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HÅLLBARA TRANSPORTER
Transporter behövs för att flytta varor och människor
till olika platser. Transporterna påverkar miljön. Eftersom transporterna ökar, ökar också miljöpåverkan.
Vi behöver därför göra transporterna mindre miljöfarliga eller mer hållbara som det också kallas.1
Förr reste vi svenskar mycket kortare sträckor och
med häst och vagn. Då reste vi cirka en kilometer per
dag. Idag reser vi i snitt 40 kilometer per invånare och
dag.2 Det är våra bil- och flygresor som har ökat mest
de senaste decennierna. Ökningen av bilresor har
faktiskt avstannat i Göteborg de senaste åren. De står
dock fortfarande för en stor andel våra utsläpp.3
Mer än hälften av våra resor i Sverige sker med bil.4
Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Runt 80 % av bilresorna i tätort är kortare än 3-4
kilometer.5 Tänk om vi kunde ersätta en del av dessa
resor med att cykla och gå istället!

av alla utsläpp av växthusgaser i världen är koldioxid.6 En tredjedel av koldioxidutsläppen kommer från
transporter och andelen fortsätter öka i takt med att
vägtrafiken ökar.7
Helst ska antalet bilar minskas och därför måste vuxna tänka på att köra mindre bil. För att minska antalet
lastbilar så skulle man kunna transportera mer gods
på järnväg eller se till att fylla
lastbilarna bättre.

Lastbilar
31%
Personbilar
69%

Fördelning av koldioxidutsläpp

ANDRA PROBLEM ÄN KOLDIOXIDUTSLÄPP

Det är inte bara utsläpp av koldioxid som skapar miljöproblem. Utsläpp av kväveoxid och svaveldioxid
resulterar i nedfall av försurande ämnen. Kväveoxider
bidrar till övergödning av mark och vatten. Sedan
1990 har utsläppet av kväveoxid halveats trots att
trafiken ökat eftersom man med hjälp av teknik har
lyckats minska utsläppen. Ny teknik kan tyvärr inte
rensa bort koldioxid på samma sätt.8

1 Trafikverket, som är en svensk statlig myndighet. https://www.trafikverket.se
Naturvårdsverket, som är en svensk statlig myndighet. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/
2 Trafa, som är en svensk kunskapsmyndighet för transportpolitiken. https://www.trafa.se/globalassets/sika/sika-rapport/sr_1998_3s.pdf
3 Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/
4 Trafikverket. https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Dina-val-gor-skillnad/
5 Trafikverket. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/
Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Resor-till-och-fran-skola
SCB, Sveriges statistiska centralbyrå. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/MI0107InTransp/
?rxid=14eda63c-fec9-4000-a41f-5161a2f251b5
6 IPCC, intergovernmental panel on climate change, som är FN:s klimatpanel. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
7 Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/
Transporter-och-trafik/Vagtrafik/Vagtrafikens-miljopaverkan/
8 Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/Svaveldioxid/
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Flyktiga organiska ämnen medverkar till att ozon bildas
i de lägre luftlagren. Det är inte bra för människor, djur
och växter. Även dessa har minskat från vägtrafiken
tack vare skärpta avgaskrav.

• Kollektivt resande: En buss ger också utsläpp

men om många åker med bussen blir det inte så
mycket per person. Tänk om 40 passagerare på
en buss skulle köra varsin bil istället, så mycket
mer utsläpp det skulle bli.

Ytterligare ett miljöproblem är partiklar som kommer
från slitage av vägbana, däck och bromsar.

• Samåkning är ett bra sätt att minska bilkörningen.

Sist men inte minst finns problemet med buller eftersom det ökar risken för stress, sömnstörningar och
hjärtkärlsjukdomar hos både barn och vuxna. Det är
faktiskt bevisat att buller påverkar koncentrationsförmågan hos barn, vilket i sin tur påverkar läxläsning
och skolarbete.

• Bilpool betyder att flera människor utnyttjar bilar

Dessa uppräknade miljöproblem är de allvarligaste
för transportsektorn. Dessutom finns problem med
bilköer. Bilköer gör att bilarna måste vara igång längre
och släppa ut mer. Ökad trafik ger också försämrad
trafiksäkerhet eftersom risken för bilolyckor ökar. 9

SÄTT ATT MINSKA VÅRA RESORS
MILJÖBELASTNING

Vad ska man då göra för att göra transporterna mer
hållbara? Det bästa är förstås att gå och cykla eftersom det inte ger några utsläpp alls. Ett sätt att komma
igång kan vara genom att starta en gående skolbuss,
där föräldrar går med barnen i grupp till skolan. Lika
bra är att inte resa eller transportera alls. Detta är
möjligt då en stor del resorna eller transporterna är
onödiga. Exempelvis kan vuxna som arbetar via dator
ibland arbeta hemifrån istället för att åka till och från
jobbet. Vem vet, i framtiden kommer kanske elever att
kunna delta i skollektionerna via sin dator hemifrån?
Men vissa resor behöver man kanske ändå göra. Då
är det bästa att försöka minska transporternas miljöpåverkan och det finns flera olika sätt.

Om en förälder tar med fler barn i bilen till skolan
eller träningen så behöver inte alla köra. Det sparar
tid, pengar och miljö.
tillsammans. Om man är med i en bilpool kan man
låna en bil när man behöver den och slipper äga
en själv. När man lånar en bil får man betala för det.

• Fordon med snåla utsläpp som släpper ut mindre

koldioxid och skadliga ämnen är alltid ett bättre val
än vanliga bilar. Det finns olika varianter av dessa.
Vissa drivs av biobränsle andra drivs av vanliga
drivmedel som bensin och diesel men släpper
ut mindre koldioxid. Gemensamt är att de brukar
kallas miljöbilar. 10

• Mindre bilar drar ofta mindre bränsle än stora. Det
är alltså ofta miljövänligare att köra en mindre bil.
Det är bra att kolla hur mycket koldioxid en bil
släpper ut innan man köper den.

• Hastighet har en stor betydelse för utsläpp av kol-

dioxid från bilar och lastbilar. Ju fortare man kör,
desto mer bränsle går åt. Då ökar också koldioxidutsläppen i lika hög takt.

• Eco-driving eller snål körning är ett sätt att minska
bränsleåtgången. Det handlar om att inte gasa i
onödan, att planera sin körning bättre och att
bromsa på rätt sätt. Det finns kurser i snål körning.

9 Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/
Transporter-och-trafik/Vagtrafik/Vagtrafikens-miljopaverkan/
10 Transportstyrelsen. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Miljo/Klimat/Miljobilar1/
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• Elbilar är något som har vuxit starkt de senaste

åren. Elbilar drivs med hjälp av ett batteri som
laddas med el. På så sätt blir utsläppen av bilresan i princip noll. Men då måste elen som man
laddar bilen med komma från förnyelsebar energi såsom sol, vind eller vatten osv. Tillverkningen
av batteriet måste också ske på ett miljövänligt
sätt.11 Alla olika delar av batteriet bör också vara
framtagna med bra arbetsvillkor för arbetarna.12

EXEMPEL: DIN SKOLA

Viktigast för att en skola ska fungera är att elever
och lärare kommer dit. Bäst vore det om alla kunde gå eller cykla. Det näst bästa för miljön är att åka
kollektivt med buss, lokaltåg eller spårvagn. Föräldrar bör undvika att skjutsa sina barn till skolan. Barn
som går till skolan får motion och frisk luft och mår
ofta bättre än barn som blir skjutsade i bil. Barn
som promenerar till skolan med en vuxen lär sig
också hur man ska uppträda i trafiken.
Har du tänkt på att alla saker som finns i din skola
har kommit dit på något sätt. I de flesta fall kommer de dit med lastbil. Under en vecka kan det bli
ganska många lastbilar med en mängd olika varor:
papper till kopiatorn, mat till bamba, skolböcker
och så vidare. Sedan ska en del därifrån också till
exempel returkartonger och sopor.
Att delta i På egna ben är ett sätt för att försöka
minska trafiken vid skolan.

11 SVT. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elbilens-batteri-kan-vara-en-klimatvarsting
12 SGU, som är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. https://
www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/januari/kobolt--en-konfliktfylld-metall/

