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Yttrande över förslag till handlingsplan för hållbara 

transporter i Örebro län 
 

Sammanfattning  

Region Örebro län har upprättat ett förslag till handlingsplan för hur Örebro län ska uppnå 

målet om 70 procents utsläppsreduktion fram till 2030 jämfört med 2010. 

 

På nationell nivå har riksdagen beslutat att utsläppen av växthusgaser från inrikes 

transporter (exklusive flyg) år 2030 ska vara minst 70 procent lägre än 2010 års nivå. Detta 

mål gäller även i Örebro län och finns uttryckt i länets energi- och klimatprogram som att 

år 2030 är transporterna i Örebro län fossil oberoende. 

 

I förslaget till regional handlingsplan för att nå 2030-målet är det åtgärder som ligger inom 

kommunernas och Region Örebro läns rådighet som kommer att vara i fokus. I och med att 

underlagsrapporten inkluderar hela transportsektorn i länet kommer även förslag på hur 

privatpersoner och företag kan arbeta med omställningsarbetet tas med i handlingsplanen. 

 

I förslaget redovisas ett önskvärt tillstånd för hur olika typer av drivmedel ska fördelas på 

olika fordonsslag i syfte att nå målet. Av rapporten framgår att regionen och kommunerna 

har en begränsad rådighet för hur denna fördelning ska kunna realiseras. 

 

Ett antal förslag till möjliga insatser i länet presenteras dock. Ett av dem är 

”Länsövergripande överenskommelse om att upphandla och använda förnybara 

drivmedel”. Handlingsplanen innehåller dock inte något sådant konkret förslag, vilket 

innebär att Ljusnarsbergs kommun har svårt att ta ställning till detta. 

 



När det gäller ”möjliga insatser” räknas en rad möjliga åtgärder upp utan inbördes 

prioritetsordning och utan bedömning av vad olika åtgärder kan bedömas innebära för 

påverkan på möjligheterna att uppnå målet. Uppräkningen av åtgärder framstår snarast som 

en önskelista då det inte heller blir tydligt var ansvaret för genomförande av åtgärderna ska 

placeras. 

 

Fler konkreta förslag på hur den kommunala fysiska planeringen kan underlätta det 

regionala arbetet kan inkluderas. Bland annat kan planeringen möjliggöra fysiska åtgärder 

som beskrivs i planen eller bidra med strategiska perspektiv. Att skapa goda resultat för 

mål kopplade till hållbara transporter handlar även om att utveckla kärnor och infrastruktur 

på lokal nivå (i tätorter, landsbygdsorter m.m.), och på så sätt minska behovet av fysiska 

transporter. 

 

 

Ett antal möjliga insatser för kommunerna i Örebro län räknas upp. Här framgår också att 

olika kommuner har olika möjligheter att bidra till måluppfyllelsen. Inte heller här finns 

någon prioritetsordning för de föreslagna åtgärderna. 

 

För att hushålla med resurserna borde handlingsplanen innehålla en bedömning av vilka 

åtgärder bedöms mest effektiva för att nå målen. I annat fall är risken att resurser sprids på 

ett antal åtgärder som är mindre effektiva. 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

 

att avge yttrande enligt ovanstående förslag. 

 

 

 

 

Bo Wallströmer 

Kommunchef 

 


