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ALE/LILLA EDET. Väg-
bygge och inställd tåg-
trafik bäddar inte för 
de bästa förutsätt-
ningarna för att få lilla 
edet- och aleborna att 
åka mer kollektivt. 

Men arbetet för 
miljön fortsätter och 
resultatet från det 
senaste projektet, 
Dialog med hushållen, 
ser lovande ut.

Bilanvändandet ser 
ut att kunna minska 
inom ett antal år.

Att ändra våra resvanor är 
bland det svåraste som finns.
Trots det lyckades det tre-
åriga projektet ”Dialog med 
hushållen” över förväntan 
enligt en just genomförd ut-
värdering.

Dialog med hushållen 
är ett gemensamt projekt 
där Ale och Lilla Edet samt 
åtta andra kommuner i Gö-
teborgsregionen har delta-
git. Projektet är en så kallad 
Guldklimp som har fått 
medel från Naturvårdsver-
kets Klimatinvesteringspro-
gram (Klimp) för särskilt ef-
fektiva åtgärder. Projektägare 
är Göteborgsregionens kom-
munalförbund med Västtra-
fik och kommuner som del-
tagande parter.

Totalt har 29 107 perso-
ner i tio av Göteborgsregio-
nens kommuner under tre år 

kontaktats per telefon. Ett år 
senare kontaktades samman-
lagt 1 500 av dessa igen. 

Reducerat bilåkande
Det visade sig då att samta-
let tillsammans med infor-
mationsmaterial fått dem 
att reducera bilåkandet med 
i genom-
snitt 111 mil 
per år. Detta 
motsvarar, i 
de tio kom-
muner som 
deltog i pro-
jektet, koldi-
oxidutsläpp 
från 1000 ol-
jeuppvärm-
da villor eller 
2000 normalanvända bilar.

För Lilla Edet skulle detta 
kunna betyda en minskning 
på sammanlagt 118 000 mil 
om alla som deltog i under-
sökningen valt att förändra 
sina resvanor på motsvaran-
de sätt. I en obearbetad jäm-
förelsegrupp såg man ingen 
minskning av den genom-
snittliga körsträckan.

Positiv utvärdering
– Utvärderingen visar att 
människor både kan och 
vill ändra sitt vardagsresan-
de, men att man behöver 
lite hjälp med att komma till 
skott. Då kan information 
och framförallt en direkt 
dialog vara det som omvand-

lar tanke till handling, säger 
Börje Ahlqvist och Helena 
Grimm, ansvariga för pro-
jektet i Lilla Edet.

Någon minskning av bil-
innehavet kunde inte mätas, 
inte heller en större andel 
miljöfordon jämfört med 
jämförelsegruppen. Däremot 

kunde man 
se indika-
tioner på att 
resor flyttats 
över till kol-
lektivtrafi-
ken.

För-
ändring-
en har alltså 
skett uti-
från dagens 

förutsättningar. Kollektiv-
trafiken förstärks hela tiden 
och med Västsvenska Pake-
tets infrastruktursatsning-
ar kommer förutsättningar-
na för en attraktiv kollektiv-
trafik bli ännu bättre. Målet 
för Göteborgsregionen som 
helhet är en fördubbling av 
kollektivtrafikresandet.

Eftersom Ale kommun 
står mitt uppe i ombyggna-
den av E45 väntade man så 
länge som möjligt med att 
kontakta de boende. Därför 
har det inte gått tillräckligt 
lång tid för att kunna göra en 
uppföljning i området. Men 
enligt Annika Friberg, an-
svarig för projektet i Ale, kan 
man ändå se att resultatet är 

applicerbart även här. 
– Just nu är det ganska stö-

kigt i kommunen så det var 
inte helt rätt tid att försöka 
påverka resvanorna. Men när 
vägbygget är klart har vi värl-
dens chans att få människor 

att åka mer kollektivt.
Hon tror att bra informa-

tion och lockbeten som ex-
empelvis provåkarkort ska 
få fler alebor att ställa bilen 
hemma i framtiden.

Lovande framtid för minskat bilanvändande
– Dialog har förändrat människors resvanor 

Projektet Dialog med hushållen har inneburit att bilkörningen minskat och många resor is-
tället flyttats över till kollektivtrafiken.                                                Foto: Jonas Andersson
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Utvärderingen visar att 
människor både kan och 
vill ändra sitt vardags-
resande, men att man 
behöver lite hjälp med 
att komma till skott.

Börje Ahlqvist och Helena Grimm
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