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Sammanfattning 
 
Det som ligger till grund för detta arbetet är att Varbergs kommun har beviljats bidrag från 
Naturvårdsverket för att genomföra ett klimatinvesteringsprogram som minskar utsläppen av 
växthusgaser. De genomför bland annat ett Hälsotramparprojekt där tio personer som tidigare 
körde bil till arbetet nu ska cykla minst 85 % av resorna. Syftet är att belysa vilka miljö-, 
ekonomi- och hälsovinster som kan göras. För att ta reda på hur stora vinsterna kan bli i ett 
större perspektiv har beräkningar gjorts på 100 personer. Det har gjorts en jämförelse med ett 
Hälsotramparprojekt i Lundby, Göteborg, för att undersöka vilket projektupplägg som har 
fungerat bäst.  
 
Enkätundersökningar i gruppen har gjorts för att ta fram ett underlag för beräkningar och före- 
och efterstudie. Resterande information har tagits fram med hjälp av Internet, studentlitteratur 
och projektansvariga i Varberg.  
 
Slutsatsen är att genom planering och minskning av korta bilresor går det att spara pengar och 
emissioner. En person som har fem kilometer till arbetet kan minska sitt koldioxidutsläpp med 
cirka 400 kilogram per år och spara 2400 kronor i bensinpengar, genom att vid 85 % av 
tillfällena välja att cykla till arbetet i stället för att köra bil. Även en förbättrad hälsa kan 
erhållas genom minskning av vikt och bättre kondition. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The municipality of Varberg has been granted a contribution from the Swedish environmental 
protection agency to implement a climateinvestmentprogram to reduce the emissions of 
greenhouse gases. In order to do this, they carry out different measures as fore instance 
Hälsotramparna, a project in witch ten peoples who earlier took the car to work now go by 
bike, at least 85 % of their journeys. The purpose with our study is to show which profits can 
be gained, environmental, economical and for peoples. A profit calculation on a larger 
population, 100 persons, has been done to see the benefits if more people went by bike.  We 
also wanted to see how well the projectplan in Varberg works compared to a similar project in 
Lundby, Gothenburg. 
 
The participants have answered questionnaires to give us basic information for calculations 
and for a before- and after study. Background information comes from the Internet, student 
literature and from the project leaders in Varberg. 
 
The main conclusion is that through planning and reduction of short travels by car it’s 
possible to save both money and emissions. A person who travels five kilometers to work can 
reduce his carbon dioxide emission with 400 kilograms each year and save 2400 Swedish 
crowns in petrol money just by taking the bike 85 % of the journeys to work, instead of taking 
the car. People’s health can also improve by losing weight and gaining a better strength.    
 
 
 



Förord 
 
Denna rapport är ett examensarbete motsvarande 10 poäng och har utförts under våren 2007 
av två studenter vid Miljövetarprogrammet, Högskolan i Halmstad.  
 
Studiens syfte var att belysa vilka miljö, ekonomi och hälsovinster som erhålls vid ersättande 
av bil med cykel. Projektet är utfört i uppdrag av Varbergs kommun.  
 
Handledare för examensarbetet har varit Marie Mattsson, Högskolan i Halmstad som även är 
examinator.  
 
Vi vill ge ett stort tack till alla som har hjälpt oss genomföra arbetet. Malin Planander på 
miljöbron för hjälp med förmedling av examensarbete, Stina Holm-Moberg, Anna Jonsson 
och Charlott Fredriksson vid Varbergs kommun, alla Hälsotrampare som har varit snälla och 
svarat på våra enkäter, Urban Persson, Högskolan i Halmstad för hjälp med beräkningar samt 
Marie Mattsson för god handledning. 
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1. Inledning 
 
Varbergs kommun har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra ett 
klimatinvesteringsprogram som ska minskar utsläppen av växthusgaser. I programmet ingår 
nio åtgärder med fokus på miljöanpassade transporter, hållbar energiförsörjning, information 
och folkbildning.  
 
I informationsprojektet ”Smarta resval” ingår aktiviteter och kampanjer som är en del av 
kommunens långsiktiga arbete för att förändra resvanorna i kommunen. Syftet med ”Smarta 
resval” är att få människor att välja bort bilen och istället använda sig av mer miljövänliga 
resval som att cykla, gå och åka kollektivt. Hälsotramparna ingår som ett delprojekt och enligt 
beslut från naturvårdsverket ska det utvärderas med hjälp av SUMO. 
 
1.1. Syfte 
 
Syftet med vårat projektarbete är att belysa vilka miljö-, ekonomi- och hälsovinster som kan 
göras om 10 personer som tidigare åkte bil till arbetet skulle börja cykla minst 85 % av 
resorna istället under sju månader. Hur mycket skulle kunna sparas om det istället var 100 
personer som cyklade 85 % av resorna till och från arbetet under ett helt år. 
 
En jämförelse har även gjorts mellan de två hälsotramparprojekten i Varberg och Lundby i 
Göteborg för att för ta reda på vilket projektupplägg som fungerar bäst. 
 
1.2. Metod 
 
För att kunna göra en före och efter studie av Hälsotramparna använde vi oss av 
enkätundersökning. Information har sökts främst från Internet, studentlitteratur och även 
mailkontakt har förekommit med Klimp-ansvariga i Varberg. Emissionsberäkningar har gjorts 
i med hjälp av Urban Persson, universitetsadjunkt i energiteknik vid Högskolan i Halmstad. 
 
1.3. Avgränsning 
 
Hälsotramparnas projekttid sträcker sig över åtta månader, dock räknar vi endast med sju 
månader då fyra veckor är semester. De beräknade miljövinsterna är insparade koldioxid-, 
kväveoxid- och svaveldioxidemissioner därför är arbetet inriktat på konsekvenserna av dessa 
utsläpp. Den ekonomiska delen är beräknad på de vinster som kan göras på bensin och 
försäkringar. Vi har inte räknat på avskrivningar, slitage på bilen och vägarna och reparationer 
då de är poster som varierar. Hälsovinsterna är uppskattade från de enkätsvar som har givits. 
Hälsotramparna kommer att göra flera hälsoundersökningar under projekttiden, dessa har vi 
inte tillgång till och därför har ingen djupare analys gjorts. Vid beräkning av effekterna om 
100 personer hade cyklat till arbetet istället för att ta bilen har vi räknat att de arbetar fem 
dagar i veckan, 52 veckor om året och ingen hänsyn har tagits till semester eller helgdagar. 
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2. Miljöstyrd verksamhet 
 
2.1. Klimatförändringar 
 
Klimatförändringarna anses allmänt vara det största nutida globala miljöhotet. Därför är 
viktigt att alla tar del av ansvaret som följer med att leva på jorden. Svåra följder kan väntas 
om inte de hastiga klimatförändringarna kan dämpas så att naturen hinner anpassa sig. Under 
FN konferensen i Rio de Janeiro 1992 var grundpelarna sambanden mellan miljö och 
utveckling, för att kunna ha en hållbar utveckling måste de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga faktorerna vävas samman. 1997 hölls ett tredje partsmöte i Kyoto, Japan. Detta 
möte resulterade i Kyotoprotokollet där 84 länder enades och skrev på att de flesta av 
industriländerna ska minska sina utsläpp med ett genomsnittsvärde på drygt fem procent 
under åren 2008-2012, jämfört med utsläppsnivån som var under 1990 [1]. Målet är att 
människans utsläpp av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som inte skadar ekosystemet 
[2].  
 
De växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet är koldioxid (CO2), metan (CH4), 
dikväveoxid (N2O, lustgas), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och 
svavelhexafluorid (SF6) [1]. De olika gasernas bidrag till växthuseffekten bestäms av 
förmågan att absorbera energi inom ett visst våglängdsområde, koncentrationen och hur lång 
uppehållstid den har i atmosfären. För att kunna jämföra växthusgasernas olika bidrag har det 
bestämts att de ska mätas i koldioxidekvivalenter. Det innebär att alla gaser likställs med hur 
stort bidrag de hade haft om de vore koldioxid. För att kunna göra detta införs begreppet 
växthusgaspotential (Global Warming Potential, GWP-värde). Som tabell 1 visar så har metan 
GWP-värde lika med 23, det innebär att metan som växthusgas är 23 gånger effektivare än 
koldioxid, därför ger utsläpp av 1 kg metan samma klimatpåverkan som utsläpp av 23 kg 
koldioxid [2]. I tabellen visas gasernas nuvarande koncentration i atmosfären, hur lång 
uppehållstid dom har och vilket GWP-värde de har. 
 
Tabell 1: Växthusgasernas koncentration och uppehållstid i atmosfären, år 2005 [3] 

Gas 
Nuvarande 

koncentration 
Uppehållstid i 

år Relativ växthusgaspotential (GWP) 
Koldioxid 373 ppm 50-200 1

Metan 1,77 ppm 12 23
Dikväveoxid 316 ppb 120 296

HCFC-22 0,15 ppb 12 1700
HFC-134a 0,01 ppb 14 1300

 
Sverige har satt upp 16 miljömål, varav ett är Begränsad klimatpåverkan. Målet innebär att 
koldioxidhalten ska stabiliseras på en nivå under 550 parts per million (ppm) och att de andra 
växthusgaserna inte ska öka. År 2050 bör även koldioxidekvivalenterna i Sverige understiga 
4,5 ton per år och invånare. För att nå upp till målen krävs det en förändring av samhällets 
vanor och beteende, och regeringen har då i samarbete med en rad aktörer inom näringslivet 
utarbetat en klimatstrategi som finns med i Klimatpropositionen (2001:02/55) [4]. Arbetet ska 
genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och med liknande åtgärder som andra länder gör för 
att inte Sverige ska dra på sig en större ekonomisk börda. 
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2.2. Klimatinvesteringsprojekt 
 
Stöd till Klimatinvesteringsprojekt, Klimp, introducerades i Sveriges klimatstrategi 2002 och 
startade 2003. Det är en av Sveriges största miljösatsning och är ett projekt som kommuner, 
företag och andra aktörer i samhället kan söka bidrag för så att de ska kunna göra 
investeringar och åtgärder för att minska sina växthusgasutsläpp. Det är staten som är 
finansiär och hittills har riksdagen avsatt cirka 2 miljarder kronor i bidrag fram till 2007. För 
att söka bidrag skickas ansökan till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i det berörda länet, 
beslut om bidrag tas sedan av Rådet för investeringsstöd [5]. Summan pengar som ges i 
bidrag bestäms utifrån ansökan och de förväntade kostnaderna för genomförande. Bidraget 
betalas ut i tre omgångar och den sista när slutrapporten är inlämnad. Uppfylls inte målen som 
satts upp i ansökan kan bidragstagaren bli återbetalningsskyldig. Resultatet av projektet ska 
utvärderas enligt utvärderingsmodellen SUMO, system för utvärdering av mobilitetsprojekt 
[6]. I dagsläget har 72 investeringsprogram i 19 län med en investeringsvolym på 4,7 
miljarder kronor startats upp [5]. Klimp-kommunerna finns lokaliserade över hela Sverige, 
några av dem är: Malmö, Falköping, Hyltebruk, Norrköping, Piteå och Östersund. Exempel 
på investeringsprojekt är ”Mat och klimat”, ”EcoDriving”, ”Utbyggnad av fjärrvärme”, 
”Biogassopbilar”, ”Tankanläggning för biogas” och ”Miljöanpassade korta transporter” [5]. 
De största satsningarna har gjorts inom energiproduktion och distributionssektorn, 
315 147 463 kronor och vägtrafiksektorn, 249 711 247 kronor, se tabell 2. 
 

Tabell 2: Procent beviljade Klimp-bidrag per sektor mellan 2003 – 2007 [5] 
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Regelverket för vad Klimp-bidrag får användas till står i Förordning (2003:262) om statliga 
bidrag till klimatinvesteringsprogram och Föreskrifter och allmänna råd om statliga bidrag 
till klimatinvesteringsprogram (NFS 2003:13) [5]. Förhoppningarna är att projekten ska 
bygga på en samverkan mellan nationell och lokal nivå för att uppmuntra handlingar som 
leder till initiativ som minskar miljöbelastningen. I tabell 3 visas hur många Klimp-program 
och projekt som har startats upp per år och hur mycket bidrag som har beviljats från staten 
mellan 2003 - 2006. 
 
  Tabell 3: Klimp-projekt och beviljade bidrag mellan åren 2003 – 2006 [5] 

 
* Fristående projekt är så kallade ”guldklimpar”, vilket innebär särskilt effektiva åtgärder som inte 
behöver ingå i hela program. 

 
2.3. Hälsotramparna 
 
Varbergs kommun har beviljats 10,2 miljoner i Klimp-bidrag. Kommunen bidrar själva med 
26,8 miljoner kronor vilket ger en total budget på 37 miljoner kronor under åren 2005 - 2009 
[7]. Ett av investeringsprojekten är ”Smarta resval”, ett informationsprojekt där syftet är att få 
människor i kommunen att välja bort bilen och använda sig mer av kollektivtrafik, cykla eller 
gå. Hälsotramparna är ett projekt som ingår i ”Smarta resval”. Det är en grupp på tio personer 
som har ålagt sig att cykla minst 85 % av resorna till arbetet under perioden mars till 
november [8]. Syftet är att visa de vinster som kan göras inom miljö, hälsa och ekonomi vid 
byte till cykel istället för bil vid korta pendelresor. Förhoppningsvis kommer de även att 
inspirera andra till att börja cykla till arbetet, skolan eller på fritiden. De utrustas med cykel, 
cykelhjälm, cykeldator, regnställ och reflexväst. För att gruppen ska kunna utvärderas 
kommer de genomföra tre konditionstest och skriva träningsdagbok, samt svara på två 
enkäter. 
 
Andra åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i Varberg är: bidrag för inköp av 
gasfordon, biobränslebidrag, utbyggnad av fjärrvärmenätet, gå och cykla till skolan projektet, 
anläggning av industrispår i hamnen, informationsprojekt och samordning av transporter [7]. 
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2.4. Utvärdering av mobilitetsprojekt 
 
Vägverket har tagit fram en modell för utvärdering av mobilitetsprojekt. Med 
mobilitetsprojekt avses projekt som på olika vis försöker att påverka resebeteendet, innan 
resan påbörjats. SUMO som modellen heter är en förkortning för System för Utvärdering av 
MObilitetsprojekt och bygger på det av EU framtagna, verktyget för utvärdering av mobility 
managementprojekt, MOST-MET. Detta har sedan anpassats till rådande förhållanden i 
Sverige för vägtransportområdet. MOST står för Mobility Management Strategies for the next 
Decades och MET står för Monitoring and Evaluation Toolkit [9]. Projektet pågick mellan 
åren 2000–2002, där flera länder deltog. Från Sverige deltog Lunds och Karlstads kommun. 
MOST-MET utvecklades för att kunna mätta påverkan av mobility managementåtgärder, där 
målsättningen var att bearbeta attityd och beteende1.  
 
SUMO är uppbyggt i flera olika analysnivåer som följer på varandra. Detta är en fördel då det 
är lätt att tidigt i projektet göra mätningar av effekterna. Alla nivåerna som finns behöver inte 
användas, det är sällan att alla går att använda. Det är bara att välja de nivåer som passar in på 
det enskilda projektet. 
 
SUMO:s olika nivåer [9] 

1. Bakgrund 
 Y – Yttre faktorer: Redogörelse för de externa villkoren. Detta kan vara 
arbetsplatsens lokalisering, tillgång till kollektivtrafik, cykelbanor, parkering. 

 P – Personrelaterade faktorer: Redogörelse för individernas personliga 
förhållanden som kön, ålder, familjeförhållanden. 

2. Tjänster 
 A – Nyttiga prestationer: Beskrivning av det arbete som görs för att ändra 
beteenden. Detta ger ett mått på vilka ansträngningar som görs, i projektet, för 
att påverka resvanorna. Det kan mätas genom att föra anteckningar över det som 
görs, hur många som har fått del av informationen. 

 B – Kännedom om mobilitetstjänster: En mätning av hur många i en utvald 
befolkning som känner till projektet. Detta kan mätas genom att intervjua 
anställdas kännedom om projektet på ett företag, där ett mobilitets projekt drivs. 

 C – Användningsgrad av mobilitetstjänster: Hur många personer som visar 
intresse att delta i projektet. Här kan måttet på hur många som använder sig av 
den erbjudna tjänsten mätas genom att bland annat räkna hur många som deltagit 
på ett informationsmöte. Detta ska inte blandas ihop med att erbjudandet 
accepteras. 

 D – Nöjdhet med mobilitetstjänster: Hur många nöjda användare av 
erbjudandet. Mäts lättast genom interjuver med användare av tjänsten. 

3. Erbjudande 
 E – Acceptans av erbjudande: Hur många som tackar ja till den erbjudna 
tjänsten och som är villiga att ändra sitt beteende. Här mäts antalet som är villiga 
att prova erbjudandet. Det betyder inte att de kommer att använda sig av den 
erbjudna tjänsten. 

 F – Experimentellt individuellt beteende: Hur många som verkligen provar 
den erbjudna tjänsten. Mätningar av ett ändrade beteenden under projektet. 

                                                           
1 läs mer om MOST MET på www.mo.st eller på www.vv.se  
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Viktigt att ha kartlagt hur beteendet var före projektstarten för att kunna jämföra 
med beteendet under testperioden, detta är ej en permanent beteendeförändring. 

 G – Nöjdhet med erbjudandet: Mätning av hur många som är nöjda med det 
nya alternativet genom interjuver med de deltagande personerna. Med en stor 
nöjdhet bland testpersonerna ökar chansen till att de även efter projektets slut 
kommer att ändra sitt beteende. 

4. Effekter 
 H – Permanent individuellt resbeteende: Antalet som permanent har förändrat 
sitt beteende. Detta mäts en tid efter projektets slut genom interjuver eller 
enkäter. 

 I – Systemeffekt: Den effekt, på exempelvis koldioxidutsläpp, färre olyckor, 
mindre slitage på vägarna, som kan beräknas genom att ett antal personer har 
förändrat sitt beteende permanent. 

 
För varje vald nivå ska ett mål sättas upp, se tabell 4. Målen ska vara realistiska, tydliga, 
förankrade, gärna även nedbrytbara i korta och långsiktiga delmål. Vidare gör indelningen i 
etappmål det lättare att mäta effekter. Det är nödvändigt att ange de variabler som ska mätas 
samt hur de ska mätas [9]. När projektet är slut skrivs resultatet för varje nivå i en kolumn, se 
tabell 4. Detta gör det lätt att jämföra med de uppsatta målen och utfallet är lätt att läsa av. 
 

Tabell 4: Exempel över hur SUMO används i Hälsotramparprojektet i Varberg [8] 
Nivå Mål Resultat 
A Nyttiga prestationer Kampanj för att få ut 

information om de miljö 
– och hälsomässiga 
aspekterna på att cykla 
istället för att åka bil till 
jobbet/skolan  

 

B Kännedom om 
mobilitetstjänst 

50 % (100 st) av en 
tillfrågad population 
känner till projektet 
hälsotramparna 

 

C Användningsgrad av 
mobilitetstjänst 

90 % av hälsotramparna 
har deltagit på samtliga 
informations möten. 50 
% (50 st) av en tillfrågad 
population har läst om 
hälsotramparna i 
tidningen 

 

D Nöjdhet med 
mobilitetstjänst 
(själva 
informationsinsatsen 
kring tjänsten) 

90 % av hälsotramparna 
är nöjda med den 
erbjudna tjänsten. 50 % 
(25 st) av dem som läser 
om hälsotramparna är 
nöjda med 
informationen. 

 

E Acceptans av 
erbjudande 

Minst 10 personer deltar 
som hälsotrampare. 50 
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% av de som läser (och 
är nöjda + även de som 
inte är nöjda) om 
hälsotramparna säger att 
de är intresserade av att 
börja cykla till jobbet. 

F Experimentellt 
individuellt 
beteende  

Minst 10 personer 
cyklar under 7 månader, 
eller 80 % av resorna till 
och från jobbet under ett 
år. (20 % av dem som 
läser om hälsotramparna 
under projekttiden har 
testat under en längre tid 
(minst 1 gång) att cykla 
istället för att åka bil till 
jobbet.) 

 

G Nöjdhet med 
erbjudande 

Minst 5 hälsotrampare 
är nöjda med att cykla 
till jobbet. (50 % av dem 
som testar att cykla 
(läsarna) är nöjda med 
att cykla.) 

 

H Permanent 
individuellt 
resbeteende 

5 av de 10 
hälsotramparna 
fortsätter att cykla efter 
genomfört projekt. (10 
% av dem som läst om 
hälsotramparna har 
börjat cykla till jobbet 
som ett resultat av 
kampanjen.) 

 

I Systemeffekt 1 331 kg CO2 per år  
 
För att utnyttja SUMO på ett effektivt sätt skall det först göras en planering över vilka 
analysnivåer som ska användas. Det som skall planeras är målsättning, indikatorer som skall 
mätas och hur de skall mätas. Det är lätt att glömma bort hur uppföljning och utvärdering ska 
ske därför skall det redan i inledningen av projektet finnas en beskrivning av vilka analys 
nivåer som ska användas. På detta vis fås en bra översikt av projektet och gör det lättare att få 
fram användbart resultat. Har goda och systematiska förberedelser gjorts, enligt SUMO 
upplägget, är utvärderingen och uppföljningen lätt att göra. Det blir lätt att jämföra med de 
mål som vid starten sattes upp då utvärderingsmetoden redan är förberedd innan studien har 
slutförts. Det är bra att göra flera utvärderingar och uppföljningar över tid, efter projektets 
slut. Detta för att se om det har blivit någon hållbar beteende förändring eller om den endast 
var tillfällig. Att ändra ett beteende tar lång tid och det är svårt att mäta. En bra uppföljning 
ger även svar på om projektet har haft önskad verkan eller vad som kan förbättras vid 
liknande projekt. Uppföljningen ger material till jämförelser med andra liknande projekt, 
vilket är bra då det kan ge svar på vilken åtgärd som har den bästa effekten. SUMO upplägget 
ger även möjlighet att under projektet gång ändra utformning och mål om det skulle visa sig 
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att det ursprungliga upplägget och målet inte går att nå med de befintliga resurserna. Då 
SUMO är tänkt att användas till projekt där attityder och invanda beteenden ska ändras går det 
bra att använda modellen på annat än trafikprojekt [9]. 
 
3. Bilarnas miljöpåverkan 
 
Många emissioner kan sparas genom att minska de korta bilresorna. Det är först efter tre till 
fyra kilometer, då katalysatorn kommit upp i arbetstemperatur, som den kan omvandla de 
skadliga ämnena i avgaserna till koldioxid och vatten [10]. Många har för vana att alltid 
använda bilen oavsett reslängden och det är ett beteende som är svårt att ändra även om viljan 
att göra det finns där. Att minska en persons tillgång till bilen kan inskränka på status, frihet 
och fritid.  
 
Sveriges största utsläpp av koldioxidekvivalenter kommer från energi- och transportsektorn. 
Tyvärr är det så att när emissioner från andra sektorer har minskat så har transporterna ökat 
[11]. I tabell 5 visas hur stora utsläppen av CO2-ekvivalenter har varit under åren och kan 
förväntas bli från olika sektorer. Som ses i tabell 5 förväntas koldioxid utsläppen från 
transportsektorn att öka. 
 

Tabell 5: Utsläpp av växthusgaser från olika sektorer i miljoner ton 
 CO2-ekvivalenter [11] 
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Effekterna av dessa utsläpp är många. För en långsiktig och hållbar miljöutveckling krävs att 
även transportsektorn minskar sina utsläpp. Utsläppen består av olika gaser och partiklar som 
påverkar både miljö och hälsa. Viktiga effekter på miljön är framförallt förstärkt 
växthuseffekt, försurning och övergödning, även buller- och luftvägsproblem är vanliga 
besvär. 
 
3.1. Växthusgasen koldioxid 
 
Om inte växthuseffekten hade funnits hade medeltemperaturen på jorden varit runt –15°C, 
och inte som idag +15°C [9]. Det finns flera olika växthusgaser som metan (CH4), vattenånga 
(H2O), koldioxid (CO2), ozon (O3), dikväveoxid (N2O) och CFC-föreningar (kol-, fluor-, 
klorföreningar). Dessa gaser har en förmåga att absorbera den infraröda strålningen, 
värmestrålning. När gasmolekylen har absorberat strålningen sprids den. En del reflekteras 
tillbaka ner till jorden – växthuseffekten. En av de viktigaste växthusgaserna är koldioxid. 
Eftersom mer koldioxid har släppts ut i atmosfären, genom förbränning av fossila bränslen 
som kol olja och naturgas, har den naturliga växthuseffekten förstärkts, det vill säga att mer 
värmestrålning stannar kvar i atmosfären, och reflekteras ner mot jorden igen, istället för att 
gå ut i rymden. Före den industriella revolutionen, på 1750-talet, låg koldioxidhalten på cirka 
280 ppm. Fram till 2002 hade mängden ökat till 373 ppm, detta är en ökning med 33 % [3]. 
De fossila bränslen som används har inte ingått i det naturliga ekosystemet under lång tid och 
det finns inte tillräckligt med växtlighet som kan ta hand om den ökande mängden koldioxid. 
 
Det finns naturliga fluktuationer, över året, av mängden koldioxid i atmosfären. Under våren 
och sommaren på det norra halvklotet minskar mängden koldioxid och på hösten och vintern 
ökar den igen. Detta beror på att på det norra halvklotet finns en större land- och biomassa, än 
på det södra halvklotet, som kan ta upp koldioxiden under våren och sommaren. Under hösten 
och vintern vissnar en del av biomassan och koldioxidupptaget minskar [3]. 
 
Då mindre värmestrålning försvinner ut i rymden och mer stannar kvar kan detta i en 
förlängning komma att öka temperaturen på jorden. Eftersom det är näst intill omöjligt att ta 
med alla faktorer som påverkar i ett ekosystem är det svårt att beräkna hur klimatet kommer 
att förändras [12]. Forskningen är intensiv inom område och det finns olika 
beräkningsmodeller för tänkbara scenarion. Skulle en temperaturökning ske blir den störst vid 
polerna vilket resulterar i att stora mänger snö och is smälter och höjer havsytan [12]. Detta 
får till följd att låglänta områden, exempelvis Bangladesh och Holland, skulle hamna under 
vatten och många människor skulle tvingas att flytta. 
 
3.2. Övergödning 
 
Kväve är ett av de viktigaste näringsämnena för växterna och ingår i alla proteiner och andra 
livsnödvändiga föreningar [13]. Luften består till cirka 79 % av kvävgas (N2) som är en inert 
gas och inte reagerar lätt med andra gaser och påverkar därför inte ekosystemet negativt. 
Problemet är att vid förbränning i bilar och värmeanläggningar med syre (O2) närvarande och 
en hög temperatur bildas utsläpp som innehåller kväve i form av kväveoxid (NO). I luften 
kommer kväveoxiden sedan att oxidera till kvävedioxid (NO2). Kvävedioxiden kan sedan ingå 
i flera olika reaktioner så som bildandet av marknära ozon och näring till växtligheten [3]. 
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3.2.1. Påverkan i vatten 
 
Varje år tillförs stora mängder kväve till hav och sjöar, som atmosfäriskt nedfall samt genom 
landavrinning [14].  
 
Under sommaren, då vattencirkulationen är låg, hamnar det tyngre kallare vattnet på bottnen 
och det lättare varma vattnet ovanför. Syrehalten i de två skikten är olika. I det övre skiktet 
sker en tillväxt av syreproducerande växtplankton till följd av en ökad näringstillgång. När 
den stora biomassan dör och faller ned till bottnen startar en bakteriell nedbrytning. Dessa 
bakterier kräver syre för att kunna bryta ned materialet och då det är stora mängder som ska 
brytas ner förbrukas det tillgängliga syret snabbt. När syret på bottnen tar slut flyr de djur som 
kan förflytta sig och de som inte kan förflytta sig dör av syrebrist. När allt syre är förbrukat 
börjar bakterier producera metangas och vätesulfid (H2S) [15]. Detta ger det som kallas döda 
bottnar. Den ökade mängden av biomassa ger även en ökad sedimentering på bottnarna som 
leder till att sjöarna växer igen snabbare än vad de hade gjort annars [15]. 
 
3.2.2. Påverkan på land 
 
Skogsmarkerna kan inte ta hand om det ökade kvävenedfallet och därmed är risken för 
kvävemättnad i marken ökad med kväveläckage till vattendrag som följd [15]. Med stor 
kvävetillgång växer träden snabbare vilket kan leda till att upptaget av andra näringsämnen 
kan bli förhållandevis litet med växtstörningar som följd samt sämre virkeskvalitet. Vidare 
kan barrträd få en ökad barrmassa som kan leda till uttorkning [14]. 
 
Den biologiska mångfalden hotas av att tidigare näringsfattiga marker, så som slåtterängar, 
gödslas. Växter som tidigare var karaktäristiska för dessa marker trängs undan av 
kväveälskande växter som hallon, kruståtel, hundkex, mjölkört och brännässla [13, 14].Det är 
inte endast negativt med ökad biomassa eftersom träd med ökad kväve tillgång och i övrigt 
balanserad närings tillgång ger bättre tillväxt och tidigare skörd. 
 
3.3. Marknära ozon 
 
Ozonlagret finns i stratosfären på 15-35 kilometers höjd och skyddar oss från de farliga 
ultravioletta strålarna solen skickar ut. Ozon (O3) bildas och bryts ned genom en reaktion 
mellan syremolekyler under påverkan av solljus [3]. 
 

Ozonets bildning och nedbrytning [3]:  
1. O2 + UV-ljus → 2 O 
2. O + O2 → O3 + värme 
3. O3 + UV-ljus → O2 + O 
4. O3 + O → 2 O2 

 
Ozon kan även bildas närmare marken och kallas då marknära ozon. Detta sker genom en 
reaktion mellan solljus, kväveoxider (NOx, x kan vara en eller flera syreatomer) och flyktiga 
kolväten (CH) så kallade VOC, (Volatile Organic Compounds) [3]. Dessa bildas vid 
förbränning i bilar och industrier. Marknära ozon kan det bildas mycket av i smog [14]. Finns 
det inga andra luftföroreningar går reaktionerna snabbt tillbaka och de ursprungliga ämnena 
återfås. Då det finns mycket kolväten i luften reagerar dessa med kväveoxiden tills den tar 
slut. När detta sker går inte reaktionen tillbaka och kvar blir ozonet. 
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Bildning av marknära ozon [3]: 
VOC + NO + O2 + solljus →→ en blandning av O3, HNO3 och organiska ämnen 

 
Detta är inget större problem inne i städer där det oftast finns riklig tillgång på 
kvävemonooxid, problemen uppstår ute på landsbygden dit ozonet förs med vindar. Ozon kan 
transporteras långa sträckor och kan komma hit till Sverige från södra Europa [14]. Ibland kan 
det under en längre period finnas förhöjda halter av ozon i luften, en episod. Dessa episoder 
uppstår mest på sommaren, solljus och högtryck gynnar bildningen av ozon. 
 
Ozon påverkar både växter och människor. På bladens undersidor finns det små 
klyvöppningar som fungerar som reglage för växtens vätskebalans och andning. I växten 
reagera ozonet med olika ämnen, påverkar enzymer och olika cellmembran. Ozonet minskar 
växtens förmåga att hushålla med vatten genom att störa klyvöppningarnas funktion. Detta 
gör att växten blir känsligare för uttorkning och kan även påverka växten förmåga till 
fotosyntes. På människor irriterar ozonet luftvägarnas slemhinnor och lungorna [14]. 
Känsligheten för ozon är mycket individuell. 
 
3.4. Försurning 
 
Sur nederbörd definieras som nederbörd och dimma som har ett pH lägre än 5,6 [12]. Den 
sura nederbörden innehåller svavel och kväveföreningar. Detta är följden av den industriella 
utvecklingen och användningen av fossila bränslen [14]. Marken har ett naturligt skydd mot 
surt nedfall, buffringsförmåga. Genom berggrundens vittring frigörs ämnen, bland annat 
bikarbonat, som har en neutraliserande förmåga. Sur nederbörd under lång tid gör att markens 
buffringsförmåga kraftigt minskar vilket leder till att mark och vatten blir försurade [15]. 
Vattendrag som ligger på granitgrund har en sämre buffringsförmåga än kalkrik mark [12]. I 
Sverige är de södra och sydvästra delarna hårdast drabbade av försurningen. Det beror på 
föroreningarna som transporteras hit från kontinenten [14]. 
 
3.4.1. Kväveoxider 
 
NOx-gaserna kan vid blandning med vatten bilda salpetersyrlighet (HNO2) och salpetersyra 
(HNO3) som är försurande [3].  
 

Bildandet av salpetersyrlighet och salpetersyra [3]: 
2 NO2 + H2O →→→HNO2 + HNO3 

 
3.4.2. Svaveldioxid 
 
Under sin livstid binder djur och växter in svavel som sulfatjoner (SO4

2-) i sina celler. Svavlet 
är byggstenar i olika aminosyror och är därför viktiga i proteinsynteser [13]. Vid förbränning 
av fossila bränslen frigörs mer svavel än naturen kan ta hand om. Svavlet kommer ut i 
atmosfären som svaveldioxid (SO2). Svaveldioxiden kan sedan i luft och vatten oxidera till 
svaveltrioxid (H2SO3) och svavelsyra (H2SO4) [14].  
 

Bildandet av svaveltrioxid och svavelsyra [3]: 
H2O + SO2 → →→H2SO3 + H2SO4 
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Bilar står nu mer endast för en liten del av utsläppet av svavel. Detta har minskat tack vare ny 
teknik för rening av gaser och rening av bensinen från svavel. Industrin och sjöfarten står för 
de största utsläppen då de ofta använder sig av en sämre renad olja [14]. 
 
Svavelsyra kan befinna sig i luften under flera dagar och hinner då förflytta sig långa sträckor 
[15]. Den svavelsyra, som faller ner med regnet i Sverige, har ofta transporterats en längre 
sträcka, exempelvis från England eller kontinenten. Det som Sverige släpper ut transporteras i 
sin tur delvis till våra grannländer. Försurning mäts i en logaritmisk pH-skala. Det gör att en 
sänkning från exempelvis pH 4 till pH 3 innebär en ökning av surheten tio gånger [14]. 
 
Ökad försurning för marken innebär att mineraler som exempelvis magnesium och kalcium 
med flera lakas ur. När vattnet sjunker i marken för det med sig joner från ytliga till djupare 
jordlager [13]. 
 
Blir marken och vattnets pH-värde under 4 fälls aluminiumjoner (Al3

+) ut. Det påverkar 
växternas rötter och skadar dem genom att försvåra upptaget av vatten och näringsämnen. 
Aluminium i vatten fastnar på fiskars gälar och leder till kvävning. Sur nederbörd på plantor 
förstör kutikulan, det vaxskikt som finns i det yttersta cellskiktet med klyvöppningar på blad 
och barr. Vintergröna växter skadas mest då de är utsatta året om. Kutikula skador minskar 
plantans motståndskraft mot uttorkning och angrepp från skadeinsekter och svampar [14]. 
 
Låga pH-värden kan ändra artsammansättningen. Trattkantareller har ersatt gula kantareller på 
marker med låga pH-värden och hög kvävehalt. I sura vattendrag är det inte säkert att fiskars 
ägg överlever. Äggen dör vilket lämnar endast de vuxna och äldre individerna kvar. Skulle det 
födas några yngre individer är det inte säkert att de överlever till vuxen ålder. Detta leder till 
att när de gamla fiskarna dör försvinner arten helt från det vattendraget. I sura sjöar kan 
artantalet av planktonalger minska kraftigt, några växter som gynnas av det låga pH-värdet 
och de nya växtplatserna är trådformiga grön- eller blågrönalger. Dessa kan bilda en tjock 
matta på bottnen som kväver all underliggande vegetation [15]. 
 
4. Bilarnas påverkan på människors hälsa 
 
Av trafikföroreningar är det främst partiklar och kolväten som är besvärande ur 
hälsosynpunkt. Föroreningarna kommer dels från förbränning i motorerna dels som slitage 
partiklar från vägbeläggning, däck och bromsar. Problemen med utsläppen är att de sker i 
marknivå och gör att många människor kommer i kontakt med utsläppen [14]. 
 
Olika partikelföroreningar fastnar på olika ställen i luftrören och lungorna vilket gör att 
symptom och sjuklighet varierar. Vi andas in partiklarna, de grövsta fastnar i näsan och 
svalget, medan de finare partiklarna förs ner i lungorna och gör skada. Slitagepartiklar ger i 
större utsträckning luftvägsbesvär hos personer med astma, medan förbränningsgenererade 
partiklar har mera koppling till hjärt- och kärlsjukdomar. Såväl slitagepartiklar som 
förbränningsgenererade partiklar ger upphov till ökad dödlighet, även om det är troligt att 
kopplingen är starkare för förbränningsgenererade partiklar. Kolväten är cancerframkallande. 
Partiklar beräknas bidra till flera tusen för tidiga dödsfall per år [10].  
 
Även kväveoxidutsläppen är problematiska eftersom de bidrar till att det bildas marknära 
ozon som verkar irriterande på andningsvägarna och högre koncentrationer kan ge 
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vävnadsskador. Eftersom det är mindre vattenlösligt än svaveldioxid och kvävedioxid når de 
längre ner i lungorna. Det kan även ge nedsatt lungfunktion, symptom och besvär från 
luftvägar, ökad känslighet för irriterande ämnen och inflammatoriska effekter. Beräknas bidra 
till över tusen för tidiga dödsfall per år i Sverige [10].  
 
Det är inte bara föroreningar som är hälsoskadligt, även buller är ett stort problem. Buller är 
oönskade ljud och vad som uppfattas som buller varierar mellan individer. Hur vi blir 
påverkade av buller beror på hur vi utsätts för det och under hur lång tid. Utsätts vi under en 
längre tid för buller i stors mängder kan det få till följd att sömnen blir störd som i sin tur gör 
att vi blir trötta och oengagerade. Det bidrar även till en konstant högre stressnivå för kroppen 
då det hela tiden produceras stresshormoner. Med tiden kan det leda till koncentrations- och 
inlärningssvårigheter [5]. 
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5. Sammanställning 
 
5.1 Enkät 1 
 
Projektet: Kännedom om projektet nåddes genom annons i tidningen eller på Internet. Det 
som lockade deltagarna var en kombination av möjligheten att förbättra den egna hälsan, 
minska miljöpåverkan, förbättra ekonomin och erbjudandet av utrustning. Alla i gruppen 
tycker att informationen som har getts om projektet är tillfredställande och tycker inte att de 
saknas någon ytterligare information. Nästan hela gruppen har någon gång tidigare cyklat till 
arbetet och då främst under månaderna april till november. Sex av personerna hade för avsikt 
att börja cykla till arbetet redan innan projektet start. 
 
Miljö: Alla i gruppen tycker att dagens oroande rapporteringarna om klimatförändringarna är 
befogade. Det varierar lite bland gruppens miljövänliga handlingar. Sju personer källsorterar, 
två personer gör det ibland och en gör det inte. Fyra personer föredrar att handla 
lokalproducerade varor, en person gör det inte och fem personer gör det ibland. Tre personer 
handlar fosfatfritt tvättmedel, två gör det inte och fem vet ej. Sju personer släcker belysningen 
när de lämnar ett rum och tre personer gör det inte. Fyra personer lämnar elektronik i standby 
läge, fyra personer gör det ej och två personer gör det ibland. Sex personer använder 
lågenergilampor och fyra personer använder det inte.  
 
Hälsa: Två av personerna i gruppen motionerar inte alls vid projektets start och ingen i 
gruppen motionerar mer än tre timmar i veckan. Åtta av personerna känner att det finns 
tillfällen då de kan känna sig stressade och då är det främst vid faktorer som jobbet, barnen, 
livssituationen och bilresorna. Två av personerna uppger att det inte finns tillfällen då de 
känner sig stressade. 
 
Arbete: En av personerna har oregelbunden arbetstid och resterande deltagare arbetar 
regelbunden arbetstid. Tre av personerna känner sig uppmuntrade av sin arbetsgivare att delta 
i projektet och en person känner sig ej uppmuntrad. Sex av personerna vet ej om de känner sig 
uppmuntrade av sin arbetsgivare. Alla i gruppen känner sig uppmuntrade av sin familj och 
omgivning att deltaga i projektet. 
 
Resor: Åtta av personerna uppger att de använder bil som det vanligaste färdmedlet till 
arbetet, två av personerna använder både bil och buss. Anledning till gruppens förstahandsval 
är smidighet, lathet, enkelt, tid och att det är bekvämt. Sex personer använder bilen tio gånger 
i veckan, två personer använder bilen åtta gånger i veckan, en person använder bilen fjorton 
gånger i veckan och en person använder den hela 20 gånger till och från arbetet då 
vederbörande även körde hem på lunchen. Medelvärdet på enkel reslängd är 4,9 kilometer. 
Den längsta resvägen är 6,4 kilometer och den kortaste reslängden är 3,6 km. Medelvärdet på 
restiden enkel väg är 9 minuter. Den kortaste restiden är 7 minuter och den längsta är 15 
minuter. En av personerna har en reslängd på 38 kilometer enkel väg där restiden är 35 
minuter, detta värde har uteslutits i beräkningen av medelvärdet eftersom det är ett 
extremvärde och skulle ge ett felaktigt resultat. Fyra personer har tillgång till motorvärmare 
varav tre använder den och en av personerna använder den ibland. Två personer har tillgång 
till garage.  Samtliga personer kör bil som drivs med bensin. Som medelvärde drar gruppens 
bilar, blandad körning, 0,8 liter/mil. Den lägsta bränsleförbrukningen är 0,5 liter/mil och den 
högsta är 1,0 liter/mil. 
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5.2. Enkät 2 
 
Projektet: Alla deltagarna tycker efter två månader att cykeln, övrig utrustning samt 
projektets utformning har varit bra. Sju personer har ändrat sitt motiv för cyklingen. De nya 
motiven är uppmärksammandet på förändring av hälsan och kondition, även 
klimatförbättringar har funnits i åtanke. Det finns flera som har konstaterat att det är snabbt 
och enkelt att ta sig fram på cykel. 
 
Miljö: Fem personer har börjat göra fler miljövänliga val i sin vardag som att handla 
lokalproducerade varor, källsortera, släcka ljuset efter sig när de lämnar ett rum, använder 
lågenergilampor. Tre av dessa personer har även fått ett annat synsätt på bilen och dess 
påverkan. De resterande fem personerna har inte gjort några förändringar. 
  
Det som bevärar deltagarna mest vid cykling, förutom väder och vind, är dålig städning av 
cykelbanor från grus och glassplitter, svåra utfarter från cykelbanorna, avsaknad av 
cykelbanor, lätt att bli svettig och nedkyld vid framkomst, en svan som byggt bo vid 
cykelvägen och lite plats att få med sig allt. 
 
Deltagarna har lyckats att inspirera fler personer i sin omgivning till att börja cykla. Främst är 
det sambo, barn, vänner och kollegor. På vissa arbetsplatser har det startats en diskussion om 
att börja cykla till arbetet. 
 
Hälsa: Nio av tio deltagare känner sig sundare nu än vad de gjorde innan projektets start. En 
kände ingen skillnad. Motionsvanorna på fritiden har hos de flesta inte ändrats något, de som 
har gjort en förändring har ökat träningen. Sju av tio cyklar mer även på sin fritid nu än vad 
de gjorde innan projektet. Stresståligheten hos gruppen har inte förändrats mycket. Tre 
personer upplever att de klarar av stress bättre nu än innan projektet, dock hos de övriga har 
det inte varit någon förändring eller så är det på samma nivå. 
 
Andra effekter av cyklingen har varit att de har fått en bättre kondition, flera har gått ned i 
vikt – en person har förlorat 4 kg på två månader, de är piggare, gladare och mår bättre. Även 
barnen har motiverats till att röra sig mer. 
 
Arbetet: På sin arbetsplats har alla tillgång till minst ett av alternativen: omklädningsrum, 
dusch, klädskåp eller cykelförråd. Sex personer är nöjda med det som erbjuds, två personer 
saknar cykelparkering och två personer saknar dusch, omklädningsrum och klädskåp. 
Omgivningens uppmuntran har för sex av tio ökat och för de resterande fyra är det ingen 
förändring. 
 
Resor: Största orsaken till att bilen tas till arbetet är att vädret har varit för dåligt. Även att de 
ska bort efter arbetet eller att man behöver transportera skrymmande gods är orsaker till att 
bilen används. Fyra av deltagarna har inte använt sig av bilen alls för resor till arbetet. För 
dem som restiden har förändrats är alla positivt inställda. Det är enkelt och snabbt att ta sig 
fram och tillbaka med cykel och då gör det inget att gå upp lite tidigare för att hinna för då fås 
även den dagliga motionen. För en person minskade restiden då han inte behöver leta efter en 
parkeringsplats. Deltagarnas syn på cyklistens situation är att det behövs bättre trafikmoral 
från trafikanterna, på vissa platser saknas det cykelvägar, bilisterna tar ingen hänsyn vid 
övergångsställena de bara kör. På vissa delar utanför stan finns det ingen gatubelysning. Det 
kan även vara otäckt med lastbilar som kör om och vinddraget efter dem. 
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6. Vinster 
 
6.1. Miljö 
 
Hälsotramparna kommer att ha sparat in cirka två ton koldioxid under sex månader genom att 
cykla till arbetet istället för att ta bilen. De ha även inspirerat andra att börja cykla, vilket ger 
ytterligare besparingar. I tabellerna nedan visas en jämförelse mellan de emissioner som de 
släppte ut innan projektets start och hur mycket de har sparat genom de gjorda cykelresorna. 
Deltagare 3 åkte tidigare bil 38 kilometer enkel väg, den höga stapeln i diagrammen. Nu 
kombineras den resan istället med 4,5 kilometer cykling och resterande resa görs med buss. 
Vi har enbart räknat på sträckan som cyklas och därför sparas det inte in lika mycket. Dock 
kan det nämnas att bussen kör den sträckan oavsett antal passagerare så ju fler passagerare 
desto mindre utsläpp per person. Deltagare 6 åkte tidigare hem varje lunch vilket gav en 
halvering av antalet resor när vederbörande började cykla och då också slutade åka hem under 
lunchen.  
 

Diagram 1: Emissionjämförelse av koldioxid mellan deltagarnas bilkörning före 
projektet och besparingen de har gjort genom att cykla 
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Varje deltagares personliga emissions- och besparingsstapel för koldioxid är beräknad på de 
svar, som de uppgivit i enkät 1 angående deras bensinförbrukning. Som ses i diagram 1 så 
sparar deltagarna in nästan lika mycket koldioxid som de släppte ut innan de började cykla. 
Den totala mängden de släppte ut innan projektet var 4017 kg koldioxid på sex månader. Den 
mellanskillnad de har sparat in genom att cykla är 1966 kg under sex månader, det blir alltså 
nästan två ton och i genomsnitt har då varje deltagare minskat sitt bidrag med 200 kg under 
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projektet. Mellan 1990 och 2000 skedde en ökning av koldioxidutsläppen i Halland med 4 %. 
Under 2001 släpptes det ut 2 787,51 kg per invånare vilket främst beror på trafiken. Målet är 
att minska koldioxidutsläppen med 4 % mellan 1990 och 2010 [2]. Detta är svårt att uppnå om 
inte riktade insatser mot trafiksektorn görs. 
 
Emissionerna av kväveoxider och svaveldioxider har beräknats på ett medelvärde av 
deltagarnas bensinförbrukning på 0,805 liter per mil. Den totala mängden svaveldioxid och 
kväveoxider deltagarna har sparat in under sex månade ses i tabell 6.  
 

Diagram 2: Emissionjämförelse av kväveoxider mellan deltagarnas bilkörning före 
projektet och besparingen de har gjort genom att cykla 
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Hallands kväveoxidutsläpp från vägtrafiken utsläpp uppgick år 2001 till 4316 ton per år [2]. 
Deltagarna totala minskning uppgår till 10 kg under projektperioden. Prognosen för att nå 
Hallands delmål för minskning av kväveoxidutsläppen med 55 % från 1995 års nivå fram till 
2010 är inte god [2]. Därför är alla minskningar som kan göras viktiga. Kväveoxider bidrar till 
övergödning och försurning som är ett problem i Hallands region och tar lång tid för naturen 
att återhämta sig från.  
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Diagram 3: Emissionjämförelse av svaveldioxid mellan deltagarnas bilkörning före 
projektet och besparingen de har gjort genom att cykla 
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Utsläpp av svavel från vägtrafik har i Sverige kraftigt minskat efter restriktioner för 
svavelinnehåll i bensin. I Halland har utsläppen minskat från 232,53 ton, 1990, till 19,03 ton, 
2001 per år [2]. Detta visas även i diagram 3 där de beräknade svavelutsläppen är mycket 
små. Svaveldioxiden bidrar till försurningen som är ett stort problem. Trots detta kommer det 
regionala delmålet uppnås [2].  
 
Tabell 6: Mellanskillnad emissioner av koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid från 
Hälsotramparna under projekttiden 
 

Ämne Mängd [kg] 
CO2 2294 
NOx 10 
SO2 0,187 
 
I tabell 7 redovisas det för hur mycket 100 personer skulle kunna spara genom att välja cykeln 
framför bilen vid resorna till arbetet under ett år. Tillsammans skulle de minska 
koldioxidutsläppet med 42,5 ton, ungefär 425 kg per person och år.  
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Tabell 7: Totala mängden emissioner av koldioxid, kväveoxid och svaveldioxid 100 personer 
skulle spara om de cyklade 85 % av resorna istället för att köra bil under ett år med en 
reslängd på 10 km/dag 
 

Ämne Mängd [kg] 
CO2 42534 
NO x 190,06 
SO2 3,536 
 
6.2. Ekonomi 
 
Det finns många driftkostnader för bilägare så som avskrivning, reparationer, underhåll, 
försäkrings- och bränsle kostnader. Vi har i den aktuella studien koncentrat oss på 
bensinkostnaderna för deltagarna i projektet och försäkringskostnader för en Toyota Avensis. 
De andra posterna varierar kraftigt mellan olika bilmärken och årsmodeller. 
 
6.2.1. Bensin 
 
Då bilen används mindre förbrukas inte lika mycket bensin. Då dagens bensinpriser är höga 
och kan variera stort finns här stora möjligheter att spara pengar. Under en period på sex 
månader skulle gruppen tillsammans spara cirka 12 050 kr i bensinpengar om bensinpriset är 
12 kronor litern. Under ett år kommer en hälsotrampare att spara runt 2400 kronor per år i 
bensinpengar. Detta motsvarar 28 biobiljetter á 85 kr/st eller 260 st 1,5 liters förpackningar 
med lättmjölk á 9,20 kr styck. 
 
Skulle 100 personer cykla 85 % av resorna till och från arbetet under 260 dagar skulle 
besparingen vara 213 486 kronor i bensinpengar. De skulle spara cirka 2100 kronor per 
person och år.  
 
6.2.2. Försäkringar 
 
Då bilen används mindre kan det vara en god idé att titta över sin försäkring. Genom att 
minska antalet körda mil per år kan försäkringspremierna minskas. Hur mycket de minskas 
beror på bilmärke, årsmodell, boende, tidigare problem med inbrott, om det finns förare under 
24 år, andra försäkringar i samma bolag med mera. 
 
 Hur mycket som kan sparas går lätt att räkna ut då de flesta försäkringsbolag idag har 
beräkningskalkyler på sina internetsidor, för hur mycket en bilförsäkring kostar. Här nedan är 
några jämförelser inom samma försäkrings bolag. De framtagna värdena är beräknade på en 
Toyota Avensis, årsmodell 2002. Den är parkerad på en förhyrd parkering utomhus, inga 
personer under 24 år kör bilen och premien betalas en gång per år. Två olika prisuppgifter har 
tagits fram beroende på om bilen körs mellan 1000 – 1500 mil per år eller 1501 – 2000 mil 
per år. 
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Tabell 8: Prisjämförelse mellan försäkringsbolagen: If[16], Trygghansa [17], Aktsam 
[18] och Dina försäkringar [19] 
Försäkrings- 
bolag 

A: 1000 – 1500 
mil/år 

B: 1501 – 2000 
mil/år 

Skillnad (B – A) 

If  5836 6172 336 
Trygghansa  5809 6180 371 
Aktsam  3811 4048 237 
Dina försäkringar 4094 4574 480 

 
Självrisken varierar mellan bolagen. De ovanstående beräkningarna är räknade på den lägsta 
självrisken på helförsäkringen och 1000 kronor på trafikförsäkringen utan några extra tillägg. 
Vissa försäkringsbolag ger rabatter om flera försäkringar samlas inom samma bolag. If gav en 
rabatt på 300 kronor som dock inte är medräknad i tabellen ovan. Störst prisskillnad är det hos 
Dina försäkringar där premien minskar med 480 kronor. Minsta skillnaden är hos Aktsam där 
premien endast sjönk med 237 kronor. 
 
Detta exempel ovan ger ingen riktigt korrekt bild av alla försäkringarna. De olika 
försäkringsbolagen har olika avtal för vad som ingår, vissa har rabatter och de har olika 
tillvals försäkringar. Det är därför viktigt att kontrollera vilka avtal som passar just mig. 
 
6.3. Hälsa 
 
Den tydligaste hälsovinsten hos deltagarna två månader in i projektet är deras viktnedgång. 
Vilket minskar deras risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar som är en av de vanligaste 
dödsorsakerna i Sverige även diabetes typ 2 och fetma förebyggs vilka har blivit en 
välfärdssjukdom i västvärlden. Det motverkar utvecklandet av högt blodtryck det lindrar även 
sömnproblem, oro och ångest [20]. De minskar även sina utsläpp av partiklar och andra 
hälsovårdliga ämnen som på så vis kan spara några liv varje år. Buller nivåerna kan sänkas 
och de får till följd att stressnivån hos personer som är utsatta för det kan minska, få en bättre 
sömn och vila vilket leder till att de inte lika lätt kan drabbas av depressioner. De får en 
förbättrad kondition och syreupptagningsförmåga vilket gör att de känner sig piggare och 
orkar mer. De håller sig friskare överlag vilket ger mindre sjukfrånvaro. Europa förlorar varje 
år 200 miljoner arbetsdagar på grund av sjukdomar med koppling till luftföroreningar [21]. 
 
Dock kan det tänkas att vissa skulle behöva uppsöka vården då de skadats på något vis när de 
cyklar. 
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7. Jämförelse mellan Hälsotramparna i Varberg och Lundby  
 
7.1. Projektupplägg: 
 
Lunby: I stadsdelen Lundby, Göteborg, genomfördes mellan 5 april och 5 november, 2004, 
inklusive fyra veckors semester, ett hälsotrampar projekt. Det var en del av Target, Eu-
finansierade projekt för nya transportlösningar [22]. Detta gjorde att det inte var samma 
projektupplägg som i Varberg. Syftet med projektet var att få personer som var vanebilister att 
välja bort bilen till förmån för cykel eller kollektivtrafik och att i ett långsiktigt perspektiv 
ändra deras resvanor. Tio personer, sex kvinnor och fyra män som arbetade inom Lundbys 
stadsdelsförvaltning, valdes ut genom intervjuer och de fick skriva på ett avtal om att cykla 
under sju månader. De fick även sätta upp egna mål om hur många gånger i veckan de skulle 
använda sig av cykeln. De utrustades med en cykel, färddator, hjälm och ett rabattkort inom 
kollektivtrafiken. De genomgick läkar- och konditionstest, före och efter projektet, för att 
kontrollera om det var någon skillnad i värdena. De skulle under månaderna som de cyklade 
föra en resedagbok där de berättade hur det gått och om de varit med om något ovanligt under 
sina cykelturer [23]. 
 
Varberg: I Varberg genomförs projektet mellan 12 mars och 12 november, 2007, då är fyra 
veckors semester inräknat. Detta är ett Klimp-projekt. Syftet är att få vanebilister att välja 
cykeln framför bilen. Det är tio personer, sex kvinnor och fyra män i varierande ålder som 
deltar. Dessa arbetar på olika orter runt Varberg och har olika arbetsgivare. De utrustas med 
en sjuväxlad cykel, hjälm, färddator, reflexväst, regnställ och presentkort hos länstrafiken. 
Deltagarna får skriva på ett kontrakt där de förbinder sig att cykla minst 85 % av resorna till 
och från arbetet. Gör de inte detta får de inte behålla utrustningen vid projektets slut. De 
förbinder sig även att synas offentligt i olika sammanhang för att tala om Hälsotramparna. De 
får genomgå tre konditionstest under projektets gång, ett innan ett under och ett efter 
projektets slut. De träffas regelbundet under projektet för att kontrollera hur det går och få 
information om kost med mera och de ska för a en resedagbok över sitt cyklande. 
 
Det finns stora likheter mellan projektet även om de inte har samma processupplägg. 
 
Likheterna är 

• Båda projekten har syftet att förändra människors transportvanor. 
• 10 personer som ska cykla under sju månader. 
• Alla får skriva på ett avtal. 
• Deltagarna utrustas med cykel, färddator, hjälm, regnställ och rabattkort/presentkort 

på kollektivtrafiken. 
• De genomgår hälsoundersökningar. 
• I båda projekten har fyra veckors semester under sommaren lagts in i projektplane. 
• Det är projekt som ingår som ett delprojekt i ett större projekt med syfte att ändra 

människors resvanor. 
• Projektdeltagarna förbinder sig att synas offentligt. 
• Deltagarna för en resedagbok. 
• Deltagarna möts med jämna mellanrum för uppdatering och diskussion. 
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Det finns även flera olikheter mellan projekten. Den största olikheten är att de inte är 
upplagda enligt samma projektplan. I Varberg använder de sig av SUMO upplägget. 
 
Olikheter mellan projekten 

• I Lundby arbetar alla inom stadsdelsförvaltningen. 
• I Lundby sätter deltagarna själva upp målen för hur mycket de ska cykla. 
• I Varberg får deltagarna reflexväst. 
• I Lundby får deltagarna behålla utrustningen även om de inte uppfyller de uppsatta 

målen. Det får inte deltagarna i Varberg. 
• Lundby projektet är inget Klimp-projekt och utvärderas därför inte enigt SUMO 

modellen. 
• Längre cykelsträcka för deltagarna i Lundby än för de i Varberg. 
• Inte mätt samma värden vid hälsoundersökningarna i de två projekten. 

 
Vår uppfattning av jämförelsen är att projektet i Varberg har varit väl genom tänkt och 
förberett, vilket även har verifierats av deltagarna i enkätundersökningarna. Detta kan bero på 
SUMO upplägget. Det enda som verkar ha varit svårt för vissa deltagare i Varberg har varit 
ifyllnaden av resedagboken. Det vi har tyckt varit mindre bara i Lundby projektet är framför 
allt att de har fått sätta upp egna mål. Det är lätt att sätta ett för högt och orealistiskt mål vilket 
kan få till följd att motivationen försvinner om målet inte uppfylls. Även att utrustningen inte 
behöver återlämnas efter projekt slutet om målen inte uppnåtts är mindre bra. Kan göra att 
deltagarna cyklar mindre under den mörkare delen av halvåret. Det kan även vara bra att 
deltagarna får sätta upp de egna målen, eftersom de då han chans att delta i projektet även om 
de inte kan cykla varje dag. En bra förutsättning för ett lyckat projekt är erbjudandet om en 
bra utrustning. Säkerheten måste ha en hög prioritet och däri ingår det att deltagarna måste 
synas ordentligt eftersom de ska vistas ute i trafiken så väl i mörker som ljust. Vi tycker att 
projektledarna i Lundby borde ha delat ut reflexvästar trots att många vägar i Göteborg är 
upplysta och cykelbanor är skilda från trafiken.  
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8. Slutsats  
 
Genom att börja cykla till arbetet har deltagarna tillsammans minskat sin koldioxidbelastning 
med nästan fyra ton per år om de fortsätter att cykla lika mycket som de har gjort under de 
första två projektmånaderna. Det är svårt att sätta ett pris på kostnaden för 
koldioxidemissioner då de påverkar på många olika vis. 
 
Om 100 personer skulle cykla 85 % av resorna till och från arbetet under ett år, med en 
medellängd på fem kilometer enkel väg, skulle det innebära att de har minskat sin 
koldioxidbelastning med 42,5 ton per år, det motsvarar ungefär 400 kg koldioxid per person. 
Detta är nästan lika stort som medelafrikanens klimatpåverkan per år, 550 kg [10].  
 
Pengar kan även sparas då bensinförbrukningen minskar för deltagarna. De sparar ungefär 
12 000 kronor på sex månader om bensinpriset är 12 kronor litern. För den enskilda individen 
skulle det ge en besparing på 2400 kronor per år. Besparingen för 100 personer skulle bli 
sammanlagt 213 486 kronor per år. Även på försäkringen går det att spara lite pengar då 
körsträckan minskar. Den största försäkringsbesparingen kan göras vid byte av bolag. Vid 
minskning av körsträckan med 500 mil per år sjunker premien mest hos Dina försäkringar 
med 480 kronor. 
 
De har under två månader cyklat en sträcka på 353 mil och om de fortsätter i samma spår 
kommer de ha cyklat 1235 mil under 7 månader. Det blir då sammanlagt cirka 822 timmar 
cykling. Beräknat på en energiförbrukning på 10 kcal per minut ger detta en total 
energiförbrukning på 493 360 kcal under sju månader. Detta innebär att en person skulle 
kunna äta antingen 1,04 stycken 55 gram kexchoklad, 0,53 kg äpplen med skal, 0,66 kg 
morötter eller 1,13 stycken Magnum Classic glass var dag utan att gå upp i vikt. En 
viktminskning som har skett hos många av deltagarna påverkar deras hälsa på långsikt då 
risken för välfärdssjukdomar minskar. 
 
9. Diskussion 
 
Frågan hur den ökade klimatpåverkan ska kunna minskas är en het och omdebatterad fråga. 
Det viktigaste är att lösningar tas fram för att minska, inte enbart utsläppen som kommer från 
stora fabriker utan även de som är mindre och diffusa. Ett sätt att åtgärda problemen med 
bland annat rörliga utsläppskällor är genom klimatinvesteringsprogram.  
 
Behövs det ett program för att minska den globala klimatpåverkan? Det finns både åsikter för 
och mot en klimatförändring. Vissa tycker att det kan vara skönt om det blev några grader 
varmare och helt snöfria vintrar. I ett längre perspektiv skulle det kunna leda till att många 
mindre skidorter i Sverige skulle dö ut då det inte längre finns något underlag för turism samt 
att den unika floran som finns skulle försvinna då vissa arter inte skulle överleva en 
temperaturhöjning. Även en kuststad som Varberg är beroende av turismen. En ren och fin 
stad med frisk luft och fina badmöjligheter gör staden mer attraktiv som turistmål. Med ett 
minskat bilåkande förebyggs trängsel, luftföroreningar och ett övergött hav.  
 
Hur bra fungerar ett hälsotramparprojekt? Redan från projektets start har det gått att förutspå 
en positiv effekt av att låta bilen stå kvar i garaget. Desto mindre bilresor ger mindre utsläpp, 
så där av kommer växthusgaserna att minska. Frågan är om deltagarna har förändrat sitt 
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beteende på längre sikt eller om de bara kämpar nu när uppmuntran finns i form av 
erbjudandet av utrustningen vid uppfyllandet av kontraktet och nu när uppmärksamheten från 
omgivningen är stor.  
 
Vad krävs det för att någon ska förändra sina resvanor? Att bli utvald och ingå i en 
gemenskap har stor betydelse, även det nya resvalet måste vara enkelt, bekvämt och fungera 
lika bra eller bättre än det vanliga alternativet. I stort sett hela gruppen hade funderingar på att 
börja cykla till arbetet redan innan erbjudandet. Uppmuntran från arbetet och omgivningen 
gör att deltagarna känner sig mer motiverade att göra sitt bästa. De har blivit exponerade i 
media så de blir nu igenkända när de kommer cyklande. Erbjudandet om utrustning har varit 
en bidragande orsak till varför flera valde att anmäla sig, det är dock inte allt, många har även 
haft önskan att förbättra sin hälsa och ekonomi. Krävs det att någon drar igång en utmaning 
för att det ska locka till mer cykling? Stadsplaneringen måste ha i beaktande att det ska vara 
lätt och smidigt att ta sig fram på cykel, bostadsområden och köpcenter ska ligga inom gång- 
eller cykelavstånd så att det inte blir enklare att transportera sig med bil för att göra cykeln till 
ett attraktivare färdmedel.   
 
Det verkar som om deltagarna har blivit mer medvetna om det egna bidraget till den ökade 
växthuseffekten. När resorna före projektets start jämförs med antalet resor under projektet 
ses en stor skillnad, resorna har nästan halverats jämfört med innan. Anledningen till detta kan 
vara att resorna planeras bättre, en person åkte tidigare hem varje lunch, en person som har 38 
kilometer till arbetet kombinerar nu resan med cykel och buss. Vad har projekten för verkan? 
Kommer åtgärden snabbt att glömmas bort om liknande projekt inte startas upp? Det är svårt 
att beräkna hur många som blir påverkade och ändrar sina resbeteenden, enkäterna har visats 
att deltagarna och flera i deras omgivning har inspirerats till att cykla och röra sig mer. Dock 
är det svårare att mäta effekten på den stora allmänheten. Genom att inspirera omgivningen 
ger det en större emissionsbesparing än vi har kunnat beräkna. Projektet syfte kommer 
förmodligen att falla i glömska om det inte förs en fortsatt diskussion. Det är viktigt att det 
fortsätts satsas på att få ut information till allmänheten där det visas att små förändringar kan 
göra stor nytta.  
 
SUMO används som utvärderingsmodellen för klimp-projekt enligt naturvårdsverkets 
riktlinjer. Det bygger på att projektet ska vara välstrukturerat och väl förberett innan 
projektstart. Att veta vilken riktning som projektet ska styras gör det lättare att få fram de 
önskvärda resultaten. Hälsotramparna i Varberg verkar hittills väldigt nöjda över 
genomförandet av projektet, vilket SUMO kan vara en bidragande orsak till. Dock är det så, 
trots SUMO så krävs det en bra projektledning för ett lyckat resultat. Val av grupp kan även 
vara betydande då de flesta har en enkel resväg, med cykel, kring fem kilometer. En för lång 
ressträcka kan göra det mindre motiverande att fortsätta projektet om hela sträckan ska cyklas. 
 
De nationella miljömålen säger att vi ska minska utsläppen av växthusgaser till en nivå som 
inte skadar ekosystemet, vad innebär det egentligen? Är vi klara med utmaningen när vi nått 
de uppsatta målen och är målen tillräckliga för att lugna ner klimatförändringen? Problemen 
kommer inte att försvinna bara för att vi har nått upp till målen, livsstilen som vi har blivit 
vana vid är inte något vi vill försaka, vilket gör att nya problem ständigt dyker upp. 
Klimatförändringar har alltid pågått, den snabba utvecklingen som sker nu gör att vi 
uppmärksammar den på sätt som vi förmodligen inte hade gjort om den skett ”naturligt”. 
Genom att välja cykeln de korta resorna kan miljömålet begränsad klimatpåverkan närmas. 
Våra beräkningar visar att en person som har fem kilometer till arbetet kan spara in 400 kg 
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koldioxid per år genom att cykla 85 % av resorna. Många vill köra allt större bilar som drar 
mycket bensin. Detta kan bero på en ökad känsla av status och säkerhet. För att minska 
användningen av bensin skulle kanske en beskattning av bensinförbrukning kunna användas. 
Det skulle möjligen få fler att välja ett bensinsnålare alternativ. 
 
De främsta vinsterna som görs av den enskilda individen är den ekonomiska vinsten. Den 
största besparingen är minskad bensinkostnad som för deltagarna är ungefär 2400 kr per 
person och år. Den minskade körsträckan kan även göra att försäkringspremien sjunker. Då 
det har framkommit att deltagarna använder cykeln mer även på fritiden kan besparingen bli 
ännu större.  
 
Det är inte endast de som cyklar som kan tjäna pengar, i ett längre perspektiv kan även 
samhället tjäna på det då renare luft ger en friskare befolkning som inte behöver lika kostsam 
vård. Dessa summor är dock svåra att beräkna då det är svårt att säga vad som har orsakat 
besvär. Ett minskat utsläpp av partiklar och andra hälsovådliga ämnen minskar risken för 
negativ påverkan på människors hälsa. Även buller minskar, till följd av färre bilar på gatorna. 
Bilar bidrar inte endast till dödsfall genom krockincidenter, utsläpp av cancerogena och 
irriterande ämnen orsakar flera tusen för tidiga dödsfall varje år. Även antalet sjukdagar kan 
kopplas till luftföroreningar. Det är lätt att förbise bilarnas bidrag till aktuella hälsobesvär, det 
är dock ett angeläget problem som kan drabba vem som helst.  
 
Det är svårt att säga hur en förbättring av hälsan har skett för varje enskild person i gruppen. 
Hur hälsa upplevs är mycket individuellt och beror på dagsformen. Generellt kan sägas att 
deltagarna har minskat i vikt och fått en förbättrad kondition, vilket kan ge ett förbättrat 
välbefinnande. De minskar även sin risk att utveckla välfärdssjukdomar som högt blodtryck, 
hjärt- kärlsjukdomar, fetma och diabetes typ 2 som har ökat de senaste åren. Kroppen är 
anpassad för ett liv i ett jägar- och samlarsamhälle. Dagens samhälle har utvecklats för att 
underlätta arbetet för människan genom datorer, robotar, bilar och affärer. Allt detta har lett 
till ett mer och mer stillasittande liv. Behovet för människan att utföra fysiskt arbete finns 
fortfarande kvar och när kroppen inte får utlopp för behovet kan en känsla av oro, stress och 
nedstämdhet infinna sig. Genom att börja cykla till och från arbetet inkluderas träning 
obemärkt i vardagen och hormoner som ger en känsla av välbefinnande frigörs.  
 
Bilen behövs då den för många är det enda möjliga transportalternativet. Det vi vill belysa är 
att genom bättre planering av resorna och undvikande av onödigt körande kan mycket pengar 
och emissioner sparas in. Det är inte endast de stora förändringarna som gör skillnad utan 
även de små vi gör varje dag. Det ska bli intressant hur uppföljningen av projektet kommer att 
falla ut. Hur många kommer att fortsätta cykla efter genomförandet, kommer det kännas lika 
motiverande trots vinterväder, utan kontrakt och uppmuntran. Det är lätt att falla tillbaka i 
gamla vanor när kraven försvinner, människan är av naturen lat och bekväm.  
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10. Felkällor 
 
De felkällor som kan finnas i arbetet är att vi har räknat på et konstant bensinpris på 12 
kronor. I verkligheten varierar det kraftigt över året. Även då vi räknat på vilka vinster som 
skulle göras om 100 personer skulle cykla till arbetet finns det felkällor då vi inter räknat med 
ledighet och helgdagar. De avstånd som Hälsotramparna angett är i flera fall uppskattade och 
inte helt korrekta. Det samma gäller för bensinförbrukningen. Vi har endast räknat på det 
högsta angivna tal då vi räknat på de uppgifter som hälsotramparna angivit i enkäterna, 
exempelvis så har vi räknat på 12 resor om de uppgett 10 – 12 resor. För att få korrektare 
uppgifter skulle alla beräkningar ske utifrån de uppgifter som de lämnat i sina resedagböcker. 
Detta kommer att ske vid utvärderingen av projektet. 
 
De värderingar som ligger till grund för jämförelsen mellan Lundby projektet och 
Hälsotramparna i Varberg, är våra egna och är därför kanske inte helt objektiva. 
 
Alla besparingar som kan göras då bilen används mindre har inte beräknats. Slitage på däck, 
väg samt avskrivningar är inte inkluderade då dessa varierar kraftigt mellan bilarna. 
 
Svaren som deltagarna har gett kan vara lite subjektiva, då de visste vilket program vi läste 
och det kan ha påverkat vissa av svaren.  
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Bilagor 
Hälsotramparna i Varberg 2007 

 
 
Kön:   Man   Kvinna 
 
Födelseår: _______________ 
 
 
1. Vad är Ditt civilstånd idag? 

 Gift 
 Skild 
 Särbo 
 Sambo 
 Ensamstående  
 Änka/Änkling 
 Annat:________________________ 

 
2. Har Du barn?     
    Ja 

 Nej 
 

a. Om ja, hur många?   Antal:___________________________ 
   
b. Vilka år är de födda?  ________________________________ 

 
3. Vilken är Din högsta erlagda examen? 
      Grundskola/Realen 
      Gymnasiet 
      Högskola/Universitet 
      Annat:________________________ 
 

 
 
 

Projektet 
 

4. Hur fick Du kännedom om projektet? 
 Tidning 
 Reklamblad 
 Internet 
 Radio 

   Annat_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Varför anmälde Du Dig till projektet? 
 (Kryssa gärna för fler alternativ) 

 Bättre hälsa 
 Minskad miljöpåverkan 
 Förbättra ekonomin 
 Utrustningen 
 Annat_________________________ 

 
 
6. Är Du nöjd med den informationen 
 som har getts om projektet? 
     Ja 

 Nej 
 
 

a. Om nej, vilken information saknar Du? 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 

 
 
7. Hade Du för avsikt att börja cykla till  
 jobbet redan innan Du hade vetskap  
 om detta projekt? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 

8. Har Du tidigare under någon period  
 cyklat till arbetet? 

 Ja 
 Nej 

 
a. Om ja, under vilka månader?  

 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Miljö 
 

9. Tycker Du att dagens oroande rapporteringar 
  om klimatförändringarna är befogade? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
a. Om nej, varför inte? 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
10. Gör Du, i Din vardag, medvetna val för att minska Din miljöpåverkan? 
 

a. Källsorterar Du Ditt avfall? 
 Ja 
 Nej 
 Ibland 
 

 
b. Föredrar Du att handla lokalproducerade 

 varor? 
 Ja 
 Nej 
 Ibland 

 
c. Använder Du fosfatfritt tvättmedel? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
d. Släcker Du ljuset när Du lämnar ett rum? 

 Ja 
 Nej 
 Ibland 
 

 
e. Lämnar Du TV, DVD, dator  

med mera i standby läge? 
 Ja 
 Nej 
 Ibland 

 
f. Använder Du lågenergilampor? 

 Ja 
 Nej 

 
 



 

Hälsa 
 
11. Hur många timmar i veckan 
  motionerar Du idag? 

 Inte alls 
 Mindre än en 
 1-2 
 2-3 
 3-4 
 Mer än fyra 
 

12. Finns det tillfällen då Du kan känna  
 Dig stressad? 

 Ja 
 Nej 
  

a. Om ja, vid vilket/vilka tillfällen? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Arbete 
 

13. Har Du oregelbundna arbetstider? 
 Ja 
 Nej 

 
14. Känner Du Dig uppmuntrad av  

Din arbetsgivare att deltaga i detta projekt?  
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
15. Blir Du uppmuntrad av Din 
 familj och omgivning? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
 

 
 

 



 

Resor 
 
16. Vilket är Ditt vanligaste färdmedel  

till jobbet idag? 
 Bil 
 Cykel 
 Buss 
 Promenad 
 Annat 
_________________________ 
 

a. Vad gör ovanstående färdmedel till Ditt förstahandsval? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
17. Hur många resor, till och från jobbet, 
       i veckan gör Du med bil?                

________________________________ 
 
 
18. Hur många kilometer, enkel väg, 
 har Du till jobbet?                  
     ________________________________ 
 
 
19. Hur många minuter tar det 
 Dig att åka till jobbet med bil?            
     ________________________________ 
 
 
20. Har du tillgång till motorvärmare?  

 Ja 
 Nej 

 
a. Om ja, använder Du den under vintern? 

 Ja 
 Nej 
 Ibland 

 
21. Har Du tillgång till garage? 

 Ja 
 Nej 

 
 
 
 
 



 

 
22. Vilket bränsle drivs Din bil med? 

 Bensin 
 Diesel 
 Annat:________________________ 

 
23. Om Du har en dieselbil, har den ett partikelfilter?  

 Ja 
 Nej 
 
 

 
24. Hur mycket bränsle, vid blandad körning 

drar Din bil per mil?                          
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din tid och medverkan! 
 

 



 

Hälsotramparna i Varberg 2007 (2) 
 
 
Kön:   Man   Kvinna 
 
Födelseår: ___________________ 
 
 
 
 

Projektet 
 

1. Tycker Du att utrustningen varit bra? 
 Ja 
 Nej 

a. Om nej, vad kan förbättras? 
 

___________________________________________________________________________ 
      
___________________________________________________________________________ 

 
 
2. Tycker Du att utformningen av projektet  

varit bra? 
 Ja 
 Nej 

 
a. Om Nej, vad behöver förändras? 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

3. Har Ditt motiv till Cyklingen ändrats? 
 Ja 
 Nej 
 

a. Om ja, vilket är det nya motivet? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 



 

Miljö 
 

4. Har projektet fått Dig att göra 
      fler miljövänliga val, i Din vardag?  

     Ja 
     Nej 
     Ingen förändring 
 

a. Om ja,  vad? 
 Källsortering 
 Handla lokalproducerade varor 
 Användning av fosfatfritt tvättmedel 
 Släcker ljuset efter Dig när Du 

lämnar ett rum 
 Lämnar inte elektroniken i standby 

läge 
 Användning av lågenergilampor 
 
 Annat ________________________ 
 
________________________________ 

 
5. Finns det något som besvärar Dig (förutom väder och vind) under cyklingen? 

 
___________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 
6. Har Du motiverat någon i Din  
 omgivning att cykla mer? 
      Ja 
      Nej 

a. Om ja, vem/vilka? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 



 

Hälsa 
 

7. Upplever Du Dig sundare nu än innan  
           projektets start? 
      Ja 
      Nej 
      Vet ej 
 

8. Har Dina övriga motionsvanor  
     förändrats något? 

 Ingen förändring 
 Minskat 
 Ökat 
 

9. Cyklar Du mer på Din fritid nu,  
     än vad Du gjorde innan projektet? 
      Igen förändring 
      Ja  
      Nej 
 
10. Känner Du Dig stresståligare nu, 
      jämfört med vid projektets start? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
  

11. Har Du märkt några andra effekter av cyklingen? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  

 
 
 

 
 



 

Arbete 
 

12. Vilka av följande alternativ har Du tillgång 
            till på Din arbetsplats? 
      Omklädningsrum 
      Dusch 
      Klädskåp 
      Cykelförråd  
      Inga möjligheter 
 

a. Utnyttjar Du något av  
           ovanstående? 

      Ja 
      Nej 
      Ibland 

 
b. Vilket/vilka alternativ utnyttjar Du mest? 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
c. Saknar Du något? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
13. Har uppmuntran från 
       omgivningen förändrats? 

      Minskat  
      Ökat 
      Ingen förändring 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resor 
 

14. Vid vilka tillfällen kör Du bil till jobbet nu? 
      Ska bort efter arbetet 
      Handling 
      Vädret 
      Ska köra någon efter arbetet 
      
      Annat ________________________ 
 

15. Hur många resor, till och från jobbet, 
            i veckan gör Du med cykel?    
           (Enkel väg = en resa, till och från = två resor)  

________________________________ 
 

16. Hur många kilometer, enkel väg, 
     har Du med cykel? 
    _______________________________ 

 
 

17. Hur många minuter tar det för 
      Dig att cykla till jobbet?             ________________________________ 
 

18. Har Din restid till arbetet förändrats? 
      Ingen förändring  
      Minskat 
      Ökat 
 

a. Om restiden har förändrats, hur ställer Du Dig till det? (positivt/negativt) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19. Hur ser Du på cyklistens trafiksituation angående säkerhet, miljö, cykelvägar, upplysta 
vägar med mera? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Då vi inte är säkra på att vi har förstått vissa svar på enkät 1 ställer vi om en fråga. 
 

• Hur många resor gjordes med bil till arbetet innan projektet? (Enkel väg = en resa, tur 
och retur = två resor)  

 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Tack för Din tid och medverkan! 
 
 
 
 
 

 



 

Svar enkät 1 
 
Fråga 1 Gift  Skild Särbo Sambo Ensamstående Änka/änkling Annat 
 4 1 1 4       
 
Fråga 2 Ja Nej 
 9 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 3 Grundskola/Realen Gymnasie Högskola/Universitet Annat 
 1 1 6 2 
 
IHM, 4 år teknisk utb. 
 

Fråga 4 Tidning Reklamblad Internet Radio  Annat Tidning+Radio 
Tidning + 
Internet 

 4 0 3 1 0 1 1 
 

Fråga 5 Hälsa  Miljöpåverkan Ekonomi Utrustning Annat
 10 6 4 4 0 
 
Fråga 6 Ja Nej 
 10 0 
 
Fråga 7 Ja  Nej Vet ej 

 6 1 3 
 
 
Fråga 8 Ja Nej Månader 

 9 1 
April-

November 

Antal Födelseår 
18 1970 

 1975 
 1977 
 1980 
 1982 
 1984 
 1985 
 1987 
 1989 
 1991 
 1993 
 1994 
 1996 (2) 
 2000 
 2003 
 2005 
 2006 



 

 
Fråga 9 Ja Nej Vet ej 

 10 0 0 
 
Fråga 10 Ja Nej  Ibland Vet ej 

a. 7 1 2 *** 
b. 4 1 5 0 
c. 3 2 *** 5 
d. 7 0 3 *** 
e. 4 4 2 *** 
f. 6 4 *** *** 

 

Fråga 11 
Inte 
alls 

Mindre än 
1 1h - 2h 2h-3h 3h-4h 

Mer än 
4h 

 2 3 4 1 0 0 
 
Fråga 12 Ja Nej Faktorer 

 8 2 
Jobbet, barnen, livssituation, 

bilresor 
 
Fråga 13 Ja Nej 
 1 9 
 
Fråga 14 Ja Nej Vet ej 
 3 1 6 
 
Fråga 15 Ja Nej Vet ej 
 10 0 0 
 

Fråga 16 Bil Cykel Buss Promenad Annat 
Bil + 
Buss Anledning 

 8 0 0 0 0 2 

Smidigt, lathet, 
enkelt, tid, 
bekvämt 

 
 
 
 

Fråga 17 Person 1 
Person 

2 
Person 

3 
Person 

4 Person 5
 10 7 10 5 5 
      

 Person 6 
Person 

7  
Person 

8 
Person 

9 
Person 

10 
 8st-10st 10 10 4 5 
 



 

 

Fråga 18 
Person 

1 
Person 

2 
Person 

3 
Person 

4 Person 5
 4 3,6 38 4 6,4 
      

 
Person 

6 
Person 

7  
Person 

8 
Person 

9 
Person 

10 
 4 6 5,3 6 5 
 

Fråga 19 
Person 

1 
Person 

2 
Person 

3 
Person 

4 Person 5 
 7 8 35 8 10 
      

 
Person 

6 
Person 

7  
Person 

8 
Person 

9 Person 10 

 
5min-
7min 15 5 10 

10min-
15min 

 
Fråga 20 Ja Nej 
 4 6 
   

a. Ja Ibland 
 3 1 
 
Fråga 21 Ja Nej 
 2 8 
 
Fråga 22 Bensin Diesel Annat 
 10 0 0 
 
Fråga 23 Ja Nej 
 *** *** 
 

Fråga 24 
Person 

1 
Person 

2 
Person 

3 
Person 

4 Person 5
 0,7 0,6 0,8 0,8 1 
      

 
Person 

6 
Person 

7  
Person 

8 
Person 

9 
Person 

10 
 0,85 0,5 1 1 0,7 
 



 

Svar enkät 2 
 

Fråga 1 Ja Nej 
  10 0 

a. 0 0 
 
 
Fråga 2 Ja Nej 

  10 0 
a.  0 0 

 
 
Fråga 3 Ja Nej 

  7 3 

a. 

Är inte lika jobbigt som förväntat, lätt bara det blir en vana, lättare 
att ta sig fram i stan hälsosamt, förbättrad kondition, bättre klimat, 
snabbt och enkelt 

 
 

Fråga 4 Ja Nej 
Ingen 

förändring 
  5 1 4 

  Källsortering 
Lokalproducerade 

varor 
Fosfatfritt 
tvättmedel 

a. 3 2 0 
Släcka 
lyset 

Ej lämna 
standby Lågenergilampor Annat** 

3 0 2 4 

Annat** 
Annan syn på bilen, kör mindre, sorterar även 
annat 

 
 

Fråga 5 

Dålig städning av cykelbanor, svåra utfarter från cykelbanor, blir lätt svettig och fryser vid 
framkomst, svan som byggt bo vid cykelvägen, lite plats för bagage, saknar cykelbanor, 
krossat glas på cykelbanor 

 
 
Fråga 6 Ja Nej 

  7 3 

a.  
Arbetskamrater, barn, sambo, 
vänner 

 
 

Fråga 7 Ja Nej Vet ej 
  9 0 1 

 
 



 

Fråga 8 
Ingen 

förändring Minskat Ökat 
  7 0 3 

 
 

Fråga 9 
Ingen 

förändring Ja  Nej 
  3 7 0 

 
 

Fråga 10 Ja Nej Vet ej 
  3 2 5 

 
 

Fråga 11 

Bättre kondition, minskad vikt, piggare, mår bättre, gladare, nöjdare, ändrad upplevelse av 
naturen,  
barnen rör sig mer, mer motiverad, underlättar övrig träning 

 
 

Fråga 12 Omklädningsrum Dusch Klädskåp Cykelförråd
Inga 

möjligheter 
  8 8 7 2 1 
 Ja Nej Ibland 

 a. 6 2 2 
  Omklädningsrum Dusch Klädskåp Cykelförråd
b. 3 5 4 2 

c. 
Dusch, omklädningsrum, 
cykelförråd 

 
 

Fråga 13 Minskat Ökat 
Ingen 

förändring 
  0 6 4 

 
 

Fråga 14 
Ska bort efter 

arbetet Handling Vädret 
Ska köra någon efter 

arbetet Annat**
  1 0 4 0 6 

Annat** 
Aldrig använt bilen, ta med skrymmande 
utrustning 

 
 



 

 
 

Fråga 18 
Ingen 

förändring Minskat Ökat 
  2 2 6 

a. 

Positivt med frisk luft i lungorna, bara att ge sig av lite tidigare, det känns 
bra att  
det går enklare/fortare att ta sig fram, restiden blir något längre när vinden 
blåser  
åt fel håll annars minskar den när jag slipper leta parkering, helt ok får kliva 
upp  
10 min tidigare och kommer hem 10 min senare men då har jag fått den 
vardagliga motionen, positivt ser det som ett träningspass och tävlar mot 

mig själv,  
det går fortare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga  
Person 

 1 
Person 

2 
Person 

3 
Person 

4 
Person 

5 
Person 

6 
Person 

7 
Person 

8 
Person 

9 
Person 

10 

15 
10-12 

st 6 8 10-14st 8-10 st 8 10 10 8 10 
16 3,8 3,1 4,5 4 5 4 6 5,3 6 4,2 

17 15 10 
13-15 
min 

10-23 
min 

20-25 
min 15 20 

15-20 
min 

18-20 
min 15 

Fråga 19 

Cykelvägarna är bra men bilisterna tar inte hänsyn vid alla övergångar,  
bättre trafikmoral från bilburna trafikanter finns mycket bra cykelvägar i  
Varberg men vissa cykelvägar har bilisterna svårare att hålla koll på,  
borde finnas fler upplysta cykelvägar även ute på landsbygden  
(vet att det inte är ekonomiskt möjligt), finns inte cykelbanor att tillgå.  



 

Formelsamling 
 

 
 

Storhet Symbol Enhet 
Densitet ρ [kg/m3] 
Effektivt 
värmevärde Hi [MJ/kg]  
Bränslets kolhalt CBr%  [%] 

Mängd  
koldioxid/kg 
bensin  V(CO2)0  

[kg,CO2/kg, 
bensin] 

Bildad massa  
koldioxid/liter  
bränsle m1(CO2)0  [kg CO2] 
Molmassa 
koldioxid M(CO2)  [u, g/mol] 
Molmassa kol M(C)  [u, g/mol] 
 
 
 
ρ 750 [kg/m3 ] 
Hi 43,2 [MJ/kg]  
CBr%  0,87 [%] 

M(CO2)  
12,011+(15,9994*2)= 44,0098 
[g/mol] 

M(C)  12,011 [g/mol] 
 
 

x  = a + b + c + d….j/ n 

V(CO2)0  
 = CBr% 
(M(CO2)/M(C)) 

m1(CO2)0   = V(CO2)0 * ρ 
 
 
Energiinnehåll: Kexchoklad, Äpple, Morötter [26], Magnum Classic[29] 

  
Kexchoklad, 55g 

[st] 
Äpple m skal, 1 kg 

[kg] 
Morötter, 1 

kg [kg] 
Magnum Classic, 86 

g [st] 
Energiinnehåll 
[kcal] 282 555 445 260,58
 



 

Beräkningar 
 
 
Transport med bil 

Deltagare Reslängd bil [km] Restid bil [min]

Antal 
bilresor/vecka 

[stycken] 

Bil, Total 
km/vecka  

[km/v] 
1 4 7 10 40 
2 3,6 8 8 28,8 
3 38 35 10 380 
4 4 8 14 56 
5 6,4 10 10 64 
6 4 7 20 80 
7 6 15 10 60 
8 5,3 5 10 53 
9 6 10 8 48 
10 5 15 10 50 

Total       859,8 
 
 
 
Transport med cykel 

Deltagare 

Reslängd 
cykel  
[km] 

Restid 
cykel 
[min]

Antal 
cykelresor/vecka 

[stycken]  

Cykel, 
total 

km/vecka
[km/v] 

1 3,8 15 12 45,6
2 3,1 10 6 18,6
3 4,5 15 8 36
4 4 23 14 56
5 5 25 10 50
6 4 15 8 32
7 6 20 10 60
8 5,3 20 10 53
9 6 20 8 48
10 4,2 15 10 42

Total   178   441,2
 
Innehåll bensin, effektivt värmevärde [24], densitet [25] 

Bensin,  
densitet 
[kg/dm3] 

Bensin, 
effektivt  

värme värde 
[MJ/kg] 

Bensin, 
kolhalt[%] 

Molmassa, 
koldioxid 
[g/mol] 

Molmassa,  
kol [g/mol] V(CO2)0 

0,750 43,2 0,87 44,0098 12,011 3,1878 
 
 
 
 



 

Bensinförbrukning hälsotramparna 

Deltagare 
Bensinförbrukning

[liter/mil] 
1 0,7
2 0,6
3 0,8
4 0,8
5 1,0
6 0,95
7 0,5
8 1,0
9 1,0
10 0,7

Total 8,05
Medelvärde 0,805

 
 
Beräkning av koldioxidemission 
  vecka  2 mån  7 mån  Mellanskillnad
Reslängd, bil [mil] 85,98 687,84 2407 1005
Bensin förbrukning 
[liter/mil] 69,21 553,71 1938 809
Bensin, vikt [kg] 51,91 415,28 1453 607
Bensin, 
energiinnehåll [MJ] 2242,53 17940,24 62791 26203
Total mängd utsläpp 
CO2 [kg CO2] 165,48 1323,84 4633 1934
 
 
Mellanskillnaden i reslängd på en vecka mellan bil och cykel 

 
Bil - cykel [mil/7 

mån] 
Mellanskillnad 
reslängd räknat på en 
vecka 418,6
 
 
Utsläppsdata för genomsnittlig bensindriven personbil i Sverige år 1999 [29] 

Ämne 
Utsläpp 

[gram/km] 
SO2 0,016
NO x 0,86
 
 
 
 
 
 
 



 

Emission koldioxid per deltagare under 7 månader 

Deltagare 
Emission före projektet 

[kg] 
Besparing genom cykling 

[kg] 
1 187 214
2 116 75
3 2035 193
4 300 300
5 428 335
6 509 204
7 201 201
8 355 355
9 321 321
10 234 197

Totalt 4687 2393
 
Emission kväveoxider per deltagare under 7 månader 

Deltagare 
Emission före projektet 

[g] 
Besparing genom cykling 

[g] 
1 963 1098
2 694 448
3 9150 867
4 1348 1348
5 1541 1204
6 1926 771
7 1445 1445
8 1276 1276
9 1156 1156
10 1204 1011

Totalt 20704 10624
 
Emission svaveldioxid per deltagare under 7 månader 

Deltagare 
Emission före projektet 

[g] 
Besparing genom cykling 

[g] 
1 18 20
2 13 8
3 170 16
4 25 25
5 29 22
6 36 14
7 27 27
8 24 24
9 22 22
10 22 19

Totalt 385 198
 
 
 
 
 



 

Antal cyklade minuter  
Total, cyklade min/v 1762
Total, cyklade min/7 mån 49336
 
 
Energiförbrukning, energiförbrukning/min[20] 

 
 
 
 
 
 

Energiinnehåll, kexchoklad [26], Äpple [26], Morötter [26], Magnum Classic [27] 

 
Bensinbesparing 
Bensinpris [kr/liter] 12
Total, insparade under projektet 
[kr] 12055,68
Insparade/person/år 2411
 

Energiförbrukning, cykling /min 
[kcal] 10
enegiförbrukning under en vecka 17620
energiförbrukning under 7 mån 493360

  
Kexchoklad, 

55g [st] 
Äpple m skal, 1 kg 

[kg] 
Morötter, 1 kg 

[kg] 
Magnum Classic, 86 g 

[st] 
Energiinnehåll 
[kcal] 282 555 445 260,58
Antal/6 mån 1750 889 1109 1893
person och dag 1,04 0,53 0,66 1,13


