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FÖRORD
Hållbar utveckling är ord som används 
flitigt nuförtiden och som alla är 
överens om att vi ska ha. Frågan är 
vad det faktiskt innebär – och hur vi 
ska göra för att få denna önskvärda 
utveckling. 

Med olika bakgrunder i ämnen som 
infrastruktur och mobilitet liksom 
hållbar utveckling växte en idé fram 
om att skriva ett arbete om en hållbar 
trafikutveckling. 

Vårt syfte från början var att undersöka 
hur vägavgifter skulle kunna bidra till 
en mer hållbar utveckling, men efter 
ett tag insåg vi att det krävs större 
och mer omfattande åtgärder än så 
för att nå målet. Vi har undersökt 
vad som händer runt om i världen, 
även i Sverige, och försökt se hur man 
skulle kunna använda sig av andras 
erfarenheter för att göra ett förslag för 
en hållbar trafikutveckling i Göteborg. 

Detta arbete är ett examensarbete 
motsvarande 30hp och utgör den 
sista och avslutande delen inom 
Programmet för Fysisk planering 
(270hp) vid Blekinge Tekniska 
Högskola i Karlskrona. 

Detta arbete är ett resultat av 
gemensamma ansträngningar, stora 
 delar har vi läst, skrivit och bearbetat 
tillsammans. När det kom till 
efterforskning och närmare analys 
av två skilda städer, föll det sig dock 
naturligt att vi tog oss an varsin del. 
Dessa delar är analysen av London, 
som Elin skrivit, och analysen av 
Stockholm, som Ida står för. Slutsatser 
och förslag grundar sig i de enskilda 
texterna men är resultatet av ett 
gemensamt arbete. 

Detta examensarbete har genomförts 
från augusti 2007 till januari 2008. 
Det har varit väldigt roligt även om det 
ibland känts jobbigt och fullständigt 
omöjligt att få ihop, men under hösten 
har vi kunnat konstatera värdet av att  
ha varandra som bollplank att 
diskutera, argumentera och filosofera 
med. Det har uppkommit många 
spännande diskussioner om både 
dåtid, nutid och framtid. 

Ett stort tack till Sven-Allan Bjerkemo, 
en väldigt engagerad och inspirerande 
handledare som sitter på mycket 
kunskap och intressanta idéer. 
Information tips och bra material 
har vi även fått av Jarl Wilfing på  
Vägverket i Göteborg. Tack till alla 
som hjälpt oss med svar på både 
mail, telefonsamtal och via möten. 
Avslutningsvis vill vi även tacka familj 
och vänner för all hjälp, ert tålamod 
och uppmuntrande ord på vägen.

Karlskrona den 25 januari 2008

Ida Brogren & Elin Forsberg
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SAMMANFATTNING
Denna uppsats består av tre delar; teoretiskt underlag som är en sammanställning av insamlat material för att kunna ge en 
generell kunskap om vägavgifter, en utredning baserad på analyser av Stockholm, London och Göteborg samt ett förslag till 
delstrategi med vägavgifter för Göteborg.

TEORETISKT UNDERLAG
Hela 1900-talet har varit en period 
med stark biltillväxt och ökat resande. 
Det har lett till att trängsel och 
trängselrelaterade probelm nu är 
ett faktum i många storstäder runt 
om i världen. Road pricing, eller 
vägavgifter, kom första gången på tal 
i slutet av 50-talet i Washington DC. 
Grundtanken var att vägutrymmet på 
sina ställen, främst i centrum, hade 
blivit så värdefullt och attraktivt att 
bilisten skulle få betala för att använda 
sig av det.  

Sverige har nationella mål och 
direktiv som gäller både miljö och 
transportpolitik. Dessa innebär bl.a. att 
”säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförörjning”. 

Vägavgifter kan försvaras enligt 
samhällsekonomisk  teori, då 
samhällets sammanlagda nyttor 
överstiger kostnaderna. Hur väg-
avgifter påverkar olika grupper i 
samhället är dock viktigt att beakta 
liksom att lära av de praktiska exempel 
som finns. Städer som beslutat sig 
för att göra något åt trängseln och 
problemen det medför  är bl.a. London, 
Stockholm och Singapore.

UTREDNING
Göteborg är Sveriges andra största 
stad och även om trängseln inte 
upplevs som ett problem idag, så är 
det nog bara en tidsfråga innan någon 
typ av åtgärd måste till. Flera platser 
i Göteborg ligger nära kritiska värden 
i rusningstrafiken och prognoser tyder 
på att biltrafiken bara kommer att växa 
i takt med att staden utvecklas.

Resultatet av trängselavgifterna i 
London och Stockholm talar sitt tydliga 
språk, sedan avgifterna infördes har 
antalet bilar minskat med ca 20%. 
Vi har analyserat dessa två system  
med syftet att undersöka städernas  
karaktär, avgifternas effekter 
och konsekvenser  på resbehov, 
tillgänglighet, attraktivitet och 
transportsystem. Vihar sett till 
väsentliga likheter och skillnader för 
att dra slutsatser om vilket system 
som bäst skulle kunna lämpa sig för 
Göteborg. 

Städerna är mycket olika sett till bl.a. 
invånarantal och storlek, därför har 
vi även gjort en analys av befintliga 
förutsättningar. Det som fungerar i en 
stad, ger nödvändigtvis inte samma 
konsekvenser i en annan, allt måste 
anpassas till platsen.

FÖRSLAG
Utifrån våra analyser har vi kunnat 
konstatera att vägavgifter inte bör 
användas som en enskild åtgärd. Vårt 
förslag innebär bl.a. en avgiftszon för 
Göteborgs rusningstrafik, men även 
andra samordnade åtgärder som vi 
tror skulle skapa en hållbar utveckling 
i Göteborg. 

Göteborg bör utvecklas utmed 
radiella stråk längs med de befintliga 
kollektivtrafikstråken och sedan 
knytas samman cirkulärt för att 
öka tillgängligheten även mellan 
knutpunkterna i ytterområdena. 
Förhoppningen är att skapa en 
trafikplaneringsprincip som bygger på 
ett samordnat rörelsemönster. 

Målet med förslaget är att ge människor 
möjlighet att lämna barnen på dagis  
på väg till pendelparkeringen, ta 
tåget/spårvagnen/bussen till jobbet 
och sedan efter jobbet uträtta sina  
ärenden, i samband med att hämta 
barnen på vägen hem. 

För att en komplett trafikstrategi 
ska få full effekt, krävs att den får 
konsekvenser för inte bara trafiken 
utan även den fysiska planeringen som 
helhet.
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Källa: Vägverket

INLEDNING
Trafiken och framför allt vägtrafiken 
är ett växande problem och dagens 
transportsystem belastar miljön mer 
än vad som är hållbart både på kort 
och på lång sikt. Trafiken är farlig, 
energislukande, förorenande och 
bullrig. Den tar stora ytor i anspråk och 
alltmer energi och resurser används 
till infrastruktur. Även om utsläppen 
minskat tack vare att de enskilda 
fordonen blivit renare och säkrare 
har trafikens samlade miljöbelastning 
snarare ökat på grund av den ökade 
gods- och persontrafiken.

Valet av examensarbete grundar sig i  
ett gemensamt intresse för 
trafikplanering och den pågående 
trafikutveckling som sker både i 
Sverige och runt om i världen. Dagens 
trafiksituation och användandet av 
vägavgifter för att reglera trafiken 
är en fråga som uppmärksammas 
mer och mer, vilket är anledningen 
till att vi valt att utreda ämnet lite 
närmare. Tanken har varit att ta reda 
på hur användandet av vägavgifter 
kan påverka trafikens rörelsemönster i 
Göteborg för att skapa en mer hållbar 
utveckling. Förhoppningen är att 
utredningen ska kunna fungera som 
informationsunderlag för kommunen, 
men även som information till 
Göteborgs invånare.

BAKGRUND
Städer utvidgas och blir större för varje 
dag, tillsammans med ett ständigt 
ökande bilinnehav leder detta till ett 
oundvikligt trafikproblem, både vad 
det gäller trängsel, tidsförluster och 
inte minst i form av miljöskador som 
orsakas av utsläppen som genereras. 
Stadens yta är begränsad, desto mer yta 
som tas upp av biltrafik desto mindre 
plats blir över för stadsliv och vistelse 
mm. Detta skapar ett stort behov av  
mer hållbara transportsätt och 
det faktum att städernas ytor inte 
räcker till är en viktig faktor i dagens 
stadsplanering. Den övertillgänglighet 
vi skapat för biltrafik och försummelse 
av andra färdsätt har lett till en 
överkonsumtion av resor med bil.  
Städer behöver planeras med en 
bra balans mellan bebyggelse och 
lokalisering av aktiviteter samt 
transportsystem som gynnar en hållbar 
utveckling. 

Trafikplanering och stadsutveckling 
bör gå hand i hand för att nå en hållbar 
utveckling. EUs övergripande mål 
för en hållbar transportutveckling 
är transportsystem som tillgodoser 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
samhällsbehov. De underliggande 
målen är att återuppbygga balansen 
mellan olika transportsystem, 
utveckla intermodalitet och motverka 
trängsel samt behålla individens rätt 
till mobilitet. Dessa mål innebär i 
praktiken att definiera gemensamma 
principer för avgiftsbeläggande av  
olika transportsystem. Avgifterna 
ska bl.a. främja användandet av 
transportslag med lägre utsläpp och 
mindre inverkan på miljön, samt 
användandet av mindre trafikerade 
vägar.
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Problem med trängsel och höga 
utsläppshalter i städer är något som 
redan har uppmärksammats och 
åtgärdats på flera håll, t.ex. i London 
och Stockholm. I centrala London 
infördes 2003 vägavgifter och dess 
framgång används flitigt för att visa 
att det faktiskt går att göra någonting 
åt de växande trafikproblemen i 
storstäderna. Stockholm genomförde 
2006 Stockholmsförsöket, ett försök 
med trängselskatter vilka möttes av 
väldiga protester innan start men som 
invånarna senare under året röstade 
för att återinföra. 

Även om London och Stockholm är 
relativt stora städer pekar utvecklingen 
och dagens miljöproblem på att det 
även krävs att mindre städer lägger 
vikt vid att minska utsläpp och trängsel 
på vägarna för att nå en hållbar 
utveckling. Utifrån denna slutsats 
har vi valt att använda Göteborg som 
tillämpningsexempel för att utreda 
hur man kan åstadkomma en hållbar 
trafikutveckling. Valet beror även på 
att det är Sveriges andra största stad, 
och trots att trafiksituationen generellt 
sett idag är acceptabel, så visar trender 
och prognoser på att trafiken ökar och 
med det problemen. Då detta är ett 
examensarbete inom fysisk planering 
kommer resultat och slutsatser 
även fokusera på de effekter som en 
trafikstrategi med vägavgifter skulle 
få på stadens struktur och den fysiska 
planeringen. 

PROBLEMFORMULERING
En komplett trafikstrategi kräver 
behandling av många olika delar vilket 
vi tyvärr på grund av tidsbegränsning 
inte hanterat. Målet med arbetet har 
varit att utarbeta en delstrategi för 
vägavgifter och samordnade åtgärder, 
som del i något som skulle kunna vara 
en komplett trafikstrategi. 

Frågor vi försökt besvara är bl.a. vilka 
effekter och konsekvenser vägavgifter 
kan få på den fysiska planeringen? Hur 
kan gestaltandet av den fysiska miljön 
dra nytta av vägavgifter och vice versa 
samt hur påverkas biltrafiken av ett 
införande av vägavgifter?

För att få underlag till en analys och 
utvärdering av systemen har vi även 
ställt oss frågor som hur man kan 
tillgodogöra sig information från andra 
städer? Hur skiljer sig Stockholm, 
London och Göteborg när det gäller 
nutida och framtida trafiksystem? Vilka 
olika avgiftssystem finns och vilket 
skulle lämpa sig bäst för Göteborg? 
Vad skulle ett vägavgiftssystem 
kunna innebära för staden och 
Göteborgarna samt vilka delar bör 
ingå i en sammanhållen strategi för att 
maximera de positiva effekterna?

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
Syftet är att utreda hur vägavgifter 
kan användas för att påverka trafikens 
rörelsemönster i Göteborg för att 
skapa en mer hållbar utveckling. Hur 
påverkas andra trafikslag och hur kan 
dessa styras och vilka kompletterande 
åtgärder krävs för att uppnå positiva 
synergieffekter? Vi hoppas kunna få 
en inblick i dagens trafikplanering, 
utveckling och trender för att sedan få 
en uppfattning om vilka metoder som 
är mer eller mindre lämpade för en 
stad som Göteborg.

METOD
Arbetet baseras främst på 
litteraturstudier om vägavgifter, 
trafikplanering och hållbar utveckling. 
Vi har gjort fördjupade studier om de 
städer vi valt att analysera och även 
efterforskningar i form av intervjuer 
och nulägesanalyser.  För att teoretiskt 
se vilka resultat våra tillämpade 
kunskaper skulle kunna ge, har vi gjort 
ett förslag på ett vägavgiftssystem för 
Göteborg, i samband med samordnade 
åtgärder som vi ser som en förut- 
sättning för ett lyckat resultat. 
Fallstudien är baserad på litteratur-
studier såväl som intervjuer, 
studiebesök och statistiska uppgifter 
som prognoser och erfarenheter 
från andra länder och städer. I den 
avslutande delen diskuterar vi det 
förslag vi tagit fram, vilka konsekvenser 
det kan få för den fysiska planeringen 
samt våra egna ställningstaganden 
baserade på vad som kommit fram 
under arbetets gång.



“Trängsel uppstår för att bilister inte är medvetna 
om den fulla kostnaden för deras handling”
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TEORETISKT UNDERLAG
I denna första del av uppsatsen har 
vi valt att visa på de direktiv och 
allmänna mål som finns angående 
trafiken på en övergripande nivå i form 
av EU:s direktiv ner till regionalnivå 
för Västra Götalandsregionen. De ord 
och begrepp som används frekvent i 
arbetet definieras för att ge en tydlig 
bild av vad som menas och hur de 
ska tolkas för att minimera risken för 
missuppfattningar. 

En stor del i kapitlet består även av 
allmän information om vägavgifter, 
dess historia, funktion, effekter och 
förutsättningar. 

DIREKTIV OCH ALLMÄNNA    _ 
MÅL
När det gäller planering som påverkar 
trafiken finns ett antal transport-
politiska mål att ta hänsyn till. Dessa 
finns på övergripande nivå för hela EU 
liksom ner på regional och lokal nivå 
i form av bl.a. regionala transportmål 
samt i olika översiktsplaner. Dessa mål 
är inte juridiskt bindande men anger 
ett antal riktlinjer som bör följas. 
Målen innefattar all typ av transport 
och nedan finns sammanfattat de mål 
som berör trafikplanering och främst 
biltrafiken. 

EU:S TRANSPORTPOLITISKA MÅL

Målet för EU:s transportpolitik är, och 
har sedan 1992 varit detsamma: 

”att  skapa förutsättningar för 
välfungerande och effektiva 
transportsystem i Europa”_______ 
(Europeiska kommissionen 2006:1).

I juni 2006 antog Europeiska 
kommissionen riktlinjerna för EU:s 
framtida transportpolitik för en hållbar 
rörlighet – Keep Europe moving. 
Den fastställer bl.a. att rörligheten 
är en förutsättning för att EU:s 
befolkning ska kunna röra sig fritt 
och är avgörande för den ekonomiska 
tillväxten. Transportpolitiken bygger 
på 2001 års Vitbok och riktlinjerna 
omfattar bland annat; 

Investeringar i infrastruktur. - 

Ökad säkerhet och trygghet - 
inom olika transportmedel 
med mål att halvera antalet 
dödade i trafiken mellan 2001 
och 2010.

Minska beroendet av olja - 
och göra transporterna mer 
hållbara.

Smarta avgifter skall bidra till - 
en rationellare användning av 
infrastrukturen (Europeiska 
kommissionen 2006:2).

SVERIGES TRANSPORTPOLITIK
”Transportsystemet bidrar till  
Sveriges internationella konkurrens-
kraft och ska ses som en helhet 
där trafikslagen samverkar och 
kompletterar varandra. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt hur 
transportsystemet  kan bidra till 
förbättrade förutsättningar för 
tillväxt och företagande för kvinnor 
och män på lika villkor samt att 
transportsystemets negativa miljö-
påverkan minimeras” 
Uttalande från näringsdepartementet, 
juli 2007 (SIKA 2007). 

Målen för Sveriges transportpolitik är;  
”att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela 
landet” (SIKA Rapport 2007:3). 

Till det övergripande målet hör sex 
delmål;

Tillgänglighet - 

Regional utveckling - 

Transportkvalitet- 

God livsmiljö- 

Trafiksäkerhet- 

Jämställdhet-  (SIKA 2007). 
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TEORETISKT UNDERLAG - UTREDNING - FÖRSLAG
SVERIGES MILJÖMÅL

Sveriges Riksdag har fastställt 16 
miljökvalitetsmål med tillhörande 
delmål för en hållbar utveckling. Det 
miljökvalitetsmål som främst berör 
trafikplanering är God Bebyggd 
Miljö vilken anger att; 

”Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god 
regio nal 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”.
För att nå detta mål krävs satsningar 
på miljövänliga, säkra, bekväma 
och tidseffektiva transportmedel. 
Funktioner i städer/tätorter behöver 
integreras för att minska behovet av 
transportmedel i så stor utsträckning 
som möjligt. Målsättningen är att 
miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation (Miljömål 2007).

REGIONALA MILJÖMÅL

Varje region har utifrån sina 
förutsättningar egna miljömål 
baserade på de nationella miljömålen. 
För Västra Götalandsregionen är det 
delmål som berör trafikplaneringen för 
regionen som följer;

”Senast år 2010 skall fysisk planering 
och samhällsbyggande grundas 
på program och strategier för hur 
ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur kan 
åstadkommas så att bilanvändningen 
kan minska och förutsättningarna 
för miljöanpassade och resurssnåla 
transporter förbättras”.
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Grundstenar för en attraktiv och hållbar stad

BEGREPP OCH TERMINOLOGI
I diskussioner och skrifter om 
vägavgifter och trafikstrategier finns 
det vissa återkommande begrepp 
och uttryck utan egentliga regelrätta 
förklaringar. Ibland är terminologin 
inkonsekvent på grund av att 
motståndare och förespråkare tenderar 
att välja beteckning baserat på negativa 
eller positiva övertoner. För att dessa 
begrepp och uttryck inte ska misstolkas 
när vi använder dem i uppsatsen, 
kommer här en kort förklaring om vad 
de innebär och vilken tolkning vi har 
valt att använda oss av.

BEGREPP

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp 
som introducerades i och med FN--
rapporten ”Vår gemensamma framtid” 
från 1987.  Rapporten gjordes- inför 
FN:s konferens om miljö och_ 
utveckling i Rio de Janeiro 1992, och 
utformades av Världskommissionen 
för Miljö och Utveckling, även 
kallad Brundtland-kommissionen 
efter dess ledare, Gro Harlem 
Brundtland (Hållbarhetsrådet 2006).  
FN definierar en hållbar utveckling 
enligt följande: 

”Sustainable Development is 
development that meets the needs of 
the present without compromising the 
ability of future generations to meet 
their own needs”.

Det innebär en utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov 
(UN HOME 2006).

Hållbar stad

En attraktiv och hållbar stad innebär 
en ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbar stad. Med detta menas att 
det ekologiskt säkerställer en för 
människan och naturen god kvalitet 
på vattnet, marken och luften samt 
utvecklar den biologiska mångfalden. 
På det ekonomiska planet krävs en 
pålitlig infrastruktur som möjliggör 
ett konkurrenskraftigt och varierat 
näringsliv som stimulerar kunskap 
och utveckling. Det behöver även 
vara socialt hållbart - ge möjlighet till 
positiva upplevelser, ett rikt kulturliv, 
god offentlig service och god hälsa där 
alla känner sig delaktiga och trygga 
(Banverket, Boverket et al 2005). 

Hållbara transporter

EU:s strategi för en hållbar 
utveckling antogs av EU:s stats- och 
regeringschefer den 16 juni 2006. 
Strategin ska följas upp vartannat år, 
varav första gången är i december 
2007. Sverige har skickat in en rapport 
till kommissionen i Bryssel om vilka 
mål och åtgärder landet har som 
svarar upp mot hållbarhetsstrategin. 
Under rubriken Hållbar transport 
kan man läsa att regeringen anser 
att transportsektorn måste bli 
mer miljöanpassad, med fokus på 
förnybara bränslen, koldioxidbaserad 
fordonsskatt, incitament och 
lagstiftningar om miljöbilar. I övrigt 
hänvisas till miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö (Regeringskansliet 
2007).

Hållbart transportmedel i Göteborg
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Svenska Naturskyddsföreningen (1997) 
har fastställt några mål och grundkrav 
för att nå ett hållbart transportsystem. 
Dessa är bl.a;

Transportsystemet ska - 
erbjuda valfrihet för alla 
medborgare, vilket innebär 
god tillgång till resor och 
transporter.

Trafikens utsläpp av - 
miljöpåverkande ämnen 
måste minskas till nivåer som 
naturen tål.

Trafiksäkerheten bör - 
förbättras för alla 
trafikantgrupper. Det 
kan uppnås genom 
lägre hastigheter, skärpt 
trafikövervakning och fler 
bilfria miljöer i tätorter och 
bostadsområden.

Naturskyddsföreningen menar att ett 
mindre miljöbelastande transport-
system kräver att arbetet bedrivs på 
flera fronter samtidigt; 

minska transportbehoven - 

effektivisera transporterna-  

gynna energisnåla och - 
utrymmeseffektiva 
transportslag 

förbättra reningstekniken och - 
gå över till förnybar energi.

Hållbart resande

Vägverkets skrift, Hållbart resande, 
menar att ett långsiktigt hållbart 
resande kräver enklare, säkrare och 
mer attraktiva alternativ till bilåkandet. 
Det är en samling praktiska uppslag på 
hur man konkret kan förändra resvanor 
och attityder så att alla vinner på det.  

Vägverkets alla aktiviteter faller 
in under en arbetsstrategi som 
kallas fyrstegsprincipen. Varje steg 
täcker in olika aspekter och skeden i 
utvecklingen av transporter och vägar 
och går från mjukare åtgärder som 
handlar mer om att påverka attityder, 
till mer omfattande åtgärder. 

Steg 1 – Åtgärder som kan påverka 
transportbehovet och val av 
transportsätt.

Steg 2 – Åtgärder som ger effektivare 
utnyttjande av befintligt vägnät och 
fordon.

Steg 3 – Begränsade 
ombyggnadsåtgärder.

Steg 4 – Nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder.

Hållbart resande är inte tänkt som 
regler och förmaningar, utan tanken 
är att visa på de vinster som kan göras 
genom att ”använda alternativen 
när du kan, ta bilen när du måste” 
(Vägverket 2006).

TERMINOLOGI

Avgift/skatt

Den svenska regeringsformen före-
skriver att det bara är riksdagen som 
har rätt att besluta om skatt och det får 
endast bestämmas genom lag. Skatt 
betalas utan direkt motprestation 
medan avgift är en kostnad med på 
förhand bestämd ersättning. Om 
kostnaden inte tillhandahåller en 
specifik motprestation och syftar till 
en intäkt som överstiger det allmännas 
kostnader betraktas det som skatt 
(Nationalencyklopedin 2007).

Miljöavgifter

Definieras enligt Nationalencyklopedin 
(2007) som ett ekonomiskt styrmedel 
för att begränsa miljöstörning. 
Miljöavgift har i Sverige införts bl.a. 
på utsläpp av svavel från förbränning 
av olja, på utsläpp av kväveoxider 
vid energiproduktion och på inrikes 
flygtrafik.

Strategi

Strategisk ledning är ett begrepp som 
används inom bl.a. företagsekonomi 
med innebörden ”samlade ambitioner 
och ansträngningar för att etablera och 
kommunicera en gemensam, långsiktig 
färdriktning” (Nationalencyklopedin 
2007). Strategi i arbetet med 
planering och utveckling syftar till en 
handlingsplan med betoning på hur 
och vilka vägar man vill gå, snarare än 
målet i sig (Bjerkemo 2006).

Trängselavgift/skatt

I första hand är trängselavgift/
skatt konstruerad för att avhjälpa 
trängselproblem. Syftet är enligt 
Nationalencyklopedin (2007) att styra 
och omfördela trafikmängden i tid och 
rum, så att en del trafikanter väljer att 
åka med kollektivtrafik och andra väljer 
att köra före eller efter tidpunkten för 
rusningstrafik. Trängselavgifter är ofta 
differentierade vilket innebär att en 
högre kostnad tas ut när belastningen 
på trafiksystemet är hög. 

Vägavgift

Ett samlingsbegrepp för rätten att 
utnyttja en viss väg eller köra i ett visst 
område. Oberoende av hur avgiften tas 
ut eller hur den beräknas (Vägverket 
2003).
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PLANERINGSVERKTYG
För att analysera och utvärdera 
städer och orter kan man använda 
sig av olika principer och verktyg. 
Vi har valt att med hjälp av TRAST 
(Trafik för en attraktiv stad) skapa en 
analysmall. Även om TRAST inte är en 
analysmetod så har- vi använt delar av 
verktyget för att få fram en så utförlig 
och innehållsrik analys som möjligt. 
Detta för att sedan med hjälp av BAST 
(Bostäder, arbetsplatser, service och 
tillgänglighet) skapa en väl underbyggd 
delstrategi för trafiken i Göteborg.

TRAST

Trafik för en attraktiv stad är framtagen 
av bl.a. Boverket, Banverket, Vägverket 
och Svenska Kommunförbundet. 
Syftet är att vägleda planerare och 
beslutsfattare i processen med att 
upprätta en kommunal trafikstrategi. 
Tanken är att den ska ge kommunen 
stöd i den fysiska planeringen så 
att trafikfrågorna kan integreras i 
planeringen (Banverket, Boverket et al 
2005). 

Den generella arbetsgången i TRAST 
för arbetet med en trafikstrategi är;

-Nulägesbeskrivning

Ska ge underlag för vad man 
vill förändra genom att ge en 
sammanhållen bild av trafiksystemets 
förutsättningar och funktion. Det utgör 
stöd för en diskussion om systemets 
styrka, svagheter, möjligheter och hot. 
Nuläget jämförs sedan med de mål som 
satts upp och utgör grunden för analys 
av alternativa lösningar. 

- Alternativ och analys

Flera alternativa trafiksystem 
formuleras och jämförs med 
varandra vad gäller effekter och 
konsekvenser på stadens karaktär, 
resbehov, tillgänglighet, trygghet, 
trafiksäkerhet, miljöpåverkan och 
genomförandekostnad. Avslutningsvis 
görs en utförlig beskrivning av 
konkurrerande intressen och konflikter 
som underlag till val av system.

- Val av alternativ

Återkoppling till måluppfyllelse är 
betydelsefullt. Med stöd i de justerade 
och preciserade målen kan de olika 
alternativen ställas mot varandra. Det 
resulterar allt som oftast i en syntes 
där huvuddelen består av ett alternativ 
men som kompletteras med delar och 
utvecklande lösningar från de andra 
alternativen. 

- Åtgärdsplanering

Den framarbetade trafikstrategin 
innebär en rad åtgärder inom 
olika områden, vilka kräver ett 
handlingsprogram under plan-
perioden som arbetats fram utifrån 
trafikstrategin. Program som kan 
preciseras av ett avgränsat område kan 
lättare kommuniceras, förankras och 
nå beslut om genomförande.

Trafikstrategins övergripande mål är 
alltid att stödja en attraktiv och hållbar 
utveckling. Strategin bör samordnas 
med övriga mål- och visionsarbeten 
för tätorten, så som andra planer och 
program. Även regionala samband bör 
lyftas fram och tas med i planeringen. 
Avsikten är att TRAST ska kunna 
användas i både inriktnings-, 
åtgärds- och genomförandeplanering 
(Banverket, Boverket et al 2004).
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BAST

Tillgänglighetsprincipen innebär 
en strävan efter att lokalisera 
bebyggelse och service mm. i lägen med 
god tillgänglighet för alla transportslag 
och omvänt utforma trafiknät för att 
möjliggöra god tillgänglighet. Den 
kan appliceras på både större och 
mindre orter och när det även syftar 
till att stärka tågtrafik och hållbara 
transporter kallas principen ofta för 
stationsnärhetsprincipen. 

Stationsnärhetsprincipen handlar 
om att lokalisera service, bostäder och 
arbetsplatser nära stationer. Den har 
sin grund i Köpenhamns fingerplan 
från 1947 då staden utvecklades utmed 
radiella stråk kring stationer längs det 
befintliga järnvägsnätet. Principen 
innebär en gemensam lokaliserings- 
och transportpolitik med målen 
att service placeras nära stationen, 
arbetsplatser inom 500m och bostäder 
inom 2km. (se sida 25) Principen har 
förutom i Köpenhamn tillämpats i 
flera städer i Europa bl.a. London, 
Hamburg och Amsterdam (Banverket, 
Boverket et al 2005).

Stationsnärhetsprincipen som innebär 
att låta bebyggelsen och knutpunkter 
dra nytta av varandra och samtidigt 
stärka hållbart resande kallas numera 
generellt för BAST-principen vilket 
står för;

B- ostäder inom 2km från 
stationen.

A- rbetsplatser inom 0,5-1km 
från station eller hållplats.

S- ervice i direkt anslutning till 
stationen.

T- illgänglighet, trafikering, 
tågtrafik (Envia AB 2006).

BAST-principen är ett exempel på 
en generell trafikplaneringsprincip 
byggt på samordnat rörelsemönster. 
Bebyggelse, funktioner och målpunkter 
lokaliseras så att rörelsemönstren 
sammanfaller och naturligt kan fångas 
upp av trafiknäten. Det förespråkar 
ett effektivt och hållbart resande där 
människor kan lämna barnen på 
dagis på väg till jobbet och sedan på 
vägen hem gå förbi affären istället 
för att göra en resa för varje ärende. 
Sammanfattningsvis handlar det om 
flera goda strategier som stöder ett 
hållbart resande t.ex;

Hög turtäthet och - 
samplanerade anslutningar 
från flera linjer som förstärker 
knutpunkten.

Stationsnära arbetsplatser - 
som påverkar färdmedelsval 
och gynnar hållbara färdsätt.

Tät bostadsbebyggelse nära - 
knutpunkter för att minska 
bilanvändningen och ge 
en jämn utnyttjandegrad 
av tågtrafiken (Banverket, 
Boverket et al 2005).
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VÄGAVGIFTER
Detta kapitel innehåller allmän 
information om vägavgifter. 
Inledningsvis _ges en historisk 
bakgrund om när begreppet först 
påträffades och hur utvecklingen 
har gått sedan dess. Avsnittet 
fortsätter med att förklara syftet  med 
vägavgifter, vilka fördelningseffekter 
som kan uppstå vid ett införande samt 
hur vägavgifter kan motiveras enligt 
samhällsekonomisk analys. Därefter 
följer en kort beskrivning av några av 
de vägavgiftssystem som finns i bruk 
i världen, samt några projekt som 
genomförts.

HISTORIA

I princip var hela 1900-talet en 
period med stark biltillväxt och ökat 
resande, något som dels berodde på 
förändringar i demografi men även 
till stor del på ekonomiska trender. 
Generellt sett, med vissa undantag, var 
utvecklingen sådan att kostnaderna 
för att köra bil minskade, samtidigt 
som bilarna och infrastrukturen 
förbättrades och blev mer tillgängliga. 
I Europa visar statistiken en tydlig 
ökning av bilinnehav per capita från 
1970-talet, en ökning som lugnade ner 
sig_ lite under 90-talet och förväntas 
nu stabilisera sig på en nivå under 
0,75 bilar per invånare, vilket är den 
nuvarande siffran i USA (Litman 
2006).

Sett till antal fordonskilometer per 
capita per år så visar statistiken en 
avsevärd ökning under hela 1900-talet, 
folk reser mer och längre. Ökningen 
har dock i slutet på 1900-talet inte 
varit lika kraftig och på sina håll har 
den till och med stannat av.

Resors fördelning över olika transport-
slag varierar stort mellan olika länder. 
Detta beror på faktorer som planering, 
vägutbud, kollektivtrafikens kvalitet, 
förhållanden för gång och cykeltrafik 
samt parkeringsmöjligheter och 
prissättning.

Road pricing kom första gången på 
tal i slutet av 50-talet i Washington 
DC och några år senare i mitten på 
60-talet i London. Det grundande 
sig i att vägutrymmet på sina ställen, 
främst i centrum, hade blivit så 
värdefullt och attraktivt att bilisten 
skulle få betala för att använda sig 
av det. Detta var dock i en tid då det 
inte ens fanns parkeringsmätare 

vilket var en av anledningarna till att 
det ansågs orealistiskt och därför inte 
blev verklighet förrän långt senare 
(Richards 1990).

Städer runt om i världen förstörs idag 
av den ständigt ökande trafiken. I USA 
rapporteras att de flesta större städer 
har trängsel som bara blir värre och 
värre för varje år och -forskare varnar 
för att det kommer påverka de flestas 
sätt att både leva och- arbeta (Texas 
A&M University 1995). En utmärkande 
och stor del av problemet är den 
ihållande populariteten _som den 
privata bilen har. Bilen är ett attraktivt 
och bekvämt alternativ för många, 
trots effekterna den har på miljön och 
allmänhetens hälsa. 

Idag köps fler och fler bilar, vilket 
tydligt visat sig i Storbritannien 
där det är beräknat att antalet bilar 
kommer fördubblas inom de närmsta 
20 åren. Visserligen blir bilarna 
mindre förorenande men själva 
användandet leder till att trängseln 
i städer ökar. Som bilist får man köa, 
leta parkeringsplatser och betala höga 
kostnader för att köra, men trots det 
så väljer många bilen framför andra 
alternativ. Biltrafiken påverkar inte 
bara bilisten utan leder till en ökad 
tillväxt av trafik som orsakar utsläpp, 
ökad olycksrisk, buller samt trängsel. 
Även kollektivtrafiken som färdas i 
samma vägnät påverkas. Det ökade 
antalet bilar tillsammans med det 
faktum att fler människor väljer att 
flytta till städerna och strävar efter 
en högre levnadsstandard kräver att 
biltrafiken reduceras (Richards 2001).
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Källa: Vägverket

Bilinnehav per capita

Fordonskilometer per capita och år

Fördelning över transportslag 2006



18
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SYFTE MED VÄGAVGIFTER

Det finns huvudsakligen tre skäl att 
införa vägavgifter i tätorter;

1 - Finansiering av ny eller förbättrad 
infrastruktur och kollektivtrafik.____ 
Syftet är inte att minska trafiknivån 
utan snarare skapa en bra 
finansieringskälla vilket gör det viktigt 
att sätta avgiftsnivån så att trafiknivån 
bibehålls.

2 - Minska trängsel.__________  
Trängseln påverkar miljön, ekonomin 
och samhället negativt bl.a. på grund 
av ökade restider och försämrad 
tillgänglighet. Bränslekonsumtionen 
ökar vid mycket låg hastighet och 
utsläppen blir större vid ständiga 
stopp och starter. I detta fall syftar 
avgiften till att minska efterfrågan på 
vägutrymme när utbudet är begränsat 
alltså under hårt belastade tider. _Ett 
högt kapacitetsutnyttjande innebär att 
små incidenter får stora konsekvenser 
i form av köer och den minskade 
framkomligheten gör den regionala 
ekonomin mindre effektiv och drar ner 
livskvaliteten för regioninvånarna.

3 - Internalisera externa kostnader 
som trafiken orsakar.___________  
Detta syftar till att låta bilisterna betala 
för den faktiska kostnad de orsakar i 
form av t.ex. luftföroreningar, trängsel, 
buller och vägslitage. Effekten blir 
att biltrafiken minskar speciellt vid 
tidpunkter då de externa effekterna är 
stora (Naturvårdsverket 2003). 

FÖRDELNINGSEFFEKTER

Med fördelningseffekter menas hur 
olika samhällsgrupper direkt och 
indirekt påverkas av avgifterna. 
Vägavgifters förväntade effekter 
är svåra att beräkna. Transek 
(specialistkonsultföretag inom trafik- 
och transportområdet) har _arbetat 
fram en kombinerad trafikanalys-
modell med flera delanalyser och kan 
på så sätt beräkna förväntade effekter. 
Nedan följer några av Transeks 
huvudpunkter i analysmodellen. 

Avgifter påverkar trafikanter på fyra 
olika sätt;

De som reser med bil på - 
avgiftsbelagda platser och 
tider får högre reskostnad.

De som istället för att - 
betala gör ett val anpassar/
förändrar sitt resande.

Minskad trängsel skapar - 
kortare restider.

De flesta trafikanter får på - 
något sätt del av intäkterna 
då de används till att förbättra 
vägar och kollektivtrafik. 

Nettoeffekten av dessa fyra effekter 
avgör för den enskilde trafikanten om 
denne är en ”vinnare” eller ”förlorare”. 
T.ex. är den som värderar en kortare 
restid högre än avgiften, en vinnare. 
Den som förändrar sitt resande och 
inte tycker att den förlusten bärs upp 
av en förbättrad kollektivtrafik eller 
på annat sätt delar av intäkterna, kan 
anses vara en förlorare.

För att bedöma hur olika grupper 
påverkas är två utgångsfaktorer 
viktiga; resandet i utgångsläget och 
hur intäkterna används. Det är inte 
nödvändigtvis låginkomsttagare som 
drabbas hårdast (med motiveringen 
att de har mindre pengar) för det är 
höginkomsttagare som kör mer bil 
i innerstan. I jämförelser av hur ett 
vägavgiftssystem i tätort påverkar 
olika samhällsgrupper är det viktigt att 
ta hänsyn till följande grupper; 

Män/Kvinnor – Män och kvinnor gör 
ungefär lika många resor totalt, men 
män kör i högre grad bil och gör längre 
resor. Det innebär att vägavgifter berör 
mäns resor mer än kvinnors.

Inkomst – Det finns ett tydligt samband 
mellan inkomst och bilanvändning och 
reslängd. Ju högre inkomst desto större 
andel av resorna företas med bil och 
desto längre är resorna, alltså påverkar 
avgifterna höginkomsttagare i högre 
utsträckning än låginkomsttagare.

Hushållstyp – Hushåll med två vuxna 
kör bil i betydligt högre grad än 
hushåll med bara en vuxen. Mest bil 
kör hushåll med två vuxna med barn 
– därför skulle denna grupp beröras 
mest av avgifter.

Sysselsättning – Jämförs grupperna 
förvärvsarbetande, studerande (över 
18), pensionärer och ”icke arbetande” 
(arbetslösa, föräldra- och sjuklediga 
samt icke förvärvsarbetande) berörs 
förvärvsarbetande betydligt mer än 
övriga grupper.

Geografiska skillnader -  Res-
kostnaderna är betydligt högre i länets 
yttre delar i utgångsläget vilket betyder 
att resekostnaderna ökar procentuellt 
mer i de centrala delarna (Transek 
2003).
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Figur 1

Figur 2

SAMHÄLLSEKONOMI

Samhällsekonomisk analys

En samhällsekonomisk analys görs 
för att ge en helhetsbild av samhällets 
samtliga effekter och kostnader av 
en åtgärd. Genom en sådan analys 
kan man visa på om åt gär den är 
samhällsekonomiskt fördelaktig 
och om den leder till en effektivare 
resursanvändning, dvs. om värdena 
den skapar för samhället är större än 
kostnaden.

Samhällsekonomiska analyser görs 
genom att alla effekter investeringen 
förväntas ha ”översätts” till kro nor 
med hjälp av samhällsekonomiska 
värderingar (SIKA 2005) Det 
samhällsekonomiska värdet av en 
åtgärd baseras på mätningar av 
människors betalningsvilja – dvs. vad 
individen är beredd att betala för att få 
åtgärden genomförd t.ex. vad kortare 
restid är värt. 

Vägavgifter är samhällsekonomiskt 
försvarbart

Inom samhällsekonomi finns något 
som kallas tragedy of the com mons, 
dvs. överutnyttjandet av en allmän 
resurs till vilken det är fri tillgång.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
är det väg ut rym met som är denna  
allmänna resurs. När överutnyttjandet 
uppstår bidrar varje en  skild förare 
till externa kostnader såsom att yt-
terligare sakta ner tra fiken, vilket t.ex. 
leder till ökade utsläpp. Föraren själv 
upplever inte detta, då det inte syns i 
någon kost nad, vilket har en tendens 
att leda till ett överutnyttjande jämfört 
med situationer då föraren får betala 
ett pris för det. 

Figur 1 illustrerar den totala privata 
kostnaden för en bilist när ett visst antal 
resor per timme görs på en given väg. 
Kostnaden inne fat tar bensinkostnader 
och kostnader för tid etc. Den totala 
kost na den sti ger mer än proportionellt 
mot antalet resor eftersom ju mer bi-
lar som reser, desto längre restid och 
desto högre reskostnad.

I figur 2 kan detta utläsas i marginell 
kostnad (MK) och ge nom snitt lig 
kostnad (GK). Den genomsnittliga 
kostnaden är den totala kost na den  
delat med antal resor, medan den 
marginella kostnaden in ne bär 
kostnaden för att göra ytterligare 
en resa vid ett givet antal resor. Den 
totala kostnaden stiger fortare än 
antalet resor vilket gör att den mar-
gi nella kostnaden är högre än den 
genomsnittliga – varje enskild re sa 
kostar mer än den föregående. 

Den marginella nyttan representeras 
här av efterfrågekurvan där vi förut -
sätter att efterfrågan minskar i 
takt med att priset ökar. Kostna-
den för bilisten representeras av den 
genomsnittliga kostnaden (GK), om 
denna är lägre än den upplevda nyttan 
med resan kommer bi lis ten att göra 
resan. Detta gör att jämviktspunkten 
uppstår där ge nom snittliga kostnaden 
sammanfaller med efterfrågan i läge 
t0. 

Det optimala antalet resor inträffar 
när efter frå gan möter den marginella 
kostnaden i punkt t, vilket innebär 
ett läg   re antal resor till ett högre pris. 
Priset är högre eftersom man har räk -
nat in sociala kostnader som att övriga 
bilister får en längre res tid, vilket i sin 
tur leder till ett högre utsläpp och mer 
bensinförbrukning - typiska externa 
kostnader. 
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Samhällskostnaden, också kallad 
konsumentöverskottet, (eng: dead 
weigth loss) som följd av det 
sam hälls ekonomisk ineffektiva 
resursutnyttjandet, är vad som ses i 
figur 2 som en skuggad triangel. För 
varje punkt till höger om t är sociala 
kostnader högre än nyttan och dead 
weight loss är skillnaden mellan t och 
t

0
. Om man tar hänsyn till ytterligare 

externa kostnader såsom vägslitage 
eller förorening kan den verk liga 
marginella kostnaden vara högre än 
MK som illustreras av MK1.

Vägavgifter kan -således strikt 
motiveras ur samhällsekonomisk 
synpunkt med att trängsel uppstår för 
att bilister inte är medvetna om den 
fulla kostnaden för deras handling och 
det är inte mer än rätt att de be talar för 
den. I figur 2 illustreras en vägavgift 
som k, vilken flyttar genomsnittskurvan 
upp till punkten t, där den mar gi-
nella kostnaden möter efterfrågan vid 
den samhällsekonomiskt optimala 
resenivån.

Det man med trängselavgifter vill 
uppnå är att de som värderar sin 
restid minst, väljer ett annat alter na-
tiv. Därmed blir de som fortsätter resa 
de som värderar sin restid mer, eller 
lika med, den extra kost naden, vilket 
visas i punkt t

1
 (Efter Blow, Leicester & 

Smith 2003).

Effektivitetskriterium 

För att veta om en åtgärd är önskvärd 
kan man inom ekonomisk teori 
använda sig av ett grundläggande 
effektivitetskriterium – Paretokriteriet. 
Villkoret för paretokriteriet är att en 
åtgärd är önskvärd om den förbättrar 
situationen för någon utan att 
försämra situationen för någon annan. 
I situationer där någon får det sämre 
kan man istället använda Kaldor/Hicks 
kriteriet som innebär att en åtgärd 
är önskvärd om de som vinner på 
åtgärden kan kompensera förlorarna 
och ändå uppleva en förbättring – då 
är det en samhällsekonomiskt lönsam 
åtgärd (Vägverket 1997).

AVGRÄNSNINGAR

Vi upptäckte tidigt att vägavgifter är ett 
kontroversiellt och omtalat ämne. Det 
skrivs flitigt i tidningar och det finns 
många starka åsikter om dess vara 
eller icke vara. På grund av tidsbrist 
kommer vi inte att gå djupare in på alla 
delar som påverkas av ett eventuellt 
införande av vägavgifter i Göteborg. 
En stor omvälvning av trafikarbetet 
innebär stora omkostnader och effekter 
för hela samhället vad gäller både 
handel, boende och rörelsemönster 
mm. De områden som vi vet behöver 
behandlas i en komplett strategi men 
som vi valt att inte fördjupa oss i/ta 
med i arbetet är bl.a.

Fysiska barriäreffekter-  i form 
av teknisk utrustning på plats. 

Administrativa frågor - om 
genomförande mm.

Kostnader och ekonomiska - 
effekter.

Miljö- och hälsoeffekter-  
berörs i arbetet till viss 
del, men inga djupare 
utredningar har gjorts. Detta 
innefattar både luftkvalitet 
och hälsoeffekter, vilka båda 
omfattar stora områden 
och kräver väl genomförda 
uträkningar och analyser. 

De - juridiska aspekterna i 
form av lagar och regler för ett 
eventuellt införande.

Skatterättsliga frågor.- 
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PRAKTISKA EXEMPEL

Singapore

Singapore är ett örike i södra asien 
där mer än hälften av ytan är tätorts-
område. Landet har sedan andra 
världskriget haft en av världens 
snabbast växande ekonomier.

1975 införde Singapore det som 
idag betraktas som världens första 
vägavgiftssystem – Area Licensing 
System. Avgiftsområdet omfattade 
5km2 av centrala Singapore och det 
ursprungliga systemet innebar att alla 
bilar som körde in i avgiftsområdet 
mellan klockan 07.30 och 10.30 var 
tvungna att visa upp ett tillstånds-
märke. Syftet med avgifterna var att 
åstadkomma ett jämnare trafikflöde 
genom att minska trafikvolymerna 
på motorvägarna i innerstaden, inte 
att uppnå miljöeffekter eller generera 
pengar till investeringar. 

1998 utvecklades systemet till ett 
elektroniskt system och täcker nu 
förutom en större avgiftszon även 
en stor del av öns motorvägsnät. 
Avgiftsperioden innefattar nu vardagar 
från 07.30 till 19.00 och avgifterna 
varierar under dagen så att kostnaden 
är som högst när trafikbelastningen 
är som störst. Fortfarande är syftet 
att trafiken ska flyta på och minska 
trängseln på motorvägarna i staden 
(Naturvårdsverket 2003).

Norge

I Norge är vägavgifter ingenting 
ovanligt, dess topografi med fjordar och 
berg har gjort att utbyggnaden av väg- 
och kollektivtrafiken varit kostsam och 
komplicerad. Avgiftsbelagda färjeleder 
har utgjort en effektiv del i vägsystemet 
och när dessa ersatts av broar och 
tunnlar har det blivit naturligt att 
fortsätta betala. 

Sedan 1963 har det funnits en lag-
stiftning som gör det möjligt att ta 
ut avgifter på allmänna vägar under 
förutsättning att medlen används 
till bestämda och överenskomna 
investeringsprogram främst avseende 
nya vägar som kan nyttjas av 
de betalande bilisterna. När 
investeringsprogrammet är komplett 
ska avgifterna tas bort. 

Med den befintliga lagstiftningen 
finns det inte möjlighet att använda 
vägavgifter som trafikstyrmedel men 
det finns lagförslag som skulle tillåta 
vägavgifter med- miljöförbättringar 
som huvudsyfte. I nuläget är syftet 
med de sk. ”bompengeringene” inte 
att minska bilismen, utan tvärtom 
upprätthålla de befintliga trafikflödena 
för att det ska kunna vara en 
framgångsrik finansieringskälla. 

Bergen var den första norska staden 
att införa vägavgifter 1986, sedan 
har även Trondheim och Oslo infört 
Bompeng. Avgiften varierar mellan 
5-13 NOK vilket är en relativt låg 
avgift som medför att minskningen 
i trafiken varierar mellan 0-10% 
(Naturvårdsverket 2003). 

Källa: Vägverket
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Progress Göteborg

Mellan åren 2000 och 2004 
ingick Göteborg i ett europeiskt 
forskningsprojekt kring vägavgifter, 
kallat PROGRESS – Pricing ROad use 
for Greater Responsibility, Efficiency 
and Sustanability in citieS. I projektet 
deltog sju andra städer; Köpenhamn, 
Helsingfors, Bristol, Edinburgh, Genua, 
Rom och Trondheim. De övergripande 
målen med projektet var att få 
kunskap om den sociala och politiska 
acceptansen kring vägavgifter och hur 
effektiva systemen är för att nå sociala 
och transportpolitiska mål. Enda sättet 
att få svar på sådana frågor är genom 
övergripande, verkligt genomförda 
projekt (Competitive and Sustainable 
Growth Programme 2004).

Tanken från början var att ca 500 
testförare skulle ingå i projektet mellan 
2002 och 2003, men i slutändan 
deltog 135 testförare bland pendlare 
till citykärnan i Göteborg. De fick en 
försöksutrustning installerad i sina 
bilar och en summa pengar, beräknad 
på tidigare körbeteende, att betala 
avgifterna med. De pengar som var 
över när försöket var slut fick förarna 
behålla. 

Testförarnas och allmänhetens 
attityder och reaktioner utvärderades 
etappvis under hela försöket, 
resmönster kartlades och prognoser 
gjordes för att bedöma konsekvenserna 
på längre sikt. 

Testet innehöll två olika avgifts-
strukturer; 

- Trängsel tog ut kilometeravgifter 
på vardagar under morgonens 
rusningstimmar, 07:30-08:30 på 
infartsvägar och gator i de centrala 
delarna av Göteborg. Syftet var att i 

första hand reducera trängseln. Det 
fick till följd att många förare valde en 
annan tidpunkt att resa på och trafiken 
under rusningstimmarna minskade 
med ca 15%. 

- Miljö var en lägre avgift som togs 
ut hela dygnet och under veckans 
alla dagar. Främsta syftet var att 
förbättra miljön, minska biltrafiken 
i- innerstaden och stimulera byte till 
kollektivtrafik. Göteborg delades in 
i tre zoner där en kilometerbaserad 
avgift betalades beroende på i vilken 
zon man befann sig. Det minskade 
bilresandet med knappt 10% per 
dygn, men framför allt så minskade de 
långa bilresorna. Testförarna valde att 
samåka eller att cykla och arbetsresorna 
gick i stor utsträckning över till andra 
färdmedel. 

Den allmänna -uppfattningen i 
Göteborg vid tiden för försöket var 
att bilköerna inte uppfattades som 
särskilt besvärliga, vilket påverkade 
synen på behovet av vägavgifter och 
deras utformning. Efter projektet 
sammanfattades den allmänna 
uppfattningen från att vara svagt 
negativ till neutral. Det positiva utfallet 
beror till stor del på att projektörerna 
lyckades förmedla budskapet om att 
Progress var ett forskningsprojekt 
utan koppling till politiska beslut eller 
praktiskt genomförande. Dessutom 
gynnades projektet av det faktum att 
London införde trängselavgifter och 
att regeringen vid samma tidpunkt 
tog beslutet att driftsätta försöket med 
trängselavgifter i Stockholm (Transek 
AB, Sweco VBB AB 2004).
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Betalstation i Ropsten, Stockholm 
Källa: Forsberg

London

Storbritannien

I Storbritannien har vägavgifter 
diskuterats sedan 60-talet då det 
rapporterades att vägavgifter kunde 
lösa trängselproblemen i tätorter. 
Sedan dess har trängseln blivit ett 
växande problem och entusiasmen 
för vägavgifter har varierat. Dock 
var det inte förrän 1997, i och med 
regeringsskifte från Conservative till 
Labour som vägavgiftsfrågan fick 
förnyad kraft. (Naturvårdsverket 
2003)

London är en världshuvudstad med 
ca 7,5 miljoner invånare. Det senaste 
decenniets ökning i population, 
ekonomisk tillväxt och ökad turism har 
lett till ökad efterfrågan på hus, kontor, 
arbetskraft och inte minst transport. 
Kapaciteten och kvaliteten på Londons 
transportsystem däremot har under 
samma period fallit långt under vad 
ekonomin och invånarna behöver.

För att London ska bli en ledande håll- 
bar världsstad har transportstrategin 
från 2003 som mål att bl.a. 
öka kapaciteten, pålitligheten, 
effektiviteten, kvaliteten och 
integreringen mellan olika transport-
slag. Några av -huvudmålen i 
strategin är att minska trängseln 
samt att förbättra bussystemet och 
tunnelbanan både vad det gäller 
kapacitet och säkerhet. Trafikstrategin 
från 2003 innebar också införande av 
trängselavgifter som trädde i kraft i 
februari 2003. 

Avgiften är nu uppe i £8 per dag 
och tas ut mellan 7.00 och 18.00 
Inkomsterna ska användas till 
förbättringar främst i bussystemet 
samt bidra till nya tunnelbane- 
spårvagn- och pendeltågslinjer. Syftet 
är att minska trängseln tillsammans 
med ekonomiska och miljömässiga 
förbättringar (Transport for London 
2007). (Läs mer om Londons avgifts-

system på sidorna 37-38.)

Stockholm

Med syftet att minska trängseln, öka 
framkomligheten och förbättra miljön 
genomfördes Stockholmsförsöket 
den 22 augusti 2005 till 31 juli 2006. 
Förutom utökad kollektivtrafik och fler 
infartsparkeringar innebar försöket 
även en trängselskatt som provades 
under 6 månader (Stockholms Stad, 
Vägverket & SL 2006). 

Riksdagen- beslutade 2007 att åter-
införa trängselskatt i Stockholm 
från och med den 1 juli -(men i och 
med att juli är en avgiftsfri månad 
började systemet gälla 1 augusti 2007).  
18 betalstationer finns uppsatta runt 
stadskärnan och en skatt tas ut för 
alla svenskregistrerade bilar som körs 
in och ut ur Stockholms innerstad, 
måndag till fredag mellan klockan 
06.30 och 18.29 (trafiken.nu 2007). 
(Läs mer om trängselskatt i Stockholm 
på sida 43.)
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Grand’ Rue eller Strossenstrasse , nu bilfri gata 
i Strasbourg. Källa: Bjerkemo Konsult

EXEMPEL PÅ SAMVERKANDE 
TRAFIKSTRATEGIER

Strasbourg

I Strasbourg, i Frankrikes nordöstra 
del har man sedan 1989 arbetat med 
alternativa transportstrategier för att 
hantera trafikstockningar och utsläpp 
samt för att begränsa den ökande 
biltrafiken i staden. Strategin har som 
syfte att; 

stärka hållbara färdsätt - 
som kollektiv-, gång- och 
cykeltrafik 

begränsa biltillväxten  - 

reducera bilanvändandet och - 
parkering.

Med den typ av ”positive 
discrimination” de utvecklat skapas 
kvaliteter i stadsutvecklingen. 
Grundtanken är att transport- och 
stadsutvecklingsstrategin består av 
många samverkande åtgärder som 
stärker varandra.  Satsningar på 
spårvagn, ökade ytor för fotgängare 
och cyklister, genomfartstrafik i kanten 
av centrum samt sänkta hastigheter i 
city. Numera är city även en bilfri zon 
(undantaget boende och nyttotrafik).  
Pendlarparkeringar är konsekvent 
placerade vid motorvägsavfarter och 
trafikleder och parkeringsbiljetten 
gäller som biljett på spårvagnen hela 
dagen för både förare och passagerare 
(Bjerkemo 2006). 

Det goda resultatet i Strasbourg har 
nåtts genom att alla åtgärder samverkat 
och stärkt varandra. Uppdelat var för 
sig hade de inte fått samma effekt. 
Kollektivtrafikåkandet i staden har 
ökat med 30% sedan strategin infördes, 
och man använder sig kontinuerligt 
av selektiv marknadsföring för att 
nå ut till nya kundgrupper och öka 
kundlojaliteten. Vinnarna i systemet 
är de som bor och vistas i staden. 
Strategierna har gett mer friytor, 
mindre buller och avgaser, en säkrare 
och mer hållbar stadsmiljö, högre 
livskvalitet och ökade förutsättningar 
för stadsutveckling. Dessutom är det 
tveksamt om ens bilisterna förlorat på 
att ha blivit bortprioriterade. Nu kan 
de vara säkra på att komma fram om 
de måste köra bil i centrum och har fått 
bra alternativ för dagliga resor utan 
köer (Vägverket 2006).  

Straedet i Köpenhamn 
Källa: Bjerkemo Konsult



25

TEORETISKT UNDERLAG - UTREDNING - FÖRSLAG
Zürich

Zürich presenterade i juni 2005 en 
samlad transportstrategi för staden. 
Förutom en stark koppling till 
övergripande mål för staden i helhet 
har även tydliga inriktningsmål och 
delstrategier satts upp med detaljerade 
genomförandesteg. De centrala 
punkterna i transportstrategin är;

att förbättra kollektivtrafiken, - 
behålla och stärka dess 
attraktivitet

trafikledning med - 
hjälp av ett dynamiskt 
trafikkontrollsystem

att parkeringsstrategierna - 
ska ge effektivt stöd till 
transportpolicyn

bra boendemiljöer med - 
30-zoner och gårdsgator i 
hela staden

fotgängarzoner i - 
centrumområden

att fotgängare ska betraktas - 
som ett eget transportslag

mjuka åtgärder i form av - 
information & rådgivning

att en nätverkskultur finns - 
bland förvaltningarna.

De olika punkterna uppnås genom 
olika samverkande åtgärder som att 
kollektivresan alltid är inkluderad 
i priset till större sport- och 
kulturevenemang mm. Sedan 1979 
har kollektivtrafiken i staden getts 
första prioritet i konflikter med 
andra trafikslag och sedan-- 1989 
ges även fotgängare och cyklister 
andrahandsprioritet. 

Kollektivtrafikens förstahandsprioritet 
visar sig bl.a. genom förtur i 
trafiksignaler. -De får alltid grönt 
ljus när de behöver och ”grönvåg” i 
samordnade signaler. Inom staden 
är turintervallet 6-8 minuter för 
kollektivtrafiken med ett gångavstånd 
på mindre än 300m till närmsta 
hållplats. 

Lokalmiljön prioriteras genom 
30-zoner, kvartersgator och gårdsgator 
där gaturummet görs om till ytor där 
lek, spel och vistelse är det primära. 
Dessutom har man- tagit tag i det 
faktum att fritidsresor utgör en större 
andel än resorna mellan bostaden 
och arbetet, genom att skapa en 
attraktiv stadsmiljö för gång- och 
cykel, rekreation och fritid (Vägverket 
2006).

Köpenhamn

I Köpenhamn har man 
använt sig av BAST-principen 
(stationsnärhetsprincipen) sedan 1989 
då en lokaliseringsstrategi fastlades i 
och med regionplanens godkännande. 
Stationsnärhetspolitiken grundar sig i 
fingerplanen från 1947 med mål som 
att;

Säkra resmöjligheter och - 
tillgänglighet till centrala 
stadsfunktioner.

Behålla grönkilar i - 
bebyggelsen för jordbruk, 
rekreation och friluftsliv.

Begränsa onödig - 
markkonsumtion.

Främja överflyttning från bil - 
till kollektivtrafik.

Avlasta vägnätet, minska - 
trängsel och säkra 
framkomligheten

Begränsa transporternas - 
miljöeffekter

Förbättra kollektivtrafikens - 
ekonomi

Att lägga service och arbetsplatser i 
närheten av stationer har gett effekter 
i samordnat rörelsemönster- så väl 
som en ökad tillgänglighet. Efter en 
utredning som gjorts i Köpenhamn 
under 2002 konstaterades att 
stationsnärheten gett ytterligare 
effekter så som minskat tryck mot 
stads/regioncentrum, ett bättre 
utnyttjande av infrastrukturen, ca 
10km mindre bilkörning per dygn och 
anställd och ca 5km mindre bilkörning 
per dygn och boende. 

För att en sådan strategi ska fungera 
fullt ut och få de effekter som förväntas 
krävs goda gång- och cykelvägar till 
stationerna och centrumområdet. 
Dessutom kan effekten förstärkas 
ytterligare med samordnade 
parkeringsrestriktioner som t.ex. höjda 
parkeringsavgifter. 

Köpenhamns utveckling tyder på 
att ett rätt utformat samspel mellan 
bebyggelse och trafiksystem är otroligt 
viktigt och kan ge stora effekter på 
bilanvändning och biltrafikarbete. En 
reduktion på 30-50% biltrafikarbete i 
jämförelse med icke stationsnära lägen 
är möjlig, men det kräver en långsiktig, 
medveten och samordnad planering 
(Vägverket 2006).
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Eslövs kommun

År 2004 var Eslöv en av 10 
pilotkommuner som provade 
planeringsverktyget TRAST. Syftet 
var att ta fram en heltäckande 
trafikstrategi som tydligt visade 
önskvärd inriktning och utveckling 
av trafiken och trafiksystemet. 
År 2015 sattes upp som mål för 
strategin. En- nulägesbeskrivning 
med trafikräkningar, utredningar och 
enkäter lade grunden för de mål som 
sattes upp och som innebär;

Öka stadens täthet där så - 
är möjligt utan att andra 
stadskvalitéer försämras.

Stödja stationens roll som - 
en viktig knutpunkt och som 
resandecentrum.

Satsning på gestaltning av - 
såväl nya områden som äldre 
miljöer, stadens förbifart och 
entréer.

Anpassa ny bebyggelse och - 
trafiksystem till stadens 
småskaliga karaktär. 

Trafikstrategin består av flera 
delstrategier som har tydlig koppling 
till de uppsatta målen och vars syfte 
är att slå fast viktiga principer och 
förhållningssätt som ska kunna vara 
vägledande. Utifrån delstrategierna 
kan sedan handlingsplaner och 
åtgärdsprogram tas fram.

Förutom de ovan angivna målen har 
flertalet mål satts upp för att främja en 
hållbar trafikutveckling med minskat 
bilberoende; 

öka tillgängligheten för alla- 

öka tryggheten relaterat till - 
trafikmiljön 

förbättra trafiksäkerheten- 

minska trafikens - 
miljöpåverkan. 

Först när trafikstrategin förankrats 
och beslutats behöver strategin 
förverkligas genom åtgärder i befintlig 
verksamhet så väl som i nya projekt. 
I slutet av trafikstrategin ges förslag 
på hur genomförandet ska gå till. 
För att lyckas med det som beskrivs 
i varje delstrategi behövs en stegvis 
riktning mot vision och mål där många 
aktörer såväl inom som utanför den 
kommunala organisationen görs 
delaktiga (Eslövs kommun 2006). 
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DEBATT
Vägavgifter är inte bara aktuellt i 
Europa, i april år 2007 presenterade 
New Yorks borgmästare Michael 
Bloomberg sina planer på att införa 
liknande trängselavgifter som finns i 
London, i Manhattans mest trafikerade 
delar. Förslaget presenterades på 
Earth Day, och syftet sades vara 
att göra New York till en ljusare, 
hälsosammare och mer ekonomisk 
blomstrande stad. Bloomberg menar 
att klimatförändringarna inte lämnar 
något alternativ och att det är dags 
att handla istället för att debattera 
(Guardian Unlimited 2007).

Uttag av avgifter för användning av 
infrastruktur blir allt vanligare i EU, 
som exempelvis trängselavgifter i 
London och motorvägsavgifter i bl.a. 
Tyskland. I enlighet med ett nytt EU-
direktiv som antagits om vägavgifter 
är tanken att kommissionen under 
2008 ska presentera en allmänt 
tillämplig och lättförståelig modell för 
uppskattning av externa kostnader. I 
samband med denna process kommer 
man att undersöka hur intelligenta 
avgiftssystem kan bidra till att optimera 
transportmönster och därigenom 
skapa situationer som alla vinner på 
(Europeiska kommissionen 2006:1).

Källa: Vägverket



“Eftersom Göteborg är centrum för industri, internationell handel och 
transport kommer staden alltid vara beroende av en väl utvecklad 

infrastruktur”
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UTREDNING
Denna andra del av uppsatsen innefattar utförliga analyser av Göteborg, London och Stockholm. Städerna beskrivs utifrån 
bl.a. stadskaraktär och statistik och de skillnader och likheter som vi ansett viktiga att belysa, har vi valt att lyfta fram i 
en matris. Dessutom har Londons och Stockholms vägavgiftssystem analyseras utifrån syfte och uppnådda resultat. Även 
denna analys har vi valt att redovisa som en matris, där vi dragit slutsatser för vad som skulle passa för Göteborg.

Trafalgar square, London
Stockholms Stadshus
Källa: ForsbergKungsportsplatsen, Göteborg
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GÖTEBORG
Stadens struktur

Göteborg är Sveriges andra största 
stad med ca 500,000 invånare på 
en yta om ca 200km2 (Wikipedia 
2007). Bebyggelseutvecklingen i 
Göteborg har skett mestadels längs 
med dalgångarna in mot centrum, 
vilket lämnat stora mellanliggande 
områden obebyggda. Detta har gjort 
att Göteborg är relativt glesbebyggt 
jämfört med andra storstadsområden 
i Sverige som Stockholm och Malmö 
(Vägverket 2002).

Staden avgränsas i väster av havet, E6 
går i nord-sydlig riktning rakt igenom 
Göteborg och E20 från inlandet 
sammanbinds med E6 i staden. Dessa 
stora trafikleder tillsammans med 
E45 gör Göteborg till ett betydelsefullt 
transportnav i Västsverige (Alnemar. E 
& Gasslander. O 2006). Göta älv delar 
staden i två delar och över älven går fyra 
passager, Götaälvbron, Älvsborgsbron, 
Angeredsbron och Tingstadstunneln 
(Vägverket 2001). 

Göteborgs stadsstruktur med bostads-
områden i förorter, arbetsplatser inom 
tätorten och handelsområden i perifera 
områden skapar omfattande resbehov. 
Den glesa bebyggelsen ställer höga 
krav på effektiva transporter för 
att regionen ska kunna fortsätta att 
utvecklas, men ger även möjligheter 
att med hjälp av god samhällsplanering 
skapa ny, förtätad bebyggelse och en 
anpassad infrastruktur med syftet att 
effektivisera transporterna (Vägverket 
2002). 

I Göteborgsregionen bor ca 900,000 
invånare och både staden och regionen 
visar på en stadig befolkningsökning 
med ca 1%. Inom Göteborgs stad fanns 
det år 1998, ca 390,000 sysselsatta och 
Göteborgs arbetsmarknadsområde 
svarade för nästan 10% av Sveriges 
bruttonationalprodukt (BNP)----------- 
(Vägverket 2001).  

De senaste 20 åren har 75% av 
regionens nya arbetstillfällen 
tillkommit i Göteborgs kommun, 
medan 75% av all nybebyggelse har 
skett i kranskommunerna. Trenden är 
att allt fler som arbetar i Göteborg bor 
i kranskommunerna vilket förstärker 
bilberoendet i regionen (Transek AB, 
Sweco VBB AB 2004). Göteborg har en 
växande arbetsmarknad och är kärnan i 
en expansiv region. Det visar sig tydligt 
i prognoser som säger att regionen 
förväntas omfatta en halv miljon fler 
invånare år 2015 (Vägverket 2007). 

Trafiken

Inom Göteborgsregionen genomförs 
varje vardagsdygn ca 2 miljoner resor. 
50% sker med bil, medan endast 
25% sker till fots eller med cykel 
och mindre än 20% av resorna görs 
med kollektivtrafik (Göteborgs Stad 
2006:1). 

Göteborgs kommun har lägst biltäthet 
av alla kommuner i hela landet, med 
357 bilar per 1000 invånare. Det finns 
omkring 175,000 registrerade bilar i 
Göteborg, men det är betydligt fler som 
rör sig på stadens vägar (Göteborgs 
Stad 2007).  

33% av alla resor som sker är arbets- 
resor. Av dem görs 64% med bil och i 9 
av 10 fall sitter föraren ensam i bilen.  

Göteborgs lokalisering i Europa

Älvsborgsbron
Källa: Vägverket

Flygbild över Tingstadstunneln
Källa: Vägverket
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Enligt resvaneundersökningar som 
gjorts har Göteborg en inpendling 
på 65,000 personer per dygn varav 
endast 17% sker med kollektivtrafik. 
Utpendlingen ligger på 25,000 
personer och inompendlingen på 
136,000. De flesta resor som görs inom 
staden är kortare än 6km och hälften 
av dessa görs med bil (Göteborgs Stad, 
Vägverket et al 2007). 

Under ett vardagsdygn passerar 
335,000 personer gränssnittet för 
Göteborgs tätort (2002) och av 
dessa åker endast 17% kollektivt 
medan resterande väljer bilen. 
Väg- och Trafikinstitutet (VTI) 
har gjort beräkningar som tyder 
på en trafikökning på 75% mellan 
1997-2025.

Restidsundersökningar har visat att 
det tar minst 1,5 gånger så lång tid 
att resa med kollektivtrafiken från 
angränsande områden in till city än 
vad det tar med bilen. För staden som 
helhet tar resan i genomsnitt dubbelt 
så lång tid. Även för de korta resorna, 
kortare än 5km, används bilen i 36% av 
fallen (Göteborgs Stad Trafikkontoret 
2007).

Problem och risker

En stor bidragande faktor till 
Göteborgs trafikmängd är hamnen 
som är nordens ledande hamn, samt 
verksamhetsområden på Hisingen 
som t.ex. Volvo. 

Den mest trafikerade sträckan i 
huvudvägnätet ligger i anslutning 
till Tingstadstunneln. Här vävs trafik 
från flera anslutande leder norr- och 
söderifrån samman till tre körfält i 
vardera riktningen. Tingstadstunneln 
nådde kapacitetstaket på 8000 fordon 
per timma redan 1972 och sedan 1986 

har antalet bilar varit konstant med 
dryga 100,000 fordon per dygn. År 
2001 beräknades kostnaderna för 
väntetider i trafikköer vid Tingstads-
tunneln och anslutande leder vara 
minst 120 miljoner kr per år. Även 
andra  centrala sträckor i staden har 
nått sina kapacitetstak. Följden blir 
köer, förseningar, dyrare transporter, 
val av alternativa längre vägar, 
föroreningar, fler trafikolyckor och 
negativa effekter för busstrafiken vars 
hastighet påverkas av trängsel. 

Den största delen av trafikökningen 
består av pendlingstrafik på morgon 
och eftermiddag, vilken i första 
hand koncentreras till infartslederna 
(Vägverket 2001).  En trafiksimulering 
som gjordes i början av 2000-talet 
visade att om trafiken fortsätter att 
öka med 2% per år, kommer det 
inom en snar framtid resultera i köer 
ca 4 timmar per dag med näst intill 
stillastående trafik (Vägverket 2001).

Trängseln har lett till att bl.a. företag 
tvingats införa flextid på grund av 
trafikproblemen vid passage av 
Göta älv. Bostadsort övervägs vid 
personalrekrytering och extern 
mötesverksamhet avstås före klockan 
10 och ofta väljs andra_ längre vägar 
som alternativ till Tingstadstunneln. 
”Just in time-transporter” måste 
planeras med rejält tilltagna tids-
marginaler, arbetspendlare tvingas 
till längre restider för att vara på 
arbetsplatsen i tid, flygresenärer 
från Hisingen får räkna med längre 
restider till Landvetter flygplats liksom 
resenärer med Stena Lines färjor 
(Vägverket 2001).

Källa: Vägverket
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En förvärrad trafiksituation i 
Göteborgsregionen kan komma 
att påverka regionens utvecklings-
möjligheter negativt. Företag kan 
komma att välja andra etableringsorter 
och huvudkontoren kan komma att 
lämna Göteborg. Näringslivet riskerar 
att stagnera vilket får negativa följder 
för Göteborgs roll som nordiskt 
transportcentrum. (Vägverket 2002).

På de stora infartslederna står buss-
trafiken för hälften av kollektivtrafik-
resandet. För att busstrafiken ska 
kunna utvecklas på dessa sträckor 
krävs kortare restider vilket bland 
annat nås genom fysiska åtgärder som 
busskörfält. Dessa busskörfält främjar 
även samåkning genom att de tillåter 
bilar med två personer eller fler att 
nyttja filen (Vägverket 2001).

Fler utbyggnadsprojekt planeras och 
genomförs i Göteborg, men trots det 
antas den generella trafikökningen 
orsaka fortsatta trängselproblem. 
Utbyggnad och förbättringar av 
vägnätet är inte en långsiktigt hållbar 
lösning (Transek AB, Sweco VBB AB 
2004).

Intressant fakta är att ungefär hälften 
av alla bilresor som sker inom 
Göteborgs tätort är kortare än 5km och 
har en genomsnittshastighet på knappt 
30km/h. Tillsammans med tiden för 
att leta upp en parkeringsplats skulle 
det gå snabbare att cykla samma 
sträcka i behaglig takt. Antalet bilresor 
inom tätorten skulle minska med ca 
30% om alla resor under 2km ersattes 
med gång- cykel eller kollektivtrafik 
(Göteborgs Stad Trafikkontoret 2007).

VÄGAVGIFTSHISTORIA

Vägavgifter kom för första gången 
på tal i Göteborg i samband med 
Storstadsöverenskommelserna 1990. 
Dessa gällde Stockholm, Malmö 
samt Göteborg och syftade till 
att träffa överenskommelser om 
vilka åtgärder som skulle vidtas i 
regionerna för att förbättra miljö-
situationen, öka tillgängligheten 
och skapa bättre förutsättningar för 
utveckling i storstadsregionerna. 
Efter lite omarbetningar kom 
Göteborgsöverenskommelsen 1993, 
vilken omfattade investeringar 
i trafikleder och kollektivtrafik-
anläggningar på drygt 9 miljarder 
kr med syfte att huvudvägnätet i 
Göteborg skulle fungera under en 
överblickbar framtid (15-20 år). 
Dessa investeringar skulle finansieras 
med _statliga och kommunala medel 
samt med avgifter för biltrafiken 
genom vägtullar. Intentionen var 
enligt Storstadsöverenskommelsen 
att finansieringen skulle göras av dem 
som utnyttjar vägobjekten i fråga. 

Trafikkontoret i Göteborgs stad 
hade innan överenskommelsen 
antagits, studerat och utvärderat 
olika vägtullsalternativ. Det slut-
giltiga förslaget blev en inre 
zon som kompletterades med 
regional fordonsskatt. Man antog 
att människor skulle ha större 
förståelse för att betala för att få  
köra i Göteborgs centrala delar  
snarare än i de mer perifera 
områdena som ett förslag med 
en yttre zon omfattade 
(Kommunikationsdepartementet___  
1995).

Arbetspendling med bil in till Göteborg kl 06-11
Källa: Vägverket

Yttre och inre zon i Göteborgsöverenskommelsen
Källa: Vägverket
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SLUTSATSER AV PROGRESS 

I och med Progress-försöket gjordes 
utvärderingar och undersökningar. Det 
som uppfattades som det allvarligaste 
trafikproblemet i Göteborg var 
restiderna med kollektivtrafik tätt följt 
av oron för miljöfarliga utsläpp från 
trafiken. Den allmänna uppfattningen 
var att mer attraktiv kollektivtrafik 
är effektivast för att förbättra 
trafiksituationen, vilket följdes av 
nya bilvägar och bättre gång- och 
cykelvägar. 

Det visade sig att acceptansen för 
vägavgifter är störst om det kombineras 
med lägre bensin- och fordonsskatter.
Då den enskilde individen inte 
behöver bli nettoförlorare, samt 
om luftmiljön och kollektivtrafiken 
förbättras. Undersökningarna tydde 
på att 70% av Göteborgarna accepterar 
vägavgifter om det görs tydligt att olika 
förbättringar därmed kan genomföras. 
Acceptansen ökar helt enkelt om de 
grupper som upplever sig förlora på 
systemet kompenseras. 

Progress visade att en majoritet 
föredrog styrande avgifter, dvs. avgifter 
som syftar till att minska trängseln, 
framför avgifter på nybyggda vägar. 
Dessutom föredrog de flesta en högre 
avgift under en viss tid av dygnet istället 
för en lägre under dygnets alla timmar. 
Flertalet ansåg att intäkterna bör gå 
till att förbättra vägsystemet, därefter 
investeringar i bättre kollektivtrafik 
och bättre miljö (Transek AB, Sweco 
VBB AB 2004).

När Dennispaketet (storstads- 
överenskommelsen för Stockholm) 
föll 1997  (se sid 42) förklarade 
regeringen att man inte avsåg att 
fullfölja vägtullslagstiftningen. 
Förutom det så var orsakerna till 
att Göteborgsöverenskommelsen 
inte realiserades, att de regionala 
företrädarna inte längre accepterade 
den. Därmed fanns inte någon 
grund för Göteborg att gå vidare 
med konkreta förslag till vägavgifter. 
(Naturvårdsverket 2002/03)

Idéerna om vägavgifter blåstes till 
liv igen då Stockholm beslöt att 
införa Stockholmsförsöket, vilket fick 
Göteborg att bestämma sig för att 
ingå i projektet Progress (Transek AB, 
Sweco VBB AB 2004).

AKTUELLA ÅTGÄRDER FÖR ETT 
HÅLLBART RESANDE

I Göteborgsregionen ansvarar 
Trafikkontoret, Västtrafik och 
Vägverket för planeringen av diverse 
samverkansprojekt inom aktivt 
trafikantstöd. Detta innebär att det  
byggs upp tjänster och informations-
kanaler för att påverka trafikanternas 
resbeteende och minska ensam-
resandet med bil. Det övergripande 
målet är att minska den förväntade 
biltrafikökningen, utan att för den 
sakens skull begränsa trafikanternas 
rörlighet. Arbetet sker på tre 
fokusområden;

1 - Minska resbehov

Utveckla möjligheterna att välja att inte 
resa, genom förändring av arbetsresor, 
tjänsteresor, jobba hemifrån mm. 
Samordning av information i en 
gemensam trafikportal där både 
privatpersoner och företag kan få 
information om olika möjligheter.

2 - Minska ensamåkandet i bil

Initiera åtgärder som gör det mer 
attraktivt och lättare att gå, cykla eller 
åka kollektivt, informationstjänster 
som ökar trafikanternas kunskap. 
Realtidsinformation som gör det 
enkelt att planera sin resa och välja det 
för tillfället mest lämpliga färdsättet.

3 - Styra och leda trafiken

Informera bilister om aktuell 
trafiksituation både före och under 
resans gång för att på det sättet 
kunna utnyttja kapaciteten optimalt. 
På huvudvägnäten handlar det om 
att mildra effekterna av hög trafik- 
intensitet och förbättrad 
incidenthantering.
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För att underlätta för den ökande 
biltrafiken har Vägverket infört 
ett system för vägtrafikledning. 
Dess syfte är att med hjälp av nya 
informationssystem som t.ex. 
omställbara meddelandeskyltar och 
vägmärken, begränsa konsekvenserna 
av incidenter och trängsel på 
huvudvägnätet. Informationssystemet 
gör det möjligt för trafikanten att 
planera sin resa i tid och även välja 
transportslag (Vägverket 2001). 

Sedan 2005 har Trafikkontoret i 
Göteborg tillsammans med Göteborgs 
Stad arbetat med olika kampanjer 
för att förbättra arbetarnas resvanor 
i kommunen. Bl.a. har 120-130,000 
hushåll inom Göteborg kontaktats 
och fått information och hjälp med att 
ändra sina resvanor (Göteborgs Stad 
2005). 

Under Europeiska Mobilitetsveckan 
i september 2007 hölls en kampanj 
med namnet ”Vilken dag kan du ställa 
bilen?” Det resulterade i att ca 10,000 
som annars åker bil till arbetet, under 
en vecka tillsammans sparade 2 varvs 
bilkörning runt jorden (Göteborgs 
Stad 2007).

Intelligent trafikinformation
Källa: Vägverket

Under hösten 2001 utfördes på några 
delar av E6:an, åtgärder för att förbättra 
framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Bl.a. infördes ett kövarningssystem i 
form av skyltar som tänds och släcks 
beroende på hur stor trafikmängden 
är. Det har visat sig att antalet 
upphinnandeolyckor på sträckan har 
minskat från ~0,7 olyckor/månad 
till ~0,4. Alltså en minskning med 
40%, men hur mycket av det som kan 
tillskrivas- kövarningssystemet -är 
svårt att avgöra (Vägverket 2005).

I Göteborgs-Posten den 22 oktober 
2006 stod det att läsa om pågående, 
planerade eller önskvärda projekt 
för förbättringar av trafiksituationen 
i Göteborg. Bl. a. nämndes flera 
vägprojekt där nya älvförbindelser 
behandlades i form av en ny bro 
som ersättning för Götaälvbron 
samt en ny tunnel, vilka båda 
planeras till omkring 2010-talet. 
Flera järnvägssatsningar nämndes 
också på planerings och önskelistan 
för att öka Göteborgsregionens 
attraktionskraft med en större in- 
och utpendlingsomnejd. Dessutom 
planeras utbyggnad av spårvägarna 
för att höja spårvagnarnas roll som 

främsta kollektivtransportmedel.  
Realtidsinformation

2 varvs bilkörning runt jorden motsvarar ca 10,000 
liter förbrukad bensin
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Trafiken
Londons stadsstruktur beror till stor 
del på den kraftiga tillväxt som skedde 
under 1800-talet då utvecklingen 
skedde i radiella korridorer utmed 
järnvägsnätet. Järnvägarna går till ett 
dussin olika stationer inne i centrala 
London där även tunnelbanan finns. 
Londons tunnelbanesystem är världens 
äldsta (invigd 1863) och är en av de 
längsta med över 400km dubbelspår.  
 
 
 
 

Biltrafiken i London utgörs av ett 
flertal motorvägar som leder in till 
staden vilka binds ihop av en ringväg 
belägen strax utanför Greater Londons 
gräns (Nationalencyklopedin 2007).  
 
 
 
 

Till centrala London kommer under 
vardagens rusningstimmar ca en miljon 
pendlare, varav de flesta åker kollektivt. 
2004 svarade kollektivtrafiken för ca 
36% av transporterna inom centrala 
London, en siffra som ökat sedan 
1999. Bussresandet var det som ökat 
mest med 37% jämfört med 1999 vilket 
innebar ca 4,8 miljoner resor per dag.  
 
 

Inpendlingen från Greater London 
området är ca 731,000 och ut-
pendlingen ca 331,000 (2005). Ca 
60% av Londons hushåll har tillgång 
till bil och med ett totalt antal bilar 
på ca 2,5 miljoner ger  det utslaget 
på hela befolkningen, ett bilinnehav 
på ca 33%. När det gäller luftkvalitet 
och föroreningar i Centrala London 
ligger värden för föroreningar på 
gränsen inom vissa områden och över 
rekommenderade värden på andra 
områden (National Statistics 2007).

Londons lokalisering i Europa

LONDON
Stadens struktur
London är Europas mest befolkade 
storstad med ett invånarantal på 
ca 7,5 miljoner (2006) och med 
närområden inräknat mellan 12-14 
miljoner (National statistics 2007). 
London räknas till en ledande 
världshuvudstad och är ett stort 
turist- och transportcentrum med 5 
internationella flygplatser och en stor 
hamn.
 
 

London (Greater London) har en 
areal på drygt 1500 km2 och dess 
huvudsakliga geografiska kännetecken 
är floden Themsen som rinner genom 
staden från sydväst till öst (Wikipedia 
2007). London är en tätbebyggd stad, 
inom EU är det bara Bryssel och  
centrala Paris som är mer 
tätbebyggt. Centrala London har 
en befolkningstäthet på ca 10,000 
människor per km2 med högsta antalet 
i området Kensington och Chelsea med 
drygt 16,000/km2 (National Statistics 
2007).

Marknad i Notting Hill

Bostadsgata i London
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VÄGAVGIFTSHISTORIA

I början av 2000-talet hade London 
större trängselproblem än någon 
annan stad i Storbritannien och var en 
av de städer med störst problem i hela 
Europa. Innan avgiften sattes i bruk 
spenderade bilister i London halva sin 
restid i köer vilket uppskattningsvis 
gjorde att London förlorade ca £2-4 
miljoner per vecka, samtidigt som 
både näringslivet och Londons status 
som ledande världsstad hotades.

Trängsel var ett av Londons 
största problem och på grund av 
det, inkluderade stadens blivande 
borgmästare Ken Livingstone i sitt 
valmanifest, en radikal plan för 
att minska trängseln, tillsammans 
med förslag om ett välintegrerat 
transportsystem för London. Efter 
valet spenderade han nästan 2 år på att 
formulera om strategin efter önskemål 
och krav från olika håll och i februari 
2002 meddelade han sitt beslut om att 
gå vidare med strategin.

Trängselavgifterna var bara en del 
i transportstrategin och utöver 
denna fanns bl.a. åtgärder för 
att göra kollektivtrafiken bättre, 
billigare, snabbare och mer pålitlig. 
Trängselavgifterna motiverades 
enligt samhällsekonomisk modell 
med tillgång och efterfrågan, de som 
brukar värdefullt och överutnyttjat 
vägutrymme får betala för det. 
Med trängselavgifter uppmuntras 
alternativa transportmedel samtidigt 
som det försäkrar att de som har betalt 
för att använda vägarna, får restider 
som är både kortare och mer pålitliga 
(Transport for London 2007).

CONGESTION CHARGING_____ 
SCHEME

Trängselavgifterna introducerades i 
februari 2003 och innebar bl.a;

- En avgiftszon som avgränsades av 
den inre ringvägen.

- Avgift 07.00 till 19.00 måndag-
fredag förutom helgdagar.

- En kostnad på £5 (ca 70 kr) per 
fordon/dag.

- Avgiften skulle betalas innan resan. 
Uppmuntra betalning och registrering 
i förväg genom lägre avgifter skulle 
ge bättre planering och underlätta 
eventuell förstärkning. 

Trängselavgiften i London infördes 
huvudsakligen för att minska trängseln 
men både inne i staden och utanför såg 
man andra fördelar som avgiften skulle 
medföra;

- Snabbare och mer pålitliga restider.

- Effektiv minskning av 
genomfartstrafiken som är ett stort 
problem.

- Bättre utnyttjande av befintlig 
kollektivtrafik (samhällsekonomiskt 
lönsamt).

- Snabbare och pålitligare restider för 
busstrafiken. 

- Betydande intäkter, som enligt 
lagen investeras i transportstrategin 
åtminstone 15 år från start.

- En positiv utveckling för 
näringslivet.  

- En mer trivsam stad, där det blir 
lättare att förflytta sig och mer 
attraktivt för besökare och näringsliv 
(Greater London Authority 2001).
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I dagsläget är avgiften £8 (ca 112kr) och 
gäller måndag - fredag 07.00 - 18.00. 
Betalning sker i förväg eller samma 
dag och görs via internet, sms, telefon, 
utvalda affärer och _bensinstationer 
eller med post. Boende inom 
avgiftszonen och även strax utanför 
har möjlighet att ansöka om ett avdrag 
på 90% av avgiften. 

Ursprungligen var avgiftszonen ca 
21km2 stor med drygt 136,000 boende 
innanför gränserna. Sedan februari 
2007 har zonen blivit nästan dubbelt 
så stor och omfattar nu stora delar 
av centrala London (Transport for 
London 2007).

Avgift krävs av fordon som kör in/
ut eller inom området, även bilar 
som står parkerade på statliga vägar 
inom zonen får betala. Fordon som 
är undantagna från betalningskrav 
är t.ex. kollektivtrafik, taxibilar 
registrerade i London, handikappade 
och motorcyklister. 

Det finns inga fysiska tullar utan 
skyltar och vägmarkeringar visar var 
zonen börjar. Systemet är baserat på 
att bilister betalar för att registrera 
sitt registreringsnummer i en databas. 
Kameror placerade både vid de knappt 
hundra in- och utfarterna och i centrum 
läser av registreringsnumret och 
kontrollerar detta mot databasen, är 
avgiften betald försvinner automatiskt 
bilden på registreringsskylten från 
databasen (Transport for London 
2007).

SYFTE OCH MÅL

Målen med transportstrategin var 
att upprustning samt förbättring 
och   utvidgning av kollektivtrafiken 
skulle råda bot på underskottet 
och opålitligheten i systemet. Det 
tillsammans med trängselavgifterna 
skulle markant minska trängseln 
under de kommande 10 åren. De 
övergripande målen som Livingstone 
uttalade innan projektet var igång var 
bl.a. 

- Öka tunnelbanans kapacitet med 
upp till 40% de kommande 10 åren, 
både via nybyggnad och upprustning.

- Öka bussystemets kapacitet med upp 
till 40% under de kommande 10 åren. 

- Minska biltrafiken med 15%  i 
centrala London.

- Stoppa trafiktillväxten av bilar i 
centrala London.

- Reducera trafiktillväxten av bilar i 
yttre London med en tredjedel.



39

TEORETISKT UNDERLAG - UTREDNING - FÖRSLAG
RESULTAT

De senaste utvärderingarna av 
systemet anger att det fungerar bra, 
kollektivtrafiken tar hand om före detta 
bilister och bussystemet fortsätter 
gynnas av den minskade trafiken och 
trängseln. Det finns inga bevis på 
att några väsentliga trafikrelaterade 
problem har uppstått på grund av 
avgiften. Kollektivtrafikanvändandet 
har ökat för resor till, inom och 
från området, förhållandet för 
bussar har förbättrats, vilket stödjer 
borgmästarens mål om ett mer hållbart 
och effektivt transportsystem.

De senaste utvärderingarna från 2006 
visar att; 

- Antalet bilar som kör in i 
avgiftszonen är 21% lägre än 2002 
(innan avgiften sattes i bruk). 
Detta ger en minskning med antal 
bilar från ca 190,000 till 120,000. 
Trafikmönstren anpassade sig snabbt 
till avgiften och har sedan dess inte 
förändrats mycket, trots höjd avgift.

- Antalet personskador i trafiken har 
minskat mer än väntat, sedan avgiften 
infördes har antalet dödade eller 
allvarligt skadade i trafiken minskat 
med 20%. Lindrigare olyckor har 
minskat med 9%.

- Några negativa effekter av 
trängselavgifterna på Londons 
näringsliv och handel har inte kunnat 
utläsas. Majoriteten av 
affärsaktiviteter visade snarare på 
positiva trender efter införandet av 
avgifterna liksom restaurang- och 
hotellverksamheten som är en viktig 
del av Londons näringsliv.

- Rapporter visar att även om 
trängselavgifterna lett till en 
minskning av biltrafiken så har inte 
luftkvaliteten förbättrats i samma 
skala. Detta beror bl.a. på att 
luftkvaliteten påverkas av mycket mer 
än bara biltrafiken och faktum som att 
avgiften endast gäller ca en tredjedel 
av året, gör att fordonskilometrarna 
i staden i snitt inte minskat mer än 
knappt 2%.  

- Marknadsvärden på hus är  
komplicerat att analysera men 
verkar inte ha påverkats av 
trängselavgifterna.

Under 2006/2007 fördelades 
intäkterna från trängselavgifterna på 
följande sätt;

- Bussystemet fick den största 
andelen, ca £100 miljoner vilket bl.a. 
gick till garage, stationer, hållplatser 
och realtidsinformationssystem.

- Ca £14 miljoner gick till upprustning 
och förbättring av infrastruktur, 
höja kvaliteten på gator och vägar 
samt uppgradera och förstärka 
infrastrukturen.

- £5 miljoner gick till åtgärder för att 
minska antalet dödsfall och olyckor.

- £3 miljoner till investeringar 
i ett program för fotgängare 
och cyklister genom bl.a. 
kollektivtrafikförbättringar i 
ytterområden________________ 
(Transport for London 2007).

Trafik i London vid Westminister Abbey

Antal tusentals fordon som rör sig inom 
avgiftszonen Källa: Transport for London
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Hemsidan innehåller uppdaterad 
liveinformation om vilka linjer som är 
drabbade av förseningar och liknande. 
De flesta tjänster som är tillgängliga på 
hemsidan finns  också som gratistjänst 
till mobiltelefonen.

Hemsidan innehåller även en länk 
till ”Keeping fit in London” som är  
ytterligare ett exempel på uppmaningar 
till att lämna bilen hemma. Det är 
ett samarbete mellan Transport for 
London och en fitnessexpert om hur 
man kan få in daglig motion på väg till 
och från jobbet.

Kampanjen ”I Move London” är ett 
pågående projekt som handlar om att 
lämna bilen hemma en dag i veckan. 
Genom att ersätta en bilresa i veckan 
med att antingen gå, cykla, samåka  
eller åka kollektivt, uppmanas 
Londonborna att dra sitt strå till 
stacken för att få staden i rörelse igen. 
Tanken är att  även om det bara är en 
dag i veckan gör det stor skillnad för 
både miljön, trafiken och plånboken. 
Sedan starten har drygt 20,000 
människor anmält sig, varav en stor 
del skiftat till cykel. 

Sidan innehåller även tips på hur 
du kan resa smartare och minska 
ditt resbehov, samt länkar till olika 
samåkningscentraler och bilpooler 
mm. (Transport for London 2007).

AKTUELLA ÅTGÄRDER FÖR ETT 
HÅLLBART RESANDE

En del i Livingstones förslag var att 
göra kollektivtrafiken mer attraktiv. 
Priserna för buss och tunnelbana hade 
de senaste 25 åren ökat med 60% och 
höga avgifter hade gett ekonomiska 
incitament till att välja bilen framför 
kollektivtrafiken. En förbättrad och 
mer pålitlig busstrafik lättar dels på 
trycket för tunnelbanan i innerstaden 
och erbjuder samtidigt ett bra alternativ 
till bilen i utkanten av staden. Förslaget 
innebar bl.a. att; 

- Introducera en fast bussavgift på 70p 
(ca 10kr).

- Begränsa tunnelbaneavgifterna till 
inflationstakt kommande 3 år.

- Introducera Smartcards för att göra 
systemet enklare och snabbare att 
använda.

- Erbjuda enkel och smart 
reseplanering och information i hela 
London samt förbättra bytespunkter 
och öka säkerheten (Greater London 
Authority 2001).

Transport for London har en mycket 
välutvecklad hemsida som innefattar 
allt ifrån tidtabeller för bussar 
och tunnelbana, promenadguide, 
information om hur du bäst tar dig 
från flygplatserna och inte minst 
en detaljerad och välutformad 
reseplanerare för kollektivtrafiken. 
Reseplaneraren erbjuder service på 
15 olika språk om hur du på bästa sätt 
reser med Londons kollektivtrafik. 

Londons tunnelbana

Piccadilly Circus, stor kollektivtrafiknod
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STOCKHOLM
Stadens struktur

Stockholms tätort är drygt 370km2 
stort (Wikipedia 2007) och har ett 
invånarantal på drygt 780,000. 
Stockholms län har ett invånarantal 
på knappt 2 miljoner och både 
tätorten och länet visar på en stadig 
befolkningsökning med ca 0,7%.  
2005 fanns det ca 525,000 förvärvs-
arbetande i Stockholm varav ca 
282,000 bodde och arbetade inom 
staden och ca 243,000 pendlade in till 
staden (USK 2007). 

Stockholm bildades i skärningen 
mellan Mälaren och Saltsjön vilket 
har gett unika förutsättningar för 
bebyggelsen. Samspelet mellan natur 
och bebyggelse har alltid varit mycket 
karaktäristiskt för staden (Stockholms 
Stad Stadsbyggnadskontoret 1999).

Tre stora Europavägar, E4, E18 och 
E20 möts i Stockholm och det finns  
ett flertal viktiga motorvägar i staden 
(Wikipedia 2007).

Kollektivtrafiken i form av tunnelbana 
och pendeltåg har byggts ut radiellt 
och ytterligare förstärkt centrum. 
Stockholm besitter rollen som 
medelpunkt för Sveriges näringsliv 
och förvaltning vilket tydligt avspeglar 
sig i transportförbindelserna med 
andra delar av landet. Flera av Sveriges 
viktigaste järnvägar strålar samman i 
Stockholm och från Arlanda flygplats, 
strax norr om staden, upprätthålls 
dagliga direktförbindelser med ett stort 
antal nationella och internationella 
städer (Nationalencyklopedin 2007). 

Uppkomsten och utvecklingen av 
kunskapsintensiva verksamheter är 
beroende av storstadsmiljön och dess 

utbud. Det gör att Stockholmsregionen 
idag ofta fungerar som en första 
etableringsplats för- näringar och 
företag i Sverige. Stockholms län 
står för ca ¼ av Sveriges BNP, 
vilket gör att det ligger i hela 
landets intresse att de utnyttjar sina 
produktionsförutsättningar så bra 
som möjligt. I det sammanhanget har 
ett väl fungerande transportsystem en 
stor betydelse. 

Trafiken

Möjligheten att pendla till och från 
Stockholm utökades väsentligt under 
1990-talet. På en timme går det med 
kollektivtrafik att nå orter på ca 
12mils avstånd, tack vare ett utökat 
järnvägsnät och fler busslinjer. 

Kollektivtrafiken i Stockholm är 
klassad som en av världens bäst 
utbyggda och tätaste och svarar för 75% 
av resorna till och från innerstaden. 
Under en genomsnittlig vardag 2005 
gjordes 2,28 miljoner påstigningar 
i kollektivtrafiken. Tunnelbanan  
svarade för 45% av dessa resor och 
buss för 41% (Stockholm Business 
Region 2006).

Inom Stockholms stad reser ca 36% 
kollektivt och över kommungränsen 
är siffran uppe i ca 50%. Runt staden 
finns det 80 infartsparkeringar 
och i innerstaden finns  ca 32,500 
avgiftsbelagda parkeringsplatser 
(Stockholms Stad Trafikkontoret 
2006). 

Beträffande biltrafiken så passerade 
dagligen drygt 520,000 bilar 
innerstadssnittet i Stockholm år 2004. 
En  siffra som år 2005 minskade med 
ca 33,000 fordon, mycket till stor 
del p.g.a. Södra länkens öppnande 
(Stockholms Stad 2005:1). 

Stockholms lokalisering i Europa

Sergels Torg och Kulturhuset

Gamla Stan
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VÄGAVGIFTSHISTORIA

Trafiksituationen i Stockholm har 
länge varit föremål för diskussioner 
och utredningar. Den mesta kända 
av alla dessa är den så kallade 
Dennisöverenskommelsen som var 
aktuell i början på 1990-talet 
med ledning av dåvarande 
riksbankchefen Bengt Dennis (där 
av namnet). Sammanlagt omfattade 
överenskommelsen projekt för 36 
miljarder kr, där bilavgifter skulle 
finansiera väginvesteringarna helt 
och stat och landsting skulle dela på 
utbyggnaden av kollektivtrafiken. 
Överenskommelsen mötte stort 
motstånd direkt efter att den slutits 
då projekten bl.a. inte innebar några 
förbättringar för miljön i Stockholm 
vilket ledde till att regeringen upplöste 
överenskommelsen i februari 1997. 

Efter upplösningen av Dennis-
överenskommelsen har diskussionen 
kring trafiksituationen i Stockholm 
fortsatt, bl.a. genom det så kallade 
Inespaketet, som fick sitt namn efter 
dåvarande kommunikationsminister 
Ines Uusman. I förslaget låg flera 
delar kvar från Dennispaketet samt 
en möjlighet att införa miljöstyrande 
bilavgiftssystem.

År 2000 tillsatte Närings- 
departementet en statlig kommitté 
med namnet Stockholmsberedningen. 
Deras uppdrag var bl.a. att 
lämna förslag på förbättringar av 
transportsystemet inom Stockholms 
län. Under hösten 2001 började arbetet 
med trängselavgifter för Stockholm 
på allvar. Efter valet 2002 gjordes en 
överenskommelse mellan de regerande 
partierna om att genomföra ett 
fullskaligt försök med trängselavgifter 

i Stockholms innerstad. I juni 2004 
godkände riksdagen regeringens  
lagförslag om trängselskatt, vilken 
trädde i kraft den 1 januari 2005 
(Stockholms Stad, Vägverket & SL 
2006).

STOCKHOLMSFÖRSÖKET

Försöket med trängselskatt genom-
fördes mellan 22 augusti 2005 och 31 
juli 2006 och kallades kort och gott för 
Stockholmsförsöket. Försöket började 
med en utökad kollektivtrafik från 
augusti till december 2005 som sedan 
åtföljdes av trängselskatt från januari 
till juli 2006. Kostnaden för försöket 
uppgick till 3,8 miljarder kr för bl.a. 
tekniskt system, nya busshållplatser, 
fler infartsparkeringar och 
förbättringar i väg- och gatusystemet. 
Alla kostnader betalades av staten, 
med en plan om återbetalning på 200 
miljoner kr/år. Intäkterna uppgick till 
399 miljoner kr under försöket, så efter 
avskrivningskostnaderna till staten 
gick 199 miljoner kr tillbaka till länet 
för förbättringar i kollektivtrafiken. 
I samband med valet i september 
2006 genomfördes folkomröstningar 
i Stockholms kommun samt i 14 
kranskommuner. De låg till grund för 
regeringens beslut om att återinföra 
trängselskatten (Stockholms Stad, 
Vägverket & SL 2006).

Zon för trängselskatt i Stockholm
Källa: Vägverket

Betalstation vid Ropsten
Källa: Forsberg

Stockholms tunnelbana
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TRÄNGSELSKATT I STOCKHOLM

Området för trängselskatt omfattar 
Stockholms innerstad utom området 
Södra Hammarbyhamnen. Området 
är 34,5km2, vilket är 18% av Stockholm 
stads landyta. Inom avgiftsområdet 
bor drygt 280,000 människor (2004), 
vilket är en tredjedel av alla invånare i 
Stockholms stad (Söderberg 2007). 

Trängselskatt tas ut för svensk-
registrerade bilar som kör in i/ut ur 
Stockholms innerstad vardagar mellan 
kl 06.30 och 18.29. Skatten varierar 
mellan 10, 15 och 20 kr beroende 
på tidpunkt för resan med ett högre  
belopp i rusningstid, dock finns ett 
maxbelopp på 60 kr/dag. Ingen manuell 
betalning sker vid betalstationerna 
utan betalningen sker i efterskott och 
ska finnas på Vägverkets konto för 
trängselskatt senast 14 dagar efter 
passagen (Vägverket 2007:4).

Betalning kan göras via autogiro, 
manuell betalning på utvalda butiker 
över hela landet, via kredit- och 
bankkort på internet eller med 
bank- och plusgiro på banken, 
via internetbank eller bankernas 
kuverttjänster (Vägverket 2007:1).

De fordon som är undantagna 
trängselskatten är bl.a. utrycknings-
fordon, miljöbilar, diplomat- 
bilar och bilar med särskilt 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
(Vägverket 2007:5).

Bilar som passerar någon av de 18 
betalstationerna placerade vid stadens 
in- och utfarter, registreras automatiskt 
genom att registreringsskylten 
fotograferas (Vägverket 2007:2). 
Registreringsnumret identifieras direkt 
i kameran med hjälp av OCR-teknik 
(Optical Character Recognition). 
Uppgifterna som registreras lagras till 
dess att skatten är betald och ärendet 
färdigbehandlat. Fotografering och 
registrering görs utan att trafikflödet 
påverkas då bilen varken behöver sakta 
in eller stanna (Vägverket 2007:2). 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet med Stockholmsförsöket var att 
pröva om miljöavgifter/trängselskatt 
och utbyggd kollektivtrafik kunde 
bidra till ett effektivare trafiksystem 
och bättre miljö. Huvudmålen som 
sattes upp var att minska trängseln,  
öka framkomligheten och förbättra 
miljön. 

Delmålen var att få en minskning 
i trafiken till och från innerstaden 
med 10-15% under rusningstid, ökad 
framkomlighet, minskade utsläpp av 
koldioxid, kväveoxider och partiklar 
samt en förbättrad stadsmiljö 
(Stockholms Stad, Vägverket & SL 
2006).

Syftet med den permanenta trängsel-
skatten är ”framförallt att bidra till att 
finansiera investeringar i vägnätet 
i Stockhomsregionen, men även att 
minska trafiken och förbättra miljön 
i Stockholm” (Finansdepartementet 
2007).

RESULTAT

Stockholmsförsöket utvärderades fort-
löpande utifrån en rad olika aspekter, 
så som mätning av trafik-, miljö- och 
näringslivseffekter, resvanor och 
attityder. Trafiken till/från innerstaden 
minskade med 20-25%. Den ökade 
framkomligheten resulterade i att 
kötider minskade med 30-50% i och 
kring innerstaden och utsläppen 
minskade med 14% i innerstaden och 
2,5% i länet. Målet att invånarna skulle 
uppleva att stadsmiljön förbättrats 
var både svårt att definiera och mäta 
och därför även svårt att se om det 
uppfyllts. 

Effekterna av försöket stabiliserades 
snabbare än vad man räknat med och 
påverkade trafiken även långt ut och 
längre in än själva avgiftsområdet. Det 
har konstaterats att ca 50% av dem 
som försvann från bilköerna bytte till 
kollektivtrafik, att infartsparkeringarna 
användes men inte i så stor utsträckning 
och att restidpunkten ändrades i 
mycket liten omfattning.

Förändringar i attityder visade sig 
efter försöket både hos allmänhet och 
hos företagare. Generellt kan sägas att 
acceptansen ökar när man fått egna 
erfarenheter av systemet och nyttorna 
har börjat synas (Stockholms Stad, 
Vägverket & SL 2006).
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Beträffande den nuvarande trängsel-
skatten finns det inte tillräckligt 
statistiskt material för att ligga till 
grund för en djupare resultatstudie, 
då systemet inte varit i drift särskilt 
länge (egen notering). Jämförs augusti 
2007 med  2006 så ligger antalet 
fordonspassager på   siffror runt 
370,000, vilket innebär en minskning 
med ca 20% (Vägverket 2007:3). Det 
har även skett en ökning med 6% (ca 
40,000 resenärer) bland dem som åker 
kollektivt med Stockholms Länstrafik 
(SL-trafiken) varje vardag (SL 2007).

I Dagens Nyheter den 28 oktober 
2007 kan man läsa om effekterna 
av trängselskatten. Efter nästan 
ett kvartal har man konstaterat att 
Stockholmsbilisterna har anpassat 
sig väl. Trafikminskningen in och ut 
ur innerstaden ligger på ca 18%, ca 
70,000 passager har försvunnit. Det 
har konstaterats att en mindre del 
av dem som försvunnit istället åker 
kollektivt medan majoriteten samåker, 
har ändrat sina resvanor eller arbetar 
hemifrån i större utsträckning  
(STHLM 2007). 

Det man dessutom kan se idag är att 
trängselskatterna för ut trafiken på de 
avgiftsfria lederna runt  Stockholm,  
vilka därmed får en ökad trafik och 
risken för trängsel och köer ökar. Detta 
kräver åtgärder och helhetslösningar 
för trafiken i Stockholmsregionen 
(Söderberg 2007).

AKTUELLA ÅTGÄRDER FÖR ETT 
HÅLLBART RESANDE

Trafiksituationen i Stockholm är trots 
trängselskatten fortfarande ansträngd, 
framför allt under rusningtider morgon 
och eftermiddag. Det resulterar i 
begränsad framkomlighet så väl som 
allvarliga miljöproblem och det pågår 
ett flertal projekt som ämnar förbättra 
både trafiksituationen så väl som 
miljön och säkerheten i staden.

Stockholm stad fick priset Årets 
Cykelfrämjarstad år 2007 för 
sitt långsiktiga arbete med att 
skapa goda förutsättningar för 
cykeltrafiken. Arbetet har inneburit 
stora marknadsföringskampanjer 
för cykeln som konkurrenskraftigt 
transportalternativ och har lett till 
att antalet cyklister ökat med 50% 
de senaste 10 åren (Stockholms Stad 
2007). 

2005 infördes högsta tillåtna hastighet, 
30km/h för alla fordon dygnet runt, 
på alla lokalgator i Stockholms 
bostadsområden. Hastighetsreglering 
är en beprövad metod för att minska 
personskadorna i trafiken. Statistiskt 
sett överlever  90% av dem som blir 
påkörda av en bil som kör i 30km/h, 
till skillnad från om hastigheten är 
50km/h då ca 90% omkommer. Det 
medför också ett lugnare trafiktempo 
även på de omkringliggande gatorna, 
då föraren tar med sig beteendet dit 
(Stockholms Stad 2005:2).

Sergels Torg, Stockholm

Cykelpool vid T-centralen
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ANALYS
För att utforma ett förslag för Göteborg 
har vi som utgångspunkt valt att 
analysera två avgiftssystem, Londons 
respektive Stockholms. Syftet har 
varit att undersöka systemens syfte, 
effekter och konsekvenser samt även 
jämföra städernas karaktär, resbehov, 
attraktivitet, tillgänglighet och 
transportsystem. Denna analys har vi 
sedan använt för att dra slutsatser om 
vilket system som bäst skulle kunna 
lämpa sig för Göteborg. 

Till vår hjälp i analysen har vi tagit del 
av planeringsverktyget TRAST. Vi har 
tittat på vilka faktorer som är viktiga 
att beakta vid planering för att utforma 
det till en analys.

Det är viktigt att komma ihåg att 
städerna vi jämför är mycket olika vad 
det gäller befolkningsantal och storlek, 
därför har vi även gjort en analys av 
befintliga förutsättningar. Det som 
fungerar i en stad, får nödvändigtvis 
inte samma konsekvenser i en annan, 
allt måste anpassas till platsen. Enligt 
TRAST finns följande faktorer att 
beakta, vilket vi följt i vår analys:

- Stadens karaktär formas av 
byggnader, verksamheter, gator, övrig 
transportinfrastruktur, parker, vatten 
och grönområden.

- Resbehov är beroende av service 
och verksamheters placering i 
förhållande till kollektivtrafik och 
tillgång till gång- och cykelvägar i 
staden. Attraktiviteten i en stad avgörs 
i många fall av möjligheten att nå en 
stor del av utbudet till fots eller med 
cykel .

- Tillgänglighet definieras av att alla 
medborgare, näringsliv och offentliga 
organisationer lätt kan nå det utbud 
och de aktiviteter som de har behov 
av.

- Trygghet i staden uppnås genom 
blandade och livfulla områden. 
Variation av bostäder och 
arbetsplatser ger liv åt gatorna stora 
delar av dygnet och ger en ökad känsla 
av trygghet. 

- Trafiksäkerheten bedöms av de 
risker trafikanterna utsätts för. 
Begreppet är starkt kopplat till 
stadens attraktivitet då känslan av 
trygghet är helt avgörande för hur 
människor trivs i staden. Barn och 
övriga oskyddade trafikanter skall 
ha säkra gångvägar. Trafiknätens 
utformning styrs till stor del av 
stadens struktur.

- Transportsystemet ska anpassas 
till en hälsosam och god livsmiljö 
för alla. Natur- och kulturmiljö 
ska skyddas mot skador. Buller 
och luftföroreningar ska begränsas 
utmed gator och gångstråk och lugna 
platser för möten och rekreation 
ska finnas. För analysen ska trafik- 
och parkeringsanläggningars 
ytkonsumtion definieras (Banverket, 
Boverket et al 2004).

För att göra analysen tydlig har vi lagt 
in faktorerna i en tabell med de olika 
städernas förutsättningar. Tanken 
är att tabellen ska tydliggöra arbets-
gången och tankarna fram till vårt 
planförslag för Göteborg.



46

PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR FRAMTID?
 

 London
   

Stockholm
  

Göteborg
 

Stadens karaktär
 

Storbritanniens huvudstad
 

Sveriges huvudstad
 

Sveriges andra största stad
 

Storlek på tätort
 

1500 km2

 

370km2

 

200km2

 

Täthet inv/km2
 

10,000
 

3000
 

2400
 

Invånarantal (tätort)
 

7,5 miljoner
 

780,000
 

500,000
 

Beräknad befolkningstillväxt
 

Uppgift saknas, senaste åren 
ca 1% 
 

 

0,7%
 

1%

 

Status
 

Ledande världshuvudstad 
och stort transport- och 
turistcentrum 
 

 

Medelpunkt för Sveriges 
näringsliv och förvaltning

 

Centrum för industri, internationell 
handel och transport

 

Vägnät
 

Flertalet motorvägar binds 
samman i en ringled runt 
staden 
 

 

Euoropavägar och stora 
motorvägar går rätt igenom 
staden

 

Euoropavägar och stora motorvägar 
knyts samman i staden 
 
 
 

 

Barriärer
 

Themsen delar staden i nord 
och syd 
 

 

Staden är byggd på öar
 

Götaälv delar staden i väst och öst

 

Resbehov, attraktivitet och tillgänglighet
 

Stadsmönster
 

Tätbebyggd, radiellt utbyggd
 

Utspridd, radiellt uppbyggd
 

Utspridd, radiellt uppbyggd
 

Verksamheters placering
 

Affärer, restaurang- och 
hotellverksamheter i 
stadscentrum 
 

 

Verksamheter med stort 
kontaktbehov mitt i city

 

Bostäder i förorten, arbetsplatser i 
tätorten och handel i periferin

 

Hållbara kommunikationer
 

Ett av världens längsta 
tunnelbanesystem

 

Landets mest utvecklade 
kollektivtrafiksystem med spår- 
och busstrafik

 

Kollektivtrafiken har tidigare inte 
prioriterats vid planering av staden

 

Antal arbetsplatser 
(sysselsatta)

 

4,6 miljoner
 

520,000
 

390,000

 

Antal inpendlande
 

1 miljon
 

240,000
 

65,000
 

Transportsystemet
 

Biltäthet
 

2,473,000 (32%)
 

300,000 (40%)
 

175,000 (35%)
 

Kollektivtrafikresor i länet
 

Uppgift saknas
 

50%
 

14,7%
 

Kollektivtrafikresor i 
tätorten 
 
 
 

 

36%
 

36%
 

24%

 

Luftkvalitet
 

I centrala London överskrids 
värden

 

Höga luftföroreningshalter i 
innerstaden 

 

Överskrider värden i centrum och på 
infartsleder

 

Parkeringsplatser
 

Uppgift saknas, policy föreslår 
1 plats/1500 m2

 

80 infartsparkeringar, 32,500 
avgiftsbelagda platser i 
innerstaden 
 

 

9300 platser i city och 39,000 i 
övriga centrala delar
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KOMMENTARER
Stadens karaktär

London och Stockholm är huvudstäder 
och större både till yta och invånarantal, 
men oavsett storlek finns det viktiga 
och intressanta aspekter att tänka på 
inför ett förslag för Göteborg. I London 
och Stockholm har trafikutvecklingen 
tillåtits gå sin egen väg och man får 
nu jobba med att åtgärda problemen 
som uppstått. Idag är den allmänna 
uppfattningen i Göteborg att staden 
inte har så allvarliga problem med 
trängsel, precis som uppfattningen 
var i Stockholm innan försöket. Vi 
anser dock att trafik är något som bör 
åtgärdas innan problemen blir så stora 
att de uppfattas som problem. 

Eftersom Göteborg är centrum för 
industri, internationell handel och 
transport kommer staden alltid att 
vara beroende av en väl utvecklad 
infrastruktur. Till skillnad från London 
och Stockholm där innerstaden främst 
är fokuserad på handel, restaurang- 
och nöjesverksamheter, så har 
Göteborg en hel del målpunkter som 
är beroende av stora mängder tung 
trafik. 

Liksom i Stockholm knyts flera 
Europavägar samman med stora 
motorvägleder inne i Göteborg. Då 
det inte utgjort något hinder för 
trängselskatten i Stockholm anser vi 
inte att det kommer att utgöra något 
hinder i Göteborg heller. Alla 3 städer 
har barriärer i form av vattendrag 
men i och med att vägnäten redan är 
anpassade till denna stadsstruktur 
innebär det i princip inga problem för 
införandet av avgifter. 

Resbehov, attraktivitet och 
tillgänglighet

Städernas historiska utbyggnad har 
påverkat resbehovet i stor utsträckning. 
Stockholm och Göteborg har haft en 
väldigt likvärdig utbyggnad när det 
gäller spridd och radiell bebyggelse, 
dock har Stockholms form påverkats 
mer av dess fysiska begränsningar. 
Det faktum att Stockholm består av 
mycket vatten har gjort att den mark 
som finns är värdefull och med det mer 
välexploaterad. 

Stockholm har precis som London 
ett väl utbyggt tunnelbanenät som 
gör att stadens omnejd och 
arbetsmarknadsområde kommer 
”närmare” på ett sätt så att det inte  
tar stora markarealer i anspråk. Här 
skiljer sig Göteborg åt då staden  
arbetar för att utveckla spårvagns-
trafiken som går över mark. Det är 
ett trivsamt och vackert sätt att resa 
på, men det innebär också att stora 
markarealer tas i anspråk. Lederna 
utgör ofta barriärer då de innebär 
en hel del buller och måste ha 
specifika spår att följa, vilket gör att 
omdirigering och utbyggnad kräver 
långa planeringsprocesser och höga 
kostnader. 

Transportsystemet

Trots att Göteborg har lägst biltäthet  
av de jämförda städerna, så är 
trängseln ett uppenbart problem 
under morgonens och eftermiddagens 
rusningstimmar. Detta av samma 
orsak som i Stockholm och London 
där staden lockar många inpendlare 
till arbetsplatser så väl som skola och 
handel. Stockholm och London har  
haft avsevärt större problem vilket  
gjort att deras avgifter gäller hela 
dagen. 

För Göteborgs del skulle ett 
avgiftssystem som endast minskar 
trafiken under de mest kritiska 
timmarna avlasta vägnätet rejält. 
Andelen som reser kollektivt i Göteborg 
(24%) är lågt jämfört med London 
(36%) och Stockholm (36%). Detta 
beror till stor del på dålig information 
samt att kollektivtrafiken tidigare inte 
varit prioriterad.



“Trafikproblem är problem som lättast åtgärdas innan 
de vuxit sig så stora att de faktiskt blivit problem”



IIIFÖRSLAG
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FÖRSLAG
Utifrån den kunskap vi tillgodogjort 
oss i den första delen och analysen 
av London, Stockholm och Göteborg, 
diskuterar och preciserar vi målen med 
vårt förslag. 

För att koppla våra förslag till 
Sverige och hela Göteborgsregionens 
sammanhang har vi även tagit 
med riktlinjerna för Göteborgs 
ÖP99, förslag till ÖPXX, regionens 
fokusområden samt regerande partiets 
åsikter. Vi har även beaktat de mål som 
är uppsatta på global, nationell och 
regional nivå. Utifrån det har vi i delen 
måluppfyllelse granskat vårt förslag 
för att avgöra i vilken grad det utgör ett 
stöd för planeringen i Göteborg. Vi har 
även försökt uppskatta och kvantifiera 
förslagets effekter och konsekvenser.

REGIONALA OCH LOKALA 
DIREKTIV
SOCIALDEMOKRATERNA OM 
TRAFIKEN

Det regerande partiet i Göteborg, 
Socialdemokraterna, har som ledord 
att: ”Göteborg ska vara en attraktiv 
och tillgänglig stad för människor 
och företag där alla känner trygghet”. 
Målet innebär bl.a. att; 

- Alla fysiska hinder för tillgänglighet 
som enkelt kan åtgärdas ska vara 
borta år 2010, vilket ställer stora krav 
på bostäder, gatumiljö, trafik och 
kollektivtrafik. 

- Förbättra kollektiva transporter, 
vilket vidgar människors möjligheter 
att söka arbete radikalt. 

- Satsa på järnvägarna i Västsverige 
för att förbättra pendeltågstrafiken.

- Nya förbindelser över eller under 
Göta älv för såväl bilar, tåg, bussar, 
cyklar och gående.

För att säkerställa fokus mot en 
hållbar utveckling för trafiken måste 
kollektivtrafikens andel av resorna i 
Göteborgsregionen öka. Det kräver 
att fler har tillgång till kollektivtrafik 
nära sina hem och arbetsplatser. 
Bussar, tåg och spårvagnar ska vara 
anpassade efter människors olika 
behov (Socialdemokraterna i Göteborg 
2006). 

ÖP’99

Utgångspunkterna i Översiktsplanen 
för Göteborg är att trafiksystemet 
även i fortsättningen ska ge en 
god tillgänglighet till stadens alla  
funktioner och att den ska bidra till 
en god och tilltalande stadsmiljö. 
Dess utformning och verksamheters 
lokalisering ska uppmuntra och 
underlätta för trafikanter och 
transportörer att välja det säkraste och 
mest miljövänliga transportmedlet. 

Målen är bl.a. att;

- Anpassa trafik- och bebyggelse-
struktur för ett effektivare och mindre 
resurskrävande samhälle.

- Trafiksystemet ska ge en god 
tillgänglighet och en säker 
trafikmiljö med så små störningar för 
omgivningen som möjligt.

- Befolkningstillväxten ska 
koncentreras till centrala områden 
med god kollektivtrafik, vilket även 
stämmer överens med regionens 
målsättning att utvecklas successivt 
mot en flerkärnig samhällsstruktur.

- Fortsatt satsning på spårväg som 
basen i kollektivtrafiksystemet.

- Viktiga knutpunkter för 
kollektivtrafiken bör utvecklas 
och förstärkas med service och 
centrumfunktioner (Göteborgs Stad 
2006:2).
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ÖPXX

På grund av den allt ökande 
regionförstoringen som sker i Göteborg 
har förslag lagts fram för en ny 
översiktsplan, ÖPXX. Denna har varit 
på samråd under 2007 och är därför 
inte fastställd än, men informationen 
och de planer som beskrivs är trots 
allt intressanta för vårt arbete. Det 
övergripande målet för all planering 
inom Göteborg är enligt ÖPXX att; 

Göteborg ska utvecklas till en 
livskraftig långsiktigt hållbar stad  
med balans _mellan sociala, 
ekonomiska och miljömässiga 
faktorer. 

Det ekonomiskt hållbara innebär 
konkurrenskraft, det ekologiskt 
hållbara bärkraft och det socialt 
hållbara medborgarkraft. 

Målet innefattar bl.a. att;

- Bebyggelse och trafikstruktur 
anpassas för ett effektivare och 
mer uthålligt samhälle, och att 
regionförstoringen baseras på järnväg. 

- Balansen mellan bostäder och 
arbetsplatser blir bättre för att 
möjliggöra kortare arbetsresor 
och ett effektivare utnyttjande av 
trafiksystemet.

- Bättre koppling mellan det regionala 
kollektivtrafiksystemet (pendeltåg) 
och det lokala (buss/spårvagn).

- Skillnader i levnadsvillkor mellan 
olika regiondelar minskar.

- Samordna planering av bebyggelse 
och trafik.

- Trafiksystemet kompletteras för 
att knyta ihop stadsdelar och leda 
trafiken förbi med minsta möjliga 
trafikstörning.

- Staden förtätas och de strategiska 
knutpunkterna utvecklas för att 
minska behovet av att resa med bil.

- Kollektivtrafik och cykeltrafik 
prioriteras vid konkurrens om 
utrymmet.

ÖPXX nämner vidare att planeringen 
framöver ska fokusera på att stärka 
kollektivtrafiken genom att bl.a. 
prioritera bussars och spårvagnars 
framkomlighet. En tät och varierad stad 
ger goda förutsättningar för att gå och 
cykla och ökar även kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. Knutpunkterna 
i staden bör koncentreras med 
högre täthet och större innehåll av 
service, arbetsplatser och bostäder. 
De knutpunkter som föreslås som 
extra strategiska är City, Backaplan, 
Frölunda Torg, Angereds centrum och 
Gamlestaden. (Se karta sida 63)

God kollektivtrafik är en förutsättning 
för den hållbara staden. Uttrycket 
definieras enligt ÖPXX som ”att man 
från ett område når mer än hälften 
av Göteborgs arbetsplatser inom 45 
minuter” (Göteborgs Stad 2006:2).
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K2020

K2020 är ett samarbetsprojekt mellan 
Göteborgsregionens kommunal-
förbund, Göteborgs Stad, Västtrafik, 
Vägverket, Banverket och Västra 
Götalandsregionen. Projektet syftar till 
att skapa en gemensam framtidsbild 
för utvecklingen av kollektivtrafiken, 
som underlag för planering och 
beslut i respektive organisation. 
Fokus ligger på den centrala delen 
av Göteborgsregionen som omfattar 
tätortsområdet i Göteborg, Mölndal 
och Partille, men även stadens lokala 
arbetsmarknadsområde (en timmes 
pendlingsavstånd till Göteborg) ingår. 
De mål som satts upp för utvecklingen 
av regionen är;

- Befolkningsökningen ska vara minst 
8000 invånare per år i regionen.

- Göteborgs lokala arbetsmarknad ska 
år 2020 omfatta närmare 1,5 miljoner 
invånare.

- Regionen ska utvecklas med en stark 
och attraktiv regional kärna och längs 
tydliga stråk med ett flertal starka och 
attraktiva regiondelscentrum.

- Kärnan ska förstärkas med 
ytterligare 40,000 arbetsplatser och 
30,000 boende fram till år 2020. 
Stråk och regiondelscentra ska till 
samma tidpunkt stärkas med minst 
40,000 arbetsplatser och 90,000 
boende. 

Målet för utvecklingen av kollektiv-
trafiken är att minst 40% av resorna i 
regionen ska göras med kollektivtrafik 
år 2025, vilket innebär att antalet 
kollektivtrafikresor per dygn kommer 
att växa från dagens ca 450,000 till 
omkring 1 miljon. 

Målbilden för den framtida kollektiv-
trafiken i Göteborgsregionen som 
arbetats fram i K2020 bygger på en 
struktur som baseras på;

koncentration till starka - 
kollektivstråk

komplettering med fler - 
tvärstråk

centrumbildningar - 
som utgör större 
bytespunkter/knutpunkter i 
kollektivtrafiksystemet

snabba förbindelser med - 
tät trafik mellan större 
bytespunkter/knutpunkter

utbyggd pendel- och - 
regiontågstrafik som ansluter 
till det lokala systemet i flera 
knutpunkter (Göteborgs Stad, 
Vägverket et al 2007).
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PLANFÖRSLAG
I denna del presenteras och 
motiveras planförslaget i sin helhet. 
De förutsättningarna vi utgått ifrån 
grundar sig i vår  utredning och 
analys. Till att börja med belyser vi 
arbetets process där frågor som vi 
ställt oss i början av arbetet tas upp 
på nytt. Förslaget presenteras först i 
en matris för att sedan motiveras mer 
utförligt. Effekterna som ett införande 
av vägavgifter får på trafiken och  
samhället beror till stor del på 
hur systemet utformas och vilka 
samordnade åtgärder som förespråkas. 
I denna del har vi beskrivit dem som vi 
anser viktigast att beakta och ta hänsyn 
till. 

Förslaget baseras på BAST-principen 
(se sida 15)  vilken innebär samordning 
av bebyggelse, verksamhetslokalisering 
och trafiksystem. Syftet är att 
bebyggelse, funktioner och service 
lokaliseras så att rörelsemönstren 
sammanfaller och fångas upp av 
kollektivtrafiknäten. Vårt mål med 
ett mer hållbart resande i Göteborgs 
Stad kräver flera samverkande och väl 
genomtänkta strategier. 

PROCESS

Syftet med att introducera vägavgifter 
i Göteborg är huvudsakligen att i stor 
utsträckning få bort den onödiga 
bilanvändningen och minska dess 
behov, samt att ersätta de nödvändiga 
resorna med mer miljövänliga 
alternativ. Fokus ligger på att minska 
antalet bilar, inte dirigera om dem. 

I inledningen till arbetet ställde vi oss 
ett antal frågor. Dessa frågor kommer 
här att upprepas för att knyta samman 
arbetet och visa på arbetets process 
som leder fram till nedan angivet 
förslag. 

Hur kan man tillgodogöra sig 
information från andra städer? 

Vi har jobbat med att studera befintliga 
vägavgiftssystem runt om i världen 
samt städer som valt mer radikala 
planeringsformer för att minska 
bilanvändandet. Den information vi 
samlat på oss under litteraturstudierna 
och de slutsatser vi gjort utifrån det 
har legat till grund för vårt förslag för 
Göteborg. All god planering handlar 
om att lära av de som lyckats för att 
sedan anpassa till den egna platsen och 
dess förutsättningar. (Mer om det går 
att läsa i avsnittet Utredning – analys)
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Vad skulle ett vägavgiftssystem 
kunna innebära för staden och 
Göteborgarna?

Ett avgiftssystem som fokuserar 
på att få bort arbetsresorna från 
Göteborgs gator skulle gagna staden 
på många vis. Luftkvaliteten skulle 
bli bättre i innerstaden då snabba 
inbromsningar och många stopp skulle 
minska. Innerstaden skulle upplevas 
som både trevligare och tryggare, 
då stora mängder trafik försvinner i 
och med att människor väljer att åka 
kollektivt. Kollektivtrafiken gagnas av 
fler resenärer och mer resurser, vilket 
ger betydligt förbättrade anslutningar 
när det gäller turtäthet såväl som 
bekvämlighet.

Vilka delar bör ingå i en sammanhållen 
strategi för att maximera de positiva 
effekterna?

En sammanhållen strategi innebär en 
mängd olika åtgärder som kräver nya 
utredningar och välgrundad planering. 
I vårt förslag har vi nämnt en del av alla 
åtgärder som måste till för att målet 
ska uppnås fullt ut. 

Många av frågorna har besvarats 
mer utförligt genom arbetets gång, 
resterande hoppas vi kunna ge en 
tydlig förklaring till i vårt förslag.

Hur skiljer sig Stockholm, London och 
Göteborg när det gäller nutida och 
framtida trafiksystem? 

En betydande planeringsaspekt 
som skiljer städerna åt är självklart 
dess storlek och folkmängd, samt 
att Göteborg i större utsträckning 
än de andra städerna utvecklats 
med stora ”tomma” ytor mellan 
etableringsområdena. Detta har gett 
staden en gles struktur där bilen har 
blivit ett måste. Göteborg skiljer sig 
även från de andra två städerna vad 
det gäller etablering av verksamheter. 
Londons och Stockholms innerstäder 
utgörs till stor del av handel, service  
och hotellverksamhet, medan Göteborg 
har utvecklats främst med större 
industrier och hamnen som kräver 
stora mängder godstransporter. 

Vilka olika avgiftssystem finns 
och vilket skulle lämpa sig bäst för 
Göteborg? 

Ganska snart efter att vi påbörjat  
arbetet insåg vi att det rent tekniskt 
inte finns så många olika avgiftssystem, 
utan det är snarare utformningen 
som är den stora skillnaden. Av den 
anledningen valde vi att fokusera 
på London och Stockholm som 
utredningsexempel eftersom de är två 
system som aktualiserats nyligen, med 
den teknik som finns idag. 
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MÅL

De mål som vi lagt fram för en hållbar 
utveckling i Göteborg har stöd i 
Sveriges transportpolitiska mål, så väl 
som Göteborgs regionala och lokala 
direktiv och mål.

Vårt huvudmål med förslaget är;  
Ett mer hållbart resande i Göteborgs 
Stad.

Våra delmål kan även ses som 
kompenserande åtgärder, vilket är de 
åtgärder som görs med intäkterna som 
avgifterna genererar. (Läs mer om våra 
delmål som samordnade åtgärder på 
sidorna 61-66)

Delmål;

Trafik- och - 
bebyggelsestrukturer anpassat 
för ett effektivare och mindre 
resurskrävande samhälle. 

En stark och attraktiv regional - 
kärna.  

Flera starka och attraktiva - 
regiondelscentrum som utgör 
större knut- och bytespunkter 
i kollektivtrafiksystemet. 

Bättre balans mellan bostäder - 
och arbetsplatser som 
möjliggör kortare arbetsresor 
och ett effektivare utnyttjande 
av trafiksystemet. 

Arbetsplatser i nära - 
anslutning till knut- och 
bytespunkter. 

Tät bostadsbebyggelse nära - 
knut- och bytespunkter.

Ökad attraktivitet och - 
tillgänglighet vid knut- och 
bytespunkter.

Ett lokalt yttäckande linjenät - 
som matar till knut- och 
bytespunkter.

Snabba förbindelser med hög - 
turtäthet.

Bättre koppling mellan - 
det regionala och lokala 
kollektivtrafiksystemet.

Ökad attraktivitet för - 
miljövänliga transportmedel.

Ökad andel - 
kollektivtrafikresenärer.

Mindre trängsel.- 

Minskad bilanvändning i och - 
omkring staden.

Bevarad individuell rätt till - 
mobilitet.

Begränsad möjlighet att - 
parkera i innerstaden.

Minskade utsläpp.- 

Förbättrad tillgänglighet för - 
gång- och cykeltrafikanter.

Systemen i London och Stockholm 
har analyserats och värderats. Det 
alternativ som arbetats fram redovisas 
i ytterligare en tabell som planförslag 
med vägavgifter i Göteborg.
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London congestion 
charging

 

Stockholm 
trängselskatt 2007

 

Vägavgifter i 
Göteborg

 

Bakgrund
 

£2-4 miljoner i förlust per 
vecka, störst trängselproblem 
i hela Europa, ½ restiden i 
kö, hotat näringsliv och status 
som ledande världsstad, 
dedikerad borgmästare

 

Diskuterat sedan början 
av 90-talet, stora 
driftsproblem inom 
kollektivtrafiken, trängsel- 
och framkomlighetsproblem, 
miljöproblem

 

Acceptabel trafiksituation 
idag, trender och tendenser 
tyder på att trafiken ökar och 
med det problemen

 

Avgiftssystem

 

Zonindelning
 

En zon, ca 100 in/utfarter
 

En zon, 18 tullar
 

En zon
 

Avgiftsbelagd tid
 

Vardagar 07-18
 

Vardagar 06.30-18.30
 

Vardagar 06-09 samt 16-18

 

Avgift
 

Fast avgift, £8/dag
 

Differentierade avgifter 10, 15 
eller 20kr/passage  
max 60kr/dag

 

Fast avgift, 40kr/dag

 

Betalning
 

I förväg eller samma dag 
via internet, sms, telefon, 
utvalda försäljningsställen, 
betalstationer, post

 

Efterskottsbetalning inom 
14 dagar via autogiro, 
internet, bank, utvalda 
försäljningsställen

 

Samma system som i 
Stockholm, möjlighet att 
samköra systemen sparar 
resurser och pengar

 

Avgiftsbelagda 
aktiviteter

 

Fordon som kör in, ut eller i 
området

 

Svenskregistrerade fordon 
som kör in/ut ur avgiftszon. 
Ingen avgift till/från Lidingö 
vid passage av gränssnitten 
inom 30 min 
 

 

Fordon som kör in, ut eller 
inom avgiftszon. Ingen avgift 
vid genomfart inom 30 min

 

Avgiftsbefriade 
fordon

 

Kollektivtrafik, 
Londonregisterade taxibilar, 
handikappade, motorcyklister, 
utryckningsfordon 

 

Utryckningsfordon, miljöbilar, 
diplomatbilar, kollektivtrafik, 
handikappade

 

Utryckningsfordon, 
diplomatbilar, kollektivtrafik, 
handikappade

 

Teknik
 

OCR (Optisk 
nummerregistrering) 

 

OCR
 

OCR

 

Storlek på avgiftszon
 

40km2

 

34,5km2

 

Ca 110km2
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Syfte

 

Mål med avgift
 

Minska trängsel och 
genomfartstrafik, 
bättre utnyttjande av 
kollektivtrafiken, generera 
intäkter och skapa en mer 
trivsam stad 
 
 

 

Minska trängsel och finansiera 
investeringar i vägnätet

 

Minska arbetsresorna med 
bil och skapa ett mer hållbart 
resande i Göteborg, generera 
intäkter till kollektivtrafiken 
och i viss mån vägprojekt

 

Resultat

 

Trafikminskning
 

-21%
 

-18%
 

Uppskattningsvis en 
minskning med ca 20% av 
arbetsresorna med bil 
 

 

Övriga effekter
 

Positiv utvecklingstrend för 
näringslivet, kollektivtrafiken 
har övertagit fd bilister, 
busstrafiken gynnas 
av minskad trängsel, 
trängselrelaterade olyckor 
har minskat, ingen markant 
förändring i luftkvalitet

 

Majoriteten av fd bilister 
samåker, har ändrat resvanor 
eller arbetar hemifrån, kortare 
restider, markant ökning 
av trafik på avgiftsfria leder 
runt staden, ökad andel 
kollektivtrafikresenärer, 
viss minskning av utsläpp i 
innerstan 
 
 

 

En positiv utvecklingstrend för 
näringslivet, kollektivtrafiken 
tar över fd bilister som 
gynnas av mindre trängsel 
genom kortare restider, bättre 
tillförlitlighet och större 
underlag för utökad turtäthet 
och komfort

 

Samordnade 
åtgärder

 

Fast låg avgift på 
kollektivtrafik, smartcards för 
smidigare betalning, smart 
reseplanering på Internet, 
förbättrade bytespunkter, 
ökad säkerhet, kampanjer för 
hållbart resande

 

Utökad kollektivtrafik och 
fler infartsparkeringar, 
förbättringar i gatusystemet, 
investeringar i cykelvägnätet, 
maxhastighet 30km/h på 
lokalgator

 

Färre parkeringsplatser och 
fler pendelparkeringar, stärkt 
kollektivtrafik, fler och bättre 
knutpunkter, samordnad 
planering, prioritering 
av gång- och cykeltrafik, 
omdirigering av tung trafik 
samt förbättrad information 
till befolkningen 
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VÄGAVGIFT I GÖTEBORG

Med hållbart resande i Göteborg 
menar vi ett resande som inte 
begränsar mobiliteten men som ökar 
möjligheterna att förflytta sig mer 
miljövänligt. Vi har i vårt förslag valt att 
fokusera främst på hur arbetsresorna 
med bil i Göteborg skulle kunna 
förändras, vilket grundar sig i att de 
utgör 64% av bilresorna i staden. 

Vårt fokus beror även på att dagens   
första val av färdmedel påverkar 
resterande resor under dagen, och 
trängseln i Göteborg har visat sig 
vara störst under morgonen och 
eftermiddagens rusningstimmar. 
Problemet är inte att vi har bil utan 
snarare hur vi använder den. Vi 
vill behålla valmöjligheten och den 
individuella rörligheten, men reglera 
när på dygnet resorna sker, för att 
minska trängseln och därigenom 
förbättra luftkvaliteten och bevara 
stadens karaktär. 

Med vårt förslag skulle trängsel-
problemen minska avsevärt samtidigt 
som det skulle ge ökat underlag för 
kollektivtrafiken och generera pengar 
att investera i utökad kollektivtrafik 
och större projekt som en ny 
älvförbindelse. 

Genom att avgiftsbelägga bilresor  
under rusningstrafik ökar 
attraktiviteten för mer miljövänliga 
färdsätt, vilket visat sig vara 
nödvändigt för att åstadkomma en 
förändring av folks resvanor. Trots 
likvärdiga alternativ är det många 
gånger som människan inte ändrar 
sina resvanor, då bekvämligheten har 
en stor betydelse. Ett sätt att uppnå 
önskad förändring kan vara att ta till 
ekonomiska incitament.

Förslaget bygger på ett avgiftssystem 
som utgörs av en avgiftszon runt hela 
Göteborg med en och samma höga  
avgift under morgonens och 
eftermiddagens rusningstimmar. 
Systemet är baserat på den idé som 
används i    London, där ett antal  
kameror finns uppsatta inom 
avgiftszonen som filmar bilarna. 
Bilisten betalar för att registrera 
sitt registreringsnummer i en 
databas, som sedan matchas 
med registreringsskyltarna som 
videokamerorna registrerat. Det 
innebär att det inte behövs specifika 
vägspärrar/tullar, utan kräver endast 
kameror inom området samt skyltar 
och vägmarkeringar som visar på att 
man kör in i avgiftszonen. 

När det gäller avgiften har vi valt att 
belägga hela Göteborgs innerstad 
med en högre avgift på 40kr som 
betalas under rusningstimmarna 
06-09 och 16-18. Avgiften fungerar 
som en dygnsavgift så betalar du på 
morgonen kan du även passera på 
eftermiddagen utan att det ger en 
högre kostnad. Anledningen till att vi 
valt en sådan utforming är för att fokus 
ligger på att minska arbetspendlingen 
och påverka invånarna till att välja ett 
mer miljövänligt färdsätt i början av 
dagen. 

Information vid avgiftszon

En hållbar framtid?
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Som vi tidigare har nämnt så har 
Göteborg precis som Stockholm flera 
stora leder som går rätt genom staden 
och är viktiga ur nationell så väl som 
internationell transportsynpunkt.  Här 
baseras förslaget på ”Lidingöregeln” i 
Stockholm. Bilister som ska till eller 
från Lidingö är befriade från avgift 
om de passerar gränssnitten inom 
30 min, detta för att den trafiken 
ska kunna nå riksvägnätet utan att 
betala trängselskatt. Att i Göteborg 
införa fri genomfart innebär att 
genomfartstrafiken som är beroende 
av de stora lederna genom Göteborg 
inte behöver betala, och det minskar 
risken för långa och onödiga omvägar 
för att undgå avgifterna, vilket bara 
skulle leda till ytterligare utsläpp.

Anledningen till att vi valt en så hög 
engångsavgift jämfört med Stockholm 
är för att vi bara har avgiftsbelagt 
rusningstimmarna. Vi vill inte påverka 
resandet under resten av dagen och 
försämra människors möjlighet till 
flexibilitet. Avgiften måste vara 
relativt hög för att få en effekt, vilket 
minimerar risken för att folk köper 
sig fria. Engångsavgiften i Göteborg 
på 40kr blir samma avgift som för 
den som arbetspendlar i Stockholm 
och fortfarande väljer bilen men då är 
avgiften 2x20 kr. 

Motivet till att vi valt en så stor 
avgiftszon runt Göteborg till skillnad 
från både Stockholm och London är 
bl.a. att Göteborg är en mer utspridd 
stad. De största pendlingslederna 
i Göteborg, E20, E6 och väg 158 – 
Säröleden knyts samman inom zonen, 
och det är innanför zonen som de  
flesta målpunkter för arbetsresorna 
finns. Zonen innefattar även de 
leder som har högt belastningstryck 
och där det idag finns behov av att 
minska trafiken, så som E6:an genom 
Tingstadstunneln och broarna över 
älven. Avgiften gäller för fordon som 
kör in/ut eller inom zonen med den 
motiveringen att alla fordon bidrar  
lika mycket till trängseln, vare sig start- 
och målpunkt är inom zonen eller 
utanför. Det innebär att de långväga 
bilisterna så väl som bilresorna inom 
staden minskar. 

I vårt förslag har vi satt ett pris  på 
efterfrågat vägutrymme i Göteborgs 
tätort. Idag är det gratis, vilket har lett 
till ett överutnyttjande som resulterat i 
trängsel. Utifrån dagens teknik är det 
svårt att ha varierande avgifter inom 
en och samma zon, man skulle annars 
kunna tänka sig att man betalar enbart 
för den tid man står i trängsel etc. 

När det gäller undantag så tillämpar 
vi ungefär samma policy som 
Stockholm och London, vilket innebär 
kollektivtrafik, utryckningsfordon, 
taxis och rörelsehindrade. Däremot 
har vi valt att inte undanta miljöfordon 
från avgift med motiveringen att de 
bidrar lika mycket till trängsel som 
övriga bilar.

Förslag på avgiftszon vardagar 06-09 samt 16-18, 40kr/dag
(gäller fordon som kör in/ut eller inom zonen)

Karta över Göteborg
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Vägavgifter minskar trängseln 
vilket är nödvändigt för att förbättra 
kollektivtrafikens regularitet och 
framkomlighet. Avgifterna genererar  
samtidigt intäkter, som kan läggas 
på åtgärder som t.ex separata 
körutrymmen för kollektivtrafik. 
Det krävs stora investeringar i 
kollektivtrafiken innan avgifts- 
systemet kan implementeras för att 
tillgodose de direkta behoven. 

Idag tar det minst 1,5 gånger så lång 
tid att resa med kollektivtrafik från 
angränsande områden i Göteborg in 
till city, än vad det tar med bil. För att 
strategin ska uppnå sitt syfte måste det 
förändras och kollektivtrafiken få en 
mer dominerande roll i samhället. 

Ett bra exempel som visar på hur 
man kan låta biltrafiken betala för 
kollektivtrafiken är Öresundsbron. 
Tanken var att bron skulle finansieras 
med trafikantavgifter från både bil och 
tåg. Detta skulle dock ha inneburit så 
pass höga biljettpriser med tågen att 
bilen skulle blivit ett attraktivare val 
för många. Därför har man valt att låta  
en del av tågtrafiken finansieras med 
intäkter från biltrafiken. 

Efter Stockholms försök med 
trängselskatt konstaterade Transek 
att kollektivtrafik i sig sällan går 
med vinst. Jämförs kostnader med 
nyttor är det i strikt mening sällan 
samhällsekonomiskt lönsamt men 
det anses ändå angeläget att drivas av 
olika orsaker. 

Genom information från Vägverket 
har vi fått veta att det inom en snar 
framtid krävs en ny älvförbindelse i 
Göteborg. Detta oavsett om trafiken 
minskar eller ökar och det beror på 
att en av de fyra stora passagerna 
som idag finns över älven, endast har 
en livslängd på 10 år till. En idé kan 
därför vara att en del av intäkterna från 
avgifterna går till finansiering av en ny 
länk. Det skulle gynna både biltrafiken 
så väl som kollektivtrafiken och enligt 
samhällsekonomisk teori motivera 
vägavgifter.
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SAMORDNADE ÅTGÄRDER

De åtgärder som anges nedan ska även 
ses som våra kompenserade åtgärder 
för dem som anser sig förlora på 
systemet med vägavgifter.  Vi anser att 
det är åtgärder som måste till för att 
vårt förslag med vägavgifter ska kunna 
bidra till huvudmålet som är ett mer 
hållbart resande i Göteborgs Stad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att för 
att en trafikstrategi ska få full effekt 
krävs att det får konsekvenser för 
bostads och arbetsplatsutbyggnad – 
alltså hela den fysiska planeringen. 
Det kräver samordnade åtgärder som 
stödjer varandra och underlättar 
för människan att välja det bättre 
alternativet. 

Färre/dyrare parkeringsplatser i___ 
innerstaden & fler pendelparkeringar 

Genom att minska utbudet eller höja 
priset på en attraktiv vara, som t.ex. 
parkeringsplatser i innerstaden, 
minskar efterfrågan och de som 
fortfarande väljer att parkera där får 
betala ett högre pris. 

För att undvika problem med att 
bilister cirkulerar i innerstaden för att 
hitta parkeringsplats är det viktigt med 
intelligenta system, t.ex. vid stadens 
infarter, som informerar om var det 
finns lediga parkeringsplatser. 

Gratis parkering vid arbetsplatsen är ett 
incitament för att välja bilen, att istället 
subventionera kollektivtrafikresor 
och utöka antalet pendelparkeringar 
skulle ge signaler om att välja ett mer 
hållbart och miljövänligt alternativ. 

Det är även, som vi tidigare nämnt, 
viktigt att kombinera de nödvändiga 
resorna. För att uppnå detta skulle 
man bl.a. kunna använda åtgärder 
liknande dem som används i 
Strasbourg där månadskortet för 
kollektivtrafiken fungerar som p-biljett 
på pendelparkeringen. 

Genom att minska antalet parkerings-
platser i staden ges utrymme för 
andra användningar. En parkerad  bil 
beräknas ta ca 25m2 inklusive utrymme 
som krävs för att parkera, vilket 
är ungefär vad en studentlägenhet 
kräver.

25 m2 ?

Befintliga pendelparkeringar   29 st  

Föreslagna pendelparkeringar   21 st 

Förslag på avgiftszon

Pendelparkeringar
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 Stärka kollektivtrafiken 

En viktig del är att förbättra 
framkomligheten för spårvagnar 
och bussar och öka turtäthet och 
pålitlighet. Kollektivtrafiken behöver 
bli mer tillgänglig och attraktiv så att 
det blir ett naturligt val framför bilen.  
För att detta ska kunna åstadkommas 
måste restiderna minska så att de  
ligger på samma eller kortare tid 
än bilens. Det kräver god samordnad 
planering, det är också viktigt 
att fokusera på bekväma goda och 
attraktiva transporter, t.ex. gott om 
utrymme, vilket skapar möjligheter  
att sitta ner och arbeta under tiden 
man tar sig till jobbet. 

Kollektiva transporter behöver 
anpassas till användarna och till de 
skiftande behov som finns, så som 
internetuppkoppling etc. Turtätheten 
måste öka så att alla har möjlighet 
att välja kollektivtrafiken utan att  
förändra sina dagliga vanor i allt för 
hög grad. De faktorer som påverkar 
personers val av färdmedel är bl.a. 
reshastighet, bekvämlighet och gena 
transporter – dvs. enkelheten i att ta sig 
från punkt a till b. Kunskap om utbudet 
och information som ges under resan 
och/eller vid störningar påverkar också 
valet, samt den upplevda komforten 
till/från hållplatsen, hållplatsens och 
fordonets standard och tillgången till 
sittplats eller bra ståplats. 

En undersökning som gjordes 
under 2004 visade att drygt hälften 
av alla bilresor skulle kunna göras 
med kollektivtrafik om restiderna 
var kortare, turtätheten högre och 
om bilisterna hade kunskap om 
kollektivtrafiken.

Utveckla strategiska knutpunkter

För att uppnå ett större underlag för 
kollektivtrafiken krävs en förändrad 
struktur med ökad geografisk 
tillgänglighet och åtgärder så den 
regionala och lokala kollektivtrafiken 
kan nå ett större område utan 
omfattande byten. Det innebär framför 
allt kraftiga åtgärder i de halvcentrala 
delarna av staden där tillgängligheten 
är allt för låg för att attrahera ett ökat 
resande. 

Det finns ett stort behov av en yttre 
ring av kollektivtrafikförbindelse 
som knyter samman de radiella 
stråken utanför staden. Välplanerade 
noder som knyter samman olika 
delar av staden och platser där olika 
transportslag samspelar med varandra, 
är effektivt för att få en hållbar 
transportutveckling. För Göteborgs 
del behöver kollektivtrafiken utvecklas 
både radiellt så väl som cirkulärt för 
att möta det behov som finns. 

Staden behöver knytas samman 
av ett effektivt kollektivtrafiknät 
där både spårvagnar, bussar och 
pendeltåg samspelar och utökar 
stadens arbetsmarknadsområde. Med 
minskade avstånd mellan bostäder och 
affärer, skola och annan service kan de 
dagliga reslängderna minska, både i 
tätorter och i glesbygd. 

Snabba kollektiva transporter behövs 
för att   öka människors möjligheter 
att söka arbete och för att det 
ska bli en stark region med stort 
arbetsmarknadsområde. Som exempel 
kan önskemål om utökat järnvägsnät 
till pendlingsorter som Borås och 
Trollhättan/Vänersborg nämnas.

Snabba kollektiva transporter

Utökat arbetsmarknadsområde
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Samordnad planering av trafik- och 
bebyggelsestruktur

Göteborg behöver fokusera på att 
få ett mer integrerat samhälle där 
servicefunktioner, bostäder och 
arbetsplatser finns i nära anslutning 
till varandra. BAST-principen är en 
bra metod som bör åtföljas även i 
större städer. Det bör finnas flera små 
samhällen i den stora staden istället för 
att allt ska koncentreras till centrum. 

Liksom i Stockholm och London bör 
även Göteborg få en stadskärna som 
är mer fokuserad på handel, men 
även med bostäder och arbetsplatser.  
Ett city där fotgängare och cyklister 
prioriteras och därefter kollektiv-
trafiken. Verksamheter som kräver 
stora ytor och som klassas som 
sällanköpshandel bör placeras 
i utkanten tillsammans med de 
stora industrierna och ytkrävande 
verksamheter som hamnen. 

Trafik- och bebyggelsestrukturen ska 
planeras gemensamt och anpassas 
till ett mer effektivt och uthålligt 
samhälle med god tillgänglighet och 
säker trafikmiljö. Knutpunkterna 
lokaliseras till skärningspunkterna 
mellan de radiella och cirkulära 
kollektivtrafikstråken och utvecklas 
med högre täthet och större 
innehåll av service, arbetsplatser 
och bostäder. Det ger människor 
möjlighet att lämna barnen på dagis 
på väg till pendelparkeringen, ta  
tåget/spårvagnen/bussen till jobbet 
 och sedan uträtta sina ärenden, innan  
det är dags att hämta barnen på vägen  
hem.

Förslag på schematisk struktur för utbyggnad av kollektivtrafik
(fokus på god tillgänglighet med ett effektivt kollektivtrafiknät)

Exempel på knutpunkter som bör utvecklas enligt BAST-principen 
(bostäder inom 2km, arbetsplatser inom 1km och service i direkt anslutning)
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Förbättrade gång- och cykelvägar

Vid konkurrens om utrymmet ska 
gång- och cykeltrafik få förstahands-
prioritering. Befintligt cykelvägnät 
bör kompletteras och utvecklas i 
och omkring innerstaden så väl som 
i ytterområdena. Det bör finnas 
gott om cykelparkeringar med goda 
låsmöjligheter och väderskydd, i och 
omkring innerstaden samt i anslutning 
till bytespunkter och knutpunkter 
för kollektivtrafiken. Dessutom bör 
ett system utvecklas som gör det 
möjligt att ta med cykeln ombord på 
kollektivtrafiken.

Omdirigering av tung trafik, mer 
miljövänliga godstransporter 

En stor förändring för luftkvaliteten i 
Göteborgs Stad skulle ske om all tung 
trafik omdirigerades ut från city till 
lederna runt staden. Den tunga trafiken 
har ökat med i genomsnitt 5,2% per år 
mellan 1998 och 2002 (Göteborgs Stad 
Trafikkontoret 2007) och dess främsta 
målpunkt är Göteborgs hamn. 

En omdirigering till lederna utanför 
staden och en ny älvförbindelse vid 
Marieholm, som är under diskussion, 
skulle förbättra luftkvaliteten i inner-
staden avsevärt. Längre fram i tiden 
bör man även se över möjligheterna  
att frakta stora delar av godset 
med järnväg. Det förutsätter rejäla 
utbyggnader av järnvägssystemet, 
men är den enda hållbara lösningen i 
längden. Ett bra exempel skulle vara 
en ny spårläggning förbi Landvetter 
flygplats för mer miljövänliga 
godstransporter och som skulle minska 
den tunga trafiken till/från Göteborg 
avsevärt.

Förslag på förbud mot genomfart av tung trafik 
Förslag på omdirigeringa av tung trafik

Befintliga cykelbanor
Trafikkontorets förslag på utbyggnad
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Ökat utnyttjande av 
informationssystem

Trots att utvecklingen i bilbranschen 
går mot mer miljövänliga bilar  
kvarstår flera problem. Markens 
användning, buller, trängsel och 
barriäreffekter är fortfarande frågor 
och avvägningar som måste göras. 

I en genomsnittlig svensk stad står 
infrastrukturen för 10-20% av ytan, där 
vägarna tar upp största delen. Likaså 
tar parkeringsplatser upp stora ytor 
som skulle kunna användas till mycket 
annat och gynna fler människor.

För att påverka trafikanternas res-
beteende, och öka dess medvetenhet 
om miljöfrågor kan olika informations-
system utnyttjas. En mycket effektiv 
och beprövad metod är att använda 
sig av reklamkampanjer, kampanjer 
som går ut på att ge något tillbaka till 
befolkningen t.ex. som att bilfria dagar 
kontras med gratis kollektivtrafik 
under samma period. Dessutom bör 
reklam framhäva de positiva effekterna 
av vägavgifter och att resa miljövänligt, 
genom att t.ex. visa på vad man skulle 
kunna göra med ytorna istället. 

Kampanjer för minskat 
bilanvändande

Som det har gått att läsa i fallstudien 
om London pågår en kampanj i staden 
som heter ”I Move London”. Den 
handlar om att lämna bilen hemma en 
dag i veckan för att ersätta resan med 
mer miljövänliga transporter, dvs. att 
gå, cykla, samåka eller åka kollektivt. 
Befolkningen uppmanas att ”dra sitt 
strå till stacken” för att få staden i  
rörelse igen. 

Kampanjen motiveras med att det 
ger positiva effekter för både trafiken, 
miljön, plånboken och även figuren. 
Samma idé genomfördes som tidigare 
nämnts även i Göteborg under 
den Europeiska mobilitetsveckan.  
Anställda i Göteborgs Stad  
uppmanades att inte använda bilen en 
dag under en specifik vecka, vilket fick 
till följd att man sparade ungefär två 
varv runt jorden i körd sträcka enbart 
under den veckan. 

Med tanke på hur mycket utsläpp 
som sparades i Göteborg under bara 
en vecka, skulle det kunna innebära 
stora förändringar för luftkvaliteten.  
Denna typ av projekt är starkt beroende 
av att information kommer ut till 
invånarna och kostar en del pengar i 
form av reklamkampanjer, men bör 
ändå genomföras då och då eftersom 
de har en avsevärd genomslagskraft.

Vad en yta på 25m2 kan användas till.
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Mjuka faktorer

Mjuka faktorer med fokus på individen 
har stor betydelse för val av färdmedel. 
Hur socialt accepterat det är att ta 
kollektivtrafiken till jobbet är en viktig 
faktor där företagens policy och fokus 
har stor påverkan. 

På regional nivå handlar det bl.a. 
om att genomföra intensiva och 
breda marknadsföringsinsatser.__  
Det har visat sig i undersökningar 
(Göteborgs Stad Trafikkontoret 2007) 
att ca 22% av alla bilresor skulle  
kunna genomföras med kollektiv-
trafiken om kunskapen fanns. En 
stor del i detta ligger hos företagarna 
runt om i Göteborg som skulle kunna 
ta större ansvar och påverka sina 
anställdas val av färdmedel till/från 
och inom arbetet. 

Tips för att få anställda att förändra 
sina resvanor till, från och i arbetet  
kan vara att;

- ha tillgång till tjänstebils- och 
cykelpool på arbetsplatsen

- flexiblare arbetstider med möjlighet 
att arbeta hemifrån

- tillgång till dusch och plats för 
ombyte

- lättillgängliga cykelparkeringar med 
regnskydd och bra låsmöjligheter.
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EFFEKTER

Ett förslag av den här storleken får 
många konsekvenser och har många 
påverkansområden. 

Fördelningseffekter påverkas mest 
av hur resandet är i utgångsläget 
samt av hur intäkterna fördelas. 
Att  kalkylera och beräkna de exakta 
effekterna av ett avgiftsinförande, är 
både resurs- och kompetenskrävande 
samt kräver avancerad teknik och 
simuleringsprogram. 

Vi har valt att ta upp några av de  
frågor som vi ställt oss i början av 
arbetet och försökt besvara dem 
utifrån fakta som finns i uppsatsen och 
vårt förslag. 

Vilka effekter och konsekvenser 
kan vägavgifter få på den fysiska 
planeringen? 

Mindre bilar ger mindre utsläpp, 
vilket ökar möjligheterna till attraktiva 
boendemiljöer. Om knutpunkter byggs 
ut med goda förutsättningar och bra 
kollektivtrafik kommer attraktiviteten 
att öka även för Göteborgs förorter. 
Göteborg kan utvecklas till en mer 
flerkärnig stad där den negativa 
klangen av ”förort” försvinner, trots 
att city fortfarande utgör den största 
regionala kärnan.

Hur kan gestaltandet av den fysiska 
miljön dra nytta av vägavgifter och 
vice versa?

Vägavgifter ställer mer eller mindre 
krav på den fysiska planeringen 
och de åtgärder som är särskilt 
nödvändiga är bl.a. systematiskt 
lokalisera tydliga knutpunkter, 
knyta samman gång- och cykelvägar 
med högklassig kollektivtrafik och 
utveckla pendlarparkeringar som 

påverkar rörelsemönstret och ger bra 
förflyttningsalternativ. 

Den fysiska planeringen måste  
fokusera på en tät och funktions-
integrerad bebyggelsestruktur samt 
främja ett mer hållbart resande. 
Det handlar om översiktlig planering 
såsom boendelokalisering invid 
kollektivtrafik, likaväl som detalj-
planering och enkla åtgärder som att 
placera cykelparkeringar närmare 
entréer än bilparkeringar mm. 

Hur påverkas biltrafiken av ett 
införande av vägavgifter? 

Rörligheten och tillgängligheten i 
staden ökar då trängsel och biltrafik 
minskar. Den som vill komma fram får 
betala för sig men får i gengäld kortare 
restid och ökad punktlighet.

Vägavgifter ger fördelar för både 
biltrafiken såväl som för  hela den  
fysiska planeringen som t.ex.i form  
av  mindre barriäreffekter och ytbehov, 
något mindre störningar, en tätare och 
mänskligare stad samt lättfattligare 
struktur.

Nedan har vi valt att belysa några 
av de effekter som vi anser viktigast  
ur ett hållbart perspektiv och även 
utifrån ett planerarperspektiv;

- Samhällsekonomiskt skulle det vara 
lönsamt för både Göteborgs stad och 
region.

- Näringslivet skulle tjäna på det 
eftersom trängsel är ett växande hot. 

- Vägavgifter skulle leda till ökade 
transportkostnader, vilket kan 
uttryckas som att tillgängligheten 
minskar men även transporter får 
kortare restid och ökad punktlighet 

vilket kan ses som att tillgängligheten 
ökar.

- Kollektivtrafikresenärer vinner på att 
få fler turer och ökad komfort, samt 
utvecklade knutpunkter utan att priset 
ökar.

- Bilister som värderar avgiften 
högre än tidsvinsten, och väljer att 
resa kollektivt, vinner på det då 
kollektivtrafiken förbättras utan att 
priset ökar.  

- Det får indirekta effekter så som att 
folk cyklar och går mer, vilket främjar 
den allmänna hälsan. 

- Attraktiviteten vid knutpunkter/
bytespunkter ökar då det blir lika lätt 
att ta sig till city från alla områden 
i och omkring innerstaden. Det 
minskar segregationen och skapar en 
mer sammanhållen stad. 

- Bilister som inte värderar tidsvinsten 
högre än avgiften och inte vill byta 
färdsätt, kommer uppleva vägavgifter 
negativt. 

- De som inte har tillgång till 
kollektivtrafik och har för långt för att 
kunna använda cykel eller gå kommer 
uppleva avgiften i sig som något 
negativt. 

- Många hävdar att kostnaden för att 
köra bil redan är så pass hög, att de 
anser det vara orättvist att lägga på 
ytterligare kostnad.

- Statistiken visar att det är män och 
höginkomsttagare som skulle förlora 
mest på systemet eftersom de är dem 
som använder bilen mest. 
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MÅLUPPFYLLELSE
Ett mer hållbart resande i Göteborgs 
Stad skapas genom ett transportsystem 
som tillgodoser ekonomiska, sociala 
och miljömässiga samhällsbehov. För 
att nå en hållbar samhällsutveckling är 
det viktigt att formulera gemensamma 
mål och åtgärder som utgår från 
hållbarhetsaspekterna och som 
fungerar som utgångspunkt för 
utformningen av den fysiska miljön.

Den fysiska planeringen sätter ramar 
för människors vardagsliv genom att 
organisera bebyggelse, infrastruktur 
och service. Det är här vår delstrategi 
för utvecklingen av trafiken i Göteborg 
kommer in och spelar en viktig roll.

Bredvid presenteras en tabell med 
de mål som vi arbetat fram utifrån 
utvärdering av vårt förslag. Tabellen 
åtföljs av ytterligare en tabell som 
redovisar förslagets koppling till 
hållbarhetsaspekterna. Bedömningen 
görs grovt i form av en effektprofil med 
tre nivåer: uppfylls inte, delvis och väl.
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Mål
 

Inte
 

Delvis
 

Väl
 

Kommentar
 

Ett mer hållbart resande i Göteborgs Stad
 

Vårt huvudmål uppfylls väl med förslaget i 
kombination med de samordnade åtgärderna 
 
 
 

 

Trafik- och bebyggelsestrukturer anpassat för ett 
effektivare och mindre resurskrävande samhälle 
 
 
 

 

Med fler knutpunkter och ökad turtäthet i 
kollektivtrafiken främjas ett hållbart resande   

 

En stark och attraktiv regional kärna
 

Mindre biltrafik i centrum ökar stadskärnans 
attraktivitet 
 

 

Flertalet starka och attraktiva regiondelscentrum 
som utgör större knut- och bytespunkter i 
kollektivtrafiksystemet 
 

 

Det är en av huvuddelarna i förslaget för att öka 
kollektivresandet och öka attraktiviteten att bo även 
utanför innerstaden 
 
 
 

 

Bättre balans mellan bostäder och arbetsplatser 
som möjliggör kortare arbetsresor och ett 
effektivare utnyttjande av trafiksystemet

 

Den fysiska planeringen påverkas då förslaget är 
en god grund till vidare planering för en hållbar 
utveckling 

 

Arbetsplatser i nära anslutning till knut- och 
bytespunkter 

 

Fortsatt utveckling, se kommentar ovan

 

Tät bostadsbebyggelse nära knut- och 
bytespunkter 
 
 

 

Fortsatt utveckling, se kommentar ovan

 

Ökad attraktivitet och tillgänglighet vid knut- och 
bytespunkter 
 
 
 

 

Utformning behandlas inte i förslaget, men fokus 
ska ligga på tillgänglighet, attraktivitet och trygghet 

 

Ett lokalt yttäckande linjenät som matar till 
knut- och bytespunkter 
 
 
 

 

Är en förutsättning för att knutpunkterna ska uppnå 
sitt mål.

 

Snabba förbindelser med hög turtäthet
 

Är en förutsättning som måste planeras av Västtrafik
 

Bättre koppling mellan det regionala och lokala 
kollektivtrafiksystemet

 

Bytespunkterna ska ha fokus på enkla och snabba 
byten som ökar möjligheterna att pendla längre 

 

Ökad attraktivitet för miljövänliga 
transportmedel 

 

Blir det betydligt dyrare att köra bil kommer fler att 
samåka el dyl 

 

Ökad andel kollektivtrafikresenärer
 

Blir det dyrare att köra bil kommer fler att åka 
kollektivt 

 

Mindre trängsel
 

Avgift under rusningstrafik minskar trängseln  
 
 
 
 
 
 

 

Minskad bilanvändning i och omkring staden
 

Minskar arbetsresorna med bil minskar också 
bilanvändandet generellt 
 

 

Bevarad individuell rätt till mobilitet
 

Möjligheten att gå, färdas kollektivt och cykla 
förbättras och den som fortfarande vill kan ta bilen 

 

Begränsad möjlighet att parkera i innerstaden
 

Förslaget åtföljs av minskat antal parkeringsplatser 
i staden 
 
 
 
 
 

 

Minskade utsläpp
 

Mindre trängsel, mindre utsläpp men bara under 
viss tid på dygnet 
 
 

 

Förbättrad tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter 
 

 

Ska prioriteras i första hand
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Förslag
 

Ekonomiska 
konsekvenser 
 

 

Sociala 
konsekvenser

 

Ekologiska 
konsekvenser

 

Vägavgift under 
rusningstid 6.30-8.30 
samt 16-18

 

+ Genererar intäkter som 
kan gå till förbättringar 
i kollektivtrafiken samt 
vägprojekt. Färre/inga 
flaskhalsar ger bättre 
punktlighet. 

- Kostnader för teknik, 
införande samt underhåll.   

 

+ Ökad samåkning till och 
från arbetet. 

+ Trevligare innerstad med 
färre bilar. 

- Risk för att utsatta grupper 
får sämre ekonomisk 
situation om de inte kan 
nyttja de kompenserande 
åtgärderna. 
 

 

+ Färre bilar, mindre utsläpp, 
bättre luftkvalitet framför allt i 
innerstaden. 

- Risk att vissa väljer en annan 
längre väg för att köra "runt" 
avgiften, vilket ökar utsläppen.

 

Utökat järnvägsnät
 

+ Godstransporterna blir 
mer tidseffektiva vilket gör 
att de även blir billigare i 
längden. 

- Kostnader för anläggning 
av nya spår och rullande 
materiel. 
 
 

 

+ Snabbare och bättre 
pendlingsmöjligheter till en 
större arbetsmarknad. 

- Ett utökat järnvägsnät 
kan innebära ytterligare 
barriärer i samhället.

 

+ Ökad andel miljövänliga 
godstransporter. 

- Ökade bullernivåer i 
områden där spåren anläggs.

 

Ny älvförbindelse
 

+ Ökad punktlighet. 

+ Bättre framkomlighet 
innebär minskad 
resursförbrukning. 

- Kostnader för anläggning.

 

+ Förbättrad 
kommunikation mellan 
fastlandet och Hisingen. 

+ Nya knutpunkter. 

- Sämre kontakt mellan 
City och Backaplan när 
Götaälvbron stängs. 
 
 

 

+ Leder tung trafik utanför 
innerstaden och förbättrar 
miljön. 

- Kan bli en visuell barriär i 
omgivningen som tar stora 
markarealer i anspråk.

 

Utökad kollektivtrafik 
både radiellt och 
tangentiellt

 

+ Ökar stadens 
arbetsmarknadsområde. 

+ Fler knutpunkter 
med ökat service- och 
handelsutbud ökar 
försäljningen. 

- Kostnader för anläggning 
och rullande materiel.

 

+ Ökad möjlighet att arbeta 
inne i stan även för dem som 
bor en bit utanför. 

 

+ Minskad bilanvändning 
och bättre utnyttjande av 
kollektiva färdmedel ger 
minskade utsläpp. 

- Kan ev. ge upphov till resor 
som annars inte skulle gjorts. 

- En del mark måste tas i 
anspråk vid anläggande av 
spår mm. 
 
 

 

Förbättrade knut- och 
bytespunkter

 

+ Snabba och enkla byten 
mellan olika transportmedel 
genererar mer resor och mer 
pengar. 

- Kräver ofta höga 
kostnader vid planering och 
anläggning. 

 

+ Ökar människors 
valmöjlighet och 
tillgänglighet. 

- Liten risk för att små 
butiker i områden som inte 
ligger strategiskt förlorar 
kundunderlag. 
 

 

+ Ökar kollektivtrafik- 

resandet. 
- Tar en hel del mark i anspråk 
vid anläggning.
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Förslag
 

Ekonomiska 
konsekvenser 
 

 

Sociala 
konsekvenser

 

Ekologiska 
konsekvenser

 

Pendelparkeringar 
med service

 

+ Ökad handel och 
större underlag för 
affärersetableringar.  

- Kostnader för anläggning.

 

+ Fler ärenden kan bli 
uträttade på samma ställe 
och underlätta vardagslivet. 

- Viss risk för att minska 
resor till innerstaden. 

 

+ Utsläppen minskar då fler 
åker kollektivt och dessutom 
kan samköra sina ärenden 
istället för att åka flera gånger. 

- Stora markarealer tas i 
anspråk. 
 
 

 

Prioritering av gång- 
och cykelvägar

 

+ Förbättrar folkhälsan 
vilket minskar antalet 
sjukdagar. 

+ Ökat utnyttjande av 
befintligt gång- och cykelnät. 

+ Mer cyklar och mindre 
bilar i staden ger en mer 
mänsklig och trivsam stad 
vilket är positivt för handeln. 

+ Förbättrade möjligheter 
för ett transportsätt som de 
flesta har råd med. 

- Kostnader för anläggning.

 

+ Förbättrad folkhälsa. 

+ En mer integrerad stad 
med förbättrad närhet och 
tillgänglighet. 

+ De flesta har råd och kan 
cykla. 

- Minskad tillgänglighet för 
bilen kan göra det svårare 
för utsatta grupper.

 

+ Kan komma att locka fler att 
välja cykeln till jobbet, vilket 
är bra för människors hälsa. 

+ Bättre tillgång även till 
grönytor och rekreationsytor 
utan bil. 

+ Cyklar genererar inga 
utsläpp vilket är bra för 
miljön. 

+ Cyklar är billigare och 
mindre resurskrävande att 
tillverka än bilar. 

+ Cyklar är lättare att 
återvinna än bilar.  
 
 

 

Utökade bilpooler
 

+ Besparingar för hushåll 
som inte har behov av en hel 
bil. 

+ Bra för företag som kan 
minska kostnader genom att 
dela bilar. 

- Kräver investeringar och 
administration. 
 

 

+ Kan bli en form av 
samlingspunkt då flera 
hushåll delar på samma bil. 

- Som vid alla 
gemensamhetsanläggningar 
kan det bli bekymmer om 
vissa inte sköter sig. 

 

+ Kan minska antalet hushåll 
som har bil, vilket i sin tur 
minskar antalet onödiga 
bilresor. 

- Risk för att hushåll som inte 
har ekonomi för en hel bil ökar 
sitt bilanvändande.

 

Förbättrad 
information till 
befolkningen

 

+ Ökad andel 
kollektivtrafikresenärer. 

- Kostnader för 
reklamkampanjer och bättre 
informationssystem.

 

+ Fler resenärer ger liv 
till hållplatser, vilket ökar 
känslan av trygghet och 
säkerhet. 

- Kan inte utbudet 
matcha förfrågan kan mer 
folk bidra till trängsel i 
kollektivtrafiken. 
 

 

+ Ska få folk att tänka till 
och välja ett mer hållbart 
transportmedel. 



72

PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR FRAMTID?
SLUTSATSER OCH 
DISKUSSION
Som nämnts i början så har syftet 
med detta arbete varit att utreda 
hur vägavgifter kan användas för att 
påverka trafikens rörelsemönster i 
Göteborg, för att skapa en mer hållbar 
utveckling. Vårt förslag är inget som 
genomförs på ett år, inte heller fem 
eller tio år, utan det är ett pågående 
arbete som ständigt behöver utvecklas. 
Enligt vad vi har lärt oss i detta arbete 
kan vi dock konstatera att vägavgifter 
är ett steg i rätt riktning och med det 
så kan ohållbara situationer undvikas. 
Som vi nämnde i början av arbetet 
anser vi att trafikproblem är problem 
som lättast åtgärdas innan de vuxit sig 
så stora att de faktiskt blivit problem.

I en utredning som gjordes av Vägverket 
år 2007 framställdes det växande 
behovet av infrastrukturinvesteringar 
i Västra Götalandsregionen. Den 
innehöll förslag för utbyggnad av vägar 
och en ny älvförbindelse. Utredningen 
tog även upp utbyggnadsförslag för 
järnvägsnätet och prioriteringar för 
kollektivtrafiken. Investeringarna 
motiveras med Göteborgsregionens 
möjligheter till expansion och 
näringslivets krav på god infrastruktur 
för att fortsätta etablera sig i staden. 
Vägavgifter nämns inte någonstans 
som en möjlighet till förbättrad  
infrastruktur för Göteborg. 

Med alla prognoser som gjorts om 
förväntad trafikökning inom de 
närmsta 5-10 åren så undrar vi om 
det finns någon annan möjlighet. Vad 
ska vi göra när de nya vägarna också 
nått sina kapacitetstak? Är det då 
dags för ytterligare utbyggnader av 
vägnätet? Den enda hållbara lösningen 
är att minska antalet bilar på vägarna 
genom att göra andra mer miljövänliga 
alternativ mer attraktiva, inte öka 
biltrafikens möjligheter att ta sig fram 
och skapa underlag för ytterligare 
trafik. Det är en lång process som 
kräver stora investeringar till en 
början, men i ett långsiktigt perspektiv 
är det både ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbart. 

Vi tror på grundprincipen att förbättra 
möjligheten att förflytta sig på ett sätt 
som är bra för både samhället och 
miljön och ett samhälle där vi så långt 
som möjligt klarar oss med gång- och 
cykeltrafik. Under arbetets gång har en 
del frågor kommit upp som vi inte hade 
med oss från början, vilka här besvaras 
i en allmän diskussion. Därefter 
avslutas arbetet med vår vision om 
hur Göteborg kan komma att se ut år 
2040 förutsatt att vårt förslag med 
vägavgifter och samordnade åtgärder 
implementeras.  

- Vad är framgångsfaktorer 
för att lyckas med vägavgifter? 
Enbart styrande/dämpande eller 
kombinerat?

Runt om i världen finns det olika typer  
av betalsystem inom vägavgifter som 
har olika syften. Syftet i sig är beroende 
av vilka förutsättningar staden har, dvs. 
vilka problem som avgiften ska lösa. 
Ett syfte är som vi tidigare redovisat i 
Norge, att få in pengar för att kunna 
investera i olika vägprojekt. Andra 

syftar till att minska trängsel och skapa 
en attraktivare stad, som t.ex. London. 

Vi kan efter att ha tittat på olika system 
konstatera att framgångsfaktorerna 
för ett avgiftssystem är helt beroende 
av dess syfte. För att avgöra vad som 
är bäst för respektive stad/ort behövs 
en grundlig analys och en noggrann 
utvärdering av för- och nackdelar för 
att sedan avgöra vad som passar bäst. 
Det går inte att säga att ett system är 
rätt eller att ett kombinerat skulle vara 
att föredra, för de ger så olika resultat.

- Vem ska betala avgiften? De som 
kommer långt ifrån eller de som bor 
i city?

Detta har varit en intressant fråga i 
arbetet som påverkat utformningen 
av vårt förslag och resulterat i en stor 
avgiftszon. Motiveringen är att vi 
fokuserar på att främja ett mer hållbart 
resande i Göteborg och med det vill vi 
påverka alla resenärer som reser till, 
från, och inom Göteborgs Stad. 

Långväga resenärer påverkar oftast 
inte trängseln i innerstaden i så stor 
omfattning, men de bidrar i än högre 
grad till utsläpp på grund av deras val 
av färdsätt och deras långa resväg. Även 
bilister innanför zonen får betala då de 
oftast har goda kollektivmöjligheter 
i nära anslutning till sina hem och 
många gånger till och med har så pass 
nära till sina arbeten att cykeln borde 
vara ett attraktivt alternativ. Vi tror 
att vårt system är det som på bästa 
sätt uppfyller målet att påverka alla 
resenärer i och omkring Göteborgs  
Stad under morgonens och efter-
middagens rusningstimmar. 
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- Finns det faror för regionen som 
tillväxtmotor med vägavgifter?

Vi anser inte att vårt förslag med 
vägavgifter kommer att innebära några 
faror för Göteborg som tillväxtmotor, 
snarare tvärtom. 

Minskad trängsel och förbättrad 
kollektivtrafik samt förbättrade 
pendlingsmöjligheter, kommer att 
utöka Göteborgs upptagningsområde 
av arbetskraft och utöka stadens 
arbetsmarknadsområde.    _________ 
De samordnade åtgärderna 
kommer öka kollektivtrafikens 
attraktivitet och tillgänglighet 
avsevärt samtidigt som det minskar 
avståndet till städer inom hela Västra 
Götalandsregionen.

- Hur når man acceptans för 
vägavgifter hos medborgare och 
politiker?

Det som i andra städer visat sig 
vara en framgångsrik metod och 
förhoppningsvis en lösning på 
problemet är att få in både medborgare 
och politiker tidigt i processen genom 
att vara med från början och kunna 
påverka hur systemet ska utformas. 

Stor vikt måste läggas vid att motivera 
systemet med vad staden kan vinna på 
det, vilket kräver att förslagsställaren 
har en stor kunskap och kan motivera 
systemet på alla grunder. Många gånger 
är befolkningen negativ på grund av 
okunskap och rädslan för att det ska 
innebära förluster för den enskilde 
individen. Ofta ser de inte alla positiva 
effekter som kan komma från ett 
förslag som detta, som många gånger 
kan innebära ren vinst för den enskilde 
som t.ex. förbättrad kollektivtrafik 
utan ökade priser.  

- Finns det några mål som strider mot 
varandra?

De mål som vi har satt upp är inte 
positiva för alla, den som fortfarande 
vill ta bilen till och från jobbet kommer 
uppleva förslaget som negativt. De 
som inte har tillgång till kollektivtrafik 
och har för långt för att kunna använda 
cykel eller gå kommer även de uppleva 
avgiften i sig som något negativt. 
I situationer när man gör stora 
omvälvande projekt kan inte alla vara 
vinnare, dock kan vi motivera förslaget 
med att samhällsnyttorna med 
största sannolikhet kommer överstiga 
samhällskostnaderna. 

- Hur får vi folk att välja cykeln i 
första hand?  

Om resorna inte är längre än att 
cykeln blir ett alternativ vid avgifter på 
vägarna så borde det vara ett självklart 
val. För att det ska vara möjligt krävs 
gena och sammanhängande gång- och 
cykelvägar genom hela staden, där de 
oskyddade trafikanterna prioriteras 
vid alla korsningar där flera trafikslag 
möts.  

- Hur får vi varje enskild individ att 
tänka till innan de använder bilen?

Människan är många gånger allt för 
bekväm för att tänka om och se på 
andra alternativ för deras resa. När 
människan väl kommit in i en vana är 
det svårt att bryta. Här kan vägavgifter 
ha en avgörande roll, då de innebär ett 
ekonomiskt incitament att tänka om. 
Visst kan vägutrymmet fortfarande 
utnyttjas, men vid de tillfällen 
efterfrågan är för hög i jämförelse med 
utbudet, får man betala för det.   
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Som upplagt för vårt arbete står det 
att läsa i Göteborgs-Posten tisdagen 
den 11 december 2007  ”Kd i Göteborg 
öppet för trängselavgifter.” Artikeln 
förklarar att fordonstrafiken står för 
en stor del av de lokala utsläppen och 
i takt med ett ökande invånarantal 
och folks prioritering av bilinnehav 
växer problemen. Detta är första 
gången under pågående mandatperiod 
(2007-2010) som politiker i Göteborg 
diskuterar om vägavgifter. 

Kristdemokraterna är först ut och  
skriver att enda lösningen på 
trafikproblemen i staden är att öka 
kollektivåkandet. För att uppnå detta 
skulle trafikavgifter kunna vara ett bra 
incitament för att ändra befolkningens 
resbeteende. Blir Göteborgaren 
tvungen att betala en avgift för att 
få köra sin bil i stadens centrala 
delar kommer sannolikt en ansenlig 
mängd människor att välja ett annat 
alternativ. 

Kd uttrycker att det är näst intill 
oseriöst att avhålla sig från att  
diskutera och utreda hur man med 
hjälp av olika trafikavgifter  kan 
öka kollektivtrafiken och minska 
biltrafiken. Sist nämns att kd i en  
motion till Göteborgs kommun-
fullmäktige har föreslagit att ett 
införande av trafikavgifter bör 
utredas. 

Dagen efter kd:s debattartikel i 
GP kom en ny artikel; ”Politiker 
öppnar för vägavgifter” står det 
att läsa på förstasidan. Både Göran 
Johansson (s) och Jan Hallberg (m) 
öppnar för att utreda vägavgifter i 
Göteborgsområdet. 

Frågan om vägavgifter som hitintills 
varit mycket infekterad har nu fått 
ett annat läge, då i princip inget 
parti i Göteborg vågar säga nej till 
att åtminstone utreda någon form av 
ekonomiskt styrmedel för den växande 
vägtrafiken. 

Jan Hallberg (m) ser en utformning 
med vägavgifter på de stora lederna, 
ungefär som bompengen i Oslo, medan 
Helene Odenjung (fp) hellre ser ett 
system där man betalar för att köra 
på nya vägar. Ingen av dem vill ha ett 
system som enbart riktar sig mot att 
minska trafiken i de centrala delarna 
av staden, då de menar att det skulle 
slå orättvist mot låginkomsttagare. 
På förslag ligger att lyfta frågan i 
de tretton medlemskommunerna i 
Göteborgsregionen samt i arbetet med 
kollektivtrafikvisionen K2020. 

Nog är vårt val av examensarbete ett 
hett ämne som förmodligen kommer 
blossa upp den närmsta tiden och för 
en lång tid framöver. Med de rådande 
diskussionerna om klimatförändringar 
där biltrafiken är en stor bov, kan man 
fråga sig om det bara är en tidsfråga 
innan fler och fler städer inför någon 
typ av styrande avgifter för att minska 
trafiken. 

Vi har valt att avsluta vårt arbete med 
en vision om Göteborg. I en artikel i 
GP den 25 januari år 2040 står det att 
läsa:

Förstasidan i GP 2007-12-11
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