Kort om Klimp 2 i
Lilla Edets kommun
Ett Klimatinvesteringsprogram (Klimp) ska, med stöd av statliga bidrag, medverka till
att långsiktiga åtgärder som minskar allas vår klimatpåverkan genomförs. Lilla Edets
kommun har under åren 2003 - 2007 fått bidrag till fyra olika Klimatinvesteringsprogram där det sista avslutas först 2011.
Klimp 2 har löpt mellan 2005-2008 och har nu avslutats. Totalt fanns i detta program
åtgärder för 32,1 mkr varav bidrag beviljades med nästan 2,3 mkr för investeringar
på 4,3 mkr. Investeringar har i huvudsak gjorts på gång- och cykelvägar samt informationsinsatser för att minska trafikens koldioxidutsläpp. Totalt har 3,44 mkr investerats med hjälp av 1,72 mkr i statsbidrag.

Sammanlänkning av gång- och cykelvägar
En förbättring av gång-/cykelvägarna inom kommunen ska bidra till att fler använder cykel istället för bil inom kommunen. Detta bidrar inte bara till mindre utsläpp
av klimatpåverkande ämnen utan även till positiva hälsoeffekter.
Under 2005-2008 har förbättringar och utbyggnad av gång-/cykelvägnätet skett
framförallt i Lilla Edet och Ström. Exempel på åtgärder som gjorts är:
• Förbättringar av gångbron över Brovägen så att även cyklister, handikappade
och personer med barnvagn kan använda bron,
• asfaltering av Gamla banvallen mellan Fuxernaskolan och Bruksvägen med
anslutningar till bl a Tennishallen och Fuxernavägen samt
• ny gång-/cykelväg mellan Preem och Solgatan utefter Hjärtumsvägen på Ström.

Miljöeffekter Klimp 2
Nästan 1.4 km nya gång och cykelvägar byggdes i Lilla Edet/Ström tack vare Klimp 2.
Genom att fler går och cyklar beräknas
koldioxidutsläppen minska med:
- c:a 16 ton/år.

Folkbildning och information kring klimatfrågan
Informationsarbetet har delvis varit inriktat på cyklister. I ”Cykelutmaningen” har
alla arbetstagare i alla större företag och kommunanställda erbjudits att delta i en lagtävling där cykel till arbetet har premierats. I detta projekt har c:a 400 deltagit.
”Hälsotramparna” är ett annat projekt där ett antal inbitna bilpendlare istället har cyklat till arbetet minst 3 dagar i veckan under ett års tid. Under tiden har man mätt hur
deras kondition och hälsa har förbättrats.
Förutom detta kan nämnas följande aktiviteter:
•

Provkörning och demonstration av gasbilar

•

Erbjudande till kommunanställda att personalleasa miljöbil

•

Deltagande i Lilla Edet-mässan och Lilla Edet-festivalen med olika aktiviteter

•

Miljökalender till alla hushåll

•

Annonser och tidningsartiklar

Administration och utvärdering
Administrationen för programmet består bl a av
•

att följa upp att åtgärder vidtas enligt föreskrifter och villkor,

•

att följa upp måluppfyllelse och kostnader,

•

att sammanställa års- och slutrapporter,

•

ha erforderliga kontakter med länsstyrelse och naturvårdsverk

•

upprätta avtal och kontrollera utbetalningar av bidrag.

En oberoende utvärdering av programmet har gjorts av miljöbyrån Ecoplan AB
och kostnader är granskade och godkända av auktoriserad revisor från KPMG.

Faktaruta kostnader
Åtgärd
Byggnation av gc-vägar
Folkbildning och information
Administration och utvärdering

Total kostnad
2 449 437 kr
651 701 kr
340 716 kr

Bidrag
1 224 719 kr
325 851 kr
170 359 kr

TOTALT

3 441 854 kr

1 720 929 kr

