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DEL 2 HÅLLBAR UTVECKLING
Denna del kommer att behandla de mål och strategier som tas upp på 
internationell, nationell, regional och kommunal nivå som avser att fungera 
som strategiskt ramverk för arbetet mot ett mer hållbart transportsystem 
samt de problemställningar som ligger till grund för detta utifrån ett socialt, 
ekologiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Inledningsvis ges en bakgrund 
till begreppet hållbarhet ur ett mer övergripande och generellt perspektiv.

BAKGRUND

De senaste åren har begreppet hållbarhet kommit att användas mycket flitigt 
och i många olika sammanhang. Exakt vad begreppet innebär lämnas ofta öppet 
och upp till betraktaren att tolka, men för tankarna till miljömedvetenhet och 
kanske framförallt till klimatfrågor. Begreppet, som till viss del definierades i 
den s.k. Brundtlandkommissionen 1987 definieras på följande sätt: En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Denna 
definition utökades inför UNCED-konferensen 1991 där FN presenterade sitt 
miljöprogram och där blev definitionen: Uthållig utveckling är att förbättra 
livskvaliteten inom ramarna för jordens bärkraft.

Med tiden har dock begreppet hållbarhet, som i Brundtlandkommissionens 
samt FN:s definition framförallt syftar till hushållning med resurser, även 
kommit att innefatta sociala såväl som ekonomiska och ekologiska faktorer. 
Det är viktigt att särskilja och definiera de olika delarna, liksom att förstå 
komplexiteten och helheten som begreppet innebär, samt hur det kan 
användas. Hållbarhetsbegreppet har också påverkat de mål och visioner som 
styr samhällsplaneringen. Bland de sexton nationella miljömål som riksdagen 
antog i april 1999 finns flera mål som direkt påverkar hur vi väljer att utforma 
samhällsplaneringen och den fysiska miljön. Första målet, ”Begränsad 
klimatpåverkan”, fokuserar på transporter och som handlingsplan ingår bl.a. 
att den svenska fordonsflottan år 2030 ska vara oberoende av fossil energi. Ett 
annat mål, ”God bebyggd miljö”, innebär att:

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” (Naturvårdsverket 
1999) 

Stadens utformning och gatunätets struktur har sedan andra världskriget 
till stora delar planerats med bilen i fokus. Under 1900-talets början var 
genomsnittsresan för varje person 3 kilometer per dygn. Dagens siffra är 
41 kilometer per dygn, varav 27 kilometer avverkas med bil. Restiden är 
dock oförändrad, ca 70 minuter per dygn. För att skapa ett hållbart resande 
i medelstora och stora tätorter krävs att kollektivtrafiknätets struktur och 
utformning behandlas i ett tidigt skede. Det kan vara mycket svårt att i 
efterhand planera för en god och attraktiv kollektivtrafik för att minska 
bilberoendet. (SKL 2007a, s.13 och SKL 2007b, s.44)

INTERNATIONELLA MÅL

Den 3-14 juni 1996 hölls FN:s världskonferens i Istanbul om boende, 
bebyggelse och stadsutveckling – Habitat II. Syftet med konferensen var 
att anta riktlinjer och principer gällande boendevillkoren och livsmiljön 
för människor i både städer och på landsbygden och har stora likheter 
med de överenskommelser som gjordes i och med Rio-konferensen där 
Agenda 21-avtalet slöts. Särskild vikt lades bl.a. vid hur en global miljökris 
förändrar livsvillkoren för människor och boendemiljöer och vad som skulle 
kunna göras för att främja en mer hållbar utveckling av dessa livsmiljöer. 
Deltagande länder lyfte fram sina respektive huvudfrågor och på den svenska 
agendan, som gjordes av en beredning i regeringskansliet, fanns bl.a. frågan 
om transporter och markanvändning. Under den femte punkten formulerar 
beredningen målet på följande vis: ”…att finna hållbara transportmönster för 
våra städer och för våra kommuner är utmaningar av global räckvidd.” (FN 
1997, s. 35)
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Hållbara transporter och transportmönster var också något som fanns med i den 
slutgiltiga deklarationen, Istanbuldeklarationen, och under den tionde punkten 
står följande att läsa: ”För att slå vakt om den globala miljön och förbättra 
livskvalitén i städer, samhällen och byar, skall länderna verka för hållbara 
mönster för produktion, konsumtion, transporter och bebyggelseutveckling; 
motverka föroreningar, respektera ekosystemens begränsningar samt slå vakt 
om handlingsutrymmet för kommande generationer.” (FN 1997, s. 65)

I rapporten efterlyses alltså effektiva transport- och kommunikationssystem, 
vilka ses som nyckeln till omsättning och förflyttning av människor, varor 
och tjänster och deras åtkomst till marknader och andra samhälleligt viktiga 
inrättningar som skolor och sjukhus. Eftersom dagens transportsektor 
förbrukar stora mängder icke-förnybar energi, mark- och vattenresurser samt 
missgynnar flera grupper i samhället (kvinnor, barn, äldre, funktionshindrade) 
krävs, enligt deklarationen, alternativa lösningar som drar nytta av ny teknik 
och begränsar de negativa konsekvenserna vi ser idag. Andra alternativ 
än rörlighet för bil bör ske genom en satsning på effektiva, prisvärda och 
energisnåla transportsätt samt genom en utveckling av alternativa bränslen. 
Eftersom dagens privata motortrafik gett upphov till en mängd negativa 
konsekvenser i form av trängsel, miljöförstöring, samhällsekonomisk 
olönsamhet, påverkan på det sociala livet och människors hälsa och säkerhet 
behövs nya transportsystem som kan lösa dessa problem. FN menar alltså 
i denna rapport att behovet av tysta, användarvänliga och miljövänliga 
tekniker nu är stort som en följd av de negativa konsekvenser som de senaste 
decenniernas privata motortrafik inneburit. (FN 1997, s.167)

På europeisk nivå finns också målsättningar och ambitioner som de enskilda 
medlemsstaterna ska jobba utefter för att uppnå de gemensamma europeiska 
transportpolitiska målen. Sedan Romfördraget 1957 har frågan om rörlighet 
fått absolut störst prioritet inom det europeiska arbetet och detta mål speglar 
även dagens mål som främst rör tillgänglighet. Med tillgänglighet menas i 
detta fall möjligheten att få tillgång till funktioner genom själva resandet. I 
SIKA:s rapport, Utgångspunkter för en europeisk transportpolitik, Rapport 
2009:1, framhävs att de europeiska transportpolitiska målen inte kommer att 
uppfyllas om de inte kan implementeras bättre på nationell nivå. Inga förslag 

till standard för alternativa bränslen ges i målen, detta ska istället lösas på 
marknadsnivå. (SIKA 2009:1, s.5-8)

NATIONELLA MÅL

I april 1999 antog riksdagen de 15 miljökvalitetsmål som beskriver tillståndet 
för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser med fokus på ett ekologiskt 
hållbart perspektiv. I november 2005 kompletterades dessa mål med ett 
sextonde, ”Ett rikt växt- och djurliv”. Ett miljömålsråd, inrättad av regeringen, 
ansvarar för uppföljning av målen som syftar till att: 

•	 främja människors hälsa 

•	 värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 

•	 ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 

•	 bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 

•	 trygga en god hushållning med naturresurserna (Naturvårdsverket 
1999)

Det tionde målet ”God bebyggd miljö” innebär att människors dagliga 
livsmiljö ska vara god genom hög kvalitet i deras boende och närmiljö. 
Ansvarig myndighet för detta miljömål är Boverket och i oktober 2003 utgavs 
en rapport om det fördjupade utvärderingsarbetet med detta. Rapporten 
fastslår att flera av delmålen inte kommer att uppnås inom avsatt tid och att 
det är osäkert om det övergripande målet ”God bebyggd miljö” i sin helhet 
kommer att kunna uppnås inom en generation. Boverket behandlar även i 
rapporten problematiken gällande kommuners arbete utifrån teoretiska mål 
och den faktiska utvecklingen som kan hamna i konflikt med och i kontrast 
till dessa mål. (Boverket 2003a, s.3, 7, 13)

Enligt de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom ska antalet människor 
som utsätts för störande trafikbuller som överskrider utsatta riktvärden 
minskat med fem procent till år 2010 (jämfört med 1998). Vägtrafiken utgör 
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ca 80 procent av bullret och förväntas att öka även i framtiden. Personresor 
med bil förväntas bli fler, men framförallt längre än i dagsläget och de resor 
som ökar snabbast är privata resor på fritiden. Eftersom bullret ger upphov 
till negativa konsekvenser för människor i form av sömnstörningar och stress 
påverkar detta också samhällsekonomin negativt i form av sjukskrivningar 
och genom allmänt minskat välbefinnande. SIKA, statens institut för 
kommunikationsanalys, uppskattar dessa kostnader till 5-10 miljarder kr/år för 
vägtrafikbullret och ca 460 miljoner kr/år för järnvägstrafik. Boverket menar 
att kommunerna har en viktig roll när det gäller reduceringen av trafikbullret 
eftersom 85 % av problemen finns längs kommunala vägar. (Boverket 2003a 
s.25-26)

Förutom de nationella miljökvalitetsmål som satts upp på uppdrag av 
riksdagen och som ska fungera som riktlinjer i all form av samhällsutveckling 
och därmed påverkar hur infrastruktur och kommunikationer utformas, 
finns även de transportpolitiska målen. På uppdrag av regeringen har SIKA 
(sedan 1999) arbetat fram och löpande sett över dessa mål. Det övergripande 
transportpolitiska målet innebär att ”transportpolitiken ska säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet”. (SIKA 2009:2, s.5) Till detta 
övergripande mål hör sex delmål som behandlar tillgänglighet, regional 
utveckling, jämställdhet, transportkvalitet, trafiksäkerhet och miljö. (SIKA 
2009:2)

I SIKAs rapport, publicerad i maj i år redovisas hur arbetet med de 
transportpolitiska delmålen följts och om de lever upp till ambitionerna. 
Rapporten fastslår en mängd brister i uppföljningen av målen och bland de 
mål som SIKA bedömer vara svåra eller mycket svåra att följa upp finns 
följande: Det nationella miljökvalitetsmålet om frisk luft, som en följd av 
transporternas bidrag till marknära ozon och emissioner i tätortsområden; 
Koldioxidmålet, om inte mycket kraftfulla åtgärder vidtas; Etappmålet om 
minskade bullerstörningar som en följd av ökad vägtrafik. Bland de mål som 
faktiskt har uppfyllts eller delvis uppfyllts finns de gällande tillgänglighet 
(dock har tillgängligheten i glesbygd och andra områden försämrats); säkerhet, 
eftersom antalet dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor har 

minskat; ambitionen om ett mer jämställt transportsystem har delvis förbättrats 
även om mycket återstår att göra. (SIKA 2009:2 s. 5-13)

I TRAST, Trafik för en attraktiv stad (utgåva 2, 2007), som ges ut av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redogörs en mängd aspekter 
som ett hållbart och robust transportsystem ska ta hänsyn till. Bland annat 
skrivs följande: ”Planeringen får inte låsa trafiksystemet med enbart tunga 
biltrafikinvesteringar.” (SKL 2007a s.14), ”Verka för mångfald när det gäller 
färdmedel och trafikutbud” (SKL 2007a, s.14) och ”Gynna miljöanpassad 
teknik och ge ekonomiska incitament för att öka återhämtningsförmåga och 
flexibilitet”. (SKL 2007a, s.14). 

Boverket drar ett flertal slutsatser om kollektivtrafiken i sin rapport från 
februari 2003, Planera för ökad kollektivtrafik! och menar bl.a. att satsning på 
kollektivtrafik ska ses som ett led i en strategisk tillväxtsatsning för regioner. 
För att kunna genomföra detta krävs, enligt Boverket, en helhetssyn, lokalt 
såväl som regionalt vilket innebär att den sektorsuppdelning vi ser idag, 
där trafikplanering och bebyggelseplanering skiljs åt, måste brytas. Istället 
menar Boverket att vi bör stadsplanera med kollektivtrafiken i fokus. För att 
uppnå detta krävs en tydligare dialog på nationell, regional och lokal nivå; en 
enhetlig process som ser kollektivtrafiken som ett medel för regional tillväxt; 
ett transportsystem som är jämställt och utformas för mäns och kvinnors 
lika villkor; tydligare ägarstyrning från kommuner och landsting samt en 
förändrad syn på kollektivtrafiken överlag. Kollektivtrafiken ska också, 
utifrån Boverkets rapport, ses som ett samhälleligt intresse och som ett led i 
den regionala och lokala utvecklingen. (Boverket 2003b s.78)
Boverket efterlyser alltså i sin rapport ett mer jämställt och på så sätt ett 
mer långsiktigt hållbart transportsystem. Ett sådant transportsystem ska, 
enligt Boverket, svara både mot kvinnors och mäns transportbehov och 
båda grupperna ska ha samma möjligheter att påverka systemets tillkomst, 
utformning och förvaltning. Boverket understryker vidare att transportsektorn 
är en klart mansdominerad sektor där män är starkt överrepresenterade, vilket 
också återspeglas i hur transportsystemet har utformats och utformas idag. 
(Boverket 2003b, s.77) 
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Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI, redovisar i sin rapport Prognos 
för bilinnehavet 2010, in- och utträdesbenägenhet för män respektive kvinnor 
i olika åldrar och det är tydligt att det är män i åldern 18-30 som står för den 
största benägenhet att inneha egen bil. (VTI 2001, s.4) 

(BILD: Diagram för inträdesbenäghet till bil enligt VTI 2001, s.4)

Diagrammet visar att män är betydligt mer benägna än kvinnor att inneha (och 
köra) en egen bil. 

SIKA:s rapport, Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål, 
(SIKA Rapport 2009:2), fastslår att det finns uppenbara skillnader mellan hur 
män och kvinnor väljer att resa. De menar dock att det är svårt att bedöma 
hur mäns respektive kvinnors behov tillgodoses i (dagens) transportsystem. 
(SIKA Rapport 2009:2, s.63) Män reser i genomsnitt längre sträckor under en 
dag än vad kvinnor gör (45 km resp. 23 km) och gör fler arbetsresor samtidigt 
som kvinnor gör fler service- och inköpsresor. Sett till övriga ärenden fördelar 
sig resorna relativt jämt mellan könen. Som förklaringar till variationerna i 
de beteendemönster som finns mellan män och kvinnor anger SIKA bl.a. 
olika förutsättningar som ett resultat av skillnader i inkomst, yrkesstatus, 
geografiska avstånd; individuella värderingar, där kvinnor värderar säkerhet 
mer än män samt hur hushållen fattar beslut bl.a. beroende på om det finns 
småbarn inom familjen. (SIKA 2009:2, s.63-68) 

Diagrammet visar antal gjorda huvudresor gjorda av kvinnor. 

(SIKA, Rapport 2009:2, s.68)

Diagrammet visar antal gjorda huvudresor gjorda av män. 
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Trots att ambitionen finns att förändra de beteenden som vi ser nu innebär 
satsningar på biltrafiken i dagsläget också en investering i mäns rörelsemönster 
och leder därför till en fortsatt cementering av traditionella könsmönster 
där män kör bil och kvinnor åker kollektivt. Utifrån den statistik och de 
undersökningar som gjorts av bl.a. SIKA blir det tydligt att kvinnor prioriterar 
säkerhet och trygghet i större utsträckning än män samtidigt som de reser i 
mindre utsträckning som en följd av bl.a. sämre ekonomiska förutsättningar 
och annan värdegrund. Hur skulle situationen förändras om spårbilar upplevs 
som tryggare än konventionell kollektivtrafik samtidigt som det erbjuder 
en billigare resa än med bil? Det krävs att mer forskning görs på detta, då 
underlaget om just upplevd och faktisk trygghet i ett spårbilssystem idag inte 
är tillräckligt. 

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är en förutsättning för att människor ska ta del av samhället. 
Genom att förbättra säkerheten för människor i trafiken förbättrar man också 
livskvaliteten för medborgarna i samhället. Varje år dödas nära 500 personer 
och tusentals skada. Den enskilt störst påverkande faktorn är fordonens 
hastighet eftersom högre hastighet innebär större skador vid en krock. Till 
de vanligaste olyckstyperna hör korsningsolyckor och singelolyckor. (SKL 
2007a, s.100-105) 

Barn tillhör en mycket utsatt grupp i samhället när det kommer till trafiksäkerhet. 
Det handlar då både om själva transporten i fordonet eftersom de är beroende 
av bilbarnstolar som ska vara rätt placerade samt hur barnen rör sig i en 
trafikerad miljö. Trafikolyckor där barn är inblandade har minskat de senaste 
åren, men tyvärr på bekostnad av barnens rörelsefrihet. Att ta sig till skola och 
dagis innebär för många barn att bli skjutsade vilket höjer trafikintensiteten 
och därmed stressfaktorn i dessa miljöer. Det får även negativa följer för 
barnen i form av mindre motion.  (SKL 2007b, s.105)

Trygghet

Det är mycket svårt att säga vad trygghet är eftersom det skiljer sig mycket 
från person till person. Faktisk risk för våld överensstämmer ofta inte med den 
uppleva olycksrisken och olika individer uppfattar risk olika. Otrygghet vid 
resor kan handla om en osäkerhetskänsla för hela resan vilket kan innebära 
att man genomföra resorna annorlunda. En bussresa byts ut mot färdtjänst, 
mörka gångtunnlar undviks och resor nattetid utesluts helt. Många upplever 
ungdomsgäng som en otrygg faktor och undviker därför att sätta sig i vissa 
delar av bussen eller delar av hållplatsen där dessa håller till. Trygghet är 
direkt kopplat till de transportpolitiska målen och innefattar ett tillgängligt 
transportsystem, säker trafik och ett jämställt transportsystem. (SKL 2007b, 
s.80, 81)

TRAST redovisar exempel på faktorer som bör beaktas vid inventering 
av platser utifrån ett trygghetsperspektiv. Denna behandlar bland annat 
utformning av buss- och spårvagnshållplatser; möjlighet att sitta och vänta 
vid dessa; regnskydd och belysning samt hur gångvägarna är utformade som 
leder till hållplatserna. (SKL 2007b, s.88)

REGIONALA MÅL

I Stockholmsregionens plan för regional utveckling, RUFS 2010 (Regional 
Utvecklingsplan För Stockholmsregionen, Remisshandling 13 juni – 28 
november 2008) har problemformuleringar och riktlinjer utformats som ska 
vägleda regionen i den fortsatta samhällsutvecklingen. Enligt förordningen om 
regionalt tillväxtarbete, som länsstyrelsen i Stockholms län har ansvar för, ska 
RUFS 2010 fungera både som regionplan enligt PBL (Plan- och bygglagen) 
och som regionalt utvecklingsprogram (RUP). Planen, som har formell status 
och är godkänd av länsstyrelse och landsting, ska vara sektorsövergripande och 
ligga till grund för fortsatt planarbete, i form av t.ex. översiktsplaner, genom att 
visa på regionens samlade vilja i utvecklingsfrågor. Planen tar upp en mängd 
frågor utifrån nationella riktlinjer och mål, t.ex. de nationella miljömålen och 
strävan efter minskad klimatpåverkan, samt mer regionspecifika problem, 
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Utställningsförslaget för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010

t.ex. transporter, resurseffektivitet och sammanhållning. Stor fokus har 
lagts på just hållbara transportsystem och resande inom regionen. Planens 
målstyrningslogik avseende de områden som prioriterats ligger i linje med 
Lissabonmålen (fokus på hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och 
social sammanhållning), OECD:s rekommendationer förregionen (som tar 
upp företagande, integration, bostäder och transporter) samt det regionala 
strukturfondsprogrammet (vilket behandlar stostadens innovativa miljöer, 
företagsutveckling och tillgänglighet). (RTK 2008a, s.12 samt s.210)  

I RUFS 2010 har sex långsiktiga utmaningar satts upp som utgångspunkter 
för planeringen. Dessa ska vara centrala för de mål, strategier och förslag 
till åtaganden som utvecklingsplanen tar upp. Bland dessa utmaningar finns 
några som särskilt lyfter fram trafik- och transportfrågan med fokus på hållbart 
resande. Utmaning 4 är t.ex följande: 

”Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som 
möjliggör ekonomisk tillväxt” (RTK 2008a, s. 28)

Befintlig och planerad bebyggelse och infrastruktur ska anpassas till 
kommande klimatförhållanden och den pågående regionförstoringen (med 
ökad befolkningstillväxt) ställer större krav en förnyelse av transportsektorn. 
Invånarna i regionen behöver förändra sina resvanor, sättet att transportera 
varor och gods och även göra förändringar i livsstilen.  Utmaning 5 och 6 
behandlar även de frågan om resande och behovet av hållbara transporter för 
att kunna försörja regionen i framtiden:
 
”Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa” 

och

”Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet” (RTK 2008a, s. 29)

Här efterlyses en utbyggd kollektivtrafik för att avlasta det hårt ansträngda 
vägnätet eftersom det idag finns tendenser till en tudelning av regionen. Detta 
skulle få som effekt att bostads- och arbetsmarknaden begränsas med följden 
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att näringslivets tillväxt hämmas. Eftersom kommunikationer och infrastruktur 
utgör grunden till människors möten är det alltså av högsta prioritet att dessa 
fungerar i Stockholmsregionen. (RTK 2008a, s.29-30)

TRAST, Trafik för en attraktiv stad, utgiven av Sveriges kommuner och 
landsting efterlyser ett nytt tänkande och hållbara lösningar för att utmana bilens 
dominerande ställning. Enligt TRAST kräver ett hållbart resande ”enklare, 
säkrare och mer attraktiva alternativ till bilåkningen och en annan syn på hur 
vi bygger upp våra städer.” (RTK 2007b, s.43) Det måste ske en frikoppling 
från ökad ekonomisk tillväxt och sambandet med ökade trafikmängder och 
detta kräver lösningar på flera olika nivåer. Följande punkter redovisas som 
steg för att åstadkomma detta:

• Minska efterfrågan på persontransporter
• Välj bort investeringar som leder till utglesning
• Ökad och säker gång- och cykeltrafik
• Stärkt konkurrenskraft hos kollektivtrafiken
• Förbättrade bytesmöjligheter
• Förbättrade samband mellan regional och lokal trafik
• Ökad bildelning
• Hållbart resande vid arbetspendling
• Hållbart resande inom idrotten och vid andra evenemang

(RTK 2007b, s.43)

Den regionala utvecklingsplanen lyfter fram god tillgänglighet som en 
nationell angelägenhet. De senaste 20-30 årens utbyggnad av transportsystemet 
i regionen har inte följt efterfrågan och tillväxten. Tillförlitligheten och 
tillgängligheten i infrastruktursystemen har fått lida som en följd av detta. 
Eftersom följderna av detta, dvs. förseningar, trängsel, köer osv. påverkar 
samhällsekonomin negativt är behoven stora att bygga ut infrastrukturen och 
effektivisera transportsystemet. (RTK 2008, Framtidens transportsystem – 
Underlag i arbetet med ny regional utvecklingsplan, RUFS 2010, s.49)

Även bristerna i den nuvarande kollektivtrafiken bör åtgärdas, bl.a. eftersom 
de påverkar vissa sociala grupper i större utsträckning än andra. En dålig 
kollektivtrafik påverkar framförallt funktionshindrade personer, äldre samt 
kvinnor. I Stockholms län görs t.ex. 58% av de kollektiva resorna av kvinnor 
men det ska tilläggas att det är stor skillnad på mäns och kvinnors resande. Män 
reser överlag mer än kvinnor vilket betyder att kvinnor är hårdare drabbade av 
en dålig kollektivtrafik eftersom de i större utsträckning använder kollektiva 
transportmedel. Kvinnor reser mer ärendebaserat än män och trots att mäns 
och kvinnors resor tar lika lång tid så reser män längre än kvinnor, i kilometer 
räknat. (RTK 2008, Framtidens transportsystem – Underlag i arbetet med ny 
regional utvecklingsplan, RUFS 2010, s.50)

SIKA:s rapport 2008:6, Infrastrukturplanering för ökad transportpolitisk 
måluppfyllelse i storstäder, menar att de transportpolitiska målen inte 
nås i storstadsregionerna idag. Delmålen god miljö, säker trafik, jämställt 
transportarbete, tillgängligt transportarbete samt delmålet om ett tillgängligt 
transportsystem kan inte nås som en följd av ökad trafik och trängsel. Detta 
betyder, enligt SIKA, att det också kommer att bli mycket svårt att nå delmålet 
god regional utveckling. (SIKA 2008:6, s.8)

Den ökade trafiken har gett upphov till en mängd problem i regionen, bl.a. 
trängsel, som påverkar restider, transporter och kollektivtrafiken negativt. 
Köerna som trängseln ger upphov till skapar också ett körmönster som bidrar 
till betydligt större utsläpp av koldioxid. Att reducera trängseln i vägtrafiken 
endast genom vägutbyggnader är varken önskvärt eller möjligt, enligt den 
regionala utvecklingsplanen. För att komma tillrätta med problemen måste 
utbyggnaderna kombineras med mer effektiva transportlösningar samt 
genom en stor kollektivtrafiksatsning. Om regionen fortsätter att investera 
i samma takt som dagens nivåer kommer detta till en hämmad ekonomisk 
utveckling som en följd av kapacitetsbrist, enligt RUFS 2010. Även buller 
och luftföroreningar påverkar miljö och hälsa negativt. För att motverka detta 
bör gång-, cykel- och kollektivtrafik ges goda förutsättningar och det är också 
mycket viktigt med en effektiv energi- och infrastrukturförsörjning. (RTK 
2008b s.62-63)
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Kollektivtrafiken är alltså av stor betydelse för väl fungerande 
kommunikationer i länet. Att utveckla en attraktiv och kapacitetsstrak 
kollektivtrafik, tillgänglig för alla, är av stor vikt enligt RUFS 2010. De 
allmänna transportmedlen måste kunna hantera stora mängder resande 
eftersom det annars bidrar till en sämre tillgänglighet, trängsel samt negativ 
klimatpåverkan. En hög kollektivtrafikandel är av avgörande betydelse 
för att hålla nere utsläppen från transportsektorn och på så viss reducera 
klimatpåverkande gaser. Kollektivtrafiken bör vara så pass attraktiv att den 
tar andelar från både bil och flyget, vilket kräver fler förbindelser i tvär- och 
diagonalled inom regionen. Kollektivtrafiken måste helt enkelt fungera som 
en värdig konkurrent till bilen. RUFS 2010 sätter upp ett antal kriterier för vad 
som karaktäriserar en väl fungerande, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. 
Utifrån ett helhetsperspektiv, där de värden som är viktiga för resenären från 
dörr till dörr ingår, menar RUFS följande:

• Kollektivtrafiken ska vara prisvärd vilket förutsätter ett prissystem som 
upplevs som rättvist och är enkelt att förstå.

• Den geografiska tillgängligheten måste vara god

• Restiderna måste kunna konkurrera med bilen

• Kollektivtrafiken ska präglas av bra information, bra och säkra gångvägar 
och välskötta stationer

• Den ska vara tillgänglig för funktionshindrade

• Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och ha hög komfort

(RTK 2008b, s. 61, 213)

Förutom en ökad satsning på kollektivtrafik för att komma tillrätta med de 
problem som regionen idag drabbas av och för att uppnå ett utsläppsmål som 
är i nivå med det nationella målet på 80-90 procents utsläppsreduktion av 
växthusgaser, krävs också andra satsningar. I regionplanen efterlyses och 
förordas en satsning på s.k. intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) 
eftersom det kan bidra till ett effektivare transportsystem. Detta innebär 
att man använder sig av IT som stöd för planering av resor samt utnyttjar 
synergieffekter som uppkommer vid vissa typer av transporter. Ett exempel 
på ITS är spårbilar, något som RUFS nämner som en lösning på hur en 
effektivare lokal trafikering inom stadskärnorna kan utvecklas. (RTK 2008b, 
s.100, 103, 126) 

Stockholm har som Sveriges största stad stora problem med dagens 
trafiksituation. Trafiken ökar årligen vilket innebär köer, olyckor, utsläpp 
och buller och även om kollektivtrafiken ökar så minskar den i relation till 
den ökande biltrafiken. De trängselavgifter som infördes har medfört färre 
bilar innanför Stockholms tullar och genom detta bidragit till en behagligare 
stadsmiljö. Dock har miljön utanför tullarna, dvs. i stadens kranskommuner, 
fortsatt stora problem med ökad trängsel som ett resultat av ett fortsatt ökat 
bilberoende. (SIKA 2008:5, s.23)
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KOMMUNALA MÅL I kommunens översiktsplan används följande arbetsmodell:

De miljömål som utformats av Tyresö Kommun och som anges i översiktsplanen 
lägger stor fokus på kvalitén på luft, vatten och mark. Som första mål anger 
kommunen ”Begränsad klimatpåverkan” (Översiktsplan för Tyresö Kommun, 
2008-04-17, s. 17) där fler investeringar i kollektiva transporter som producerar 
minimalt med koldioxid efterlyses. (Tyresö kommun 2008a, s.17)

Samtidigt som denna retorik formar översiktsplanen, vars intention alltså är 
att styra kommunens utveckling i en hållbar riktning, ges det i Tyresö kommun 
(och framförallt på Brevikshalvön på Gamla Tyresö), många bygglov till 
enfamiljshus där två bilar per hushåll blir en naturlig följd av att bo långt från 
kollektiva transporter. Jag kommer i del IV i detta arbete ge en mer detaljerad 
och utförlig bild av situationen gällande hållbar utveckling med fokus på 
trafiksituationen. 

Tyresö kommun presenterar i sin översiktsplan (antagen 17 april 2008) tre 
strategiska utvecklingsområden som alla verksamheter i kommunen ska jobba 
utefter. Under den första punkten ”God boendemiljö och livskvalitet” står 
att läsa: ”kommunen verkar för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling” 
(Tyresö Kommun 2008, Översiktsplan för Tyresö kommun, s.4) Kommunen 
anger de nationella, regionala och lokala måldokument som ligger till 
grund för översiktsplanen. Här finns arbetet med Agenda 21; de sexton 
nationella miljömålen, kommunens egna 15 miljömål samt den regionala 
utvecklingsplanen för Storstockholmsregionen, RUFS, med. Genomgående 
i dessa mål och dokument är strävan efter just långsiktig, hållbar utveckling 
med fokus på bl.a. transportsystem för att minska bullret samt utsläppen av 
koldioxid och kväveoxider. 
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Hållbarhet har blivit något som samhället strävar efter på statlig och kommunal 
nivå, vilket tydligt märks i de uppsatta miljö- och transportpolitiska målen. 
Även i hushållens konsumtions- och beteendemönster kan en strävan mot 
just hållbarhet märkas av. Ekologiskt kvalitetssäkrade och klimatmärkta 
varor har ökat i omfattning och kompostering och källsortering har blivit 
vardagsaktiviteter. 1900-talets frihetssymbol, bilen, ses nu som ett allt större 
problem i storstäder runt om i världen och i Stockholm infördes den 1 augusti 
2007 den s.k. trängselskatten för att komma till rätta med en del av de negativa 
konsekvenser (buller, avgaser, trängsel) som personbilstrafiken innebär. 

De mål och ambitioner som målas upp är i många fall högt ställda och 
innebär såväl ett mer miljövänligt transportsystem med kraftigt reducerad 
klimatpåverkan som ett jämställt transportsystem som ska utgå från mäns och 
kvinnors behov och villkor. Dagens transportsystem lever inte upp till dessa 
ambitioner. Vi befinner oss alltså nu i en situation där vi har stort behov av att 
söka alternativa och mer långsiktiga lösningar på dessa problem. 

Efterkrigstidens politik, med fokus på globalisering och rörlighet mellan 
länder och regioner, ställer mycket höga krav på transportsystem som ska 
vara effektiva och snabba. Detta har inneburit en stor förändring i våra 
levnadsvanor. Vi reser mer frekvent och längre sträckor än förut och inte 
sällan bor och arbetar vi på skilda ställen. Samtidigt ställer vi stora krav på 
våra transportsystem. Säkerhet och trygghet ska stå i fokus men vi många fall 
innebär den ökade säkerheten också att rörelsefriheten för grupper i samhället 
inskränks. En fortsatt satsning på vägbunden transport innebär troligtvis att 
denna inskränkning kommer att fortsätta. 

Även om de högt ställda målen och visionerna genomsyrar de styrdokument 
som är tänkta att påverka den framtida utvecklingen så uppstår ett glapp när det 
kommer till den fysiska planeringen på kommunal och regional nivå. Tyresö 
kommun är en bilberoende kranskommun med hög pendlingsfrekvens och 
har i dagsläget, likt många andra kommuner, problem att hitta just hållbara 
lösningar på transportfrågan. Trots att den nationella, regionala och kommunala 

ambitionen är att reducera biltrafiken och dess negativa konsekvenser medger 
det enda juridiska bindande dokumentet, dvs. detaljplanen, rätt att anlägga två 
parkeringsplatser vid nybyggnation i de områden som är mest bilberoende. 

Eftersom både stockholmsregionen och kommunen årligen växer, innebär det 
också fler bilar vilket ställer högre krav på framkomlighet och i slutändan 
innebär fler och större vägar. Hur är det möjligt att komma tillrätta med denna 
utveckling? Saknas det i dagsläget attraktiva alternativ, i form av kollektivtrafik, 
eller är kommunen allt för frikostig med att ge bygglov i områden där 
utvecklingen kan ses som ohållbar? Vem ansvarar för och följer upp de mål 
gällande hållbar utveckling som ändå måste ses som eftersträvansvärda? 
Eftersom frågor gällande en regions helhetliga infrastruktur inte kan lösas på 
kommunal nivå krävs att aktörer på regional eller statlig nivå driver frågorna 
i rätt riktning. 

Hur skulle ett nytt transportsystem, spårbilar, kunna bidra till att komma 
tillrätta med ovan nämnda problematik? Spårbilar beskrivs i flera rapporter 
som ett mycket intressant alternativ eftersom systemen inte ger upphov till 
buller, utsläpp eller trängsel samt erbjuder bättre flexibilitet och är snabbare 
än befintliga system. Jag kommer i nästa del att beskriva dessa system, hur de 
fungerar, vilka för- och nackdelar de har samt hur de skulle kunna integreras 
i den befintliga miljön i Tyresö kommun.


