
Östersund 

• 60 000 invånare, huvudstad i  Jämtland 

• 10-i topp EMW Award i 4 år 

• Årets elbilskommun 2010 

• Sveriges bästa klimatkommun 

• 9:e miljöbilsbästa kommun 

• 7:a i klimatkommunrankingen 

anne.sorensson@ostersund.se 063-144661 

mailto:anne.sorensson@ostersund.se


Europeiska Trafikantveckan Östersund 

• Resor och transporter är står för största klimatpåverkan 

• Hållbara transporter och EMW är del av ordinarie verksamhet 

• Utmärkt för information och medborgardialog 

• Politisk förankring och engagemang viktig 

• Främjar samverkan m organisationer, företag, NGOs 

• Skyltfönster för kommunens verksamheten 

• Tillfälle att få invånare och företag att testa nya sätt att resa 

• Viktigt att ha med köpmän, bilfri dag, välj en helgdag för avstängning! 

 



Organisation 

Styrgrupp: 

Miljöansvarigt kommunalråd, Ordförande MSN,  

Agenda 21 samordnare, trafikingenjör, 

kollektivtrafikansvarig, infrastrukturansvarig, 

folkhälsoplanerare 

Grön Trafik - Utförare Informationsavdelningen 

60-tal partners 



Europeiska Trafikantveckan 2011 

• 16 – 22 september 

• Tema: Smarta alternativ 

• 88 deltagande städer i Sverige 

• 2268 deltagande städer i världen 

• Fördelat på 43 länder 

 



Klimatseminarium 

• ”Transporter och resor utan 

fossila bränslen”  

• Klimatneutralt seminarium m 

c:a 180 åhörare 

• Medarrangörer Länsstyrelse, 

Energikontoret och 

Länsförsäkringar 

• Minimässa med utställare 

• Lansering av elbilsguiden  



Bilfri dag och bussstadskamp 

Kamp mellan Östersund och Gävle 

Gratis bussåkning på bilnyckel 



Marknad 

• Jämtens marknad 

• Traditionell europeisk marknad 



Geocaching & tipspromenad 

• 4 st cachar längst huvudsykelstråken 

• Hitta dem med hjälp av GPS och cykel 

• Möjlighet att vinna pris 

 

• Tipspromenad i stadskärnan 

• Möjlighet att vinna pris 



Designade parkeringsplatser 



Virtuell bilsport 

• Svenska Bilsportförbundet 

Interaktiv racingsimulator gör 

det möjligt att tävla i bilsport 

utan fossila utsläpp 

 



Teckningstävling  

”Res smart till skolan” 



Resejämföraren 

• En webbaserad tjänst 

där de olika ressätten 

gång, cykel, bil och buss 

kan jämföras 

• www.ostersund.se/reseja

mforaren  

 



Visning av elbilar och elskoter 

• Provkörning  

• Manövertest 

• Elbilar för barn 



Visning av biogasfordon 

• Biogasbuss 

• Biogasdriven sopbil 

• Testa din sopsortering 



Politisk trafikdebatt 



Videokonferenser 

• Visning av den nya 

videokonferensanläggningen. 
 

• Seminarium via videolänk om 

mobilsamåking 
 

• Nationellt videokonferensseminarium om 

klimatkompensation och klimatväxling i 

samverkan m Klimatkommunerna 

 



Cykelkurs med Ladies Villa 

 



Fler aktiviteter 

• Game of skate 

• Häng med surfbukten 

• Ponnyridning och barnaktiviteter  

• Dansshow med Wendlas 

• Klimattugget 

• Föreläsning ”Klimat, mat och transporter” 

• Demonstration av Mötesplaneraren 

• Pub-Quiz 



Invigning av cykelbarometer 

• Cykelbarometern visar hur 

många som cyklar över gång- 

och cykelbron mellan Frösön 

och Östersund.  

Tack! 

anne.sorensson@ostersund.se 


