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Reserapport Bosnien och Hercegovina -  
Sarajevo   
Rapporteras av 
Viktor Hultgren 

Samhälle, enhet Samhällsplanering  

Resmål  
Sarajevo, Bosnien och Hercegovina 

Datum för resan 
2021-11-02 till 2021-11-04 

Deltagare 
Viktor Hultgren, samhällsplanerare, avdelning Samhälle, enhet Samhällsplanering 

Nätverk/projekt 
IMPAQ, del av SIDA-finansierat projekt för Naturvårdsverket 

Syfte med resan  
Studiebesök i Sarajevo, som del av SIDA-finansierat projekt administrerat av 
Naturvårdsverket.  

Det övergripande syftet med projektet är att studera och ta fram förslag på åtgärder för 
förbättrad luftkvalitet i Sarajevo. Sarajevo är en av de städer i Europa med sämst 
luftkvalitet, vilket dels beror på utsläpp från kolkraftverk, dels beror på trafiken. De 
geografiska och topologiska förutsättningarna, med höga berg som omger staden, bidrar 
också till luftkvalitetsproblemen. Fokus för studiebesöket var utsläppen relaterade till 
trafiken, och dialog om möjliga åtgärder.  

Studieresan var en fortsättning på tidigare kunskaps- och erfarenhetsåtföring, bland annat 
i form av ett seminarium i juni.  

Förberedelser inför resan 
Förberedelserna inkluderade bland annat: 

- Inläsning på tidigare framtagna rapporter inom projektet, däribland Sustainable 
urban mobility plan (SUMP) for Sarajevo Canton and City of Sarajevo och 
Public transport strategy for Canton Sarajevo. 
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- Dialog med övriga resedeltagare om studiebesöken på plats, dess syfte samt vilka 
frågor som var av särskild vikt att lyfta.   

- Framtagande av underlag avseende hur Göteborgs stad arbetat med bland annat 
miljözoner, trängselskatt och parkering 

 

Aktiviteter, formella och informella 
Studieresan pågick under två dygn, och omfattade följande delar. 

Tisdag 2/11 

Ankomst i Sarajevo. Promenad i centrala Sarajevo och gamla stadskärnan, där biltrafiken 
förbjudits.  

Onsdag 3/11 

09.00. Besök på Sarajevo Canton (region Sarajevo). Möte med Emir Hota (Assistant 
minister, Ministry of traffic) och Zijada Krvavac (Assistant Minister of Physical 
Planning, Construction and Environmental Protection). Dialog om möjliga trafikala och 
trafikstyrande åtgärder för förbättrad luftkvalitet. 

10.30. Studiebesök genom biltur genom Sarajevo, samt linbana för att få en överblick 
över staden och dess struktur. 

Lunch med tjänstepersonerna från Sarajevo Canton. 

14.00. Besök på Federal Hydromet som mäter luftkvaliteten i staden. Dialog om orsak till 
luftkvalitetsproblemen.  

Kväll. Middag tillsammans med projektets lokala representant.  

Torsdag 4/11 

09.00. Möte med tjänstepersoner från Federal ministry of trade tourism and ecology. 
Dialog om möjligheterna att med gällande lagstiftning införa trafikstyrande och 
trafikreglerande åtgärder. 

10.30. Möte med McCann, PR-byrå som hjälper projektet med kommunikation 
beträffande luftkvaliteten och behov av åtgärder. Dialog om acceptansen för 
trafikstyrande åtgärder och hur sådana skulle kunna kommuniceras.  

Lunch med projektets lokala representant och därefter avresa till flygplatsen.  

 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Trafikkontoret har tidigare deltagit i en workshop med representanter från bland annat 
Canton Sarajevo, vilket är den politiska församling som har möjlighet att implementera 
trafikala åtgärder. I workshopen presenterade trafikkontoret bland annat stadens arbete 
med miljözon för tunga fordon, trängselskatt samt parkering. På studieresan var syftet 
med Göteborgs stads representation att ytterligare dela med sig av de erfarenheter som 
finns att dra från de åtgärder som genomförts, och delta i dialog om möjligheterna att 
implementera motsvarande åtgärder i Sarajevo. Bland annat fördes dialog om dels vilket 
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institutionellt och förvaltningsmässigt ramverk som krävs, dels vilken opinion som kan 
förväntas vid införande av exempelvis trängselskatt.  

Canton Sarajevo har relativt långtgående planer på införande av miljözoner, där bilarnas 
utsläppsklass reglerar möjligheten att färdas i vissa områden. Staden kunde bidra med 
kunskap om vad som krävs i form av exempelvis uppföljning och efterlevnad för att en 
miljözon skulle bli verklighet, samt hur regleringen av miljözoner sker i Sverige och 
Göteborg.  

Erfarenheter/exempel att ta med hem 
En viktig erfarenhet är att det institutionella ramverket i Sverige har stor betydelse för 
möjligheten till införande och efterlevnad av trafikreglerande åtgärder. Exempelvis är det 
tydligt hur åtgärder som miljözon, trängselskatt och parkering regleras och vilken politisk 
nivå som fattar beslut om införande. Eftersom den typen av åtgärder inte tidigare har 
applicerats i Sarajevo eller Bosnien och Hercegovina är det fortfarande oklart vilken 
politisk instans som har det yttersta mandatet. Ett exempel på detta är miljözoner. 
Regionen, eller Cantonen, har sannolikt mandat att införa miljözoner, däremot sker 
miljöklassificering på en annan nivå, vilket får konsekvensen att bilar i Sarajevo har 
miljömärkning i form av en klisterlapp på vindrutan, men bilar från angränsande städer 
inte har det. Vidare är det sannolikt att andra politiska nivåer, framförallt lokala nivåer, 
har möjlighet att överklaga eller överpröva ett införande av miljözon.  

Ytterligare en erfarenhet är behovet av en okorrumperad förvaltning och 
tillståndsgivning. Ett mycket vanligt förekommande problem i Sarajevo är att bilarnas 
katalysatorer tas bort och säljs, då katalysatorerna innehåller material som är värdefullt. 
Det får till följd att även om bilarna rent teoretiskt är att betrakta som miljövänliga är de 
inte det i praktiken. Omfattande korruption innebär emellertid att bilarna vid besiktning 
registreras som miljövänliga, trots att utsläppsnivåerna är betydligt högre än vad som 
anges vid besiktning.  

Behovet av folklig acceptans för införande av trafikreglerande åtgärder är också en viktig 
erfarenhet att ta med hem. Cantonen har tidigare försökt införa parkeringsreglering i form 
av kortare parkeringstider och högre parkeringsavgifter. Starkt folkligt missnöje ledde 
emellertid till att den föreslagna åtgärden drogs tillbaka, och under mötena uttrycktes 
farhågor om att motsvarande kunde ske vid förslag om miljözon.  

 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Redovisning av studiebesök på enhetsmöte samt eventuellt på avdelningsmöte.  
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Bilder 
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