
Slutpresentation Bussmiljönärerna



• att det är för få avgångar och för få linjer för att man ska 
kunna åka buss i Skövde

• att det är en ohållbar trafiksituation med köer

• att det finns för få P-platser

• att vi gör för lite för att möta klimatförändringar

Hör från invånare…



• att transportsektorn står för 75% av alla utsläpp av 
växthusgaser i kommunen (exkl. industri)

• att 24 % av alla resor som görs med bil i Skövde är kortare än 
10 min

• att invånarna skaffar fler bilar

Samtidigt vet vi…
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• känslan av att åka mer buss (positivt/negativt)

• hur ekonomin påverkas av att åka mer buss

• hur miljön påverkas av att åka mer buss

• hur många resor det var praktiskt att göra med buss i 
vardagen i olika delar av tätorten

Vad vi ville undersöka var…



Resor i projektet

Cykel: 36 Bil: 258 Buss: 921



• Olika förutsättningar

• 8 av 9 klarade att göra minst 2 av 3 resor med buss

• 1 deltagare gjorde 1/3 med buss, 1/3 med bil och 1/3 med cykel

• 2 deltagare gjorde 9 av 10 resor med buss

Resultat resor



Fördelning av resor

76%

21%

3%

Andel bussresor

Andel bilresor

Andel cykelresor



• Siffror från naturvårdsverket och energimyndigheten

• Antagande att en buss har 12 passagerare i snitt per resa

• Antagande att en dieselbil har 1 passagerare och använder 0,54 
l/mil

• Buss, utsläpp per km: 32 g CO2eq
Bil, utsläpp per km: 165 g CO2eq

Utsläpp



• Genomsnitt: 6 bussresor per vecka (till och från arbetet)

• Utsläppsminskning på 820 kg CO2eq totalt i projektet

• Eller 280 kg CO2eq per person och år

• Vilket motsvarar CO2-upptaget för 400 m2 skog per år

Resultat utsläpp



• Den fysiska påverkan verkar vara väldigt personberoende.

• Några deltagare ansåg att de rörde sig mer medan vissa ansåg att de 
rörde sig mindre genom att åka mer buss. 

• Den mentala påverkan verkar vara väldigt personberoende.

• Några deltagare upplevde mer stress under projektet än innan medan 
andra tyckte det var mer avkopplande att åka buss istället för bil.

• att man blir låst vid busstiderna

• att man blir stressad när bussarna är sena

• att appen ”TO GO” ibland visar fel information om avgångarna

Resultat utvärdering



• Majoriteten av deltagarna anser att de fått ett förändrat 
beteende kring resor till och från jobbet. 

• Resorna till jobbet verkar varit lättare att byta ut än resorna från jobbet.

• En deltagare tyckte det var lättare att byta resorna i börja av veckan än i 
slutet av veckan.

Resultat utvärdering



Andel bussresor (veckodagar)

Måndag; 80%

Tisdag; 78%

Onsdag; 77%

Torsdag; 80%

Fredag; 73%

Lördag; 7% Söndag; 55%



Viktigaste skälen till att åka buss

34%

22%

11%

33%

Bidra till en bättre miljö genom
att åka mindre bil

Röra mig mer genom att gå till
och från busshållplatsen

Bidra till mindre trafik på
gatorna

Slipper hitta parkering för bilen



Analys

• Spridda över stan men ändå hög andel turer med buss





Analys

• Spridda över stan men ändå hög andel turer med buss

• Mycket ”mjuka” argument för att bussen är bra

• Piggare när man kommer fram

• Slipper tänka på trafik och väder

• Slipper skrapa rutan

• Trevliga chaufförer

• Träffar bekanta att prata med på morgonen



Analys

• Inte bara positivt

• Krångligt om man har flera ärenden

• Stressigt att passa tider

• Svårt att välja bussen om man jobbar på ”fel” plats



Analys ekonomi

• Ekonomin är svår att få ihop om man bara använder bussen till 
och från arbetet

• 30 dagars kort kostar 510 kr/månad, deltagaren som minskade 
bränslekostnaden mest minskade med 210 kr/månad.

• Högre p-avgifter?

• Använda bussen till fler resor än bara till och från arbetet?



• En stor andel Skövdebor skulle kunna göra största delen av sina 
resor till och från jobbet med buss redan idag

• Generellt positiv inställning att åka buss 

• Lättare att åka buss än man trodde innan projektet

• Den fysiska och psykisk påverkan verkar vara väldigt 
personberoende

Slutsats


