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Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag heter Lotta Palmlund och jobbar på Planering avdelning Transportkvalitet. Jag är utredningsledare på en enhet som heter Personresor och jobbar med just social hållbarhet. Transportkvalitet är en expertavdelning där vi jobbar med bl a kunskapsspridning och framtagandet av ny kunskap, bl a genom forskningMina kollegor som också jobbar med SH är Lisa Örberg och även Karin Winter som forskar på heltid om social hållbarhet och transporter.Jag ska prata lite om kopplingarna mellan social hållbarhet och transporter och landa i just hälsa och luftkvalitet. 



Agenda 2030

Ett hållbart samhälle

Presentatör
Presentationsanteckningar
Agenda 2030 innehåller många mål som specifikt handlar om social hållbarhet, t ex ”fredliga och inkluderande samhällen. Men det finns också en social dimension av i princip alla mål, som blir tydlig när man läser delmålen, t ex mål 14 handlar även om att socioekonomiskt svaga grupper ska kunna överleva på sitt fiske. Agendan presenterar också synsättet att transportsystemet är ett verktyg för att nå ett hållbart samhälle, även socialt. Social hållbarhet är också en central del av det som avses med långsiktigt hållbar transportförsörjning i det övergripande transportpolitiska målet och flera aspekter på social hållbarhet återfinns i funktionsmålet samt som prioriterade områden i hänsynsmålen och i preciseringarna.



Ett inkluderande samhälle
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Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 

Ett samhälle med hög tolerans, där människors lika värde 
står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och 

förtroende till varandra och är delaktiga i 
samhällsutvecklingen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns inte EN tydlig definition av social hållbarhet men här är en beskrivning av vad ett socialt hållbart samhälle skulle vara. Den illustrerar vad som ryms inom området. 



Social hållbarhet och transportsystemet

• Sätter användarna av transportsystemet i fokus,

• omfattar olika grupper i samhället samt

• analyserar fördelning – t ex vilka som får fördelar 
eller påverkas negativt av olika åtgärder.

4

Presentatör
Presentationsanteckningar
I stort sett handlar social hållbarhet om att sätta människan i centrum. Så det gäller för transportsystemet också, att användarna av transportsystemet är i fokus. Transportsystemet ska fungera för grupper med olika förutsättningar och i alla delar av landet.Social hållbarhet i transportsystemet handlar om att ta hänsyn till olika gruppers förutsättningar samt se till fördelning, till exempel vilka gruppers tillgänglighet som förbättras eller försämras av transportsystemets utveckling. Då inte på individnivå utan olika grupper utifrån diskrimeringsgrunderna (kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) och även utifrån socioekonomisk situation och geografi. Tillgänglighet behöver inte bara vara fysisk. Det kan handla om att ha tillgång till information och att kunna ta till sig informationen.



Social hållbarhet och transportsystemet

• Transportsystemet ska vara tryggt och säkert att vistas i. 
Människor ska inte dö eller skadas i trafiken, 
eller av dess negativa hälsoeffekter.

• Transportsystemet kan bidra till socialt hållbar 
samhällsutveckling i stort bl a jämställdhet, minskade 
sociala klyftor, jobbskapande och bostadsförsörjning.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Social hållbarhet är en central del av de transportpolitiska målen. Kolla om Sven säger det. Det handlar också om infrastrukturens och transporternas lokala påverkan för olika grupper. Transportsystemet ska också vara säkert att vistas. Människor ska inte dö eller skadas i trafiken, eller av dess negativa hälsoeffekter. I förlängningen kan transportsystemet bidra till nationell måluppfyllelse inom områden som jämställdhet, minskade sociala klyftor, ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. 



Social hållbarhet och transportsystemet 
Goda livsmiljöer

• Lokal påverkan av infrastruktur och trafik

• Ändra perspektiv – hur upplevs våra anläggningar?

• Infrastrukturen och trafiken ska inte påverka vissa 
grupper eller områden mer negativt än andra

• Långsiktiga effekter?
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Social hållbarhet och transportsystemet handlar inte bara om att det ska vara tillgängligt för alla att använda systemet och att det ska vara tryggt och säkert att vistas i, utan en viktig fråga är också trafikens och infrastrukturens påverkan på människors livsmiljöer mer lokalt. Vi behöver förstå de områden vi rör oss genom och hur tillgänglighet för olika grupper påverkas av till exempel barriäreffekter av ny infrastruktur.Vi behöver över huvud taget vidga fokus och få ett utifrån- och in-perspektiv på infrastrukturen; hur den upplevs av människor kring våra vägar och järnvägar. Buller, dålig luftkvalitet och eftersatt underhåll kan till exempel bidra till otrygghet och en känsla av exkludering. Och då handlar det inte om riktvärden i första hand, utan om ett helhetsperspektiv på miljöerna: En skräpig och sliten miljö i kombination med buller och dålig luft och kanske TS-problem innebär att du kanske inte vågar låta ditt barn gå till skolan själv, delta i fritidsaktiviteter på kvällarna osv.Infrastrukturen och trafikens ska inte påverka utsatta grupper och livsmiljöer mer negativt än andra. Exempel stängsel..Även de långsiktiga effekterna av begränsad tillgänglighet behöver studeras, både på grupp- och samhällsnivå. Vad innebär det på sikt och för samhället i stort att människors val av utbildning och arbete begränsas av barriäreffekter och upplevd otrygghet? Och även de långsiktiga hälsoeffekterna av att den aktiva rörlighet begränsas.
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Frågor med koppling till social hållbarhet

Tillgänglighet

Jämställdhet

Stationsutformning

Barnperspektiv

Folkhälsa

Trafiksäkerhet

Aktivt resande

Äldre 

Barriäreffekter

Stadsutveckling  

Dialogmetoder

Bullerskydd

Funktions-
nedsättning

Luftkvalitet

Trygghet

Tjänsteutveckling

Trafikpåverkande 
arbeten

Planskildheter

Landsbygds-
utveckling 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För oss på Trafikverket så är Social hållbarhet en del i vårt grunduppdrag. Det står i grundlagen att det offentliga har en speciell roll när det gäller allas lika värde. Och den sociala hållbarheten är en central del av de transportpolitiska målen. Det är förstås inte en helt ny fråga, vi har jobbat med mycket av det som ryms inom begreppet genom åren – t ex barnperspektivet, tillgänglighet för funktionsnedsatta, mångfald och inkludering på arbetsplatsen och i våra projekt o s v. Men de tre aspekterna av hållbarhet behöver hanteras mer som en helhet. Social hållbarhet behöver på sikt bli en lika naturlig del av allt vi gör som t ex miljöfrågorna är idag. Målet är att aspekten ska bli helt integrerad i ledningssystemet och att kunskapsnivån i hela organisationen ska vara hög. Att Social hållbarhet inte ska vara en fråga vid sidan av. 



Utmaningar 

• Funktionsnedsattas tillgänglighet och åldrande befolkning –
fungerande reskedjor kräver samverkan mellan berörda aktörer. 

• Otrygghet som begränsar mobiliteten, speciellt för unga kvinnor.

• Barns möjlighet att kunna röra sig självständigt på ett tryggt och säkert sätt.

• Tillgänglighet för grupper utan tillgång till bil – bristande kollektivtrafik 
kan påverka människors tillgång till arbete, utbildning och bostad.

• Jämställdhet – kvinnors värderingar och efterfrågan på transporter
behöver inkluderas i hela planerings- och beslutsprocessen.  

• Teknikutvecklingen och arbetet med klimatutmaningen får inte bidra till 
exkludering av t ex grupper i socioekonomiskt utsatt situation.

8

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hela resan-perspektivet är särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning. En stor utmaning är att fungerande reskedjor kräver samverkan mellan berörda aktörer; bland annat samordning av system för bokning av resa, ledsagning, information och fysisk anpassning av fordon och infrastrukturen. En åldrande befolkning bidrar till utmaningen.Otrygghet och oro för att utsättas för brott kan begränsa rörligheten i offentliga miljöer och om/hur vi väljer att resa. Det kan både handla om faktisk risk att utsättas för brott och om upplevd otrygghet. Kvinnor upplever i större utsträckning än män att otrygghet påverkar deras mobilitet.  Andelen otrygga är särskilt hög bland unga kvinnor, som ofta väljer en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott. Trygghet och säkerhet hänger intimt ihop, speciellt för gående och cyklister, däribland barn. Barn behöver ges möjlighet att kunna röra sig självständigt i transportsystemet, till skolan och fritidsaktiviteter. Skjutsandet med bil har ökat, barns cykling har minskat och vägen till skolan upplevs som allt mindre trygg. För alla grupper utan tillgång till bil är kollektivtrafikutbud och möjligheter att ta sig fram till fots och med cykel naturligtvis extra betydelsefullt. Det gäller bland annat grupper i ekonomiskt utsatt situation, ungdomar, äldre och i viss mån kvinnor (som i mindre utsträckning än män äger egen bil och har körkort). Jämställdhet har en särställning inom social hållbarhet, för att det just handlar om alla människor, inte om EN specifik grupp. Det innebär bland annat att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det finns idag skillnader mellan kvinnors och mäns resmönster och tillgänglighet. Män reser i genomsnitt längre till arbetet och kvinnor reser mer kollektivt. Det är alltså en centralt strategisk fråga som berör hela Trafikverkets verksamhet – alla oss som jobbar på Trafikverket, våra konsulter och entreprenörer, alla som rör sig i transportsystemet och de som lever och verkar kring våra anläggningar. Det finns en tydlig koppling mellan social hållbarhet och klimatutmaningen (och folkhälsa) då tillgänglighet för alla grupper mycket handlar om tillgång till hållbara transporter. Det är viktigt att styrmedel inte slår hårdare mot ekonomiskt svaga grupper. Detsamma gäller digitaliseringen. Det finns en risk att teknikutvecklingen leder till exkludering men använd på rätt sätt skulle digitaliseringen kunna underlätta resandet för olika grupper. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Det var lite allmänt om vad social hållbarhet är i förhållande till transportsystemet och specifikt för Goda livsmiljöer. Nu ska vi lyfta blicken lite igen och titta på hur Trafikverket jobbat med mål för hållbarhet. FNs globala mål är ju framtagna för helheten – ett hållbart samhälle.Transportsystemet är en del av ett hållbart samhälle. Trafikverket har tagit fram en målbild för för transportsystemet - Målbild 2030. Trafikverket kan bara påverka en andel av detta som är inom vårt ansvarsområde. Så Trafikverket har tagit fram långsiktiga mål för den del av transportsystemet där vi kan bidra till hållbarhet. När vi arbetar mot vår vision – Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Och det kommer Michelle att gå in mer på.



Transportsystemet

Målbild 2030



Stärka näringslivets konkurrenskraft genom kapacitetsstarka och 

tillförlitliga transportlösningar. Möjliggöra ett effektivt samutnyttjande 

av trafikslagen. Transportbranschen tillämpar rättvisa villkor i sund 

konkurrens inom trafikslagen. 

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exklusive flyg) ska vara 

minst 70 % lägre 2030 jämfört med 2010.

I landsbygderna har medborgarna tillgänglighet till arbete/skola, 

offentlig och kommersiell service samt kultur och upplevelser. 

Näringslivet har tillgång till utbildad arbetskraft och marknader.

Den biologiska mångfalden har stärkts genom att: djur kan röra sig friare 

tvärs vägar och järnvägar, färre djur dödas i trafiken, artrika miljöer stärker 

den gröna infrastrukturen och utbredningen av invasiva arter har minskat.

Tillgängligheten i städer tillgodoses i första hand genom hållbara, 

samordnade och delade transportlösningar med hög tillförlitlighet, 

vilket också möjliggjort attraktivare stadsmiljöer.

Utsläppen från transportsektorn har minskat så att miljökvalitetsmålet Frisk 

luft för NO2 i urban bakgrund och PM10 i gaturum uppnås.

Alla medborgare, oavsett ålder, kön, bakgrund eller ekonomi kan 

använda transportsystemet för sin grundläggande tillgänglighet.

Antalet utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 % jämfört 

med 2015 och ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena.

Personer med funktionsnedsättning har likvärdiga möjligheter som 

övriga grupper i samhället att resa, oavsett bostadsort och resmål.

Minst 50 % färre dödas och minst 25 % färre skadas allvarligt i 

vägtransportsystemet jämfört med 2020.

Kollektiva transportlösningar upplevs som tillförlitliga och enkla att 

använda, betala, planera och omplanera vid störningar, oavsett var man 

är i landet. 

År 2030 ska minst 50 % färre dödas i bantrafik jämfört med 2020. 

Medborgare och näringsliv upplever transportsystemet tryggt att 

använda och vistas i.

Andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik ska vara minst 25 % 

år 2025.

Presentatör
Presentationsanteckningar
14 långsiktiga mål för transportsystemet till 2030, som antogs av TRV ledning och styrelse i augusti 2019Målet för luftkvalitet1 av målen handlar specifikt om social hållbarhet. Grundläggande finns inte definierat med det handlar om tillgänglighet till utbildning, arbetsmarknad och samhällsservice.Men… nästan alla mål har koppling till social hållbarhet….
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