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Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende 

Syfte 
Göra Burlövs kommun mer miljövänlig och lättillgänglig för de som inte har tillgång till bil. 

Bakgrund 
Nu måste man ha bil för att till exempel storhandla trots att man bor relativt nära. Äldre 
och funktionshindrade kan inte alltid cykla. Man ska inte behöva köra bil till stationen för 
att pendla med tåget. 

Förslag 
1) Undersöka om det finns underlag för en liten ringlinje med en liten buss som kan gå i 
områdena. Typ en el-buss. 

2) Undersöka om det finns underlag för att samarbeta med Malmö kommun om ett 
lånecykelsystem för pendling till tåget eller inom kommunen. 

3) Undersöka om det finns underlag för att kunna hyra lådcyklar, som exempelvis MKB och 
Linköpings kommun har. För storhandling, utflykter med mera. 

4) Undersöka om det finns underlag för en bil-pool när man behöver en bil men inte vill 
äga den. 
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genom minskat bilberoende 
 

Sammanfattning 
Burlövs kommun har deltagit i SKL:s (Sveriges Kommuners och Landsting) nätverk för Medbor-
gardialog i komplexa samhällsfrågor. Under 2018 har en referensgrupp arbetat med förbätt-
ringsförslag kring utbyggnaden av Burlöv C och de har nu lämnat över sina förslag. Ett av dessa 
är att man ska göra Burlövs kommun mer miljövänlig och lättillgänglig för dem som inte har 
tillgång till bil. 

Förslaget innehåller fyra frågeställningar som anger en möjlig inriktning för att minska bilbero-
endet. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att huvudinriktningen för kommunens arbete 
är att skapa bättre kollektivtrafik i, till och från Burlövs kommun. Detta sker genom den stora 
satsning som görs med Trafikverket och Skånetrafiken för att få tätare avgångar vid Burlövs C 
från och med 2024 samt genom ständig dialog med Skånetrafiken och andra för att stärka buss-
trafiken. I övrigt har kommunledningsförvaltningen tagit fram en idéskrift som kan utgöra un-
derlag för fortsatt diskussion. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

xx 
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Redogörelse för ärendet 
Burlövs kommun har deltagit i SKL:s nätverk för Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor och 
inom ramen för detta arbete valt att fokusera på genomförandet av utbyggnaden av Södra 
stambanan och de konsekvenser som följer för kommunen. Den referensgrupp som arbetade 
med Burlöv C har den 8 november 2018 lämnat tre förslag på åtgärder som kan vidtas. 

Ett av förslagen är att göra Burlövs kommun mer miljövänlig och lättillgänglig för dem som inte 
har tillgång till bil. 

Referensgruppen menar att man måsta ha bil för att till exempel kunna storhandla. Äldre eller 
personer med funktionsvariation kan också ha svårt att ta sig fram till privat och offentlig ser-
vice. 

Åtgärder 
Kommunledningsförvaltningen ser det stora och mångåriga arbetet med att förstärka kollektiv-
trafiken i kommunen genom tätare avgångar vid Burlöv C som en del av kommunens arbete. 
Tätare tågavgångar innebär fler pendlare och busstrafiken från såväl Lomma och Staffanstorp 
som från norra och östra delarna av Malmö kommer att innebära tätare busstrafik till Burlöv C. 
Vidare har en utredning om kostnadsfri kollektivtrafik för äldre genomförts. 

Avseende punkt 1 (ringlinje) så finns ett förslag som presenterades 2012 där dialogen med Skå-
netrafiken förs regelbundet men som inte har resulterat i att någon ringlinje finns. Burlövs 
kommun har i samtal med Malmö stad fört fram frågan om en stadsbusslinje som kan gå i ring 
via Burlöv. 

Idéer 
Kommunledningsförvaltningen menar att förslagen innebär åtgärder som kan utföras i såväl 
offentlig som privat drift och har därför valt att ta fram det här underlaget för fortsatt idébild-
ning och samtal mellan medborgare, förtroendevalda och näringsliv. 

1) Undersöka om det finns underlag för en liten ringlinje med en liten buss som kan gå i områ-
dena 

Avseende punkt 1 (ringlinje) finns ett förslag som presenterades 2011 men som ännu inte är 
genomfört. Kommunfullmäktige behandlade den 20 februari 2012, § 19, en motion av Ove 
Johansson (MP), Mats Lithner (FP) och Fredrik Jörgensen (C): Upprätta en ringlinje med mil-
jövänlig kollektivtrafik Åkarp-Arlöv-Sege-Sunnanå (KS/2010:178)1.  

Tekniska nämnden tillstyrkte den 12 december 2011, § 161, första att-satsen i motionen; 
att kontakta Skånetrafiken för att inrätta en ringlinje med miljövänlig kollektivtrafik inom 
kommunen. Båda övriga att-satser ‒ att planeringen skulle utgå från att ringlinjen i framti-
den görs spårbunden och kan kopplas samman med en tänkt spårväg mellan Malmö och 
Lund, samt att utredningen skulle göras i samarbete med, och med synpunkter från, kom-
munens invånare (var man ska stanna, priser, vilka tider och hur ofta linjen ska köras) ‒ var 
enligt nämnden en fråga för Skånetrafiken. Nämnden föreslog att utredningarna borde utö-
kas med frågor om vilken miljöhänsyn som är rimlig i fråga om drivmedel, och ur miljösyn-

                                                             
1 Se bilaga ”Motion till kommunfullmäktige Burlöv: Ringlinje” 
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punkt ansåg nämnden att föreslagen kollektivtrafikutveckling borde kompletteras med 
gång- och cykelbanor mellan Bernstorp och Arlöv2.  

Kommunfullmäktige beslutade att, med bifall till motionens första att-sats, ge kommunsty-
relsen i uppdrag att kontakta Skånetrafiken för att lyfta frågan om en ringlinje med miljö-
vänlig kollektivtrafik inom kommunen. Motionen ansågs i övriga delar besvarad med vad 
som framkommit i ärendet. 

2) Undersöka om det finns underlag för att samarbeta med Malmö kommun om ett lånecykel-
system för pendling till tåget eller inom kommunen 

I Malmö finns företaget Clear Channel-Malmö by bike som erbjuder Malmöborna låne-
cyklar inom kommunen. Malmö har idag 500 cyklar på 50 olika ställen runt om i staden. 
Lund har ett framgångsrikt system med uthyrningscyklar via bolaget JCDeaux. Men det är 
viktigt att få en kritisk massa av användare samt rätt strategiska platser för uthyrningen för 
att kunna skapa lönsamhet. I Malmös fall är de flesta stationer lokaliserade till centrum-
handeln och publika anläggningar men även en del centrala bostadsområden. I Lund är stat-
ionerna främst lokaliserade till centrum och universitetsområdet. 

Karta över Malmös cykelstationer

 

                                                             
2 Gång- och cykelväg invigdes för några år sedan mellan Arlöv och Stora Bernstorp 



 BURLÖVS KOMMUN 2019-03-15  KS/2018:838-512  4/6 

 
Karta över Lunds cykelstationer 

 

Det behöver analyseras om motsvarande platser och underlag kan tänkas finnas i Burlövs 
kommun. Från kartbilderna framkommer att stationerna är placerade vid målpunkter, och vi 
behöver fundera på om systemet är lämpligt för vardagspendling. Vardagspendlingen sker 
vanligen mellan bostad och målpunkt. 

Malmö kommun har pratat mycket om utmaningen med att få invånarna att välja andra 
transportmedel än bil, kopplat till kortare sträckor än 5 km med fokus under 1,6 km. Det ska 
vara enkelt att välja bort bilen och ändå kunna klara av sin vardag. 

För att komma vidare i frågan kan en lösning vara att ”docka” in i ett redan befintligt sy-
stem, till exempel Malmös. Detta skulle sannolikt minska riskerna och vara nyttigt för att ”se 
och lära” hur infrastrukturen fungerar för mindre kommuner. Malmö är sannolikt också en 
av de större målpunkterna för ett tänkbart system. 

När du hyr en cykel behöver du lämna tillbaka den i en station inom 1 timme. Det innebär 
att alla bör hinna till målpunkterna i till exempel Malmö om samma system skulle finnas där 
och om dessa är kompatibla. 

Elskotrar har också landat in i Malmö och Lund via bolagen LIMe och VOi som erbjuder ut-
hyrning i innerstadsmiljö. Däremot inte utanför kommungränsen i dagsläget. Fler bolag ver-
kar visa intresse för elskotrar samtidigt som debatten om deras existens också tagit fart. 

3) Undersöka om det finns underlag för att kunna hyra lådcyklar, som exempelvis MKB och 
Linköpings kommun har, för storhandling, utflykter med mera 

Malmö-by-bike har ett pilotprojekt med MKB på sju områden i Malmö, där de erbjuder låd-
cyklar för de korta sträckorna. Projektet pågår 2018–2019 och ska sedan utvärderas för lan-
sering i hela Malmö. 
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Det finns också det Malmöbaserade bolaget OurGreenCar som erbjuder system med 
ellådcyklar för uthyrning för kommuner alternativt privata företag som vill kunna erbjuda 
detta. 

Linköpings kommun, Östgötatrafiken och Sunfleet samverkar för att testa och utveckla en 
ny smart mobilitetstjänst där det erbjuds ett multireskort till alla som bor i Vallastaden (Sve-
riges största bo- och samhällsexpo någonsin). Multireskortet ger tillgång till flera flexibla och 
hållbara sätt att resa såsom bilpool, kollektivtrafik, elcyklar och lådcyklar- i ett enda system. 
Faller detta väl ut kommer systemet att byggas ut. 

Det skulle vara rimligt att undersöka frågan vidare tillsammans med Burlövs Bostäder AB för 
att se vad som är möjligt och rimligt i bebyggd miljö. Eventuellt skulle det vara möjligt att 
koppla frågan till bilpooler enligt förslag 4). 

Det kan också vara en lämplig fråga för den egna hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. 

4) Undersöka om det finns underlag för en bil-pool när man behöver en bil men inte vill äga 
den 

Bilinnehavet i kommunen är lågt. År 2017 var bilinnehavet bland de 30 lägsta bland Sveriges 
kommuner. Däremot finns det inga lättillgängliga data om var någonstans i kommunen in-
nehavet är lågt vilket kan ha betydelse för frågan. 

Öresundskraft i Helsingborg samverkar med företaget Move About för att kunna erbjuda 
både privatpersoner och företag denna möjlighet med elbilar genom ett poolsystem. De har 
idag sex bilar på tre olika ställen i Helsingborg. 

På marknaden finns ett nytt Malmöbaserat bolag som heter OurGreenCar. Alla deras fordon 
har en sak gemensamt, de drivs av 100 % el. De erbjuder eldrivna fordonspooler med elbi-
lar, elcyklar, elskotrar och el-lådcyklar. OurGreenCar hjälper kommuner att sätta upp dessa 
system lokalt på plats. 

Nationellt finns det Volvoägda företaget Sunfleet, som idag är störst på marknaden för bil-
pooler. Deras framgång bygger på att en mellanhand säkerställer att bilarna alltid är hela, 
rena och lättillgängliga för kunden. Idag finns en aktiv bilpool i kommunen på Kronetorp 
park. I en del kommande exploateringar ställs det krav på bilpool, vilket innebär att antalet 
kommer att öka i Burlövs kommun. Dessa pooler är dock mer eller mindre kopplade till re-
spektive exploatering. 

Anledningen till att det inte finns fler bilpooler i kommunen behöver undersökas vidare men 
kan bero på att kundunderlaget är för lågt. Det finns exempel på hur kommuner har arbetat 
för att nå en ”kritisk massa”. Ett exempel är att kommunens verksamheter garanterar ut-
hyrning under vardagar kl. 8.00–16.30. Bilpoolen utgör då kommunens verksamheters per-
sonbilsflotta. Det är viktigt att eventuella bilpooler (personbilar) i så fall etableras nära 
kommunens verksamhet, exempelvis vid Medborgarhuset (skraken) och Harakärrsgården. 
Övrig tid är fordonen bokningsbara för allmänhet och andra. Om en extern bilpool handlas 
upp skulle krav på miljöfordon kunna ställas vilket då även tillgängliggör dessa för invånar-
grupper som annars inte skulle ha möjlighet att köra miljöfordon. Lösningen skulle därmed 
också innebära ett uppsving för kommunens arbete med att byta ut bilparken till miljöfor-
don eftersom omsättningstakten i nuvarande bilpark är låg. I något fall har det visat sig bli 
relativt dyr kilometerkostnad för kommunen på grund av en låg uthyrningsgrad till allmän-
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heten. Tillvägagångssättet bör ändå utredas vidare om Burlövs kommun vill få fler bilpooler 
till invånarna. 

 

 

Lars-Åke Ståhl 
Kommundirektör Julia Branting 
 Utvecklingschef 
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	Medborgardialogsförslag Mer lättillgänglig kommun genom minskat bilberoende
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