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Förord 

Grön transportplan och avsiktsförklaring  

Trafiknämnden i Göteborg har gett Trafikkontoret i uppdrag att initiera gröna res-

planer och gröna transportplaner som ett komplement till vissa detaljplaner, genom-

förandeavtal och liknande (beslut 2005-12-15). Gröna transportplaner omfattar per-

sonresor och godstransporter och kan upprättas i samband med nyetableringar, eller 

när befintliga verksamheter förändras så att ändring av en detaljplan krävs.   

Kriterier för att initiera en grön transportplan kan vara att ombyggnad planeras i 

områden där vägnätet eller parkeringar är hårt belastade, miljökvalitetsnormerna ris-

kerar att överskridas eller att ökande vägtrafik ger betydande klimatbelastning, sam-

tidigt som det finns möjlighet att genomföra åtgärder som ökar andelen hållbara 

transporter tillsammans med stora fastighetsägare eller verksamhetsutövare. 

Den gröna transportplanen ska förbättra tillgängligheten till området för olika trafi-

kantgrupper, medverka till att uppfylla stadens mål och strategier på trafik- och mil-

jöområdet, förbättra luftmiljön och minska trängseln i vägnätet. Grön transportplan 

är också en av de åtgärder som regeringen ålagt kommunen att arbeta med för att 

uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. 

Formella beslut 

Grön transportplan och tillhörande avsiktsförklaring är inget juridiskt bindande do-

kument. Där fattas heller inga formella beslut om byggnation, stadsplanering, tra-

fikplanering etc. Det är en gemensam överenskommelse om att ingående parter ska 

verka för att nå målen som satts upp i den gröna transportplanen, och att man tar 

gemensamt ansvar för åtagandena. Planen är en form av samverkan med berörda 

aktörer som trafikkontoret har ett politiskt uppdrag att driva. Denna samverkan sker 

parallellt med framtagandet av detaljplaner, genomförandeavtal etc, där de formella 

besluten fattas. 
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1. Inledning 

Norra Masthugget (även benämnt Masthuggskajen), d v s området innanför Bar-

lastparken-Första Långgatan-Rosenlundskanalen-Oscarsleden står inför en om-

vandling till ett innerstadsområde med blandad bebyggelse med bostäder, handel, 

kontor, kulturverksamhet, grönytor och offentliga platser.  

Med utgångspunkt i de politiska målen i Göteborg, avseende minskat bilresande 

till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik, har Trafikkontoret i Göteborg i 

samråd med de största aktörerna inom området tagit fram en grön transportplan 

för området. 

Historik 

Grön transportplan Norra Masthugget, Järnvågen – åtgärdsinriktning 
2015-09-14 

I samband med att detaljplanearbetet för Norra Masthugget inleddes våren 2014 

påbörjades arbetet med att ta fram en grön transportplan. Framtagandet av den 

gröna transportplanen bedrevs i nära samarbete med Trafikkontoret, Stadsbygg-

nadskontoret och övriga aktörer som ska utveckla området. Utifrån dåvarande 

kunskapsläge tog Trafikkontoret fram en rapport som beskrev förutsättningarna 

och planerna för området, framtida mål för trafiksituationen och vilka åtgärder 

som behövs för att nå målen. I samband med att planarbetet har fortgått med nya 

underlagsutredningar och ett bättre kunskapsläge har det beslutats att rapporten 

grön transportplan (version 0.9, 2015-09-14) inte ska uppdateras vidare. De åt-

gärder som beskrevs i rapporten har lyfts ut, bearbetats och bildar i nuläget en 

separat avsiktsförklaring. Rapporten grön transportplan kan ses som dokumentat-

ion över hur åtgärdsvalsprocessen gick till.  

Avsiktsförklaring – Grön Transportplan för Norra Masthugget 

Parallellt med slutfasen av arbetet med grön transportplan togs en avsiktsförkla-

ring fram under hösten 2014 och den förankrades med aktuella parter under 2015. 

I samband med att andra frågeställningar bidrog till att detaljplanearbetet för-

längdes har avsiktsförklaringen varit vilande. Under maj/juni 2017 har avsikts-

förklaringen uppdaterats med nya planförutsättningar och anpassats efter inne-

hållet i Hållbarhetsprogram Masthuggskajen för att utgöra underlag till 

detaljplanens granskningshandlingar.  

I planbeskrivningen för Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsga-

tan m.fl. beskrivs att avsiktsförklaringen utgör ett verktyg för att i tidigt skede i 
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planprocessen säkerställa en god tillgänglighet enligt trafikstrategin när en större 

ny- eller tillbyggnation ska ske i ett område1.  

Mål och uppföljning  

Det är ett uttalat politiskt mål att staden ska växa och förtätas, men det finns ett 

antal principiella förutsättningar som styr hur detta ska göras och på vilka villkor: 

• Kommunfullmäktige i Göteborg har satt upp ett prioriterat mål att biltra-

fiken ska minska.  

• Trafiknämnden har antagit effektmål i trafikstrategin för Göteborgs Stad 

som innebär att biltrafiken behöver minska med 25 % till år 2035 jämfört 

med dagens nivå.  

• I Göteborgs Stads Cykelprogram för en nära storstad beskrivs målen att 

antalet cykelresor ska tredubblas till år 2025 samt att tre av fyra götebor-

gare ska tycka att Göteborg är en cykelvänlig stad år 2025.  

• Göteborgsregionen har antagit ett kollektivtrafikprogram inom ”K2020”. 

Där sägs att kollektivresorna ska öka från 25 % år 2005 till minst 40 % år 

2025. 

• Stadens parkeringspolicy säger att beslut om parkering ska medverka till 

att resande med kollektivtrafik och cykling ökar. Arbetspendling med bil 

och långtidsparkering på gatumark ska minska, medan parkering för be-

sökare och nyttotrafik ska prioriteras. 

Genomförandet av de åtgärder som beskrivs i följande kapitel kommer att föl-

jas upp och utvärderas. Vid uppföljningen finns möjlighet att justera och lägga 

till åtgärder för befintliga aktörer och även att lägga till nya aktörer och åtgär-

der för dem, förutsatt att alla aktörer är överens om ändringarna. Syftet med 

möjligheten till en sådan revidering är att säkerställa att de åtgärder som ska 

genomföras är relevanta och bidrar till måluppfyllnad, även på lång sikt.  

Avsiktsförklaringen berörs av mål i hållbarhetsprogram för Masthuggska-
jen 

Avsiktsförklaring – Grön transportplan för Norra Masthugget är en del av 

hållbarhetsprogram Masthuggskajen. Av de nio mål som beskrivs i hållbar-

hetsprogrammet är det i synnerhet fem mål som har direkt bäring på åtgär-

derna i avsiktsförklaringen, se tabell 1-1. Avsiktsförklaringen kompletterar 

hållbarhetsprogrammet avseende åtgärder för infrastruktur, trafikering och re-

glering av parkering, informations- och uppmuntransåtgärder samt transporter 

i byggskedet. 

 

 
1 Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret. Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. Kon-

cept 2017-04-03. Granskningshandling maj 2017 
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Tabell 1-1 Beskrivning av beröringspunkter mellan hållbarhetsprogrammet och avsiktsförklaringen.  

Mål Målbeskrivning Åtgärdsområden som berörs i båda do-
kumenten 

4 På Masthuggskajen vill människor oavsett olik-
heter mötas och vistas utomhus under alla årsti-
der och tider på dygnet.  

Skyltning och orientering, under planering, 
byggtid och efter färdigställande.  

5 På Masthuggskajen ska barn och unga kunna 
röra sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, 
lek, förskola och skola.  

Anpassade hastigheter för vägtrafik, tydliga 
och säkra gång- och cykelstråk.  

6 På Masthuggskajen är det lättas att färdas till 
fots, cykel eller kollektivt. 

Angöring gång- och cykel, bilpool (placering, 
fordon och avtal), cykelparkering, laddinfra-
struktur.  

8 På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna.  

Bilpool, flexibla parkeringshus, avfall och 
återvinning.  

9 Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen.  

Varudistribution och avfallstransporter.  

Barnkonsekvensens slutsatser 

En barnkonsekvensanalys har tagits fram som ett underlag i detaljplanearbetet 

för området. Slutsatserna från analysen beskriver att den höga exploateringsgra-

den och en kompakt stadsstruktur kommer att ha stor påverkan på barn och ungas 

livsmiljöer. Det innebär att de offentliga stadsrummen och privata gemensamma 

ytor kommer att behöva utföras med högt krav på genomförandet. Analysen visar 

även att det blir en hård belastning på gator och stråk vilket påverkar barn och 

ungas rörlighet/tillgänglighet och mobilitet inom planområdet2.  

För att kompensera för de risker som tas upp i analysen beskrivs i hållbarhets-

programmet en rad åtgärder under mål fem som har direkt bäring på persontrans-

porter i området. Trafikkontorets bedömning är att dessa åtgärder ligger i linje 

och möjliggörs med de åtgärder som beskrivs i avsiktsförklaringen.  

 

 
2 ÅF 2016. Barnkonsekvensanalys – Masthuggskajen. Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsga-

tan m.fl. Oktober 2016 
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2. Göteborgs Stads förvaltningars åtagande 

Åtgärder i planeringsfasen: 

Göteborgs Stads förvaltningar ska: 

• Vara sammankallande för alla aktörerna till samråd, informations-

möten och årliga uppföljningsmöten om hållbar planering. Säker-

ställa att uppdaterad information förankras samt att utvärdera de åtgärder 

som genomförs inom ramen för grön transportplan. 

• Upplåta mark till lånecykelstationer och verka för att det finns god till-

gänglighet till lånecyklar inom området. Åtgärden kan medverka till 

ökad cykling både till/från arbetet och i tjänsten. 

• Ansvara och verka för att mark reserveras i detaljplan för ca 1 150 

attraktiva cykelparkeringar på allmän plats samt att lämpligt antal 

cykelparkeringar anläggs i anslutning till målpunkter, hållplatser och en-

tréer. Cykelparkeringar anläggs direkt från start och utökas efterhand i 

takt med att efterfrågan ökar. Åtgärden syftar till att förbättra tillgänglig-

heten med cykel till och i området. 

• Säkerställa att bilparkering, i enlighet med detaljplanen, placeras i 

de planerade gemensamma parkeringsanläggningarna. Åtgärden 

syftar till att bilparkering ska kunna samnyttjas effektivt.  

• Säkerställ i samband med bygglovsansökan att bilpoolstjänst kom-

mer att vara tillgänglig för fastigheternas användare.   

• Utveckla och förbättra cykelvägarna genom området till attraktiva, in-

bjudande stråk samt ansluta cykelvägarna till omkringliggande cykelväg-

nät. Åtgärden syftar till att förbättra tillgängligheten med cykel till och i 

området samt över älven. 

• Tillsammans med byggherrar och fastighetsägare säkerställa god till-

gänglighet till hållplatser, samt verka för tydliga och säkra gång- och 

cykelstråk inom och genom området. Åtgärden syftar till att öka orien-

terbarheten och tillgängligheten för boende, verksamma och besökare. 

• I samarbete med Västtrafik verka för att säkra en tillräckligt hög kapacitet 

i kollektivtrafiksystemet. Åtgärden innebär att man säkerställer att kol-

lektivtrafiksystemet klarar av både dagens och framtida kollektivtrafik-

resenärer. 

• Verka för att stärka kollektivtrafikförbindelsen till Norra Älvstran-

den. Åtgärden innebär att tillgängligheten med kollektivtrafik till Hi-

singen förbättras. Ett exempel på en sådan förbindelse är linbanan över 

Göta Älv.  
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• Säkerställa framkomligheten för transporter under byggskedet till 

och från området, samt uppmuntra och erbjuda rådgivning om effektiv 

logistik till byggföretagen. Åtgärden syftar till att minska byggtranspor-

ternas påverkan på trafiksystemet under byggskedet. 

• Säkerställa tillgängligheten till viktiga målpunkter kring området un-

der byggskedet.  

• Säkerställa tillgängligheten för gående och cyklister under byggske-

det. Åtgärden syftar till att inte motverka tillgängligheten för gång och 

cykeltrafik vid utbyggnaden av Norra Masthugget.  

• Bistå aktörerna med information och utformningsförslag avseende 

gods- och avfallshantering. Åtgärden syftar till att fortsätta samverka 

med fastighetsägare och byggherrar om hur en lösning för gods- och av-

fallshantering bör utformas vid Norra Masthugget. 

 Åtgärder i användarfasen 

Göteborgs Stads förvaltningar ska: 

• Vara sammankallande för alla aktörerna till samråd, informations-

möten och årliga uppföljningsmöten om hållbar planering. Säker-

ställa att uppdaterad information förankras samt att utvärdera de åtgärder 

som genomförs inom ramen för grön transportplan. 

• Uppmuntra och stödja aktörerna i området i arbetet med att genom-

föra beteendepåverkande åtgärder. Göteborgs stad kan med sin sam-

lade kunskap erbjuda stöd åt aktörer som vill genomföra kampanjer, tra-

fikdagar och i införandet av resepolicys.  

• Införa reglering av leveranser och hämtningar i tid och rum. Se över 

möjligheterna att införa samordnat försörjningssystem. Åtgärden syftar 

till att förenkla och effektivisera godstransporter till och från området 

samtidigt som påverkan på övrig trafik minimeras. 

• Reglera tillgång och avgift på de parkeringar som Trafikkontoret för-

valtar i omgivande områden för att säkerställa att efterfrågan på bilpar-

kering i Norra Masthugget inte flyttas över till omgivande områden.  

• Verka för att hastigheterna för vägtrafiken anpassas för att skapa en 

trygg och säker miljö för fotgängare och cyklister. Åtgärden syftar till 

att minska barriäreffekter och att det ska upplevas tryggt att vistas och 

röra sig i området. 
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3. Älvstranden Utveckling AB:s åtagande 

Älvstranden Utveckling kan som markägare ställa krav på markanvändning och 

genomföra åtgärder för hållbar planering under planeringsfasen, men kan även 

bidra under användarfasen. De har också ett ansvar för att Vision Älvstaden upp-

fylls.  

Åtgärder i planeringsfasen 

Älvstranden Utveckling AB ska: 

• Medverka i samråd, informationsmöten och uppföljningsmöten om 

hållbar planering som Göteborgs Stad anordnar.  

• Bistå Göteborgs Stad med att säkerställa framkomligheten för trans-

porter under byggskedet till och från området. 

• Söka lämplig mark i staden som kan upplåtas till en terminal eller 

motsvarande för samordnade godsleveranser där Norra Masthugget in-

går. Åtgärden syftar till att skapa en effektiv godsdistribution i området. 

Åtgärder i användarfasen 

Älvstranden Utveckling AB ska: 

• Uppmuntra och stödja att informationspaket om hållbart resande tas 

fram och distribueras till bostadsspekulanter och potentiella nya verk-

samheter. 

• Följa införandet av bilpool i området. Åtgärden innebär att Älvstranden 

Utveckling följer upp och utvärderar tillgången till bilpool efter 5 år på 

Norra Masthugget avseende antal fordon, fordonens placering i de olika 

anläggningarna samt fastighetsägares synpunkter på tillgängligheten till 

bilpoolen. Efter utvärdering bestäms i samråd med Trafikkontoret (ytterst 

ansvarig för beslut), Parkeringsbolaget och fastighetsägare vilken mobi-

litetslösning som ska finansieras nästkommande 5 år. 

• Uppmuntra verksamheter i området att införa resepolicy. 
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4. Åtaganden för parter som bygger och/eller för-
valtar bilparkeringsanläggningar 

Parkeringsbolaget och Stena Fastigheter kommer att bygga och förvalta merpar-

ten av parkeringsplatserna för bil men då det ges utrymme i plankartan också för 

mindre anläggningar gäller nedanstående åtgärder alla parter som bygger och/el-

ler förvaltar parkeringsanläggningar. Åtgärder i kapitel 3.1 gäller dock endast 

Göteborgs Stad parkering AB.  

• Medverka i samråd, informationsmöten och uppföljningsmöten om 

hållbar planering som Göteborgs Stad anordnar.  

• Upplåta utrymme till successivt 100 poolbilar. Parkering för poolfor-

don ska vara de mest tillgängliga inom parkeringsanläggningarna, på 

in/utfartsplan och nära gångentréer. 

• Hantera efterfrågan på parkering från omgivningen i den utsträckning 

som anges, för ”Behov 2-till centrumnoden”, i ”PM Trafikanalys enligt 

trafikstrategin”3. Dessa parkeringsplatser för bil ska hanteras i anlägg-

ningar öster om Järnvågsgatan.  

• Verka för samnyttjande av bilparkering. Åtgärden innebär att alla par-

keringsplatser ska vara allmänt tillgängliga, vilket i sin tur innebär att 

förvaltare av parkering inte ska erbjuda kunder att köpa/hyra förhyrda 

parkeringsplatser. Åtgärden gäller inte parkeringsplatser avsedda för 

bilpoolsfordon.  

• Möjliggöra laddning av elfordon i alla parkeringsanläggningar.  

• Erbjuda parkeringsköp för bilparkering i de gemensamma parke-

ringsanläggningarna. Åtgärden innebär att byggherrar ske ges möjlig-

het att genomföra parkeringsköp för de parkeringsplatser för bil som de 

är ålagda att tillskapa enligt parkeringstal för Norra Masthugget. 

• Verka för att marknadsföra bilpoolslösningen och dess förutsättningar 

genom att nyttja informationsskyltar och/eller annan informationsteknik 

i fastigheterna. 

 
3 Göteborgs Stad Trafikkontoret 2017. PM Trafikanalys enligt trafikstrategin. I DP Masthugget bilaga del Parke-

ring uppdatering 20170406 anges att antalet parkeringsplatser för ”centrumnod” uppskattas till 260 platser. 

Trafikkontorets diarienummer: 2239/13 2017-03-28  
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3.1. Göteborgs Stads Parkering AB: 

Göteborgs Stads Parkering AB ska i sin roll som kommunalägt parkeringsbolag 

utöver ovanstående åtgärder: 

• Stödja aktörerna i området i deras arbete med att genomföra beteen-

depåverkande åtgärder.  

• Ha en övergripande strategi för taxenivån både på Norra Masthugget 

och i omkringliggande staden där Parkeringsbolaget agerar.  

• Säkerställa förekomst av bilpool i området under 10 år från första 

inflyttning. Med bilpool avses en öppen bilpool4. Åtgärden innebär att 

Parkeringsbolaget upphandlar och tecknar avtal med en eller flera leve-

rantörer av bilpool. Med åtgärden följer en option om att efter 10 år för-

länga tidsperioden med 5 år i taget vid ömsesidig överenskommelse mel-

lan parter i avsiktsförklaringen. 

• Installera informationsskyltar, eller verka för annan informations-

teknik, med realtidsinformation för lediga parkeringsplatser i området.  

 

 
4 Om andra typer av fordon tillkommer efterhand i mobilitetslösningen ändras benämningen till fordonspool.  
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5. Övriga konsortieparters åtagande 

Med övriga konsortiepartner avses Riksbyggen, NCC Property Developement, 

Elof Hansson Fastigheter, Stena Fastigheter och Folkets Hus Göteborg. Om Par-

keringsbolaget agerar byggherre och fastighetsägare ska Parkeringsbolaget även 

genomföra nedan listade åtgärder för byggherrar och fastighetsägare.   

Åtgärder i planeringsfasen 

Part ska som byggherre: 

• Medverka i samråd, informationsmöten och uppföljningsmöten om 

hållbar planering som Göteborgs Stad anordnar. 

• Anlägga erforderligt antal attraktiva cykelparkeringar på kvarters-

mark i anslutning till fastigheternas entréer med utgångspunkt i de par-

keringstal som bestäms av Göteborgs Stad. Åtgärden bidrar till att öka 

attraktiviteten för Göteborg som cykelstad och för att öka cykelandelen. 

• Bygga cykelrum och cykelfaciliteter i fastigheter, till exempel duschar 

och klädförvaring, och inom området, till exempel tryckluft och enkel 

service. Åtgärden bidrar till att öka attraktiviteten för Göteborg som cy-

kelstad och för att öka cykelandelen. 

• Tillsammans med Göteborgs Stad och fastighetsägare säkerställa god 

tillgänglighet till hållplatser, samt verka för tydliga och säkra gångstråk 

inom och genom området. Åtgärden syftar till att öka orienterbarheten 

och tillgängligheten för boende, verksamma och besökare. 

• Tillsammans med Göteborgs Stad säkerställa framkomligheten för 

transporter under byggskedet till och från området, samt ställa krav på 

effektiv logistik hos byggföretagen. Åtgärden syftar till att minska bygg-

transporternas påverkan på trafiksystemet under byggskedet. 

• Bostäder ska planeras för behov kopplat till e-handel, till exempel ge-

nom att anlägga särskilda avlämningsplatser så att mottagaren inte behö-

ver vara hemma när leveransen kommer. 

• Medverka i fortsatta diskussioner om gods- och avfallshantering. Åt-

gärden syftar till att fortsätta samverkan med Göteborgs Stad, fastighets-

ägare och byggherrar om hur gods- och avfallslösningen bör utformas 

vid Norra Masthugget. 

• Dimensionera utrymme för fastighetsnära insamling av återvinnings-

bart material. Utgångspunkten är att förpackningsmaterial och tidningar 

ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Utöver det är det önskvärt med 

fler fraktioner. Att möjliggöra återvinning av fler fraktioner syftar till att 

minska behovet av privata bilresor. Boende och verksamheter har före-

trädelsevis separata återvinningsutrymmen.  
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Part ska som fastighetsägare: 

• Medverka i samråd, informationsmöten och uppföljningsmöten om 

hållbar planering som Göteborgs Stad anordnar.  

• Anlägga erforderligt antal attraktiva cykelparkeringar i anslutning 

till fastigheternas entréer med utgångspunkt i de parkeringstal som be-

stäms av Göteborgs Stad. Åtgärden bidrar till att öka attraktiviteten för 

Göteborg som cykelstad och öka cykelandelen. 

• Tillsammans med Göteborgs Stad och byggherrar säkerställa god till-

gänglighet till hållplatser, samt verka för tydliga och säkra gångstråk 

inom och genom området. Åtgärden syftar till att öka orienterbarheten 

och tillgängligheten för boende, verksamma och besökare. 

• Bostäder ska planeras för behov kopplat till e-handel, till exempel ge-

nom att anlägga särskilda avlämningsplatser så att mottagaren inte behö-

ver vara hemma när leveransen kommer. 

• Medverka i fortsatta diskussioner om gods- och avfallshantering. Åt-

gärden syftar till att fortsätta samverkan med Göteborgs Stad, fastighets-

ägare och byggherrar om hur gods och avfallslösningen bör utformas vid 

Norra Masthugget. 

• Dimensionera utrymme för fastighetsnära insamling av återvinnings-

bart material. Utgångspunkten är att förpackningsmaterial och tidningar 

ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Utöver det är det önskvärt med 

fler fraktioner. Att möjliggöra återvinning av fler fraktioner syftar till att 

minska behovet av privata bilresor. Boende och verksamheter har före-

trädelsevis separata återvinningsutrymmen.  

Part ska, om de agerar arbetsgivare: 

• Verka för förbättrade cykelparkeringar och cykelfaciliteter inom om-

rådet t.ex. genom fler cykelparkeringar på fler platser och ombyggnad av 

lokaler för att inrymma cykelfaciliteter som dusch och omklädningsrum, 

samt genom bra lås- och förvaringsmöjligheter, tryckluft och möjlighet 

till enklare service. 

Åtgärder i användarfasen 

Part ska som byggherre: 

• I samarbete med fastighetsägare ta fram och distribuera informations-

paket om hållbart resande till bostadsspekulanter och potentiella nya 

verksamheter. Informationspaketet bör beskriva vilka åtgärder som ge-

nomförts för kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare, informat-

ion om bilpool, lånecyklar, cykelpool, mm, samt hur man reser hållbart i 

staden. 

• Genom parkeringsköp finansiera medlemskap i bilpool (eller annan 

mobilitetslösning) för fastigheternas användare (boende och verk-
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samheter) för en period om 10 år. Bilpoolen upphandlas av Parkerings-

bolaget. Åtgärden ska redovisas i bygglovsskedet och genomförs i sam-

band med parkeringsköp. 

• Genomföra kraftfull marknadsföring av bilpoolslösningen och dess 

förutsättningar före inflyttningen. 

• Installera informationsskyltar, eller verka för annan informations-

teknik, med realtidsinformation för kollektivtrafik i fastigheter.  

• I samarbete med fastighetsägare verka för att nya och befintliga verk-

samheter tar fram resepolicys och gröna transportplaner. Åtgärden är 

ett sätt att säkerställa att arbetet för att få slutanvändarna i området att 

resa hållbart hålls levande (eller fortsätter). 

Part ska som fastighetsägare: 

• I samarbete med byggherrar ta fram och distribuera informationspaket 

om hållbart resande till bostadsspekulanter och potentiella nya verksam-

heter. Informationspaketet bör beskriva vilka åtgärder som genomförts 

för kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare, information om bil-

pool, lånecyklar, cykelpool, mm, samt hur man reser hållbart i staden. 

• Genom parkeringsköp finansiera medlemskap i bilpool (eller annan 

mobilitetslösning) för fastigheternas användare (boende och verk-

samheter) för en period om 10 år. Bilpoolen upphandlas av Parkerings-

bolaget. Åtgärden ska redovisas i bygglovsskedet och genomförs i sam-

band med parkeringsköp. 

• Genomföra kraftfull marknadsföring av bilpoolslösningen och dess 

förutsättningar före inflyttningen. 

• Installera informationsskyltar, eller verka för annan informations-

teknik, med realtidsinformation för kollektivtrafik i fastigheter.  

• I samarbete med byggherrar verka för att nya och befintliga verksam-

heter tar fram resepolicys och godspolicys (i förekommande fall) och 

gröna transportplaner. Åtgärden är ett sätt att säkerställa att arbetet för att 

få slutanvändarna i området att resa hållbart hålls levande (eller fortsät-

ter). 

• Acceptera och medverka till reglering av leveranser och hämtningar i 

tid och rum. Bidra till införandet av ett samordnat försörjningssystem. 

Åtgärden syftar till att förenkla och effektivisera godstransporter till och 

från området samtidigt som påverkan på övrig trafik minimeras. 

• Verka för att minska transportarbetet för hämtning av avfall och 

återvinningsbart material. Åtgärden syftar till att minimera trafiken 

med tunga fordon i området. 

• Erbjuda utrymme för fastighetsnära insamling av återvinningsbart 

material. Utgångspunkten är att förpackningsmaterial och tidningar ska 

kunna lämnas i återvinningsrummen. Utöver det är det önskvärt med fler 

fraktioner. Att möjliggöra återvinning av fler fraktioner syftar till att 

minska behovet av privata bilresor. Boende och verksamheter har före-

trädelsevis separata återvinningsutrymmen. 

• Ta fram och distribuera information om effektiv logistik i området 

för verksamheter med godstransporter och uppmuntra deltagande i 
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eventuella samlastningsprojekt och liknande. Åtgärden syftar till att för-

enkla och effektivisera godstransporter till och från området samtidigt 

som påverkan på övrig trafik minimeras. 

Part ska, om de agerar arbetsgivare: 

• Ta fram, informera och uppdatera mötes- och resepolicy, som styr mot 

en minskad privatbilsanvändning och en överflyttning av bilresande till 

kollektivtrafikresande/bilpoolsresande/cykling i tjänsten. En resepolicy 

har i sig ingen effekt på resandet, utan det är innehållet och efterlevnaden 

som är det viktiga och där har arbetsgivarna en ställning där man kan 

begära att en policy efterlevs. Med utgångspunkt i mötes- och resepoli-

cyn tas mätbara mål och nyckeltal fram. Uppföljning av resandet följt av 

kommunikation och återkoppling av utfallet är ett led i att medvetande-

göra de anställda och att få dem att känna sig delaktiga. 

• Genomföra rådgivning, trafikdagar och kampanjer riktade till an-

ställda, t.ex. rescoachprojekt, testtrampare och testresenärer. Genom år-

liga kampanjer, trafikdagar och tävlingar, t ex genom deltagande i olika 

typer av utmaningar kan de anställda uppmuntras att använda gång, cykel 

och kollektivtrafik till arbetet. 

• Installera informationsskyltar, eller verka för annan informations-

teknik, med realtidsinformation för kollektivtrafik i fastigheterna 

samt erbjuda information om bilpool, lånecyklar, cykelpool, mm. 

• Acceptera och medverka till reglering av leveranser och hämtningar i 

tid och rum. Bidra till att införa samordnat försörjningssystem. Åtgärden 

syftar till att förenkla och effektivisera godstransporter till och från om-

rådet samtidigt så att påverkan på övrig trafik minimeras. 

• Erbjuda olika typer av underlättande av kollektivtrafikresandet, t.ex. 

genom att erbjuda personliga tjänsteresekort för resor i tjänsten inom lo-

kal- och regiontrafiken. Andra sätt är att tillhandahålla reskort på arbets-

platserna, som periodkort eller kontantkort, och att undersöka möjlig-

heten att erbjuda årskort med kollektivtrafiken till anställda för resor till 

och från arbetet genom ett månadsvis nettolöneavdrag. 
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