Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande cykelfrämjande åtgärder
Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn (lastbilar,
bussar, bilar och motorcyklar). Statistik från Naturvårdsverket visar att svenskarnas bilkörning år 2017
genererade utsläpp av växthusgaser motsvarande ca 10 miljoner ton CO2 , vilket svarar mot nästan 10
procent av de totala konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige. Ungefär hälften av alla bilresor i Sverige
är kortare än 5 kilometer, och i tätort är så mycket som runt 80 procent av bilresorna kortare än 3-4
kilometer (källa Trafikverket). Att byta bilen mot cykel för dessa korta resor skulle innebära en stor vinst
både för klimatet och hälsan.
För att stimulera till ett ökat cyklande krävs en rad olika åtgärder. Vi måste självklart fortsätta att bygga
ut nätet av gång- och cykelbanor runt om i kommunen. Men vi behöver också arbeta med att bryta de
invanda mönster som ofta leder till att människor väljer bilen före cykeln. Många kommuner runt om i
Sverige genomför olika kampanjer för att öka cyklandet. Ett inspirerande exempel är Karlskoga kommun
som lanserat cykelutmaningen Trampkampen, där invånarna erbjuds att anta någon av kommunens tre
utmaningar:
• I utmaningen familjetrampare erbjuds en familj att under en månad testa ett hållbart liv med
lådcykel. Familjen får låna en lådcykel med eldrift i utbyte mot att de låter bilen stå under testperioden och att de delar med sig av sina erfarenheter på projektets hemsida och i sociala medier.
• Genom utmaningen hälsotramparna får fem personer chansen att testa lite mer ingående hur mycket det kan påverka kroppen att cykla regelbundet under fyra månader. Deltagarna bjuds på en
hälsokontroll både före och efter testperioden där kondition, syreupptagningsförmåga, kolesterol
och blodtryck undersöks.
• Kommunen anordnar också en lagtävling där olika kommundelar tävlar mot varandra om att cykla
mest. Deltagarna i tävlingen blir lagtrampare och får registrera sina cykelresor med hjälp av en app
i mobilen. Det segrande laget vinner en sommarfest med en inbjuden grillkock.

För att främja ett ökat cyklande i kommunen yrkar vi på att kommunen genomför en
cykelutmaning, gärna inspirerad av den som genomförts i Karlskoga kommun.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet
Vaxholm 2019-06-02

