättre samordning för extremvädersskydd och stadsplanering med gröna och blå 
ekosystemtjänster (parker och våtmarksområden) som kan hantera t ex skyfallsregn 
möjliggörs. Att tänka nytt är lättare vid nyetablering, men på lång sikt kan även etablerade 
områden (behöva) förändras (speciellt i ett klimatanpassningsperspektiv). 

Nudging var ett annat återkommande tema och då bland annat kopplat till en identifierad 
risk för polarisering mellan olika grupperingar, framför allt kopplat till de grupper som 
uppvisar störst bilberoende (kopplar till Mål 11, 12 och 13). Flera förslag lyftes fram för 
hur kommunen kan verka för att locka dem som ofta och av olika skäl inte fullt ut (eller 
alls), är med på hållbarhetståget att bli delaktiga i den nya mobilitetsstrategin (något 
som kommer att krävas för att nå målen och för att nå acceptans). Tekniklösningar och 
sociala innovationer för att uppmuntra till beteendeförändringar nämndes, samt diverse 
kommunikationssatsningar. 

Vikten av att Kalmar kommun verkar som förebild genom hållbar upphandling lyftes 
också fram (Mål 12). Detta arbete bör inkludera LCA (livscykelanalyser) såväl bakåt (vad 
värdekedjan fram till en använd produkt har för fotavtryck) som framåt för att möjliggöra 
minimering/optimering av underhåll av t.ex. fordon och infrastruktur genom att förlänga 
deras livslängd (s.k. performance economy). 
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1 Introduktion

Agenda 2030-kompassen är ett verktyg som utvecklats under ledning av Stockholm 
Environment Institute (SEI) och Jernkontoret för att öka olika samhällsaktörers förståelse för 
hur de kan arbeta för ökad samhällsnytta i linje med de globala målen under Agenda 2030. 

Under hösten 2021 har Kalmar kommun och SEI genomfört en serie digitala workshoppar 
och möten för att tydliggöra hur en kommunal aktör som Kalmar kommun kan arbeta med 
verktyget Agenda 2030-kompassen för att bättre förstå vilken samhällsnytta de kan bidra 
till genom den mobilitetsstrategi de har under utveckling. Det övergripande projektet leds 
av Jernkontoret och finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska 
material under Vinnova. Förutom SEI involveras andra partners såsom MIT Center for 
Collective Intelligence samt företaget Swedwise.

Kalmar kommun har genom detta samarbete fått möjlighet att testa en beta-version 
av kompassverktyget innan dess lansering och har genom sin medverkan även gett 
projektteamet värdefull återkoppling på vad som kan förbättras innan projektet avslutas 
i november 2021. I den här arbetsrapporten sammanfattas de frågeställningar och 
övergripande resultat som detta projektsamarbete utmynnade i.
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2 Specifikation av strategi och frågeställning

2.1 Bakgrund
Kalmar växer och har därför en ny mobilitetstrategi under utveckling som kopplar an 
till kommunens stadsutvecklingsfrågor, såsom befolkningstillväxt, näringsverksamhet, 
invånarnas hälsa, den fysiska utformningen av byggnation, infrastruktur och 
omställningen till ett hållbart samhälle osv. Kalmars målsättning är att uppnå 60-40 
procent i färdmedelsfördelning till 2035 (60 procent gång/cykel och kollektivtrafik och 40 
procent bil). Målsättningen behöver vidare brytas ner till handlingsplaner och indikatorer 
för uppföljning. För att uppnå målsättningen har Kalmar kommun avsikten att identifiera 
lågt hängande frukter och studera vilka insatser som förväntas ge vilka effekter. 

2.2 Syfte 
Målsättningen med att testa 60-40 strategin gentemot Agenda 2030-kompassen är 
att Kalmar kommun bättre vill förstå vilka effekter en färdmedelsfördelning på 60-40 
till 2035 skulle ha på de globala målen jämfört med en linjär utveckling (Business as 
Usual, BAU). Den frågeställning som legat till grund för de två halvdags-workshoppar 
som genomförts är (se bilaga 1 för fler detaljer): 

Hur kan mobilitetstrategin vidareutvecklas för att bidra till ökad  
samhällsnytta inom ramen för Agenda 2030. 

2.3 Nyckelparametrar
Följande nyckelparametrar användes som utgångspunkt för workshopens diskussioner:

Nuläge 2021: 70 000 invånare, 15 000 kollektivtrafikresor per dygn, 40 % av 
kollektivtrafikresorna går längs Norra vägen, 57 % kör bil.

Prognos 2035: 85 000 invånare. Dagens 36 000 bilar blir 47 500 med BAU

Begränsningar: Fyra infartsleder som redan idag är tidvis hårt belastade, idag saknas 
mötesspår och spårkapacitet på Kalmar C (tåg).

Mobilitetsstrategin kännetecknas vidare av följande:

• Universell: Kalmar kommun utgår från principen om universell utformning 
vilket i grunden är en rättighets- och jämlikhetsfråga, Visionen är ett Kalmar för 
alla. Transportsystem ska vara tillgängligt, miljöer ska vara hinderfria och ge goda 
förutsättningar för olika trafikslag.

• Barnperspektiv: Transportsystemet ska utgå från barns perspektiv och behov av 
trygga, tydliga och säkra skolvägar.

• Samverkan: Kalmar kommun ska samverka med berörda aktörer för att stärka 
infrastrukturen för förnybara drivmedel. Kontinuerlig omvärldsbevakning kring 
miljöfordon, tekniska innovationer och förnybara drivmedel är utgångspunkten för 
kommunens utveckling i en hållbar färdriktning.

• Tillväxt: Transportsystem ska möjliggöra ett ökat resande där ett större antal 
människor kan förflytta sig på ett yteffektivt sätt utan att miljöbelastningen ökar.

• Föredöme: Kalmar har som ambition att vara bland de 20 främsta kommunerna i 
Sverige i omställningen till ett fossilbränslefritt klimatneutralt samhälle till 2030.
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2.4 Beskrivning av samhällskontexten

1 Weitz, N. m.fl. (2018), Towards systemic and contextual priority setting
for implementing the 2030 Agenda, https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0 

Kalmars mobilitetsstrategi applicerades i en svensk kontext (Weitz m.fl, 2018)1. Figur 
1 visar var Sverige redan är på god väg att uppfylla Agenda 2030-målen och för vilka 
mål ytterligare insatser behöver göras. Här framgår t.ex. att Sverige har en positiv 
utveckling i korskopplingen mellan mål 7 och 8 samt 9 och mellan mål 12 och 15 samt 
en överlag negativ utveckling i korskopplingen mellan mål 6 och 7 samt mål 11 och 15.

För att säkerställa att alla deltagare hade en gemensam övergripande förståelse 
för vad som kännetecknar Kalmar kommuns lokala svenska kontext, fick deltagarna 
i uppgift att inför den första workshopen specificera och diskutera internt vad som 
kännetecknar den lokala kontexten kopplat till varje mål. Detta för att dels förstå om 
den lokala kontexten i några avseenden avviker från den nationella kontexten, dels 
för att lyfta fram eventuella lokala kännetecken som är viktiga för att kunna göra 
en realistisk bedömning av hur mobilitetsstrategin påverkar de globala målen i den 
lokala kontexten. 

Från detta arbete framkom bland annat att Kalmar kommun (se bilaga 1 för fler 
detaljer):

 
Figur 1. Agenda 2030-kompassens kontextmatris för Sverige.

https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0
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• kännetecknas av en stor del landsbygd där en välfungerande infrastruktur anses 
vara av stor vikt

• lägger stort fokus på arbete för att barn och unga ska kunna röra sig fritt och säkert i 
samhället

• är en modellkommun inom jämställdhetsintegrering

• har ett flertal vattenskyddsområden som behöver skyddas då bristsituationer tidigare 
uppstått kring vattenförsörjningen, bl.a. eftersom Kalmar län ligger i regnskugga från 
småländska höglandet

• är att betrakta som särskilt känslig för översvämningar och behöver planera för en 
höjd havsnivå om minst 2,8 m säkerhetsnivå mot dagens normalvattenstånd

• har en högre andel nyregistrerade ”miljöbilar” (el, biogas, hybrid) än genomsnittet för 
Sverige, bl.a. tack vare att tre biogastankställen redan etablerats (snart fyra) samt 
publika laddstolpar på sex platser (kommunen saknar dock beslut om kommunal 
laddinfrastruktur)

• har en ambition om att fortsätta vara en välbesökt turistort

• har ett cykelbibliotek med ellastcyklar 

• är en av 23 svenska kommuner som ska leda omställningen mot klimatneutrala 
städer till 2030 med hjälp av ett särskilt ramverk där mobilitet är en av sex områden 
(Viable cities) 

3 Metodbeskrivning

Den process som tillämpades för att testa den valda strategin mot 2030 Agendans 
målsättningar med hjälp av kompass-verktyget illustreras genom Figur 2 nedan. Block 
A genomfördes före de två halvdagsworkshopparna genom en serie förberedande 
möten mellan Kalmar kommun och SEI. Block B och C genomfördes under en första 
halvdags-workshop. Deltagarna fick ett antal uppgifter i hemläxa och möttes därefter 
igen för att genomföra block D under en andra halvdags-workshop. Efter att ha gått 
igenom dessa steg träffades Kalmar kommun och SEI igen för en avslutande reflektion 
och diskussion kring nästa steg i processen.

Processen och hela projektet har kännetecknats av en så kallad co-creation process 
där tanken har varit att deltagarna (se avsnitt 8) förutom att gemensamt formulera 
den strategi som ska testas, även bidrar till vidareutvecklingen av såväl processen 
som själva verktyget. Detta har bl.a. gjorts genom en avslutande SWOT-analys, två 
webbaserade utvärderingsenkäter (en efter varje halvdagsworkhop) samt två intervjuer 
med Kalmar kommuns kontaktperson (såväl inför som efter hela workshopprocessen). 
Resultaten från dessa enkäter och intervjuer kommer även att ligga till grund 
för en kommande forskningsartikel.
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3.1 Kompetensbehov
Inom ramen för det förberedande arbetet uppmanades Kalmar kommun att fundera 
över om ytterligare kompetenser som behövde bjudas in till att medverka i processen 
(antingen före eller under del-workshopparna) eller om gruppen antogs besitta den 
kompetens som ansågs nödvändig för att förstå strategins relevans och möjliga 
påverkan på de globala målen. 

Inga ytterligare specifika kompetensbehov identifierades utöver de tilltänkta deltagarna 
inför workshopen. På en övergripande nivå specificerade Kalmar kommun att 
deltagarna behövde ha en god förståelse för Kalmar kommuns socioekonomiska 
nuläge i ett geografiskt perspektiv samt för kommunens lokala utmaningar i ljuset av 
2030 Agendan (se bilaga 1).

4 Beskrivning av workshop-processen

4.1 Bedömning av strategins påverkan på de globala målen 

Urval av relevanta hållbarhetsmål
De 17 globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Att gå 
igenom alla mål med samma noggrannhet skulle emellertid innebära en omfattande 
tidsinsats och ett alltför brett fokus inför de kommande diskussionerna och strategiska 
bedömningarna. Under workshopens första halvdag (6 oktober) ombads därför 
deltagarna att som ett första steg (se steg 5 i Figur 2) bedöma vilka av de 17 globala 
målen som har mest relevans för Kalmar kommuns mobilitetsstrategi. Genom att 
koncentrera diskussionerna på de mål som bedöms mest relevanta, får deltagarna 

Figur 2. Illustration av arbetsprocessen genom Agenda 2030-kompassen
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genom kompassverktyget i ett senare skede (se steg 13 i Figur 2) hjälp att identifiera 
viktiga korskopplingar även med andra mål (se vidare avsnitt 4.3).

I workshopens första övning diskuterade och argumenterade deltagarna för vilka globala 
hållbarhetsmål (SDG:er) som hade mest relevans för mobilitetsstrategins direkta effekter 
på målen. Denna övning resulterade i att följande nio hållbarhetsmål prioriterades för 
fortsatta diskussioner inom ramen för workshopen: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 och 15 (se bilaga 
2 för vidare detaljer). 

2 Nilsson, M. et al (2018) Mapping interactions between the sustainable development goals: lessons learned and 
ways forward, https://doi.org/10.1007/s11625-018-0604-z

Deltagarnas samlade bedömning
Efter att deltagarna enats om vilka av de globala hållbarhetsmålen gruppen skulle arbeta 
vidare med, uppmanades deltagarna att med hjälp av verktyget göra en individuell 
bedömning av mobilitetsstrategins direkta effekter på dessa mål. För att göra denna 
bedömning användes en 7-gradig skala från -3 till +3 som illustreras i Figur 3.

Figur 3. Den 7-gradiga skala som används för bedömning av en strategis direkta effekter på de globala 
hållbarhetsmålen i en given kontext (efter Nilsson m.fl. 2018)2.

 

3 Strongly promoting 
2 Moderately promoting 
1 Weakly promoting 
0 No influence 
-1 Weakly restricting 
-2 Moderately restricting 
-3 Strongly restricting 

 

https://doi.org/10.1007/s11625-018-0604-z


9 Mobilitetsstrategi för Kalmar kommun 

Denna övning gjordes i två omgångar (se steg 7 och 10 i Figur 2). Resultatet från den 
första omgången diskuterades gemensamt och deltagarna fick därefter motivera den 
gradering de valt. Efter att ha lyssnat in varandras argument kring den gradering som 
gjorts, inbjöds deltagarna att revidera sin initiala bedömning om de fann det motiverat. 
Det resulterade i det genomsnittliga resultat som presenteras i Figur 4 nedan. Här 
framgår att åtta mål överlag graderades positivt medan ett mål graderades negativt. 
Mobilitetsstrategin bedömdes ha störst positiv påverkan på mål 3 om bättre hälsa och 
mål 11 om hållbara städer med en gradering på drygt +2,5. Mål 13 om klimatförändringar 
bedömdes som cirka +1,5 medan övriga mål hamnade på omkring +1 i genomsnitt. Mål 15 
om ekosystem och biologisk mångfald bedömdes påverkas negativt med cirka -0,5.

Figur 4. Deltagarnas genomsnittliga gradering på de nio målen som stod i fokus under workshopen utifrån skalan +3 till -3 (se skalan i Figur 3).

 

4.2 Direkta effekter
Härefter fick deltagarna i uppgift att med stöd av den digitala plattformen MURAL fundera 
över vilka direkta, såväl positiva som negativa effekter mobilitetsstrategin kan tänkas 
ha på de utvalda målen. De fick också ge förslag på vad som skulle kunna göras för att 
förbättra utfallet för att nå största möjliga samhällsnytta (se resultatbeskrivning avsnitt 5). 
Denna övning lades upp som en så kallad think-write-share övning där deltagarna först fick 
fundera några minuter och därefter skriva ner sina förslag på digitala post-it lapp. Sen fick 
alla deltagarna presentera en lapp i taget för varandra. 

En bit in i denna övning avslutades den första delen av workshopen. De mål deltagarna 
inte hunnit diskutera gemensamt blev hemläxa till nästa workshoptillfälle, ca 10 dagar 
senare (15 oktober). Deltagarna fick också möjlighet att konsultera någon av facilitatorerna 
ifall det uppstod några frågetecken eller fanns behov av stöd under hemuppgiftens gång. 
Workshopens andra del inleddes med en genomgång av deltagarnas hemläxa. 



10 Agenda 2030-kompassen

Figur 5. Indirekta effekter. Illustration av korskopplingar (akupunkturpunkter) mellan de globala målen som ett resultat av mobilitetsstrategins 
bedömda effekter. Den vänstra matrisen visar samtliga akupunkturpunkter och den högra de mål som deltagarna arbetade vidare med under 
workshopen efter att de med lägst påverkan filtrerats bort (för att förenkla). 

 
 

4.3 Indirekta effekter
Efter att ha bedömt mobilitetsstrategins direkta effekter på nio utvalda globala mål, 
låg fokus under workshopens andra halvdag på att använda Agenda 2030-verktyget 
för att illustrera och diskutera de indirekta effekterna av strategin på samtliga 
hållbarbarhetsmål (steg 12-16 i Figur 2). Dessa indirekta effekter benämns korskopplingar 
eller akupunkturpunkter och var dessa uppstår påverkas bland annat av den kontext 
som strategin tillämpas på, i detta fall Sverige, och hur landet ligger till för att uppfylla de 
globala målen (oaktat den strategi som testas). För att ta ett konkret exempel så skulle 
elbilar i Sverige överlag bidra till positiva effekter på de globala målen medan elbilar i 
Polen med en till största del fossilbaserad elkraft skulle generera flertalet negativa effekter. 

Mobilitetsstrategins indirekta effekter och akupunkturpunkter illustreras i Figur 5, där grönt 
representerar positiva korskopplingar och rött negativa. Storleken på prickarna illustrerar 
den genomsnittliga positiva samt negativa graderingen. Ju större grön/röd prick desto 
positivare/negativare koppling. Den vänstra bilden i Figur 5 visar de samlade indirekta 
effekterna. Eftersom det inte var möjligt att inom ramen för den gemensamma workshopen 
gå igenom samtliga mål, filtrerades de akupunkturpunkter med störst bedömd positiv och 
negativ påverkan fram. De mål deltagarna arbetade vidare med illustreras genom den 
högra bilden i Figur 5.

Utifrån den matris som härigenom filtrerades fram (se högra bilden i Figur 5), enades 
gruppen om att arbeta vidare med följande korskopplingar:
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Med stöd av verktyget MURAL fick deltagarna i uppgift att fundera över vilka 
dynamiska effekter som kan tänkas ligga till grund för att dessa positiva eller negativa 
korskopplingar kan ha uppstått, samt förslag på vad som kan göras för att förbättra 
utfallet för ökad samhällsnytta (se vidare resultatbeskrivning avsnitt 5). Även denna 
övning lades upp som en think-write-share övning där deltagarna först fick fundera 
några minuter och därefter skriva ner sina förslag på en digital post-it lapp. Sen fick alla 
deltagarna presentera en lapp i taget för varandra.
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5 Resultat

I detta avsnitt sammanfattas de styrkor, svagheter samt övergripande förbättringspotential 
för ökad samhällsnytta som deltagarna identifierade under workshopprocessen och som 
beskrivits i avsnitt 4.2 och 4.3. 

Bilaga 2 innehåller en detaljerad sammanställning av vilka direkta positiva och negativa 
effekter deltagarna uppskattade att mobilitetsstrategin kommer att ha på de nio utvalda 
globala målen, samt förslag på vad som kan göras för att genom strategin bidra till ökad 
samhällsnytta genom att stärka de positiva effekterna än mer och minimera de negativa.

5.1 Styrkor
Mobilitetsstrategin med förändrad färdmedelsfördelning förväntas skapa följande positiva 
effekter:

A. Förbättrad folkhälsa

• Genom ökad andel invånare som går, cyklar eller använder kollektivtrafik (KT)

• Renare luft och mindre buller ger bättre luft och mindre bullerstörningar

• Trafikrelaterade skador förväntas minska

• Bilfria områden ger bättre utrymme för grönytor och mötesplatser som stärker 
invånarnas känsla för platsen vilket förväntas öka välmåendet och göra det säkrare för 
barn, gamla och övriga invånare att vistas i stadsrummet 

B. Ökad trygghet och jämlika resmönster

• Större utrymme för gång och cykel (GC) och KT minskar attraktiviteten för bilen som 
färdmedel och möjliggör mer jämlika resmönster mellan män och kvinnor samt olika 
socio-demografiska grupper

• Ökad användning av GC och KT ökar tryggheten genom att fler vistas i stadsrummet 

• Bättre planerade utrymmen för GC och KT gör det enklare att få ihop livspusslet (i 
större utsträckning för kvinnor som i mindre utsträckning kör egen bil och samtidigt ofta 
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har större ansvar för familj/hem

C. Stärkt utveckling av förnyelsebar energi

• Mobilitetsstrategin förväntas bidra till utvecklingen av förnyelsebar energi vilket kommer 
att snabba på samhällets omställning till förnyelsebar energi

• Denna utveckling bidrar i sin tur till ökad kunskapsnivå och förväntas leda till önskade 
beteendeförändringar mot mer hållbara resvanor bland kommunens invånare och företag

D. En attraktiv och växande företags- och arbetsmarknadsregion

• Mobilitetsstrategin förväntas stärka arbetsmarknadsregionen genom att bättre 
koppla samman kommunens företag och invånare, såväl inom kommunen som med 
grannkommuner

• Att kunna erbjuda smart mobilitet är även något som förväntas öka efterfrågan för 
Kalmar som turismkommun

E. Ett smartare planerat samhälle

• Förbättrad tillgänglighet till kultur- och servicefunktioner för alla invånare och företag

• Mobilitetslösningar anpassade efter olika behov som ökar inkludering och minskar 
segregationen

• Mer levande och tryggare stadskärna

F. Minskad klimatpåverkan och förorenande utsläpp

• Förbättrade möjligheter till GC och KT minskar klimatpåverkan och luftföroreningar

• Minskade kostnader för klimatanpassning

G. Grönytesatsningar

• Optimering av markresurser möjliggör nya grönytor

• Minskning av klimatpåverkande utsläpp och luftföroreningar stärker den biologiska 
mångfalden 
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5.2 Svagheter / risker
Mobilitetsstrategin kan medföra följande risker för negativa effekter med förslag på hur 
dessa kan minimeras:

Risker Möjliga förbättringsåtgärder

H. Polarisering
• Bilburna medborgare protesterar mot försämrade och dyrare 

mobilitetslösningar
• Grupper av medborgare som känner bilskam
• Ökade skillnader mellan kvinnor och män
• Skapar frågetecken kring hur strategin förhåller sig till flygets stora 

utsläpp

• Cykelguider och kulturell utsmyckning
• Subventionerad kollektivtrafik
• Förlägg mansdominerade arbets-platser längs med 

GC och KT-stråk
• Kommunicera vinsterna med hållbara resval

I. Fler trafikolyckor
• Fler oskyddade trafikanter ute i trafiken
• Cykel- och halkolyckor

• Dubbdäckskampanjer (cykel) och väderskydd

J. Kollektivtrafikträngsel som ökar smittspridning
• Covid-pandemin har tydligt demonstrerat vikten av att hålla 

avstånd av omsorg för den egna och andras hälsa

K. Efterfrågan på förnyelsebar energi större än tillgången
• Ökar import och användning av ”ful-el”
• Även fossilfri energi är en form av resursutnyttjande
• Satsningar på teknik som har kort livslängd försämrar miljönyttan i 

det längre perspektivet

• Samarbete med forskningen
• Beteendepåverkan – påverka resan innan den sker
• Integrera perspektiv från livscykelanalyser (LCA) för 

att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar

L. Platsbrist
• Smart mobilitet och infrastruktur kräver plats – risk för 

överbelastning på redan hårt trafikerade sträckor
• Risk att kommunen delas upp
• Konkurrens om arbetstillfällen
• Risk att turismen minskar om svårt resa med bil

• Samarbete med hela regionen
• Gör det möjligt att ta med cykeln på bussen
• Göra det lätt att göra rätt
• Samarbete med forskningen

M. Exkluderande
• Tidtabeller planeras utifrån 8-17 arbetare
• Ökade kostnader för kollektivtrafiken vilket minskar jämställdheten
• Smart mobilitet anpassad för datorvana
• Ökad otrygghet med längre bussar

• Kommunicera bättre för att öka acceptansen samt för 
att förstå användarna (inkl. kvalitativa studier genom 
sociala kompassen)

• Planera för trygghet på fordonen
• Främja samarbeten med civilsamhället, kultursektorn, 

företag m.fl.

N. Fokus på staden och tätorterna
• Motsättningen mellan stad och landsbygd förstärks

• Framhäv hur landsbygden ska bli levande 
• Skapa incitament för boende på landsbygden att 

kunna pendla och samåka
• Arbeta för universell utformning

O. Resenärer som använder GC samt KT sämre rustade mot 
extremväder

• Planera en flexibilitet i KT så att den kan ta fler 
passagerare vid dåligt väder

• Planera för dörr-till-dörr-lösningar

P. Nya ytkonfliker
• Konflikter kring prioriteringen av plats kopplat till områden med stor 

biologisk mångfald
• Utbyggnad av el-energi påverkar ekosystemet

• Prioritera återställning samt nya grönområden i alla 
infrastrukturprojekt

• Kommunicera bättre – vi är alla mobilister
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5.3 Förbättrings- och utvecklingspotential 
Trots att mobilitetsstrategin bedöms ha många fördelar när det gäller att skapa 
samhällsnytta jämfört med business as usual, fastslogs att det fortfarande finns 
potential att ytterligare förbättra och vidareutveckla såväl strategin som den omgivande 
samhällskontexten. Medan några förbättringar har föreslagits ovan som respons till de 
direkta risker som lyftes fram, diskuterade deltagarna även var det finns potential att 
ytterligare förbättra den indirekta påverkan som deltagarna identifierade, för därigenom 
maximera den samhällsnytta mobilitetsstrategin kan bidra till:

Identifierad förbättringspotential för mål med positiva korskopplingar

Vikten av att strategin når alla grupper, inte minst dem som i dagsläget rör sig begränsat i 
stadsrummet - ökad delaktighet via nudging och samarbeten

• Prioritera områden med lägre socioekonomisk status så dessa människor känner sig 
sedda och betydelsefulla 

• Planera mobilitetslösningarna så att de fungerar väl även för medborgare som inte har 
tillgång till smart teknik

• Utveckla samverkansformerna med olika aktörer, t.ex. lokala föreningar och kändisar 

Förena mobilitetsnytta med andra nyttor genom aktiv lärande under restid

• Arbeta med initiativ kring utbildningsinsatser i KT - möjliggör lärande under färd i 
kollektivtrafiken, t.ex. läxläsning, högläsning, rörelsecoacher m.m.

Vinster med att koppla ihop mobilitet med möjliga hälsobringande effekter

• För ökad säkerhet - utbilda trafikanter kring rättigheter och skyldigheter i trafiken

• För att attrahera fler cyklister - etablera cykelbibliotek och delningstjänster samt 
cykelguider och säkra cykelparkeringar. 

• Subventionera kollektivtrafikresor för vissa grupper under specifika perioder, t.ex. 
sommarkort för barn och unga.

Samverkan med olika aktörer

• Samverka med företag för att etablera bekväma duschmöjligheter för cyklisterna på 
arbetsplatserna och att minska parkeringsnormerna för bil. 

• Inför bonus till medarbetare som pendlar hållbart och erbjud cykelservice.

• Etablera närmare samarbete med Trafikverket 
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Förbättringspotential för mål med negativa korskopplingar

Minska behovet av resor - flerfunktionalitet för byggnader och geografiska områden:

• Planera för ”15-minutersstaden” där medborgarna har nära till serviceutbudet m.m.

• Möjliggöra för fler arbetsplatser att erbjuda distansarbete för anställda 

• Minska andelen asfalterad mark och arbeta för utökad ”grönifiering” (genom t.ex. gröna 
tak/sedumtak på t.ex. hållplatser)

Upphandlingskrav och samverkan med näringslivet för smartare logistik

• Ställ krav på fossilfria transporter i alla upphandlingar

• Arbeta med LCA inte bara bakåt i värdekedjan utan även framåt för att beakta 
produkters livslängd

• Jobba med ”grön” asfalt och betong för minskad klimatpåverkan

• Främja återbruk och återvinning genom hela inköpsprocessen

• Utveckla samverkan med näringslivet kring t.ex. byggtransporter

• Etablera system för återvinning av bilbatterier

Havet/vattnet som en lockande mobilitetsresurs för både lokala invånare och turism 

• Lyfta frågan om fossilfri havsbaserad trafik och säkerställ att sjömackarna erbjuder 
förnybara drivmedel

• Ta hjälp av LNU och undersök möjligheterna att inspirera Kalmar hamn att bli en hållbar 
hamn samt anpassa kajer för den förväntade havsnivåhöjningen. Lobba för skärpt 
lagstifning kring båtnäringen, gärna i samverkan med andra

• Tillgängliggöra forskningen om Sveriges påverkan på Östersjön för kommunens 
medborgare 

• Bygga ut laddinfrastrukturen i turiststråken – samverka med turismsektorn för att 
marknadsföra detta samt med andra kommuner så att Kalmar inte blir den enda 
kuststräckan som kan erbjuda förnybara drivmedel
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6 Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och 
risker (SWOT)

Som avslutning på de två halvdagsworkshopparna fick deltagarna reflektera över hur de 
upplevde såväl processen som kompassverktyget samt de resultat som framkommit. Detta 
gjordes genom en gemensam SWOT-analys (SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats) i online verktyget MURAL. Som framgår av Bilaga 3 var styrkor det fält i 
fyrfältsmatrisen för vilket det genererades flest post-its och ledde till en längre diskussion. Här 
framkom följande: 

Styrkor/ Strengths

En styrka ansågs vara att processen främjade det kollektiva tänkandet genom att ge 
möjlighet att tillsammans fundera, reflektera och diskutera mobilitetsstrategins potentiella 
kopplingar på olika hållbarhetsmål. Härigenom kunde man också skapa en samsyn kring 
Agenda 2030 över kommunens olika förvaltningar.

Det framfördes också att Agenda 2030-verktyget i sig, med stöd av processen, visat sig 
vara ett värdefullt instrument för SDG samverkan över förvaltningsgränser inom Kalmar 
kommun. Det slogs fast i sammanhanget att tvärsektoriella beslut och processer blir 
mångfalt bättre än ensidiga som fattas inom en förvaltning eller sektor. Kompassen 
uppskattades också p.g.a. dess bredare ansats vilken möjliggjorde en analys inom ramen 
för en komplex verklighet och en lika komplex Agenda 2030 process. 

En annan fördel med denna form av samskapande och gränsöverskridande process var 
att den ger nya insikter och kunskaper hos dem som deltar. Det påpekades att en kommun 
behöver denna form av samskapande och kollektiva lärande och att det inte ges så mycket 
tillfällen till informellt, förvaltningsöverskridande samarbete i vardagen . 

Att inom ramen för projektet få tid och utrymme, och ta sig tid att verkligen fundera över 
kopplingarna mellan de globala målen tillsammans med kollegor, var en annan positiv 
kommentar i sammanhanget. Tidsaspekten utgör en utmaning i det dagliga arbetet 
inom kommunen.

Det gjordes också positiva utlåtanden om det innehållsmässiga bidraget till kommunens 
arbete med mobilitetsstrategin. Det ansågs bl.a. fördelaktigt att genom workshopparna och 
användningen av verktyget kunna identifiera konkreta och detaljerade förslag på en rad 
förbättringar på strategin. 

En ytterligare fördel rörde kvalitetssäkringen av kommunens strategiarbete ur ett Agenda 
2030 perspektiv. Projektet har inneburit en unik möjlighet att testa mobilitetsstrategin 
i kompassverktyget och sågs därigenom som ett sätt att kvalitetssäkra den 
inför kommande arbete.

Det framfördes också positiva ordalag om själva workshopformatet. Det uppskattades att 
processen var uppdelad i flera steg och kunde genomföras digitalt, och den introduktion 
och vägledning som deltagarna fått angående kompassverktyget under processens gång. 
Trots de inneboende utmaningar som finns med digitala workshoppar ansågs upplägget 
välfungerande i praktiken samt ha gett djupare insikter om och förståelse för den komplexa 
verklighet som omgärdar hållbarhetsmålen. I det avseendet nämndes också fördelen 
med det onlineformat som användes där –det inte spelar någon roll var du befinner dig 
utan möjliggör att alla kan delta och aktivt bidra till processen. En annan fördel upplevdes 
vara att workshopmaterialet som Kompassverktyget samt det digitala samarbetsverktyget 
MURAL erbjöd var visuellt attraktiva, med varierande, färgglada tabeller och figurer etc 
vilket gör det roligare och mer pedagogiskt att arbeta med. 
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Svagheter/ Weaknesses

Därefter diskuterade gruppen utifrån de post-it lappar de skrivit om upplevda svagheter/
nackdelar. Det fanns tre övergripande teman vilka sammanfattas här:

Kompetensberoendet – det reflekterades över att utfallet från processen är så beroende 
av att ”rätt” kompetenser och perspektiv har involverats i processen. I avseendet 
lyftes också att man behöver ha stor insikt i ämnesområdet och riskerna med att dra 
för stora slutsatser.

Workshopformatet – två långa halvdagsworkshoppar upplevdes lite mastigt, tre tillfällen 
hade varit att föredra. Det uppfattades överlag som en tidskrävande process som 
deltagarna bör vara medvetna om innan de ger sig in i processen. Läxövningen upplevdes 
inte som lika givande som diskussionerna under själva workshopparna. 

Tekniken – synpunkter framfördes om att workshopen hade en något lång startsträcka, 
som innefattade överlag komplicerade tekniska lösningar (kopplat till både kompassverktyg 
och flera olika aktiva fönster i MURAL). Den höga graden av komplexitet gjorde det 
svårt för deltagare som inte deltog de initiala genomgångarna att hoppa in senare under 
processen. Det betonades därför att det är viktigt att alla deltagare är med från början.

Möjligheter/Opportunities

Diskussion om möjligheterna kan sammanfattas i tre teman: 

Strategiskt – Workshopprocessen och kompassverktyget upplevdes ha en stor potential att 
åskådliggöra strategiska val. Detta arbetssätt är något Kalmar kommun kan tänka sig att 
använda för fler frågeställningar och inom andra förvaltningar. 

Kompetenshöjande – Verktyget ansågs ha goda möjligheter att bidra till en 
kompetenshöjning vad gäller Agenda 2030, något som också kan öppna upp för nya 
aktörssamarbeten. 

Användbarhet - Det upplevdes finnas goda möjligheter att arbeta in och använda detta 
arbetssätt i fler uppgifter och arbeten inom kommunen

Risker/Threats

Arbetskrävande – det kan finnas risk att sakfrågeägarna inte orka utföra arbetet från början 
till slut om de inte är väl förberedda på vad arbetet innefattar.

Tids- och resurskrävande – det kan vara svårt att få med tjänstepersoner som verkligen 
behöver vara med (såväl sakfrågemässigt som kompetensmässigt). Det förefaller finnas en 
viss risk att de som deltar inte har möjlighet att investera den tid som krävs – särskilt som 
workshopprocessen var uppdelad på flera tillfällen.

Den samlade input som deltagarna gav uttryck för genom SWOT-analysen, de två 
webbenkäterna samt de två intervjuerna kommer sammantaget att utgöra värdefullt underlag 
för det fortsatta arbetet med att vidareutveckla såväl kompassverktyg som processen kring 
hur det används, samt bidra till SEI:s forskning kopplat till kompass-verktyget.
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7 Avslutande reflektioner

Vid två tillfällen ombads deltagarna att besvara en webbenkät, efter den första och tredje 
workshopen. Det gjordes även en avslutande intervju med kontaktpersonen för Kalmar 
kommun. Syftet med denna avslutande intervju var att fånga upp ytterligare reflektioner 
och skapa en fördjupad förståelse för kontaktpersonens upplevelse av verktyget och 
workshop-processen. 

Slutsatserna från enkätsvaren och den avslutande intervjun visar på att deltagarnas 
överlag såg mycket positivt på att ha fått möjlighet att testa kompassen och att detta 
bidragit till en förbättrad mobilitetsstrategi – trots att övningarna också var tidskrävande 
och frågeställningarna bitvis komplexa. Några valda citat från webbenkäten illustrerar 
deltagarnas samlade reflektioner:

”Ger möjlighet att verkligen tvingas tänka till, motivera, tänka ett steg längre”

”Jag tyckte det var ett väldigt givande sätt att få fundera på vårt arbete genom agenda 
2030. Jag tänker att man för strategiska långsiktiga dokument kan köra alla övningarna 
som vi gjorde, men att man kan plocka del av koncepten för mindre arbeten.”

”Väldigt bra verktyg för strategiska beslut. Men beroende på att ”rätt” personer är med 
i processen”.

”Har inte sett något bättre än detta och resultatet är imponerande med tanke på den 
relativt begränsade tid vi spenderade på att använda den. Och mycket bra försök att 
försöka illustrera en mycket komplex massa av mål (det vill säga SDGs) till ett specifikt 
objekt (vår mobilitetsstrategi). Jag tror att vi hade kunnat få ett liknande resultat utan 
detta verktyg”. 

”Potentialen för ett sådant här verktyg är enorm”.

”Resultaten kommer främst att användas i utvecklingen av mobilitetsstrategin. Dels 
som en verifikation att vi tänkt rätt men också frågeställningar som vi behöver belysa.”

Samtidigt var det även tydligt att verktyget kräver en kvalificerad facilitator, åtminstone innan 
verktyget har etablerats väl som arbetsmetod inom organisationen. En deltagare uttryckte 
det på följande sätt:

”Om vi ska använda det i andra projekt (som jag skulle vilja) skulle det förmodligen 
behövas en facilitator som är bekant med verktyget - det vill säga vi behöver någon 
som hjälper oss ett par gånger till innan vi kan använda det helt på egen hand.”

Från den avslutande intervjun framkom att kommunens representant satte stort värde på 
resultatet och menade att kommunen fått ”jättebra input till strategin” och som hen bedömde 
inte hade varit möjlig om de bara arbetat internt som de vanligtvis gör. Hen förmedlade också 
att de tidigare hade haft svårt att greppa det här med indirekta effekter och sammankopplingar 
mellan de olika målen men att det var något de fick ökad förståelse för genom att använda 
kompass-verktyget. Här framkom vidare att kommunen redan genomfört tolv parallella 
workshoppar om mobilitetsstrategin internt och att det arbetet nu skulle kompletteras med 
resultat från workshoppen eftersom det framkommit flera aspekter som inte kommit upp 
under de interna workshopparna. Hen nämnde också att bland annat akupunkturövningens 
diskussioner om vinster och målkonflikter var något de skulle ta vidare internt. De övningarna 
hade påtagligt ökat kommunens förståelse om hur målen relaterar till varandra. Hen berättade 
även att resultaten redan presenterats för kommunens miljönätverk och att deltagarna där blivit 
intresserade av använda kompassen även på andra frågor/sektorer inom kommunen. 
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8 Nästa steg

Som ett resultat av den här processen har Kalmar kommun aviserat att kommunen 
planerar att arbeta vidare med resultaten på följande sätt:

•  Applicera resultaten i den interna processen för mobilitetstrategin

• Använda resultaten i kommunikationen kring mobilitetstrategin

• Se över hur kompassen kan användas i andra processer i Kalmar kommun

9 Deltagare

Namn Organisation Roll

• Lovisa Westblom • Kalmar kommun • Mobilitetsstrateg

• Robert Dahlström • Kalmar kommun • Chef mobilitetsenheten

• Charlotte Gustavsson 
Brynielsson • Kalmar kommun • Hållbarhetschef

• Elvira Laneborg • Kalmar kommun • Miljöutvecklare

• Stina Nordström • Kalmar kommun • Handläggare social 
hållbarhet

• Pär Svanfeldt • Kalmar kommun • Chef Mark & 
Exploatering

• Maria Houmann • Kalmar kommun • Stadsarkitekt

• Sara Håkansson • Kalmar kommun • Verksamhets-utvecklare

• Karl Hallding • Stockholm Environment 
Institute • Facilitator

• Kristian Skånberg • Associate expert, Stockholm 
Environment Institute • Co-facilitator

• Katarina Axelsson • Stockholm Environment 
Institute • Process lead

• Åsa Gerger Swartling • Stockholm Environment 
Institute • Process co-lead
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Bilaga 1 Förberedelsearbete - Specifikation av mobilitetsstrategi,   
 kontextbeskrivning och reflektioner över målens relevans

Fossiloberoende/klimatneutralt

Tillgängligt

Trafiksäkert & tryggt

Samverkan

Jämställt 

Jämlikt

Barnperspektiv

Key parameters

Idag sker 43% av persontransporterna med hållbara transportslag, dvs. gång,

cykel och kollektivtrafik medan 57% sker med bil. Kalmar planerar efter

konceptet HYR (Hälsofrämjande, Yteffektivt, Resurssnålt) för att utvärdera om en

transport är hållbar eller inte. Exempelvis bidrar en miljövänligt drivmedel enbart

till en förbättring av R men inte H eller Y. För att bibehålla nuvarande

attraktionskraft måste Kalmar utveckla sitt transportsystem för att uppnå en

färdmedelsfördelning av 60/40 till 2035.

Kollektivtrafik på biogas (100% fossilbränslefri), Kalmar kommuns egna fordon är

till 80% fossilbränslefria och 57 % av  nybilsförsäljningen var el, biogas eller

hybridfordon 2020.

Tre biogastankställen finns i kommunen, arbete pågår för ett 4:e. Kalmar Energi

har publika laddstolpar,  finns på sex platser, bl a Giraffen, Hansa City,

Centralstationen och vid vattentornet.

 9100 inpendlare per dag (2017) Kalmar skapar fler arbetstillfällen än

befolkningstillväxten. Det betyder att fler väljer att bo kvar i kranskommuner och

pendlar till staden. Dessutom arbetar KKV för att förstora arb.mark.region vilket

kommer att öka inpendlingen ytterligare. Detta resonemang bygger på trender

pre-corona och det krävs ett stort arbete att följa pendlingsutvecklingen första

1-2 åren efter corona.

Hög tillgänglighet för bil, lätt att parkera i centrum, 

Generellt bra cykelinfra men finns  felande länkar och osäkra korsningspunkter. Saknas

parkeringar för lådcyklar vid målpunkter.

Lätt att ta sig fram gående men saknar prioritet i vissa områden. Kvarnholmen kullersten som

begränsar framkomlighet.

Bra kollektivtrafik framförallt i centrum och tätorterna. Men finns flera platser där

kollektivtrafiken behöver förbättras. 

Cirkulationsplatser längs Södra vägen gör det svårt för längre lastbilar att komma fram. 

Traditionellt sätt finns det inget välutvecklat och systematiskt utbyte mellan

relevanta aktörer. Detta behöver tas fram, utvecklas och satsas på för att

producera välbehövliga resultat. I samband med etablerande av campus Kalmar

har ett bra nätverk mellan aktörer inom organisationerna utvecklats, dessa

behöver tas tillvara.

Barn rör sig allt mindre fritt i samhället. Föräldrar och vuxna skjutsar barn i stor utsräckning till

skola och aktiviteter. Vid dessa målpunkter är bilarna ofta i fokus vilket gör det till otrygga

miljöer som hämmar en förändring. 

Det saknas även belysning på vissa GC-banor. 

"Barnpromenader har genomförts på olika ställen i Kalmar för att kartlägga barns

rörelsemönster inför ombyggnation/nybyggnation 

Linjär konsumtion (produktion- användning-avfall) måste bytas ut mot cirkulär

konsumtion (design-produktion-användning-anpassning-demontering-nya

resurser). Det finns inga mätningar för hur cirkulärt Kalmar kommun är idag (jmf

tex Nederländerna 24,5 %, Norge 2,4 %, Österrike 9,7 %) men det finns cirkulära

verksamheter såsom Återbruket, Fritidsbanken, dELbilspool, biogasproduktion

och mål om att öka det cirkulära agerandet i kommunens upphandling. Ett

nystartat projekt i RE:Source ska analysera hur cirkulärt Sverige är. 

Nationell statistik Trafikanalys: Män äger bil i större utsträckning än kvinnor och har en något

högre årlig körsträcka per år jämfört med bilar som ägs av kvinnor. Men skillnadenarna minskar

varje år. 

Trafikanalys 2019: Nationell statistik: Bil används ca 30 km/dag av både kvinnor och män.

Männen kör oftare och kvinnan sitter bredvid. Båda går ca 1 km/dag. Kvinnor ev. mer benägna

att använda kollektivtrafik men skillnaden är inte statistiskt säkerställd

Transportfattigdom resp. mobilitetsrättvisa: Personer i socialt utsatta områden gör färre resor

per person och vecka jämfört med det nationella genomsnittet. Färre fritidsresor och reser

mindre med bil. Kollektivtrafikens tidtabeller tenderar att planeras utifrån kontorsarbetande

medelklass och inte skiftarbete. (källa: sthlms uni)

Trafiksäkerhet är prioriterat i drift och planeringsarbetet. Generellt sätt är trafiksäkerheten god.

Finns dock osäkra punkter i GC-nätet, tex i korsningar med bil. Längs godstranportlederna

saknas idag vid vissa ställen skydd mot oskyddade trafikanter. Idag saknas belysning längs

vissa GC-banor vilket är viktigt för tryggheten. Kalmar C som är en central knutpunkt för KT

upplevs idag som en osäker plats kvällstid  för många unga.

Kalmar kommun har en internt trafiksäkerhets policy

Baseline (or alternative strategy)

Regional snabbusslinjer (BRT), effektiva bytespunkter med service behöver

utvecklas samt möjligheter för kombinerad mobilitet. Genom att planera för

tydliga KT-stråk med prioritet kommer de alternativen vara snabbare och mer

tillförlitliga än alternativen. Dessutom behövs bättre kopplingar av cykelvägar,

separation med gång och tydliga gångstråk för att höja statusen hos de

alternativen. Pendlarparkeringar och möjligheter till samåkning måste också

planeras och möjliggöras. Kalmar C behöver uppgdraderas kapacitetsmässigt.

Utforma transportsystemet och mobilitetutbud med hänsyn till ålder, kön,

funktionsvariation mm, etablera samverkan/kommunikation med viktiga

verksamheter så som skolor och stora arbetsgivare

Det finns flera områden där samverkan och innovation kan spela avgörande

roller framöver. Tekniksidan står inför stora framsteg, kanske främst inom

självkörande fordon men också ett dynamiskt nyttjande av p-platser, MaaS,

anropsstyrd KT osv. Kommunen behöver partners både inom akademi och

näringsliv för att utveckla dessa komplexa tjänster.

Utforma transportsystemet med särskild hänsyn till barns förutsättningar. Även inkludera barn och unga i utformandet

av transportsystemet då det är förutsättningar för  deras framtida livsmiljöer som vi formar i strategiarbetet.

Satsa på utbildning och trafiksäkerhet (etablera trafiksäkerhets centrum)

Viktigt att komma ihåg att flera faktorer avgör barns möjlighet till självständig mobilitet. Som t.ex. sammanhålllning i

bostadsområdet, regler hemifrån, föräldrarnas uppfattning om tryggt/otryggt i närområdet osv. Sociala aspekter kan

väga tyngre än den fysiska miljön. 

Utforma arbetet med utgångspunkt i cirkulära materialflöden snarare än

linjära. Efterfråga återvunna respektive återbrukade material där så är möjligt

för att minimera miljö- och klimatpåverkan från konsumtion.

Fler bilpooler, Dela, hyra, laga

Kollektivtrafik och infrastruktur för förnybara bränslen som el. biogas och vätgas

behöver utvecklas och etableras.

För att lyckas med 60/40 krävs det både åtgärder inom hårda och mjuka

variabler. Bland de hårda variablerna finns det en hel del hygieninsatser som

separerade banor för gång och cykel, väderskydd för cyklar runt busshpl.

belysta stråk/passage till- och från KT- linjer och pendlarparkeringar,

kömagasing för cykel vid trafikljus osv. Fokusera på  i ett första läge att förbättra

befintlig infrastruktur innan det byggs nytt (Fyrstegsprincipen).

GC och KT måste få ta plats i stadsrummet och balanseras i prioritet med bilen,

både i befintliga som nya områden. Separation av gång och cykel.  Den stora

utmaningen är att få invånare att ställa om sina resvanor eller det s.k.

livspusslet. Kommunen måste jobba målmedvetet och kontinuerligt för att bidra

till att invånare i mycket högre utsträckning förlitar sig på hållbara alternativ vid

urban mobilitet. Det arbetet kräver resurser. På planeringssidan krävs "Mobility

Points", MaaS, cykelbibliotek, plats för lådcyklar, väderskydd vid buss-hpl.

belysning etc.

Utforma transportsystemet och mobilitetutbud med hänsyn till ålder, kön,

funktionsvariation mm, etablera samverrkan/kommunikation med viktiga

verksamheter så som skolor och stora arbetsgivare

Förbättra framkomlighet för olika typer av fordon

Utforma transportsystemet och mobilitetutbud med hänsyn till ålder, kön,

funktionsvariation, HBTQI mm, etablera samverrkan/kommunikation med viktiga

verksamheter så som skolor och stora arbetsgivare

Förbättra framkomlighet för olika typer av fordon

Strategy
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Fokus på centrala Kalmar med tätorter

Scope / delimitations

Vi vet idag att det är skillnad i hur män och kvinnor reser och det påverkar hur vi

behöver planera transportsystemet. Redan i ung ålder börjar dessa skillnader där tex

flickor lär sig försiktighet och rädsla mycket tidigare. 

 Kalmar modellkommun inom jämställdhetsintergrearing. Alla verksamheter ska beakta

män, kvinnor, flickor, pojkars perspektiv. Jobbar med flexibla busstopp tex genom

Nattbusstopp där kvinnor och män kan be chaufför stanna på andra platser än

hållplatser efter klockan 21. 

Vi ska växa i hela Kalmar - stad och landsbyggd. 

Kalmar ska vara en attraktiv turistort - lockar till sig trafik.

Robert Dahlström

Chef

mobilitetsenheten

Pär Svanfeldt

Chef Mark &

Exploatering

Stina Nordström

Handläggare social

hållbarhet

Elvira Laneborg

Miljöutvecklare

Lovisa Westblom

Projektledare

mob.strat

Mobilitetstrateg

Sara Håkansson

Verksamhets-

utvecklare

Katarina Axelsson

Research Fellow

Stockholm

Environment

Institute

Charlotte

Gustafsson

Brynielsson

Hållbarhetschef

Åsa Gerger

Swartling

Senior Research

Fellow Stockholm

Environment

Institute

Målet med SUMPEN är att bidra till ett hållbart Kalmar. 

Transportsystem och mobilitet kan bidra till eller motverka

jämlika livsvillkor och en del av mål 1 handlar om att

säkerställa likvärdig tillgång till grundläggande tjänster och

ny teknik. 

11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

11A. Främja nationell och regional planering

11.6 minska städernas negativa miljöpåverkan per person

11.7 Säkra tillgång till säkra inkluderande och tillgängliga

grönområden och offentliga platser

Bidra till de kunskaper/färdigheter som behövs för hållbar

utveckling och hållbara livsstilar.

Relevant ur ett landsbygdsperspektiv då en del av mål 2:

2.3, 2.4 och 2.a handlar om förutsättningar för ett lokal och

småskalig livsmedelsproduktion i form av infrastruktur och

transporter av varor och medarbetare. 

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma

sjukdomar och främja mental hälsa. 

3.6 Till 2030 halvera antalet dödsfall och skador i

trafikolyckor i världen

Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

7.B Till 2030 bygga ut infrastruktur och uppgradera

tekniken för att leverera moderna och hållbara

energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de

minst utvecklande länderna och små önationer under

utveckling

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga infrastrukturer

Olika sociala gruppers olikartade behov ska tas hänsyn till i

trafikplaneringen. T.ex. prioritera särlösningar för vissa

grupper.

12.8  Senast 2030 säkerställa att människor överallt har

den information och medvetenhet som behövs för en

hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

12.B Verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling

påverkar en hållbar turism 

Öka kunskap och kapacitet för att hantera

klimatförändringar

Inte relevant för strategin

Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och

lokal förvaltning

Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och

lokal förvaltning 

Förekomsten av våld och kriminalitet är leder till otrygghet

och kan vara ett hinder för den fria rörligheten ute i

samhället. Särskilt för vissa grupper som t.ex. barn. 

Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

5.5 Säkerställ fullt deltagande  för kvinnor i ledarskap och

beslutsfattande: Om kvinnor i högre utsträckning deltar i

beslutande forum kan det leda till en positiv effekt på

miljön då kvinnor generellt prioriterar miljöfrågor högre än

män. Kvinnor har generellt en större ovilja att utsätta sig för

risker och kan därför antas vilja gå fortare fram i

omställningsarbetet för att undvika de risker

klimatförändringarna innebär. 

Fundera över koppling till följande mål där transporter kan

vara en viktig förutsättning för att realisera:

8.1 Kalmar som tillväxtkommun

8.5 Möjliggör för alla grupper att inkluderas i arbetslivet

8.9 Expansiv turismkommun

Relevance for strategy

Infrastruktur på landsbygden

Kalmar har hög kvalitet i utbildning och goda studieresultat. 

Har utmaningar kring barn och ungas 

Förstå hur vår konsumtion påverkas av mobilitet, att göra det lätt att

återvinna och återbruka tex även om du inte har tillgång till en egen

bil. 

Även analysera hur mobiliteten ska se ut på en hållbar

turistdestination, kan man resa omkring om man anländer till Kalmar

utan egen bil. Hur kan vi uppmuntra det? 

Osäkerhet kring bränsle i Kalmar
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Competence needs

Kopplat till våra internationella utbyten och spridning av

kunskap ex inom Viable cities och Klimatneutrala Kalmar

2030, UBC, ERB

Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat

och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Detta är

grunden i processen för Kalmars mobilitetstrategi.

Bevara och främja biologisk mångfald vid

projektutveckling i Kalmar kommun.

Stärka kopplingen mellan hållbara resval och god hälsa.

Lyfta fram kopplingen mellan social och ekologisk

hållbarhet. Analys i Kalmars nya ÖP.

En infrastruktur som är robust mot klimatförändringar, som uppmuntrar hållbart resande,

insatser för att öka förståelsen för samband mellan egna vardagsval och klimatpåverkan

Kalmar utpekad som särskilt känsligt för översvämning. Ta höjd för en höjd havsnivå

med minst 2,8 m säkerhetsnivå mot dagens normalvattenstånd

ta hänsyn till klimat i varje investeringsbeslut (klimatberäkningar vid byggnation och

investeringsprojekt)

Kalmar en av 23 kommuner som ska leda omställningen mot klimat neutrala städer

2030 - ramverk för detta, mobilitet en av 6 delar.

I Kalmar kommun är hälsa och välbefinnande ojämlikt

fördelat mellan kön samt olika bostadsområden. 

I Kalmar testas nu ett cykelbibliotek med ellastcyklar.

Kalmar saknar beslut om kommunal laddinfrastruktur. 

Kalmar begränsas av fyra infartsleder som idag är tidsvis

hårt belastade. 

Osäkerhet kring vilka nya tekniker som kommer - vad ska

vi satsa på?

Varannan nybilsförsäljning i Kalmar är en miljöbil (el, biogas, hybrid) vilket är högre än landets

genomsnitt

Tre biogastankställen finns i kommunen, arbete pågår för ett 4:e. Kalmar Energi har publika

laddstolpar finns på sex platser, bla Giraffen, Hansa City, Centralstationen och vid vattentornet.

Utmaning kring att EU inte vill godkänna biogas som fossilfritt. Får vi räkna skogen som

biobränsle? 

Kalmar saknar beslut om kommunal laddinfrastuktur. 

Uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion  –

transporter är en viktig del av detta. 

Kalmar är en landbyggdskommunen med stor andel

jordbruk varvid infrastruktur till landsbygd är av stor vikt.

En del av fattigdom handlar om frihetskänsla. Att kunna

röra sig fritt skapar en känsla av frihet.  Därför behöver vi

utforma ett transportsystem där alla kan röra sig fritt och till

de målpunkter man behöver nå. I Kalmar jobbar vi bla med

projekt för att barn ska gå och cykla i större utsträckning till

skolan och skapa rörelse frihet. 

Vattenskyddsområden viktiga att skydda då

regionen återkommande har upplevt

bristsituationer kring vattenförsörjningen.

Kalmar län ligger i sk regnskugga från

småländska höglandet.

I Kalmar kommun är hälsa och välbefinnande ojämlikt

fördelat mellan kön samt olika bostadsområden. 

Kalmar har förhållandevis låga nivåer av utsläpp.

Contextual considerations

Kalmar kommun

Actor

Kalmar växer och behöver en mobilitetstrategi som delvis dikterar stadsutvecklingsfrågor. En

målsättning är att uppnå 60-40 i färdmedelsfördelning till 2035. Detta behöver brytas ner till

handlingsplaner och indikatorer för att veta att man är på rätt väg. För att klara av

målsättningen behöver vi identifiera lågt hängande frukter och studera vilka insatser som

förväntas ge vilka effekter. Vi vill testa vilka effekter 60-40 skulle ha på de globala målen.

Strategy

I Kalmar kommun utgår vi från principen om universell utformning vilket i grunden är en rättighets- och jämlikhetsfråga, samhället ska ordnas för alla. Transportsystem ska vara tillgängligt, miljöer ska vara hinderfria och ge goda förutsättningar för

olika trafikslag.

Transportsystemet ska utgå från barns perspektiv och behov av trygga, tydliga och säkra skolvägar.

Kalmar kommun ska samverka med berörda aktörer för att stärka infrastrukturen för förnybara drivmedel. Kontinuerlig omvärldsbevakning kring miljöfordon, tekniska innovationer och förnybara bränslen är utgångspunkten för kommunens

utveckling i en hållbar färdriktning.

Transportsystem ska möjliggöra ett ökat resande där ett större antal människor kan förflytta sig på ett yteffektivt sätt utan att miljöbelastningen ökar.

Vision: Ett Kalmar för alla 

Kalmar har som ambition att vara bland de 20 främsta kommunerna i Sverige i omställningen till ett fossilbränslefritt klimatneutralt samhälle.

2021: 70 000 invånare, 15 000 kollektivtrafikresor per dygn, 40 % av kollektivtrafikresorna går längs Norra vägen, 57 % kör bil.

Prognos 2035: 85 000 invånare. Dagens 36 000 bilar blir 47 500

Begränsningar: Fyra infartsleder som redan idag är tidvis hårt belastade, 2 spår (tåg)

Background information

Vilka effekter skulle en färdmedelsfördelning på 60/40 till 2035  ha på de globala målen jämfört med en linjär utveckling (BaU)

Strategy cases / key questions to be explored

Cirkulärt

Färdmedelsfördelning

Kalmar: 60-40 i färdmedelsfördelning till 2035
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Interactive database on SDG interactions based on assessments of target level interactions from literature
Open link

The SDG Tracker presents target leveldata based on official statistics from the UN and other international organizations.
Open link

The UN official home page presenting the SDGs, targets and indicators with facts and figures
Open link
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Sverige

Tillväxtmotor

Kalmar tar fram ny ÖP som fokuserar på flera av dessa mål-

omfattande, löpande revideras, hållbarhets bedömning.

Mobilitetstrategin tar sin utgångspunkt i ÖPn.
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Fossiloberoende/klimatneutralt

Tillgängligt

Trafiksäkert & tryggt

Samverkan

Jämställt 

Jämlikt

Barnperspektiv

Key parameters

Idag sker 43% av persontransporterna med hållbara transportslag, dvs. gång,

cykel och kollektivtrafik medan 57% sker med bil. Kalmar planerar efter

konceptet HYR (Hälsofrämjande, Yteffektivt, Resurssnålt) för att utvärdera om en

transport är hållbar eller inte. Exempelvis bidrar en miljövänligt drivmedel enbart

till en förbättring av R men inte H eller Y. För att bibehålla nuvarande

attraktionskraft måste Kalmar utveckla sitt transportsystem för att uppnå en

färdmedelsfördelning av 60/40 till 2035.

Kollektivtrafik på biogas (100% fossilbränslefri), Kalmar kommuns egna fordon är

till 80% fossilbränslefria och 57 % av  nybilsförsäljningen var el, biogas eller

hybridfordon 2020.

Tre biogastankställen finns i kommunen, arbete pågår för ett 4:e. Kalmar Energi

har publika laddstolpar,  finns på sex platser, bl a Giraffen, Hansa City,

Centralstationen och vid vattentornet.

 9100 inpendlare per dag (2017) Kalmar skapar fler arbetstillfällen än

befolkningstillväxten. Det betyder att fler väljer att bo kvar i kranskommuner och

pendlar till staden. Dessutom arbetar KKV för att förstora arb.mark.region vilket

kommer att öka inpendlingen ytterligare. Detta resonemang bygger på trender

pre-corona och det krävs ett stort arbete att följa pendlingsutvecklingen första

1-2 åren efter corona.

Hög tillgänglighet för bil, lätt att parkera i centrum, 

Generellt bra cykelinfra men finns  felande länkar och osäkra korsningspunkter. Saknas

parkeringar för lådcyklar vid målpunkter.

Lätt att ta sig fram gående men saknar prioritet i vissa områden. Kvarnholmen kullersten som

begränsar framkomlighet.

Bra kollektivtrafik framförallt i centrum och tätorterna. Men finns flera platser där

kollektivtrafiken behöver förbättras. 

Cirkulationsplatser längs Södra vägen gör det svårt för längre lastbilar att komma fram. 

Traditionellt sätt finns det inget välutvecklat och systematiskt utbyte mellan

relevanta aktörer. Detta behöver tas fram, utvecklas och satsas på för att

producera välbehövliga resultat. I samband med etablerande av campus Kalmar

har ett bra nätverk mellan aktörer inom organisationerna utvecklats, dessa

behöver tas tillvara.

Barn rör sig allt mindre fritt i samhället. Föräldrar och vuxna skjutsar barn i stor utsräckning till

skola och aktiviteter. Vid dessa målpunkter är bilarna ofta i fokus vilket gör det till otrygga

miljöer som hämmar en förändring. 

Det saknas även belysning på vissa GC-banor. 

"Barnpromenader har genomförts på olika ställen i Kalmar för att kartlägga barns

rörelsemönster inför ombyggnation/nybyggnation 

Linjär konsumtion (produktion- användning-avfall) måste bytas ut mot cirkulär

konsumtion (design-produktion-användning-anpassning-demontering-nya

resurser). Det finns inga mätningar för hur cirkulärt Kalmar kommun är idag (jmf

tex Nederländerna 24,5 %, Norge 2,4 %, Österrike 9,7 %) men det finns cirkulära

verksamheter såsom Återbruket, Fritidsbanken, dELbilspool, biogasproduktion

och mål om att öka det cirkulära agerandet i kommunens upphandling. Ett

nystartat projekt i RE:Source ska analysera hur cirkulärt Sverige är. 

Nationell statistik Trafikanalys: Män äger bil i större utsträckning än kvinnor och har en något

högre årlig körsträcka per år jämfört med bilar som ägs av kvinnor. Men skillnadenarna minskar

varje år. 

Trafikanalys 2019: Nationell statistik: Bil används ca 30 km/dag av både kvinnor och män.

Männen kör oftare och kvinnan sitter bredvid. Båda går ca 1 km/dag. Kvinnor ev. mer benägna

att använda kollektivtrafik men skillnaden är inte statistiskt säkerställd

Transportfattigdom resp. mobilitetsrättvisa: Personer i socialt utsatta områden gör färre resor

per person och vecka jämfört med det nationella genomsnittet. Färre fritidsresor och reser

mindre med bil. Kollektivtrafikens tidtabeller tenderar att planeras utifrån kontorsarbetande

medelklass och inte skiftarbete. (källa: sthlms uni)

Trafiksäkerhet är prioriterat i drift och planeringsarbetet. Generellt sätt är trafiksäkerheten god.

Finns dock osäkra punkter i GC-nätet, tex i korsningar med bil. Längs godstranportlederna

saknas idag vid vissa ställen skydd mot oskyddade trafikanter. Idag saknas belysning längs

vissa GC-banor vilket är viktigt för tryggheten. Kalmar C som är en central knutpunkt för KT

upplevs idag som en osäker plats kvällstid  för många unga.

Kalmar kommun har en internt trafiksäkerhets policy

Baseline (or alternative strategy)

Regional snabbusslinjer (BRT), effektiva bytespunkter med service behöver

utvecklas samt möjligheter för kombinerad mobilitet. Genom att planera för

tydliga KT-stråk med prioritet kommer de alternativen vara snabbare och mer

tillförlitliga än alternativen. Dessutom behövs bättre kopplingar av cykelvägar,

separation med gång och tydliga gångstråk för att höja statusen hos de

alternativen. Pendlarparkeringar och möjligheter till samåkning måste också

planeras och möjliggöras. Kalmar C behöver uppgdraderas kapacitetsmässigt.

Utforma transportsystemet och mobilitetutbud med hänsyn till ålder, kön,

funktionsvariation mm, etablera samverkan/kommunikation med viktiga

verksamheter så som skolor och stora arbetsgivare

Det finns flera områden där samverkan och innovation kan spela avgörande

roller framöver. Tekniksidan står inför stora framsteg, kanske främst inom

självkörande fordon men också ett dynamiskt nyttjande av p-platser, MaaS,

anropsstyrd KT osv. Kommunen behöver partners både inom akademi och

näringsliv för att utveckla dessa komplexa tjänster.

Utforma transportsystemet med särskild hänsyn till barns förutsättningar. Även inkludera barn och unga i utformandet

av transportsystemet då det är förutsättningar för  deras framtida livsmiljöer som vi formar i strategiarbetet.

Satsa på utbildning och trafiksäkerhet (etablera trafiksäkerhets centrum)

Viktigt att komma ihåg att flera faktorer avgör barns möjlighet till självständig mobilitet. Som t.ex. sammanhålllning i

bostadsområdet, regler hemifrån, föräldrarnas uppfattning om tryggt/otryggt i närområdet osv. Sociala aspekter kan

väga tyngre än den fysiska miljön. 

Utforma arbetet med utgångspunkt i cirkulära materialflöden snarare än

linjära. Efterfråga återvunna respektive återbrukade material där så är möjligt

för att minimera miljö- och klimatpåverkan från konsumtion.

Fler bilpooler, Dela, hyra, laga

Kollektivtrafik och infrastruktur för förnybara bränslen som el. biogas och vätgas

behöver utvecklas och etableras.

För att lyckas med 60/40 krävs det både åtgärder inom hårda och mjuka

variabler. Bland de hårda variablerna finns det en hel del hygieninsatser som

separerade banor för gång och cykel, väderskydd för cyklar runt busshpl.

belysta stråk/passage till- och från KT- linjer och pendlarparkeringar,

kömagasing för cykel vid trafikljus osv. Fokusera på  i ett första läge att förbättra

befintlig infrastruktur innan det byggs nytt (Fyrstegsprincipen).

GC och KT måste få ta plats i stadsrummet och balanseras i prioritet med bilen,

både i befintliga som nya områden. Separation av gång och cykel.  Den stora

utmaningen är att få invånare att ställa om sina resvanor eller det s.k.

livspusslet. Kommunen måste jobba målmedvetet och kontinuerligt för att bidra

till att invånare i mycket högre utsträckning förlitar sig på hållbara alternativ vid

urban mobilitet. Det arbetet kräver resurser. På planeringssidan krävs "Mobility

Points", MaaS, cykelbibliotek, plats för lådcyklar, väderskydd vid buss-hpl.

belysning etc.

Utforma transportsystemet och mobilitetutbud med hänsyn till ålder, kön,

funktionsvariation mm, etablera samverrkan/kommunikation med viktiga

verksamheter så som skolor och stora arbetsgivare

Förbättra framkomlighet för olika typer av fordon

Utforma transportsystemet och mobilitetutbud med hänsyn till ålder, kön,

funktionsvariation, HBTQI mm, etablera samverrkan/kommunikation med viktiga

verksamheter så som skolor och stora arbetsgivare

Förbättra framkomlighet för olika typer av fordon

Strategy
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Fokus på centrala Kalmar med tätorter

Scope / delimitations

Vi vet idag att det är skillnad i hur män och kvinnor reser och det påverkar hur vi

behöver planera transportsystemet. Redan i ung ålder börjar dessa skillnader där tex

flickor lär sig försiktighet och rädsla mycket tidigare. 

 Kalmar modellkommun inom jämställdhetsintergrearing. Alla verksamheter ska beakta

män, kvinnor, flickor, pojkars perspektiv. Jobbar med flexibla busstopp tex genom

Nattbusstopp där kvinnor och män kan be chaufför stanna på andra platser än

hållplatser efter klockan 21. 

Vi ska växa i hela Kalmar - stad och landsbyggd. 

Kalmar ska vara en attraktiv turistort - lockar till sig trafik.

Robert Dahlström

Chef

mobilitetsenheten

Pär Svanfeldt

Chef Mark &

Exploatering

Stina Nordström

Handläggare social

hållbarhet

Elvira Laneborg

Miljöutvecklare

Lovisa Westblom

Projektledare

mob.strat

Mobilitetstrateg

Sara Håkansson

Verksamhets-

utvecklare

Katarina Axelsson

Research Fellow

Stockholm

Environment

Institute

Charlotte

Gustafsson

Brynielsson

Hållbarhetschef

Åsa Gerger

Swartling

Senior Research

Fellow Stockholm

Environment

Institute

Målet med SUMPEN är att bidra till ett hållbart Kalmar. 

Transportsystem och mobilitet kan bidra till eller motverka

jämlika livsvillkor och en del av mål 1 handlar om att

säkerställa likvärdig tillgång till grundläggande tjänster och

ny teknik. 

11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

11A. Främja nationell och regional planering

11.6 minska städernas negativa miljöpåverkan per person

11.7 Säkra tillgång till säkra inkluderande och tillgängliga

grönområden och offentliga platser

Bidra till de kunskaper/färdigheter som behövs för hållbar

utveckling och hållbara livsstilar.

Relevant ur ett landsbygdsperspektiv då en del av mål 2:

2.3, 2.4 och 2.a handlar om förutsättningar för ett lokal och

småskalig livsmedelsproduktion i form av infrastruktur och

transporter av varor och medarbetare. 

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma

sjukdomar och främja mental hälsa. 

3.6 Till 2030 halvera antalet dödsfall och skador i

trafikolyckor i världen

Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

7.B Till 2030 bygga ut infrastruktur och uppgradera

tekniken för att leverera moderna och hållbara

energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de

minst utvecklande länderna och små önationer under

utveckling

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga infrastrukturer

Olika sociala gruppers olikartade behov ska tas hänsyn till i

trafikplaneringen. T.ex. prioritera särlösningar för vissa

grupper.

12.8  Senast 2030 säkerställa att människor överallt har

den information och medvetenhet som behövs för en

hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

12.B Verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling

påverkar en hållbar turism 

Öka kunskap och kapacitet för att hantera

klimatförändringar

Inte relevant för strategin

Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och

lokal förvaltning

Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och

lokal förvaltning 

Förekomsten av våld och kriminalitet är leder till otrygghet

och kan vara ett hinder för den fria rörligheten ute i

samhället. Särskilt för vissa grupper som t.ex. barn. 

Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

5.5 Säkerställ fullt deltagande  för kvinnor i ledarskap och

beslutsfattande: Om kvinnor i högre utsträckning deltar i

beslutande forum kan det leda till en positiv effekt på

miljön då kvinnor generellt prioriterar miljöfrågor högre än

män. Kvinnor har generellt en större ovilja att utsätta sig för

risker och kan därför antas vilja gå fortare fram i

omställningsarbetet för att undvika de risker

klimatförändringarna innebär. 

Fundera över koppling till följande mål där transporter kan

vara en viktig förutsättning för att realisera:

8.1 Kalmar som tillväxtkommun

8.5 Möjliggör för alla grupper att inkluderas i arbetslivet

8.9 Expansiv turismkommun

Relevance for strategy

Infrastruktur på landsbygden

Kalmar har hög kvalitet i utbildning och goda studieresultat. 

Har utmaningar kring barn och ungas 

Förstå hur vår konsumtion påverkas av mobilitet, att göra det lätt att

återvinna och återbruka tex även om du inte har tillgång till en egen

bil. 

Även analysera hur mobiliteten ska se ut på en hållbar

turistdestination, kan man resa omkring om man anländer till Kalmar

utan egen bil. Hur kan vi uppmuntra det? 

Osäkerhet kring bränsle i Kalmar
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Competence needs

Kopplat till våra internationella utbyten och spridning av

kunskap ex inom Viable cities och Klimatneutrala Kalmar

2030, UBC, ERB

Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat

och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Detta är

grunden i processen för Kalmars mobilitetstrategi.

Bevara och främja biologisk mångfald vid

projektutveckling i Kalmar kommun.

Stärka kopplingen mellan hållbara resval och god hälsa.

Lyfta fram kopplingen mellan social och ekologisk

hållbarhet. Analys i Kalmars nya ÖP.

En infrastruktur som är robust mot klimatförändringar, som uppmuntrar hållbart resande,

insatser för att öka förståelsen för samband mellan egna vardagsval och klimatpåverkan

Kalmar utpekad som särskilt känsligt för översvämning. Ta höjd för en höjd havsnivå

med minst 2,8 m säkerhetsnivå mot dagens normalvattenstånd

ta hänsyn till klimat i varje investeringsbeslut (klimatberäkningar vid byggnation och

investeringsprojekt)

Kalmar en av 23 kommuner som ska leda omställningen mot klimat neutrala städer

2030 - ramverk för detta, mobilitet en av 6 delar.

I Kalmar kommun är hälsa och välbefinnande ojämlikt

fördelat mellan kön samt olika bostadsområden. 

I Kalmar testas nu ett cykelbibliotek med ellastcyklar.

Kalmar saknar beslut om kommunal laddinfrastruktur. 

Kalmar begränsas av fyra infartsleder som idag är tidsvis

hårt belastade. 

Osäkerhet kring vilka nya tekniker som kommer - vad ska

vi satsa på?

Varannan nybilsförsäljning i Kalmar är en miljöbil (el, biogas, hybrid) vilket är högre än landets

genomsnitt

Tre biogastankställen finns i kommunen, arbete pågår för ett 4:e. Kalmar Energi har publika

laddstolpar finns på sex platser, bla Giraffen, Hansa City, Centralstationen och vid vattentornet.

Utmaning kring att EU inte vill godkänna biogas som fossilfritt. Får vi räkna skogen som

biobränsle? 

Kalmar saknar beslut om kommunal laddinfrastuktur. 

Uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion  –

transporter är en viktig del av detta. 

Kalmar är en landbyggdskommunen med stor andel

jordbruk varvid infrastruktur till landsbygd är av stor vikt.

En del av fattigdom handlar om frihetskänsla. Att kunna

röra sig fritt skapar en känsla av frihet.  Därför behöver vi

utforma ett transportsystem där alla kan röra sig fritt och till

de målpunkter man behöver nå. I Kalmar jobbar vi bla med

projekt för att barn ska gå och cykla i större utsträckning till

skolan och skapa rörelse frihet. 

Vattenskyddsområden viktiga att skydda då

regionen återkommande har upplevt

bristsituationer kring vattenförsörjningen.

Kalmar län ligger i sk regnskugga från

småländska höglandet.

I Kalmar kommun är hälsa och välbefinnande ojämlikt

fördelat mellan kön samt olika bostadsområden. 

Kalmar har förhållandevis låga nivåer av utsläpp.

Contextual considerations

Kalmar kommun

Actor

Kalmar växer och behöver en mobilitetstrategi som delvis dikterar stadsutvecklingsfrågor. En

målsättning är att uppnå 60-40 i färdmedelsfördelning till 2035. Detta behöver brytas ner till

handlingsplaner och indikatorer för att veta att man är på rätt väg. För att klara av

målsättningen behöver vi identifiera lågt hängande frukter och studera vilka insatser som

förväntas ge vilka effekter. Vi vill testa vilka effekter 60-40 skulle ha på de globala målen.

Strategy

I Kalmar kommun utgår vi från principen om universell utformning vilket i grunden är en rättighets- och jämlikhetsfråga, samhället ska ordnas för alla. Transportsystem ska vara tillgängligt, miljöer ska vara hinderfria och ge goda förutsättningar för

olika trafikslag.

Transportsystemet ska utgå från barns perspektiv och behov av trygga, tydliga och säkra skolvägar.

Kalmar kommun ska samverka med berörda aktörer för att stärka infrastrukturen för förnybara drivmedel. Kontinuerlig omvärldsbevakning kring miljöfordon, tekniska innovationer och förnybara bränslen är utgångspunkten för kommunens

utveckling i en hållbar färdriktning.

Transportsystem ska möjliggöra ett ökat resande där ett större antal människor kan förflytta sig på ett yteffektivt sätt utan att miljöbelastningen ökar.

Vision: Ett Kalmar för alla 

Kalmar har som ambition att vara bland de 20 främsta kommunerna i Sverige i omställningen till ett fossilbränslefritt klimatneutralt samhälle.

2021: 70 000 invånare, 15 000 kollektivtrafikresor per dygn, 40 % av kollektivtrafikresorna går längs Norra vägen, 57 % kör bil.

Prognos 2035: 85 000 invånare. Dagens 36 000 bilar blir 47 500

Begränsningar: Fyra infartsleder som redan idag är tidvis hårt belastade, 2 spår (tåg)

Background information

Vilka effekter skulle en färdmedelsfördelning på 60/40 till 2035  ha på de globala målen jämfört med en linjär utveckling (BaU)

Strategy cases / key questions to be explored

Cirkulärt

Färdmedelsfördelning

Kalmar: 60-40 i färdmedelsfördelning till 2035
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Interactive database on SDG interactions based on assessments of target level interactions from literature
Open link

The SDG Tracker presents target leveldata based on official statistics from the UN and other international organizations.
Open link

The UN official home page presenting the SDGs, targets and indicators with facts and figures
Open link
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Tillväxtmotor

Kalmar tar fram ny ÖP som fokuserar på flera av dessa mål-

omfattande, löpande revideras, hållbarhets bedömning.

Mobilitetstrategin tar sin utgångspunkt i ÖPn.
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Fossiloberoende/klimatneutralt

Tillgängligt

Trafiksäkert & tryggt

Samverkan

Jämställt 

Jämlikt

Barnperspektiv

Key parameters

Idag sker 43% av persontransporterna med hållbara transportslag, dvs. gång,

cykel och kollektivtrafik medan 57% sker med bil. Kalmar planerar efter

konceptet HYR (Hälsofrämjande, Yteffektivt, Resurssnålt) för att utvärdera om en

transport är hållbar eller inte. Exempelvis bidrar en miljövänligt drivmedel enbart

till en förbättring av R men inte H eller Y. För att bibehålla nuvarande

attraktionskraft måste Kalmar utveckla sitt transportsystem för att uppnå en

färdmedelsfördelning av 60/40 till 2035.

Kollektivtrafik på biogas (100% fossilbränslefri), Kalmar kommuns egna fordon är

till 80% fossilbränslefria och 57 % av  nybilsförsäljningen var el, biogas eller

hybridfordon 2020.

Tre biogastankställen finns i kommunen, arbete pågår för ett 4:e. Kalmar Energi

har publika laddstolpar,  finns på sex platser, bl a Giraffen, Hansa City,

Centralstationen och vid vattentornet.

 9100 inpendlare per dag (2017) Kalmar skapar fler arbetstillfällen än

befolkningstillväxten. Det betyder att fler väljer att bo kvar i kranskommuner och

pendlar till staden. Dessutom arbetar KKV för att förstora arb.mark.region vilket

kommer att öka inpendlingen ytterligare. Detta resonemang bygger på trender

pre-corona och det krävs ett stort arbete att följa pendlingsutvecklingen första

1-2 åren efter corona.

Hög tillgänglighet för bil, lätt att parkera i centrum, 

Generellt bra cykelinfra men finns  felande länkar och osäkra korsningspunkter. Saknas

parkeringar för lådcyklar vid målpunkter.

Lätt att ta sig fram gående men saknar prioritet i vissa områden. Kvarnholmen kullersten som

begränsar framkomlighet.

Bra kollektivtrafik framförallt i centrum och tätorterna. Men finns flera platser där

kollektivtrafiken behöver förbättras. 

Cirkulationsplatser längs Södra vägen gör det svårt för längre lastbilar att komma fram. 

Traditionellt sätt finns det inget välutvecklat och systematiskt utbyte mellan

relevanta aktörer. Detta behöver tas fram, utvecklas och satsas på för att

producera välbehövliga resultat. I samband med etablerande av campus Kalmar

har ett bra nätverk mellan aktörer inom organisationerna utvecklats, dessa

behöver tas tillvara.

Barn rör sig allt mindre fritt i samhället. Föräldrar och vuxna skjutsar barn i stor utsräckning till

skola och aktiviteter. Vid dessa målpunkter är bilarna ofta i fokus vilket gör det till otrygga

miljöer som hämmar en förändring. 

Det saknas även belysning på vissa GC-banor. 

"Barnpromenader har genomförts på olika ställen i Kalmar för att kartlägga barns

rörelsemönster inför ombyggnation/nybyggnation 

Linjär konsumtion (produktion- användning-avfall) måste bytas ut mot cirkulär

konsumtion (design-produktion-användning-anpassning-demontering-nya

resurser). Det finns inga mätningar för hur cirkulärt Kalmar kommun är idag (jmf

tex Nederländerna 24,5 %, Norge 2,4 %, Österrike 9,7 %) men det finns cirkulära

verksamheter såsom Återbruket, Fritidsbanken, dELbilspool, biogasproduktion

och mål om att öka det cirkulära agerandet i kommunens upphandling. Ett

nystartat projekt i RE:Source ska analysera hur cirkulärt Sverige är. 

Nationell statistik Trafikanalys: Män äger bil i större utsträckning än kvinnor och har en något

högre årlig körsträcka per år jämfört med bilar som ägs av kvinnor. Men skillnadenarna minskar

varje år. 

Trafikanalys 2019: Nationell statistik: Bil används ca 30 km/dag av både kvinnor och män.

Männen kör oftare och kvinnan sitter bredvid. Båda går ca 1 km/dag. Kvinnor ev. mer benägna

att använda kollektivtrafik men skillnaden är inte statistiskt säkerställd

Transportfattigdom resp. mobilitetsrättvisa: Personer i socialt utsatta områden gör färre resor

per person och vecka jämfört med det nationella genomsnittet. Färre fritidsresor och reser

mindre med bil. Kollektivtrafikens tidtabeller tenderar att planeras utifrån kontorsarbetande

medelklass och inte skiftarbete. (källa: sthlms uni)

Trafiksäkerhet är prioriterat i drift och planeringsarbetet. Generellt sätt är trafiksäkerheten god.

Finns dock osäkra punkter i GC-nätet, tex i korsningar med bil. Längs godstranportlederna

saknas idag vid vissa ställen skydd mot oskyddade trafikanter. Idag saknas belysning längs

vissa GC-banor vilket är viktigt för tryggheten. Kalmar C som är en central knutpunkt för KT

upplevs idag som en osäker plats kvällstid  för många unga.

Kalmar kommun har en internt trafiksäkerhets policy

Baseline (or alternative strategy)

Regional snabbusslinjer (BRT), effektiva bytespunkter med service behöver

utvecklas samt möjligheter för kombinerad mobilitet. Genom att planera för

tydliga KT-stråk med prioritet kommer de alternativen vara snabbare och mer

tillförlitliga än alternativen. Dessutom behövs bättre kopplingar av cykelvägar,

separation med gång och tydliga gångstråk för att höja statusen hos de

alternativen. Pendlarparkeringar och möjligheter till samåkning måste också

planeras och möjliggöras. Kalmar C behöver uppgdraderas kapacitetsmässigt.

Utforma transportsystemet och mobilitetutbud med hänsyn till ålder, kön,

funktionsvariation mm, etablera samverkan/kommunikation med viktiga

verksamheter så som skolor och stora arbetsgivare

Det finns flera områden där samverkan och innovation kan spela avgörande

roller framöver. Tekniksidan står inför stora framsteg, kanske främst inom

självkörande fordon men också ett dynamiskt nyttjande av p-platser, MaaS,

anropsstyrd KT osv. Kommunen behöver partners både inom akademi och

näringsliv för att utveckla dessa komplexa tjänster.

Utforma transportsystemet med särskild hänsyn till barns förutsättningar. Även inkludera barn och unga i utformandet

av transportsystemet då det är förutsättningar för  deras framtida livsmiljöer som vi formar i strategiarbetet.

Satsa på utbildning och trafiksäkerhet (etablera trafiksäkerhets centrum)

Viktigt att komma ihåg att flera faktorer avgör barns möjlighet till självständig mobilitet. Som t.ex. sammanhålllning i

bostadsområdet, regler hemifrån, föräldrarnas uppfattning om tryggt/otryggt i närområdet osv. Sociala aspekter kan

väga tyngre än den fysiska miljön. 

Utforma arbetet med utgångspunkt i cirkulära materialflöden snarare än

linjära. Efterfråga återvunna respektive återbrukade material där så är möjligt

för att minimera miljö- och klimatpåverkan från konsumtion.

Fler bilpooler, Dela, hyra, laga

Kollektivtrafik och infrastruktur för förnybara bränslen som el. biogas och vätgas

behöver utvecklas och etableras.

För att lyckas med 60/40 krävs det både åtgärder inom hårda och mjuka

variabler. Bland de hårda variablerna finns det en hel del hygieninsatser som

separerade banor för gång och cykel, väderskydd för cyklar runt busshpl.

belysta stråk/passage till- och från KT- linjer och pendlarparkeringar,

kömagasing för cykel vid trafikljus osv. Fokusera på  i ett första läge att förbättra

befintlig infrastruktur innan det byggs nytt (Fyrstegsprincipen).

GC och KT måste få ta plats i stadsrummet och balanseras i prioritet med bilen,

både i befintliga som nya områden. Separation av gång och cykel.  Den stora

utmaningen är att få invånare att ställa om sina resvanor eller det s.k.

livspusslet. Kommunen måste jobba målmedvetet och kontinuerligt för att bidra

till att invånare i mycket högre utsträckning förlitar sig på hållbara alternativ vid

urban mobilitet. Det arbetet kräver resurser. På planeringssidan krävs "Mobility

Points", MaaS, cykelbibliotek, plats för lådcyklar, väderskydd vid buss-hpl.

belysning etc.

Utforma transportsystemet och mobilitetutbud med hänsyn till ålder, kön,

funktionsvariation mm, etablera samverrkan/kommunikation med viktiga

verksamheter så som skolor och stora arbetsgivare

Förbättra framkomlighet för olika typer av fordon

Utforma transportsystemet och mobilitetutbud med hänsyn till ålder, kön,

funktionsvariation, HBTQI mm, etablera samverrkan/kommunikation med viktiga

verksamheter så som skolor och stora arbetsgivare

Förbättra framkomlighet för olika typer av fordon

Strategy
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Fokus på centrala Kalmar med tätorter

Scope / delimitations

Vi vet idag att det är skillnad i hur män och kvinnor reser och det påverkar hur vi

behöver planera transportsystemet. Redan i ung ålder börjar dessa skillnader där tex

flickor lär sig försiktighet och rädsla mycket tidigare. 

 Kalmar modellkommun inom jämställdhetsintergrearing. Alla verksamheter ska beakta

män, kvinnor, flickor, pojkars perspektiv. Jobbar med flexibla busstopp tex genom

Nattbusstopp där kvinnor och män kan be chaufför stanna på andra platser än

hållplatser efter klockan 21. 

Vi ska växa i hela Kalmar - stad och landsbyggd. 

Kalmar ska vara en attraktiv turistort - lockar till sig trafik.

Robert Dahlström

Chef

mobilitetsenheten

Pär Svanfeldt

Chef Mark &

Exploatering

Stina Nordström

Handläggare social

hållbarhet
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Research Fellow

Stockholm

Environment

Institute

Charlotte

Gustafsson

Brynielsson

Hållbarhetschef

Åsa Gerger

Swartling

Senior Research

Fellow Stockholm

Environment
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Målet med SUMPEN är att bidra till ett hållbart Kalmar. 

Transportsystem och mobilitet kan bidra till eller motverka

jämlika livsvillkor och en del av mål 1 handlar om att

säkerställa likvärdig tillgång till grundläggande tjänster och

ny teknik. 

11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

11A. Främja nationell och regional planering

11.6 minska städernas negativa miljöpåverkan per person

11.7 Säkra tillgång till säkra inkluderande och tillgängliga

grönområden och offentliga platser

Bidra till de kunskaper/färdigheter som behövs för hållbar

utveckling och hållbara livsstilar.

Relevant ur ett landsbygdsperspektiv då en del av mål 2:

2.3, 2.4 och 2.a handlar om förutsättningar för ett lokal och

småskalig livsmedelsproduktion i form av infrastruktur och

transporter av varor och medarbetare. 

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma

sjukdomar och främja mental hälsa. 

3.6 Till 2030 halvera antalet dödsfall och skador i

trafikolyckor i världen

Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

7.B Till 2030 bygga ut infrastruktur och uppgradera

tekniken för att leverera moderna och hållbara

energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de

minst utvecklande länderna och små önationer under

utveckling

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga infrastrukturer

Olika sociala gruppers olikartade behov ska tas hänsyn till i

trafikplaneringen. T.ex. prioritera särlösningar för vissa

grupper.

12.8  Senast 2030 säkerställa att människor överallt har

den information och medvetenhet som behövs för en

hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

12.B Verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling

påverkar en hållbar turism 

Öka kunskap och kapacitet för att hantera

klimatförändringar

Inte relevant för strategin

Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och

lokal förvaltning

Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och

lokal förvaltning 

Förekomsten av våld och kriminalitet är leder till otrygghet

och kan vara ett hinder för den fria rörligheten ute i

samhället. Särskilt för vissa grupper som t.ex. barn. 

Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

5.5 Säkerställ fullt deltagande  för kvinnor i ledarskap och

beslutsfattande: Om kvinnor i högre utsträckning deltar i

beslutande forum kan det leda till en positiv effekt på

miljön då kvinnor generellt prioriterar miljöfrågor högre än

män. Kvinnor har generellt en större ovilja att utsätta sig för

risker och kan därför antas vilja gå fortare fram i

omställningsarbetet för att undvika de risker

klimatförändringarna innebär. 

Fundera över koppling till följande mål där transporter kan

vara en viktig förutsättning för att realisera:

8.1 Kalmar som tillväxtkommun

8.5 Möjliggör för alla grupper att inkluderas i arbetslivet

8.9 Expansiv turismkommun

Relevance for strategy

Infrastruktur på landsbygden

Kalmar har hög kvalitet i utbildning och goda studieresultat. 

Har utmaningar kring barn och ungas 

Förstå hur vår konsumtion påverkas av mobilitet, att göra det lätt att

återvinna och återbruka tex även om du inte har tillgång till en egen

bil. 

Även analysera hur mobiliteten ska se ut på en hållbar

turistdestination, kan man resa omkring om man anländer till Kalmar

utan egen bil. Hur kan vi uppmuntra det? 

Osäkerhet kring bränsle i Kalmar
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Competence needs

Kopplat till våra internationella utbyten och spridning av

kunskap ex inom Viable cities och Klimatneutrala Kalmar

2030, UBC, ERB

Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat

och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Detta är

grunden i processen för Kalmars mobilitetstrategi.

Bevara och främja biologisk mångfald vid

projektutveckling i Kalmar kommun.

Stärka kopplingen mellan hållbara resval och god hälsa.

Lyfta fram kopplingen mellan social och ekologisk

hållbarhet. Analys i Kalmars nya ÖP.

En infrastruktur som är robust mot klimatförändringar, som uppmuntrar hållbart resande,

insatser för att öka förståelsen för samband mellan egna vardagsval och klimatpåverkan

Kalmar utpekad som särskilt känsligt för översvämning. Ta höjd för en höjd havsnivå

med minst 2,8 m säkerhetsnivå mot dagens normalvattenstånd

ta hänsyn till klimat i varje investeringsbeslut (klimatberäkningar vid byggnation och

investeringsprojekt)

Kalmar en av 23 kommuner som ska leda omställningen mot klimat neutrala städer

2030 - ramverk för detta, mobilitet en av 6 delar.

I Kalmar kommun är hälsa och välbefinnande ojämlikt

fördelat mellan kön samt olika bostadsområden. 

I Kalmar testas nu ett cykelbibliotek med ellastcyklar.

Kalmar saknar beslut om kommunal laddinfrastruktur. 

Kalmar begränsas av fyra infartsleder som idag är tidsvis

hårt belastade. 

Osäkerhet kring vilka nya tekniker som kommer - vad ska

vi satsa på?

Varannan nybilsförsäljning i Kalmar är en miljöbil (el, biogas, hybrid) vilket är högre än landets

genomsnitt

Tre biogastankställen finns i kommunen, arbete pågår för ett 4:e. Kalmar Energi har publika

laddstolpar finns på sex platser, bla Giraffen, Hansa City, Centralstationen och vid vattentornet.

Utmaning kring att EU inte vill godkänna biogas som fossilfritt. Får vi räkna skogen som

biobränsle? 

Kalmar saknar beslut om kommunal laddinfrastuktur. 

Uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion  –

transporter är en viktig del av detta. 

Kalmar är en landbyggdskommunen med stor andel

jordbruk varvid infrastruktur till landsbygd är av stor vikt.

En del av fattigdom handlar om frihetskänsla. Att kunna

röra sig fritt skapar en känsla av frihet.  Därför behöver vi

utforma ett transportsystem där alla kan röra sig fritt och till

de målpunkter man behöver nå. I Kalmar jobbar vi bla med

projekt för att barn ska gå och cykla i större utsträckning till

skolan och skapa rörelse frihet. 

Vattenskyddsområden viktiga att skydda då

regionen återkommande har upplevt

bristsituationer kring vattenförsörjningen.

Kalmar län ligger i sk regnskugga från

småländska höglandet.

I Kalmar kommun är hälsa och välbefinnande ojämlikt

fördelat mellan kön samt olika bostadsområden. 

Kalmar har förhållandevis låga nivåer av utsläpp.

Contextual considerations

Kalmar kommun

Actor

Kalmar växer och behöver en mobilitetstrategi som delvis dikterar stadsutvecklingsfrågor. En

målsättning är att uppnå 60-40 i färdmedelsfördelning till 2035. Detta behöver brytas ner till

handlingsplaner och indikatorer för att veta att man är på rätt väg. För att klara av

målsättningen behöver vi identifiera lågt hängande frukter och studera vilka insatser som

förväntas ge vilka effekter. Vi vill testa vilka effekter 60-40 skulle ha på de globala målen.

Strategy

I Kalmar kommun utgår vi från principen om universell utformning vilket i grunden är en rättighets- och jämlikhetsfråga, samhället ska ordnas för alla. Transportsystem ska vara tillgängligt, miljöer ska vara hinderfria och ge goda förutsättningar för

olika trafikslag.

Transportsystemet ska utgå från barns perspektiv och behov av trygga, tydliga och säkra skolvägar.

Kalmar kommun ska samverka med berörda aktörer för att stärka infrastrukturen för förnybara drivmedel. Kontinuerlig omvärldsbevakning kring miljöfordon, tekniska innovationer och förnybara bränslen är utgångspunkten för kommunens

utveckling i en hållbar färdriktning.

Transportsystem ska möjliggöra ett ökat resande där ett större antal människor kan förflytta sig på ett yteffektivt sätt utan att miljöbelastningen ökar.

Vision: Ett Kalmar för alla 

Kalmar har som ambition att vara bland de 20 främsta kommunerna i Sverige i omställningen till ett fossilbränslefritt klimatneutralt samhälle.

2021: 70 000 invånare, 15 000 kollektivtrafikresor per dygn, 40 % av kollektivtrafikresorna går längs Norra vägen, 57 % kör bil.

Prognos 2035: 85 000 invånare. Dagens 36 000 bilar blir 47 500

Begränsningar: Fyra infartsleder som redan idag är tidvis hårt belastade, 2 spår (tåg)

Background information

Vilka effekter skulle en färdmedelsfördelning på 60/40 till 2035  ha på de globala målen jämfört med en linjär utveckling (BaU)

Strategy cases / key questions to be explored

Cirkulärt

Färdmedelsfördelning

Kalmar: 60-40 i färdmedelsfördelning till 2035

S
te

p
 3

: 
P

a
r
ti

c
ip

a
n

ts

Interactive database on SDG interactions based on assessments of target level interactions from literature
Open link

The SDG Tracker presents target leveldata based on official statistics from the UN and other international organizations.
Open link

The UN official home page presenting the SDGs, targets and indicators with facts and figures
Open link
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Participants

Karl Hallding

Huvudfacilitator

Scenior Research

Fellow på SEI

Facilitators

Kristian Skånberg

Facilitator

Associate vid SEI

Sverige

Tillväxtmotor

Kalmar tar fram ny ÖP som fokuserar på flera av dessa mål-

omfattande, löpande revideras, hållbarhets bedömning.

Mobilitetstrategin tar sin utgångspunkt i ÖPn.
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Sssss

All form av

rörelse har

inverkan på

folkhälsan

Cykel och gång

har en positiv

påverkan på

hälsa

Aktiv

mobilitet

och CIM

Främja

hälsan

genom gång,

cykel

Minska

trafikens

biverkningar

Minska

trafikrelaterade

skador

Bilfritt ger

utrymme för

mer rörelse

och

mötesplatser

Barn som tar  sig till

skolan och aktiviteter på

egna ben har högre

koncentrationsförmåga 

Minska buller

framförallt  där

vi inför bilfria

områden

Om man cyklar och går

lär man känna sitt

närområde bättre och

kanske upptäcker

gröna platser som ökar

välmåendet att vistas i

Fler äldre, och

mer "trängsel"

ställer nya och fler

krav

Renare luft vilket leder

till färre dödsfall av

exempelvis hjärt/

lungrelaterade

sjukdomar

Möta

demografisk

utveckling

Positive impacts

Tillitsfrågor

(samtals-

klimat)

Kan det bli höga

protester från

bilburna

medborgare om vi

begränsar

bilåkandet?

Bilskam
Risk för ökad

polarisering
fler olyckor

Fler

oskyddade

trafikanter som

rör sig ute i

trafiken

Singelolyckor

vanligare på

cykel än i bil.

Mer cykelväg

kräver ökad

halkbekämpning.

Undvika salt.

Smittspridningsrädsla i

KT

Hälsoaspekter av

trängsel i

kollektivtrafiken

Negative impacts

Utformning

Cykelguider

längs de

minst nyttjade

cykelstråken

Konst och

utsmyckning

längs cykelstråk

kan göra dem

mer attraktiva

Aktivt jobba

med att göra

KT attraktiv

Tekniska åtgärder

för att minska

olyckor

Byta till

dubbdäck-

kampanj

Väderskydd

längs

cykelstråken

Vad händer

när

självkörande

fordon är här?

Prissättning plus att

alliera sig med dem

som vill satsa på det

nya

Bilindustrins

marknadsföringskanaler

omsätter miljarder, vad

kommer de att göra istället?

mer

subventionerad

kollektivtrafik ger

gladare resenärer

Potential improvementsSDG

Trygghets-

skapande och

livsförenklande

Enklare för kvinnor

att få ihop

livspusslet då de

som grupp tar

större ansvar för

famiilj/hem. 

Miljön i och

omkring

kollektivtrafiken

kan upplevas

tryggare om fler

använder den

Bilfria ytor ger

utrymme för

mötesplatser och en

rörelse av människor

vilket i sin tur kan

skapa ökad trygghet i

stadsmiljön

Kvinnodominerade

yrkens arbetsplatser

blir än tydligare

definierade

målpunkter

Bryta köns-

mönster

Påverka flickor och

pojkar i tidig ålder -

sudda ut dagens

skillnader mellan

könen 

Mannen framför

bilen och kvinnan

åker med. Detta

försvinner i bussen.

Positive impacts

oro för att inte

bryta ojämställda

könsmönster

Risk att öka

skillnaden

mellan 

De möjliga positiva

delarna föresätter ett

medvetet analysarbete i

form av könsuppdelad

statistik och

intressentdialoger när det

gäller jämställdhet

I scenariot att det

fortsatt är kvinnor

som främst reser

hållbart kommer de

ha mindre fritid

jämfört med män.

Negative impacts

Samhälls /

stadsbyggnads-

planering gällande

nudging, prissättning,

vad som lokaliseras

var

Tydliga "targets" med

riktade aktiviteter för

att öka andelen män till

att vara i paritet med

andel kvinnor som

reser hållbart.

Gratis

kollektivtrafik

för de med

barnvagn

mansdominerade

yrken kommer att

behöva förlägga

sina målpunkter

utmed kt-stråk

Potential improvementsSDG

Bidragen

gynnar på alla

nivåer och kan

visas upp

Tillgängliggör

nyttjandet för

invånare/besökare av

ny teknik som drivs

med ren energi

Snabba på

omställningen

till ren energi

Nya tjänster

kan bli

tillgängliga för

fler

Bidrar till

fossilbränslefri

kommun++

Genom nya

mobilitetslösningar når vi

många och har stor

möjlighet att

kommunicera hållbar

utveckling och påverka till

beteendeförändringar.

Positive impacts

LCA-tänk så det

verkligen blir

långsiktigt rätt/

hållbart

Risk för

användning av

"ful-el" om

efterfrågan blir

större än

utbudet.

Risk att vi använder ny

teknik som drivs på ren

energi men som

fungerar en kort period

(t.ex. elscootrar) och i en

livscykelanalys har

negativ påverkan på

miljön 

Risk att vi

satsar på fel

teknik

även fossilfri

energi är ett

resursnyttjande

Negative impacts

Forsknings-

testbädd /

samarbeten för 

både teknik(er) och

beteende 

Våga testa mer och bidra i

forskning/innovationer av

nya tekniker

Samverkan med

forskare på

Linnéuniversitetet

påverka

resan innan

den sker

Potential improvementsSDG

Bättre

förutsättningar för

olika aktörer att

"frodas"

Tillgång till en större

arbetsmarknadsregion har

potential att minska

arbetslösheten

mobilitetslösningar

som knyter samman

stad och landsbygd

främjar mer jämlika

livsvillkor

Bättre

förutsättningar för

en hållbar turism/

hållbara resor inom

staden för

turisterna

Behovet av

att träffas

kommer att

kvarstå

Resurseffektivitets

vinster för samma 

/ liknande / högre 

nytta

Förbättrad

resurseffektivitet

(produktion) genom att

fokusera på hållbara

trafikslag (GC-vägar =

mindre asfalt än

bilvägar)

Cykelbibliotek =

förbättrad

resurseffektivitet i

konsumtion 

Positive impacts

Får allt/alla plats

och styr vi mot rätt

saker

systemmässigt

Mobilitet

kräver plats

Finns en risk att de

som har tillgång till elbil

ökar sin bil användning

och väljer den  oftare

framför hållbara

alternativ

Risk att turismen

minskar då många i

det sammanhanget

föredrar bil och det

upplevs svårare att

resa med bil

Polarisering

urbanisering

har många

negativa

konsekvenser

Kan vissa delar

riskera att

"dela"

kommunen

ytterligare?

Större konkurrens

om arbetstillfällen

Negative impacts

Systemtänk

gällande hållbar

mobilitet för hela

sydöstra Sverige

inkl alla turistmål

samarbeten inom

regionen (såväl m

andra kommuner som

företag) för att koppla

ihop huvudattraktioner

för turister med

hållbara resval

koppling och

ömsesidigt

beroende stac/

landsbyggd

Göra det

möjligt att ta

med cykel på

bussen

Binda ihop

Ölandskommunerna &

Kalmar för hållbar

pendling utöver buss,

ex. återinföra gratis

cykelbuss.

Göra det lätt att

välja rätt - bilen ska

inte vara första

hands valet

(resurseffektivitet)

Potential improvementsSDG

Lokalisering

av  kollektiv-

trafik och

annat 

Nya moderna

och attraktiva

tekniker (BRT

etc)

Stråktänkt och

separering =

mer robust

infrastruktur

Planer finns på att flytta ut

industriområde från gamla

industriområdet till ex

Moskogen - hur kan

mobilitetsstrategin stödja

detta då vi på detta sätt får

ut tung trafik från

innerstaden. 

Ökad "enkel" tillgång

till kollektivtrafik

(indikator 9.1.3.) då

den görs mer

lättillgänglig och vi

skapar hubbar. 

Kan påskynda

utbyggnaden av

laddinfrastruktur i

kommunen

Distansarbete ändrar

rusningstrafiktoppar

Positive impacts

Hur hantera tung trafik

och geografiska vita

fläckar dit

kollektivtrafik inte dras

Intressekonflikter mellan

godstransporter och ex.

barns rörelsefrihet. T.ex.

sträckor från hamnen

som går förbi parker.

Risk för

överbelastning

på redan hårt

trafikerade

sträckor.

Risk för

missnöje för de

tätorter som

inte får

snabbusslinje 

Kan mobilitetsstrategin

hantera den tunga

trafik som rullar på

Södra vägen med

destination hamnen? 

Negative impacts

Frågor kring

geografisk

utrullning, gods och

samarbeten

Vi satsar mycket på

mobilitet norr ut,

Norra länken och

BRT hur ska

utveckla söder och

väster?

Kan vi tydliggöra

hur vi också ska

länka stad och

landsbygd?

Kan kartan komma

att ritas om kring

den tunga trafiken

inom en snar

framtid? Vad

innebär det? 

Inkl 60-40 strategin alla

godstransporter? Om den

gör det, bör det brytas ner

hur stor andel av

privatpersoners resor som

är hållbara versus gods?

Samarbete

med Kalmar

Science Park

Potential improvementsSDG

Alla, och deras

(uppbyggliga)

behov, kan/ska

'åka' med

Fler

mobilitetslösningar

tillgängliga för olika

behov

Ökad

inkludering

och minskad

segregation

Minskad

transportfattigdom.

Möjlighet till mobilitet

jämnare fördelad

mellan olika grupper.

Fokus på

behovet av

mobilitet

snarare än

ststus

Positive impacts

Risker

kopplade till att

alla inte är med

på tåget

Risk att nya tekniker/

färdmedel ökar

polarisering

Att lösningar som passar

alla är för dyra och därför

antingen inte blir av eller

blir särlösningar vilket

pekar ut vissa grupper samt

försämrar deras

tillgänglighet, equality vs

equity

Tidtabeller

planeras utifrån 8

till 5-jobbare och

ej skiftjobb m.fl.

Som har störst

behov.

Ökad

otrygghet på

bussarna då

de blir längre. 

Maas kräver

grundläggande

datorvana

Negative impacts

Hur få med alla och

deras behov  

Bli bättre på att kommunicera

det vi gör kring hållbar

mobilitet så lösningarna blir

tillgängliga för fler (tex

cykelbiblioteket,

delbilspoolen, fritidsbanken)

samt om vi förbättrar

infrastrukturen

Mer samarbeten med civil

samhället & andra aktörer,

ex. etablerandet av

väderskydd på

landsbygden tillsammans

med konstnärer,

vägföreningar, företag etc.

Kvalitativa

studier

(intervjuer?) i

olika områden

utifrån sociala

kompassen

Fokus inte bara på

trygghet runt

hållplatser utan

även på själva

fordonen

Bilens statussymbolusm

måste ersättas. Behov av

genitaliemätning försvinner

inte.

Potential improvementsSDG

Tillgänglighet

överallt för alla

Mer

levande

stadskärna

Ta bort mentala

barriärer mellan

centrala

stadsdelar

Invånare, men

särskilt barn och

unga, kommer ha

förbättrade

möjligheter till en

aktiv fritid och mer

utevistelse

Möta

demografisk

utveckling 

Förbättrad

trygghet av

rörelse

Positive impacts

Hur säkerställa att

periferin verkligen fåt

tillgång till centrum

Huvudansvaret för att

resa hållbart läggs på de

i staden/tätorterna vilket

innebär att inte alla

kommer ha likvärdig

tillgång till hållbara

transportsystem

Irritation/missnöje

hos personer/

aktörer som tycker

att vi minskar

tillgängligheten till

stan

Motsättningarna

mellan stad och

landsbygd

förstärks

Negative impacts

Testa mer för att

skapa hållbara

lösningar och

gator "Jmf Wien"

Lyft in lands-

bygdens

behov och

nytta 

Framhäva hur

landsbygden

ska bli levande

Inkludera incitament

för de på

landsbygden, t.ex.

billigare

pendelparkering för

de som nyttjar

samåkningsapp 

Urbanisering är inte

bara av godo

Utgå ifrån

universell

utformning

Hub- tänk i

tätorterna

Samarbete m skolor,

föreningar m.fl. för att

minska "föräldrataxi"

(Glasgow o Östers

forbollslag intressanta

exempel)

Potential improvementsSDG

Ökat engagemang för

att själv bidra till att

begränsa

klimatförändringarna

("under milen skippa

bilen")

gc infra är

billigare att

klimatanpassa

Inte bara

CO2

utsläpp

Mindre

luftföroreningar

Positive impacts

Hur förhåller

sig strategin

till flygets

stora utsläpp?

Extremväders-

aspekter

Fler personer är mer

känsliga för dåligt/

extremväder då de

reser oskyddat 

Ytor som skyddar

mot extremväder

riskerar att tas i

anspråk inom

mobilitetsstrategin

Negative impacts

Tydlig

kommunikation

kring vinsterna med

hållbara resval och

hur varje resa gör

skillnad

Koppla ihop strategin

med

klimatanpassnings-

frågan

Passa på att rusta

upp infra i samband

med

klimatanpassningar

Tydligare koppla

strategierna till

klimatanpassning

Det behöver finnas

en flexibilitet i

kollektivtrafiken att ta

betydligt fler

passagerare ex vid

dåligt väder 

Kommer

kräva nytt

system för

dörr-dörr

lösningar

Potential improvementsSDG

Mindre

föroreningar =

bättre för djur

och natur 

Samhäsllsviktiga

funktioner tar sig

fram

Grönyte-

satsningar

Optimering av

markresurser

möjliggör för

grönytor

Genom att satsa på

utbyggnad infra för

hållbara trafikslag

jmf med infra för bil

tas mindre mark i

anspråk

Möjlighet att använda

infrastruktur för

satsningar som

främjar biologisk

mångfald: bihotell i

bullervallar

Positive impacts

bilen är varm

o go,

bekvämast,

en symbol för

frihet

Nya yt-

konflikter

Mer konflikter mellan

prioritering av plats för

separata gång/

cykelvägar och

områden med stor

biologisk mångfald

Infrastruktursatsningar tar

de gröna platserna i

anspråk. Även cykel/

gångväg kräver ytor.

Det stora behovet av

el innebär att

elproduktionen

kommer att behöva

byggas ut vilket kräver

yta och påverkar

ekosystemet

Negative impacts

Se till att återställning/

nya gröna områden

prioriteras/inkluderas i

infraprojekt

Ökad

förståelse.

Vi är alla

mobilister

Potential improvementsSDG

Teman som

återkommer

Rörelse, bättre luft,

grönytor = hälsa;

 + säkerhet/trygghet

= nytt stads-

planeringstänk

Binda ihop stadens

delar, och staden

med omgivande

landsbygd och

grannstäder, utan

barriärer

Hur få med dem med låg

mobilitet idag (som

skulle kunna gynnas),

och  dem som nu reser

med bil och vill fortsätta

med det, på den hållbara

resan (nudging)

Samverkansmöjligheter

med aktörer som vill vara

med, men också

samverkanskrav för att få

med dem som behövs för

att nå målen (och

överbrygga motstånd)

Klimatanpassnings-

samordning gällande

extremvädersskydd och

stadsplaneringsfrågor

Positive impacts Negative impacts Potential improvementsSDG

Positive impacts Negative impacts Potential improvementsSDG

Positive impacts Negative impacts Potential improvementsSDG

Direct effects assessment board Indirect effects assessment board

From SDG To SDG

Synergies

Trade-offs

Mår bra -

jobba -

inkomst

God hälsa

möjliggör

arbete

God hälsa - ger

bättre

förutsättningar

för mer rörelse

Välmående bidrar till

aktivare fritid och

inkomstbringande

idéer/handlingar

God hälsa gör att

man kan vara mer

aktiv i att påverka

samhället för

minskad fattigdom

ohälsa och

olyckor och

skador är en risk

för

inkomstbortfall

mål 1.4. främja tillgång

till grundläggande

tjänster, rätt till

ekonomiska resurser

för fattigare

befolkningen

Dynamics

Pensionspyramiden

bygger på att vi kan

jobba längre upp i

åldrarna för att försörja

välfärdssystemet.

Vardagsmotionen bidrar

till denna möjlighet.

Kan man börja i

områden med lägre

socioekonomiska

omständigheter - så att

människorna där

verkligen känner sig

sedda och viktiga?

Hur ska de nya

mobilitetslösningarna

möjliggöras även för de

som inte har smart

phones?

Framtidstro och

agerande kring

klimatkrisens

utmaningar är viktiga

för tilliten till samhället

och de som verkar i

den. 

Potential improvements

From SDG To SDG

God hälsa -

fullständiga

gymnasiebetyg -

förutsättning för

jobb

God hälsa & ökad

mobilitet vidgar det

geografiska

området där man

kan studera

God hälsa ger

även mer

naturlig väg till

högre

utbildning 

Mer rörelse -

god hälsa -

bättre

koncentration

"På egna

ben"

Utbildning inbyggd i

mobilitetslösningar? 

Självständighet i

samhället möjliggör

kreativitet/innovation.

Och trygghet,

inkludering,

växelverkan, tillit. Amen.

"Cyklar till

barnen"

Livslångt lärande och

livets universitet öppnar

sig för fler om man med

hälsobringande

mobilitet kan och vågar

ta sig till de ställen där

man kan lära sig

Dynamics

Kan vi jobba mer via lokala

föreningar? Tex kanske lättare

att "få" en cykel av sin

fotbollsförening än att få den

från kommunen? (Coolare

med en KFF eller IFKKalmar

stripad cykel) Låna en

kändiscykel??

Samverkan

mellan mobilitet

och utbildning/

för lektioner på

kollektivtrafik?

Utbilda kring

rättigheter och

skyldigheter i

trafiken

IOP - läxläsning,

högläsning,

rörelsecoacher

m.m.

Cykelbibliotek /

delningstjänster 
Cykelguider

dörr-dörr

lösningar

Säkra

cykelparkeringar

Livslångt

lärande, även

vuxna fortbildar

sig, inklusive

aktiviteter

Attraktiva

cykelparkeringar

förbättrade möjligheter

att duscha/fräscha upp

sig på arbetsplatser

efter cykeltur till jobbet

(=dagens tträning för

många)

Potential improvements

From SDG To SDG

En mer fysiskt tillgänglig

stad gör hela samhället mer

inkluderande/tillgängligt 

Varför

mobilitet,

inte hur.

Storlek tvingar

fram alternativ.

Den mindre

staden har en

konkurrensfördel

Blandade

upplåtelseformer -

blandade

mobilitetslösningar -

blandade åldrar

Samhället

blir

tillgängligt

för fler

Mer mobiliet

ökar samverkan

och motverkar

klyftor

Innehåller även

hållbara transportsätt

utmaningar kring

jämlika livsvillkor vad

gäller trängsel om yta.

Rullstolar etc tar sig

lättare fram på

cykelväg än på

bilväg, alltså

koppling hållbara

transportsystem och

jämlikhet

Dynamics

Kan gröna

avskiljande ytor

erbjuda mer jämlika

och trygga

lösningar på cykel

och gångbanor? 

Få arbetsgivare att

inte erbjuda gratis

parkering till

anställda (använd

hälsoargumenten)

Kan vi göra det

gratis i perioder för

vissa grupper att

åka kollektivt? T.ex.

sommarkort för

barn & unga.

Bonus till medarbetare

som arbetspendlar

hållbart (utifrån

individuella

förutsättningar baserade

på avstånd bostad/

arbetsplats??

Samarbete med

Trafikverket kan

förbättras

(kommunsamarbetet o

m Länstrafiken

fungerar bra)

Samverkan m

andra aktörer o

t.ex. vidareutveckla

cykelservice i

samarbete m t.ex.

företagen

Potential improvements

From SDG To SDG Dynamics Potential improvements

From SDG To SDG Dynamics Potential improvements

From SDG To SDG

Utbyggnad av

lösningar som ska

passa flera grupper

tar mer plats 

än dagens

lösningar

Det stora behovet av

el innebär att

elproduktionen

kommer att behöva

byggas ut vilket kräver

yta och påverkar

ekosystemet

Markanvändning

kommer

intensifieras

Dynamics

Närhet till

service - 15-

minutersstaden

Möjliggöra

hemarbete för fler -

tex vårdpersonal kan

få administrativtid

som kan göras

hemifrån

Separation mellan

transportslag är

enkelt för G och C

men hur många

separationer behöver

vi i framtiden?

Tillägg till 15

min-staden

"Resursens

hus"

möjligt minska på

asfalterad mark/

parkeringsytor (för

bilen)? Grönifiering av

staden o infrastruktur

(gröna tak / sedumtak

på hållplatser??? )

Potential improvements

From SDG To SDG

Ekonomisk

tillväxt

innebär en

påverkan på

naturen

De-

coupling 

Om turismen inte blir

hållbar (8.9) finns risk

att vattenmiljöer

försämras, båtar som

körs på fossila

drivmedel, tömmer

tankar i havet etc

Turistsektorn

växer och det är

angeläget med

en god

havsmiljö.

Dynamics

Kan mobilitetsstrategin

inspirera Kalmar hamn

att bli en hållbar hamn

(vad nu det skulle

innebära)? Ta hjälp av

LNU

Tillgängliggör

forskningen kring

vår påverkan på

Östersjön och

dess invånare. 

laddinfrastruktur

på "turist platser"

tex stränder

Mer samverkan med

turistsektorn,

liknande projektet m

de 3

turistattraktionerna i

regionen

Lyft frågan om

fossilfri

havsbaserad

trafik

Sjömackar

för förnybart

bränsle

Vilken (miljö-

)information möter

båtturisterna?

Anpassa kajer till

havsnivåhöjning

Samverkan med andra

kommuner kring

förnyelsebart båtbränsle

(så Kalmar ej blir

isolerad kuststräcka m

förnybar bränsletillgång

Vilka ekonomiska

aktiviteter ska

förläggas var med

tanke på den

kommande

havsnivåhöjningen

Lobba för skärpt

lagstiftning kring

båtnäringen  -

kanske i samverkan

m andra (bränsle,

tömning etc.)

Potential improvements

From SDG To SDG

Byggindustrin

resulterar i

många

transporter till

och på

byggplatsen

All

infrastruktur

behöver

underhåll

Ökad elektrifiering ger

ökade uttag av ändliga

mineraler som i sin tur

ibland innebär förlust av

biologisk mångfald och

ursla arbetsförhållanden

vid brytning

Dynamics

Samlastning/styrning av

byggtransporter

System för

återvinning av

batterier är ett

måste inom snar

framtid

Börja överta

bilkörfält.

Tuff match

Grön asfalt och

grön betong

minskar

klimatpåverkan

Ställa krav på fossilfria

transporter i alla

upphandlingar som

kommunen har

rådighet över, inkl

entreprenader

Underhåll och

livslängd spelar roll

- livscykelanalys

inte bara bakåt

utan också framåt

Potential improvements

From SDG To SDG Dynamics Potential improvements

From SDG To SDG Dynamics Potential improvements

 Nedan

övergripande

tematik 

Vinster av att

koppla ihop

mobilitet med aktiva

förflyttningssätts

hälsobringande

effekter

Vikten av att strategin

når alla grupper, inte

minst dem som rör sig

för lite i rummet  - ökad

delaktighet via nudging

och samarbeten

Förena

mobilitetsnytta

med andra nyttor

genom aktiv

lärande restid

Upphandlingskrav som

täcker in livscykela-

spekter både bakåt och

framåt (sourcing inkl

transporter, men också

frmåt via underhålls-

behov och livslängd)

Flerfunktionalitet

för byggnader och

ytor - som med

fördel kan gynna

miljömålen

Havet/vattnet som

en lockande

mobilitetsresurs för

både lokala invånare

och turism

(miljövänlig

nyttobåttrafik)

Tematik

Tematik

Bilaga 2 MURAL – Direkta och indirekta effekter
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Sssss

All form av

rörelse har

inverkan på

folkhälsan

Cykel och gång

har en positiv

påverkan på

hälsa

Aktiv

mobilitet

och CIM

Främja

hälsan

genom gång,

cykel

Minska

trafikens

biverkningar

Minska

trafikrelaterade

skador

Bilfritt ger

utrymme för

mer rörelse

och

mötesplatser

Barn som tar  sig till

skolan och aktiviteter på

egna ben har högre

koncentrationsförmåga 

Minska buller

framförallt  där

vi inför bilfria

områden

Om man cyklar och går

lär man känna sitt

närområde bättre och

kanske upptäcker

gröna platser som ökar

välmåendet att vistas i

Fler äldre, och

mer "trängsel"

ställer nya och fler

krav

Renare luft vilket leder

till färre dödsfall av

exempelvis hjärt/

lungrelaterade

sjukdomar

Möta

demografisk

utveckling

Positive impacts

Tillitsfrågor

(samtals-

klimat)

Kan det bli höga

protester från

bilburna

medborgare om vi

begränsar

bilåkandet?

Bilskam
Risk för ökad

polarisering
fler olyckor

Fler

oskyddade

trafikanter som

rör sig ute i

trafiken

Singelolyckor

vanligare på

cykel än i bil.

Mer cykelväg

kräver ökad

halkbekämpning.

Undvika salt.

Smittspridningsrädsla i

KT

Hälsoaspekter av

trängsel i

kollektivtrafiken

Negative impacts

Utformning

Cykelguider

längs de

minst nyttjade

cykelstråken

Konst och

utsmyckning

längs cykelstråk

kan göra dem

mer attraktiva

Aktivt jobba

med att göra

KT attraktiv

Tekniska åtgärder

för att minska

olyckor

Byta till

dubbdäck-

kampanj

Väderskydd

längs

cykelstråken

Vad händer

när

självkörande

fordon är här?

Prissättning plus att

alliera sig med dem

som vill satsa på det

nya

Bilindustrins

marknadsföringskanaler

omsätter miljarder, vad

kommer de att göra istället?

mer

subventionerad

kollektivtrafik ger

gladare resenärer

Potential improvementsSDG

Trygghets-

skapande och

livsförenklande

Enklare för kvinnor

att få ihop

livspusslet då de

som grupp tar

större ansvar för

famiilj/hem. 

Miljön i och

omkring

kollektivtrafiken

kan upplevas

tryggare om fler

använder den

Bilfria ytor ger

utrymme för

mötesplatser och en

rörelse av människor

vilket i sin tur kan

skapa ökad trygghet i

stadsmiljön

Kvinnodominerade

yrkens arbetsplatser

blir än tydligare

definierade

målpunkter

Bryta köns-

mönster

Påverka flickor och

pojkar i tidig ålder -

sudda ut dagens

skillnader mellan

könen 

Mannen framför

bilen och kvinnan

åker med. Detta

försvinner i bussen.

Positive impacts

oro för att inte

bryta ojämställda

könsmönster

Risk att öka

skillnaden

mellan 

De möjliga positiva

delarna föresätter ett

medvetet analysarbete i

form av könsuppdelad

statistik och

intressentdialoger när det

gäller jämställdhet

I scenariot att det

fortsatt är kvinnor

som främst reser

hållbart kommer de

ha mindre fritid

jämfört med män.

Negative impacts

Samhälls /

stadsbyggnads-

planering gällande

nudging, prissättning,

vad som lokaliseras

var

Tydliga "targets" med

riktade aktiviteter för

att öka andelen män till

att vara i paritet med

andel kvinnor som

reser hållbart.

Gratis

kollektivtrafik

för de med

barnvagn

mansdominerade

yrken kommer att

behöva förlägga

sina målpunkter

utmed kt-stråk

Potential improvementsSDG

Bidragen

gynnar på alla

nivåer och kan

visas upp

Tillgängliggör

nyttjandet för

invånare/besökare av

ny teknik som drivs

med ren energi

Snabba på

omställningen

till ren energi

Nya tjänster

kan bli

tillgängliga för

fler

Bidrar till

fossilbränslefri

kommun++

Genom nya

mobilitetslösningar når vi

många och har stor

möjlighet att

kommunicera hållbar

utveckling och påverka till

beteendeförändringar.

Positive impacts

LCA-tänk så det

verkligen blir

långsiktigt rätt/

hållbart

Risk för

användning av

"ful-el" om

efterfrågan blir

större än

utbudet.

Risk att vi använder ny

teknik som drivs på ren

energi men som

fungerar en kort period

(t.ex. elscootrar) och i en

livscykelanalys har

negativ påverkan på

miljön 

Risk att vi

satsar på fel

teknik

även fossilfri

energi är ett

resursnyttjande

Negative impacts

Forsknings-

testbädd /

samarbeten för 

både teknik(er) och

beteende 

Våga testa mer och bidra i

forskning/innovationer av

nya tekniker

Samverkan med

forskare på

Linnéuniversitetet

påverka

resan innan

den sker

Potential improvementsSDG

Bättre

förutsättningar för

olika aktörer att

"frodas"

Tillgång till en större

arbetsmarknadsregion har

potential att minska

arbetslösheten

mobilitetslösningar

som knyter samman

stad och landsbygd

främjar mer jämlika

livsvillkor

Bättre

förutsättningar för

en hållbar turism/

hållbara resor inom

staden för

turisterna

Behovet av

att träffas

kommer att

kvarstå

Resurseffektivitets

vinster för samma 

/ liknande / högre 

nytta

Förbättrad

resurseffektivitet

(produktion) genom att

fokusera på hållbara

trafikslag (GC-vägar =

mindre asfalt än

bilvägar)

Cykelbibliotek =

förbättrad

resurseffektivitet i

konsumtion 

Positive impacts

Får allt/alla plats

och styr vi mot rätt

saker

systemmässigt

Mobilitet

kräver plats

Finns en risk att de

som har tillgång till elbil

ökar sin bil användning

och väljer den  oftare

framför hållbara

alternativ

Risk att turismen

minskar då många i

det sammanhanget

föredrar bil och det

upplevs svårare att

resa med bil

Polarisering

urbanisering

har många

negativa

konsekvenser

Kan vissa delar

riskera att

"dela"

kommunen

ytterligare?

Större konkurrens

om arbetstillfällen

Negative impacts

Systemtänk

gällande hållbar

mobilitet för hela

sydöstra Sverige

inkl alla turistmål

samarbeten inom

regionen (såväl m

andra kommuner som

företag) för att koppla

ihop huvudattraktioner

för turister med

hållbara resval

koppling och

ömsesidigt

beroende stac/

landsbyggd

Göra det

möjligt att ta

med cykel på

bussen

Binda ihop

Ölandskommunerna &

Kalmar för hållbar

pendling utöver buss,

ex. återinföra gratis

cykelbuss.

Göra det lätt att

välja rätt - bilen ska

inte vara första

hands valet

(resurseffektivitet)

Potential improvementsSDG

Lokalisering

av  kollektiv-

trafik och

annat 

Nya moderna

och attraktiva

tekniker (BRT

etc)

Stråktänkt och

separering =

mer robust

infrastruktur

Planer finns på att flytta ut

industriområde från gamla

industriområdet till ex

Moskogen - hur kan

mobilitetsstrategin stödja

detta då vi på detta sätt får

ut tung trafik från

innerstaden. 

Ökad "enkel" tillgång

till kollektivtrafik

(indikator 9.1.3.) då

den görs mer

lättillgänglig och vi

skapar hubbar. 

Kan påskynda

utbyggnaden av

laddinfrastruktur i

kommunen

Distansarbete ändrar

rusningstrafiktoppar

Positive impacts

Hur hantera tung trafik

och geografiska vita

fläckar dit

kollektivtrafik inte dras

Intressekonflikter mellan

godstransporter och ex.

barns rörelsefrihet. T.ex.

sträckor från hamnen

som går förbi parker.

Risk för

överbelastning

på redan hårt

trafikerade

sträckor.

Risk för

missnöje för de

tätorter som

inte får

snabbusslinje 

Kan mobilitetsstrategin

hantera den tunga

trafik som rullar på

Södra vägen med

destination hamnen? 

Negative impacts

Frågor kring

geografisk

utrullning, gods och

samarbeten

Vi satsar mycket på

mobilitet norr ut,

Norra länken och

BRT hur ska

utveckla söder och

väster?

Kan vi tydliggöra

hur vi också ska

länka stad och

landsbygd?

Kan kartan komma

att ritas om kring

den tunga trafiken

inom en snar

framtid? Vad

innebär det? 

Inkl 60-40 strategin alla

godstransporter? Om den

gör det, bör det brytas ner

hur stor andel av

privatpersoners resor som

är hållbara versus gods?

Samarbete

med Kalmar

Science Park

Potential improvementsSDG

Alla, och deras

(uppbyggliga)

behov, kan/ska

'åka' med

Fler

mobilitetslösningar

tillgängliga för olika

behov

Ökad

inkludering

och minskad

segregation

Minskad

transportfattigdom.

Möjlighet till mobilitet

jämnare fördelad

mellan olika grupper.

Fokus på

behovet av

mobilitet

snarare än

ststus

Positive impacts

Risker

kopplade till att

alla inte är med

på tåget

Risk att nya tekniker/

färdmedel ökar

polarisering

Att lösningar som passar

alla är för dyra och därför

antingen inte blir av eller

blir särlösningar vilket

pekar ut vissa grupper samt

försämrar deras

tillgänglighet, equality vs

equity

Tidtabeller

planeras utifrån 8

till 5-jobbare och

ej skiftjobb m.fl.

Som har störst

behov.

Ökad

otrygghet på

bussarna då

de blir längre. 

Maas kräver

grundläggande

datorvana

Negative impacts

Hur få med alla och

deras behov  

Bli bättre på att kommunicera

det vi gör kring hållbar

mobilitet så lösningarna blir

tillgängliga för fler (tex

cykelbiblioteket,

delbilspoolen, fritidsbanken)

samt om vi förbättrar

infrastrukturen

Mer samarbeten med civil

samhället & andra aktörer,

ex. etablerandet av

väderskydd på

landsbygden tillsammans

med konstnärer,

vägföreningar, företag etc.

Kvalitativa

studier

(intervjuer?) i

olika områden

utifrån sociala

kompassen

Fokus inte bara på

trygghet runt

hållplatser utan

även på själva

fordonen

Bilens statussymbolusm

måste ersättas. Behov av

genitaliemätning försvinner

inte.

Potential improvementsSDG

Tillgänglighet

överallt för alla

Mer

levande

stadskärna

Ta bort mentala

barriärer mellan

centrala

stadsdelar

Invånare, men

särskilt barn och

unga, kommer ha

förbättrade

möjligheter till en

aktiv fritid och mer

utevistelse

Möta

demografisk

utveckling 

Förbättrad

trygghet av

rörelse

Positive impacts

Hur säkerställa att

periferin verkligen fåt

tillgång till centrum

Huvudansvaret för att

resa hållbart läggs på de

i staden/tätorterna vilket

innebär att inte alla

kommer ha likvärdig

tillgång till hållbara

transportsystem

Irritation/missnöje

hos personer/

aktörer som tycker

att vi minskar

tillgängligheten till

stan

Motsättningarna

mellan stad och

landsbygd

förstärks

Negative impacts

Testa mer för att

skapa hållbara

lösningar och

gator "Jmf Wien"

Lyft in lands-

bygdens

behov och

nytta 

Framhäva hur

landsbygden

ska bli levande

Inkludera incitament

för de på

landsbygden, t.ex.

billigare

pendelparkering för

de som nyttjar

samåkningsapp 

Urbanisering är inte

bara av godo

Utgå ifrån

universell

utformning

Hub- tänk i

tätorterna

Samarbete m skolor,

föreningar m.fl. för att

minska "föräldrataxi"

(Glasgow o Östers

forbollslag intressanta

exempel)

Potential improvementsSDG

Ökat engagemang för

att själv bidra till att

begränsa

klimatförändringarna

("under milen skippa

bilen")

gc infra är

billigare att

klimatanpassa

Inte bara

CO2

utsläpp

Mindre

luftföroreningar

Positive impacts

Hur förhåller

sig strategin

till flygets

stora utsläpp?

Extremväders-

aspekter

Fler personer är mer

känsliga för dåligt/

extremväder då de

reser oskyddat 

Ytor som skyddar

mot extremväder

riskerar att tas i

anspråk inom

mobilitetsstrategin

Negative impacts

Tydlig

kommunikation

kring vinsterna med

hållbara resval och

hur varje resa gör

skillnad

Koppla ihop strategin

med

klimatanpassnings-

frågan

Passa på att rusta

upp infra i samband

med

klimatanpassningar

Tydligare koppla

strategierna till

klimatanpassning

Det behöver finnas

en flexibilitet i

kollektivtrafiken att ta

betydligt fler

passagerare ex vid

dåligt väder 

Kommer

kräva nytt

system för

dörr-dörr

lösningar

Potential improvementsSDG

Mindre

föroreningar =

bättre för djur

och natur 

Samhäsllsviktiga

funktioner tar sig

fram

Grönyte-

satsningar

Optimering av

markresurser

möjliggör för

grönytor

Genom att satsa på

utbyggnad infra för

hållbara trafikslag

jmf med infra för bil

tas mindre mark i

anspråk

Möjlighet att använda

infrastruktur för

satsningar som

främjar biologisk

mångfald: bihotell i

bullervallar

Positive impacts

bilen är varm

o go,

bekvämast,

en symbol för

frihet

Nya yt-

konflikter

Mer konflikter mellan

prioritering av plats för

separata gång/

cykelvägar och

områden med stor

biologisk mångfald

Infrastruktursatsningar tar

de gröna platserna i

anspråk. Även cykel/

gångväg kräver ytor.

Det stora behovet av

el innebär att

elproduktionen

kommer att behöva

byggas ut vilket kräver

yta och påverkar

ekosystemet

Negative impacts

Se till att återställning/

nya gröna områden

prioriteras/inkluderas i

infraprojekt

Ökad

förståelse.

Vi är alla

mobilister

Potential improvementsSDG

Teman som

återkommer

Rörelse, bättre luft,

grönytor = hälsa;

 + säkerhet/trygghet

= nytt stads-

planeringstänk

Binda ihop stadens

delar, och staden

med omgivande

landsbygd och

grannstäder, utan

barriärer

Hur få med dem med låg

mobilitet idag (som

skulle kunna gynnas),

och  dem som nu reser

med bil och vill fortsätta

med det, på den hållbara

resan (nudging)

Samverkansmöjligheter

med aktörer som vill vara

med, men också

samverkanskrav för att få

med dem som behövs för

att nå målen (och

överbrygga motstånd)

Klimatanpassnings-

samordning gällande

extremvädersskydd och

stadsplaneringsfrågor

Positive impacts Negative impacts Potential improvementsSDG

Positive impacts Negative impacts Potential improvementsSDG

Positive impacts Negative impacts Potential improvementsSDG

Direct effects assessment board Indirect effects assessment board

From SDG To SDG

Synergies

Trade-offs

Mår bra -

jobba -

inkomst

God hälsa

möjliggör

arbete

God hälsa - ger

bättre

förutsättningar

för mer rörelse

Välmående bidrar till

aktivare fritid och

inkomstbringande

idéer/handlingar

God hälsa gör att

man kan vara mer

aktiv i att påverka

samhället för

minskad fattigdom

ohälsa och

olyckor och

skador är en risk

för

inkomstbortfall

mål 1.4. främja tillgång

till grundläggande

tjänster, rätt till

ekonomiska resurser

för fattigare

befolkningen

Dynamics

Pensionspyramiden

bygger på att vi kan

jobba längre upp i

åldrarna för att försörja

välfärdssystemet.

Vardagsmotionen bidrar

till denna möjlighet.

Kan man börja i

områden med lägre

socioekonomiska

omständigheter - så att

människorna där

verkligen känner sig

sedda och viktiga?

Hur ska de nya

mobilitetslösningarna

möjliggöras även för de

som inte har smart

phones?

Framtidstro och

agerande kring

klimatkrisens

utmaningar är viktiga

för tilliten till samhället

och de som verkar i

den. 

Potential improvements

From SDG To SDG

God hälsa -

fullständiga

gymnasiebetyg -

förutsättning för

jobb

God hälsa & ökad

mobilitet vidgar det

geografiska

området där man

kan studera

God hälsa ger

även mer

naturlig väg till

högre

utbildning 

Mer rörelse -

god hälsa -

bättre

koncentration

"På egna

ben"

Utbildning inbyggd i

mobilitetslösningar? 

Självständighet i

samhället möjliggör

kreativitet/innovation.

Och trygghet,

inkludering,

växelverkan, tillit. Amen.

"Cyklar till

barnen"

Livslångt lärande och

livets universitet öppnar

sig för fler om man med

hälsobringande

mobilitet kan och vågar

ta sig till de ställen där

man kan lära sig

Dynamics

Kan vi jobba mer via lokala

föreningar? Tex kanske lättare

att "få" en cykel av sin

fotbollsförening än att få den

från kommunen? (Coolare

med en KFF eller IFKKalmar

stripad cykel) Låna en

kändiscykel??

Samverkan

mellan mobilitet

och utbildning/

för lektioner på

kollektivtrafik?

Utbilda kring

rättigheter och

skyldigheter i

trafiken

IOP - läxläsning,

högläsning,

rörelsecoacher

m.m.

Cykelbibliotek /

delningstjänster 
Cykelguider

dörr-dörr

lösningar

Säkra

cykelparkeringar

Livslångt

lärande, även

vuxna fortbildar

sig, inklusive

aktiviteter

Attraktiva

cykelparkeringar

förbättrade möjligheter

att duscha/fräscha upp

sig på arbetsplatser

efter cykeltur till jobbet

(=dagens tträning för

många)

Potential improvements

From SDG To SDG

En mer fysiskt tillgänglig

stad gör hela samhället mer

inkluderande/tillgängligt 

Varför

mobilitet,

inte hur.

Storlek tvingar

fram alternativ.

Den mindre

staden har en

konkurrensfördel

Blandade

upplåtelseformer -

blandade

mobilitetslösningar -

blandade åldrar

Samhället

blir

tillgängligt

för fler

Mer mobiliet

ökar samverkan

och motverkar

klyftor

Innehåller även

hållbara transportsätt

utmaningar kring

jämlika livsvillkor vad

gäller trängsel om yta.

Rullstolar etc tar sig

lättare fram på

cykelväg än på

bilväg, alltså

koppling hållbara

transportsystem och

jämlikhet

Dynamics

Kan gröna

avskiljande ytor

erbjuda mer jämlika

och trygga

lösningar på cykel

och gångbanor? 

Få arbetsgivare att

inte erbjuda gratis

parkering till

anställda (använd

hälsoargumenten)

Kan vi göra det

gratis i perioder för

vissa grupper att

åka kollektivt? T.ex.

sommarkort för

barn & unga.

Bonus till medarbetare

som arbetspendlar

hållbart (utifrån

individuella

förutsättningar baserade

på avstånd bostad/

arbetsplats??

Samarbete med

Trafikverket kan

förbättras

(kommunsamarbetet o

m Länstrafiken

fungerar bra)

Samverkan m

andra aktörer o

t.ex. vidareutveckla

cykelservice i

samarbete m t.ex.

företagen

Potential improvements

From SDG To SDG Dynamics Potential improvements

From SDG To SDG Dynamics Potential improvements

From SDG To SDG

Utbyggnad av

lösningar som ska

passa flera grupper

tar mer plats 

än dagens

lösningar

Det stora behovet av

el innebär att

elproduktionen

kommer att behöva

byggas ut vilket kräver

yta och påverkar

ekosystemet

Markanvändning

kommer

intensifieras

Dynamics

Närhet till

service - 15-

minutersstaden

Möjliggöra

hemarbete för fler -

tex vårdpersonal kan

få administrativtid

som kan göras

hemifrån

Separation mellan

transportslag är

enkelt för G och C

men hur många

separationer behöver

vi i framtiden?

Tillägg till 15

min-staden

"Resursens

hus"

möjligt minska på

asfalterad mark/

parkeringsytor (för

bilen)? Grönifiering av

staden o infrastruktur

(gröna tak / sedumtak

på hållplatser??? )

Potential improvements

From SDG To SDG

Ekonomisk

tillväxt

innebär en

påverkan på

naturen

De-

coupling 

Om turismen inte blir

hållbar (8.9) finns risk

att vattenmiljöer

försämras, båtar som

körs på fossila

drivmedel, tömmer

tankar i havet etc

Turistsektorn

växer och det är

angeläget med

en god

havsmiljö.

Dynamics

Kan mobilitetsstrategin

inspirera Kalmar hamn

att bli en hållbar hamn

(vad nu det skulle

innebära)? Ta hjälp av

LNU

Tillgängliggör

forskningen kring

vår påverkan på

Östersjön och

dess invånare. 

laddinfrastruktur

på "turist platser"

tex stränder

Mer samverkan med

turistsektorn,

liknande projektet m

de 3

turistattraktionerna i

regionen

Lyft frågan om

fossilfri

havsbaserad

trafik

Sjömackar

för förnybart

bränsle

Vilken (miljö-

)information möter

båtturisterna?

Anpassa kajer till

havsnivåhöjning

Samverkan med andra

kommuner kring

förnyelsebart båtbränsle

(så Kalmar ej blir

isolerad kuststräcka m

förnybar bränsletillgång

Vilka ekonomiska

aktiviteter ska

förläggas var med

tanke på den

kommande

havsnivåhöjningen

Lobba för skärpt

lagstiftning kring

båtnäringen  -

kanske i samverkan

m andra (bränsle,

tömning etc.)

Potential improvements

From SDG To SDG

Byggindustrin

resulterar i

många

transporter till

och på

byggplatsen

All

infrastruktur

behöver

underhåll

Ökad elektrifiering ger

ökade uttag av ändliga

mineraler som i sin tur

ibland innebär förlust av

biologisk mångfald och

ursla arbetsförhållanden

vid brytning

Dynamics

Samlastning/styrning av

byggtransporter

System för

återvinning av

batterier är ett

måste inom snar

framtid

Börja överta

bilkörfält.

Tuff match

Grön asfalt och

grön betong

minskar

klimatpåverkan

Ställa krav på fossilfria

transporter i alla

upphandlingar som

kommunen har

rådighet över, inkl

entreprenader

Underhåll och

livslängd spelar roll

- livscykelanalys

inte bara bakåt

utan också framåt

Potential improvements

From SDG To SDG Dynamics Potential improvements

From SDG To SDG Dynamics Potential improvements

 Nedan

övergripande

tematik 

Vinster av att

koppla ihop

mobilitet med aktiva

förflyttningssätts

hälsobringande

effekter

Vikten av att strategin

når alla grupper, inte

minst dem som rör sig

för lite i rummet  - ökad

delaktighet via nudging

och samarbeten

Förena

mobilitetsnytta

med andra nyttor

genom aktiv

lärande restid

Upphandlingskrav som

täcker in livscykela-

spekter både bakåt och

framåt (sourcing inkl

transporter, men också

frmåt via underhålls-

behov och livslängd)

Flerfunktionalitet

för byggnader och

ytor - som med

fördel kan gynna

miljömålen

Havet/vattnet som

en lockande

mobilitetsresurs för

både lokala invånare

och turism

(miljövänlig

nyttobåttrafik)

Tematik

Tematik
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STRENGTHS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS / RISKS

Det

kollektiva

tänkandet 

Otroligt viktigt vilka

som är med (vilka

kompetenser &

perspektiv) och att

man behöver ha stor

insikt i det och inte dra

för stora slutsatser

Får tid till att

verkligen

fundera på

kopplingar

tillsammans

Kvalitetssäkra

processen

Långa

workshops - tre

tillfällen hade

kanske varit

lämpligt?

Stor potential

att

åskådliggöra

strategiska val

Sakfrågeägarna

"orkar" inte göra

jobbet

Överlag ett intressant

verktyg för

kompetenshöjning

gällande agenda

2030

Bra verktyg att

samverka över

förvaltningsgränser

Tycker det är lite

stressigt att se

andras muspilar

som flipprar

över skärmen.

I en kommun BEHÖVS det

förvaltningsöverskridande

samarbetet

Mycket bra ansats

till verktyg av en

komplex verklighet i

kombination om lika

komples

Agenda2030

Tidskrävande -

svårt att få med

de som

verkligen

behöver vara

med

Samskapande

process ger nya

insikter /

kunskaper

Formatet

möjliggör

samarbeten

oavsett

geografi.

Tidsödande, men

lösningen med

läxövningar ger inte

lika mycket input

(och tankehjälp)

Trevligt att

det är

färgglatt :-)

intensivt med

lång workshop

fre

eftermiddag....

bra med uppdelat

workshopformat

bra stresstesta strategi

inför beslut/

genomförande

Overload på

tekniksidan

utifrån

tidsramarna?

Viktigt att ha med

olika kompetenser i

arbetet, annars

riskerar det att bli

smalt/missvisande

stor potential att lära

fr Kalmar kommun

inför framtida

aktörssamarbeten

kring A2030

Startsträckan

in är lång -

svårt att hoppa

in halvvägs

Jättebra om vi

kan använda

detta arbetssätt

i fler uppgifter

risk att aktörer åttar sig

genomföra processen

men inser att de inte har

tid att delta/prioritera jatt

reflektera o ge inpupt

mellan workshopparna

Tvärsektoriella

beslut och

processer blir

mångfalt bättre

än ensidiga

Det mest

spännande är

detaljförslagen

på förbättringar

Reflection on process and results

Bilaga 3 SWOT - analys
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