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FÖRORD

Sverige har ett ambitiöst, men inte desto mindre nödvändigt, 
klimatmål för transportsektorn. Utsläppen från inrikes trans-
porter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 

jämfört med 2010. Om vi ska ha en rimlig chans att klara målet 
krävs insatser och effekter som inte bara kan nås genom bränsle-
snålare fordon, ökad användning av elbilar och mer biodrivmedel. 
Det krävs också ett mer transporteffektivt samhälle med målet att 
persontransporter med bil och godstransporter med lastbil inte 
fortsätter att öka. 

Därför spelar boken du nu har i handen en viktig roll. Den ger tydliga 
inblickar i varför det går så trögt med det som är så självklart: att 
börja med billiga åtgärder som påverkar transportefterfrågan vid 
planeringen och byggandet av infrastruktur. Den visar också att ett 
ändrat arbetssätt antagligen inte bara handlar om ändrade instruk-
tioner utan också om att ändra en kultur. Slutligen ges också konkreta 
förslag till förändring.

Fyrstegsprincipen är lite som Fantomen: Många har hört talas om den, 
men få har sett den i verkligheten. För att fyrstegsprincipen på allvar 
ska kunna kliva fram ur skuggorna är denna bok en bra grund. Det 
är därför min förhoppning att den dels kommer att läsas av personer 
som sitter på beslutsmandat på till exempel näringsdepartementet, på 
Trafikverket samt i regioner och kommuner, dels kan vara till nytta och 
inspiration för såväl fritidspolitiker som lokala opinionsbildare. För det 
är i den lokala trafikplaneringen som det finns flest och bäst möjlig-
heter att skapa en hållbar mobilitet. 
Angenäm läsning!

Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, maj 2019
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ODENSE
MOTORLEDEN BLEV  
EN PARK OCH EN SPÅRVÄG
Vad händer om man tar bort den stora trafikleden i stadens 
mitt? Inte nog med att biltrafiken minskar. Det blir ytor över 
till en park, det blir plats för ett kulturhus - och för en helt ny 
spårväg. Danska Odense möblerar om friskt i stadsbilden.

Cyklister på stadsbron i Odense

Säg cykling och säg Danmark och de flesta svenskar börjar tänka på Köpenhamn, som gjort 

sig världskänt genom sin omfattande cykeltrafik. Men Danmarks främsta cykelstad är 

ändå Odense, som med sina 200 000 invånare är landets tredje största stad och centrum på 

ön Fyn. I alla fall hävdar staden sin cykelstatus tydligt i sin egen marknadsföring.

Och statistiken talar sitt tydliga språk. Cyklingen står för hälften av alla persontran-

sporter i stadskärnan, och för en tredjedel av alla persontransporter inom en halv mil från 

centrum. Stadens biltrafik är därmed också begränsad till 19 procent i stadskärnan och 53 

procent i kommunen som helhet, vilket inbegriper ett stort omland av jordbruksbygd. Det är 

bara 54 procent av Odenses hushåll som håller sig med egen bil.

 - Cyklingen har en gammal tradition i Odense, berättar Troels Andersen,   trafikplanerare på 

Odense kommun. Redan 1895 anlades de första cykelbanorna    i staden, och sedan lång tid 

har man arbetat målmedvetet med att göra cyklingen säker och attraktiv.

Stora och små detaljer

Bland de senare satsningarna märks ett väl förgrenat nät av supercykelvägar och - inte 

minst - en iögonenfallande cykelbro tvärs över det omfattande spårområdet vid Odense 

C. Men som alltid är det de små detaljerna som gör det. Väl utformade banor som till-

låter cyklister att säkert svänga höger vid rödljus, utan att komma i konflikt med den 

korsande trafiken, är en en sådan detalj. Räcken för cyklisten att hålla sig när man väntar 

på grönt ljus i en trafikreglerad korsning är en annan.

Men att stimulera cyklingen är bara ena sidan av myntet för den stad som vill bygga 

en hållbar mobilitet. Den andra sidan handlar om att också våga och kunna begränsa 

biltrafiken. Där har Odense tagit ett djärvt grepp i och med att man helt sonika stängde 

av den stora genomfartsleden Thomas B Thriges gade, uppkallad efter en av stadens 

stora industrialister. Thrige, som bland annat var god vän med Edison, startade en fabrik 

som tillverkade elmotorer och annan elektrisk utrustning och som en gång i tiden var en av  

Danmarks största industrier.

Trafikledens tillkomst är en rätt typisk historia från efterkrigstiden. I Odenses centrum 

fanns på 1950-talet ett stort område med små, ruffiga hus av högst tvivelaktig standard. 

Bättre då, tänkte stadens styrande, att jämna rucklen med marken och skapa plats för 

den växande skaran bilar. Det var nog mest av försyn som man sparade ett litet område 

vid sidan av trafikleden. Där fick det bli kvar bakom höga bullerplank och vi ska åter-

komma till det. 

Men en bit in på 2000-talet bytte staden planeringsstrategi, och höjde sina ambitioner 

att hålla biltrafiken utanför stadskärnan. Den 28 juni 2014 stängdes Thomas B Thriges 

gade av för all trafik. Avstängningen hade föregåtts av noggrann planering och många 

samråd med Odenseborna om hur man kunde göra och köra i stället. Det fanns till och 

med en särskild app som kunde vägleda trafikanterna rätt. 

www.skyfish.com/p/visitodense  |  Copyright VisitOdense
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- Gatan hölls också öppen för alla att gå och vistas på under några dagar, innan den stängdes av 

som byggarbetsplats, berättar Troels. Vi ville att Odense-borna verkligen skulle få uppleva 

skillnaden och kanske ana vad samma ytor skulle kunna användas till i stället.

Kulturhus och ny spårväg

För ny användning blev det. Efter några år kunde Odense ta sitt nya kulturhus i besittning, 

och börja skönja konturerna av en ny, långsträckt park. Och i samma park kommer inom 

några år den nya “letbanen” att gå - en helt ny spårväg som kommer att bli stommen i 

Odenses kollektivtrafiknät.

- Det är förstås bara en del av letbanen som tar den gamla gatumarken i anspråk. I övrigt 

anlägger vi den i befintliga gator. I första etappen blir den nära 15 km lång och får 26 

stationer. Men i ett senare skede kommer spårvägen att byggas ut mot stadens ytterkant. 

Spårvägen får då bli den struktur som styr stadens expansion: Nya områden läggs där det 

redan finns kollektivtrafik, i stället för tvärtom.  

Letbanen, på svenska lättspårvägen, blir en mycket modern trafiklösning, med förar-

lösa, automatiska vagnar som kan gå med hög turtäthet. Prognosen är att den kommer 

att användas uppemot 36 000 gånger per dag, inte minst av de över 30 000 studenterna 

vid universitetet i Odense.

- Det är inte billigt att bygga spårväg, förklarar Troels, så det vill till att den kommer att 

användas av många resenärer. Och det är egentligen inte själva spåren och kraftledningen 

som kostar, utan alla de förberedande arbetena. Vi vill ju helst flytta på alla befintliga el- 

och VA-ledningar så att de inte ligger under spåren, med risk för stora trafikavbrott när 

man förr eller senare måste gräva.

Och inte ens i en stad med långa cykeltraditioner är alla förtjusta i att vägar stängs av. 

I Odense menar man att det hela blev möjligt tack vare en rad sammanfallande faktorer. 

Dels kom förändringen rätt i tid, med ökade insikter om klimatförändringar och skadliga luft-

föroreningar, dels lyckades man förklara vilka vinster avstängningen skulle medföra i form 

av ny verksamhet, nya parker och inte minst den nya spårvägen. Hela omvandlingen lades 

också upp i form av en lång rad delprojekt, med rikliga möjligheter för Odenseborna att ha 

synpunkter och bidra till förändringar i planerna. Men till syvende og sidst handlar det ändå 

om politiskt mod - om att våga förändra, stå ut med den kritik som alla förändringar drar på 

sig och invänta den acceptans som goda förändringar till slut väcker.

Till ödets ironi kan tilläggas att resterna av det förslummade bostadsområdet, de kvarter 

som blev kvar bakom bullerplanket, numera är pedantiskt välvårdade och hårt gentrifierade 

innerstadskvarter. Och stadens turistnäring är nog glad för det, eftersom det också hyser 

en av Odenses turistattraktioner: H C Andersens födelsehem.

Cyklister tar en paus i en av Odenses parker
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Bilen är en förträfflig uppfinning, men bilismen är ett sam- 
hällsproblem. Lika nödvändig som bilen är på landsbygden,  
lika omöjlig är bilismen i tätorten. 

Det är inte bara avgaserna som är problemet, utan minst  
lika mycket ytan som biltrafiken kräver, vare sig den rör  
sig eller står stilla.

Om man vänder på trafikpyramiden och sätter fotgängaren 
överst, i stället för bilen, gör tätorten flera vinster samtidigt: 
Luften blir renare, utemiljön blir tystare och säkrare och 
det blir gott om plats när gatan görs om från transportled  
till vardagsrum.

Tvärtemot vad många tror är det också bra för  
butikerna – förutsatt att man gör rätt!

DÄRFÖR SKA FOTGÄNGAREN  
VARA TÄTORTENS KUNG
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- D Ä R F Ö R  S K A  F O T G Ä N G A R E N  V A R A  T Ä T O R T E N S  K U N G -

BILEN, BILISMEN  
OCH BILBEROENDET

Bilen. Att en så förträfflig uppfinning ska vara så problemfylld! Att en så 
uppskattad pryl ska vara så ifrågasatt! Är det bilen eller bilismen som  
är problemet? Är det bilen eller bränslet som är problemet? Och är inte 
bilismens problem ur världen den dag alla bilar går på el?

De allra flesta bilar går på fossila drivmedel som allihop ger utsläpp av koldioxid som i 

sin tur vållar klimatförändringar. Personbilstrafiken är en av de stora utsläppskällorna i 

Sverige. Ungefär 20 procent av Sveriges samlade utsläpp kommer från personbilar, eller 

tio miljoner ton per år.1 Vid sidan av personbilarna står den tunga trafiken för ytterligare 

fem-sex miljoner ton per år. Sett över längre tid sjunker vägtrafikens utsläpp som en 

följd av effektivare motorer och en gradvis ökande användning av förnybara bränslen. 

Emellanåt bryts den nedåtgående trenden av uppgångar, som i regel kan förklaras med 

ökande trafik, men också med att det sålts förhållandevis många stora bilar med mer 

utsläpp, räknat per kilometer. De senaste åren har också en ökande lastbilstrafik bidragit 

till ökade utsläpp från vägtrafiken.2

Vägtrafikens klimatpåverkan sjunker förvisso, men utvecklingen är otydlig och går allt sämre i linje med 
målet om 70 procent lägre utsläpp år 2030.3

Bosporus Bridge Fatih Sultan Mehmet Bridge

25

2005

Klimatpåverkan från inrikes transporter, jämförd med 2010 års värde samt målet för år 2030

Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges o�ciella statistik)
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Sammantaget går minskningen på tok för långsamt för att bidra till en minskande klimat-

påverkan. Den svenska riksdagen har, som en konsekvens av Parisavtalet, satt upp målet att 

vägtrafikens klimatpåverkan ska minska med 70 procent från 2010 till 2030. I skrivande stund 

har vi klarat 19 av de 70 procenten. Bra men inte tillräckligt. Mer måste till, helt enkelt.

Ett stort antal analyser har sedan länge pekat på samma sak: Ska vi klara 70-procents- 

målet kan vi inte luta oss tillbaka, nöjda med effektivare motorer, ökande inblandning 

av biodrivmedel och allt fler elbilar. Trafikverket beskriver frågan såhär.4 ”För att nå detta 

mål på ett långsiktigt hållbart sätt behöver enligt Trafikverkets analyser tekniska åtgärder på 

fordon och drivmedel kombineras med en minskning av personbilstrafiken på 10-20 procent till 

2030 jämfört med 2010 samtidigt som lastbilstrafiken inte ökar”.5  I denna bedömning lutar 

sig Trafikverket på scenario tre och fyra i sin egen rapport.6 

Nya bilar och drivmedel måste alltså kombineras med helt andra medel. Detsamma 

gäller om vi blickar ännu längre fram i tiden, till år 2045, då trafiken enligt de klimatpolitiska 

målen inte ska ha några klimatpåverkande utsläpp alls. Och dessa andra medel handlar 

om att göra transportsystemet mer effektivt – både i fråga om energianvändning 

 och i fråga om den totala mängden transporter.7

Men vägtrafikens miljöpåverkan handlar om mer än klimat, och debattens fokus har – på 

goda grunder – skiftat över tid: När försurningen var som mest uppmärksammad på 1980-

talet var det kväveoxider och kolväten som var i centrum. Hälsofarlig luft i städerna handlade 

länge om de tillsatser av bly som fanns i den tidens bensin. Men utsläppen av kväveoxider 

började minska och blyutsläppen försvann helt med de skärpta avgaskraven i slutet av 1980-

talet. Förutom att luften blivit renare bevisar den tillbakablicken att förändringar faktiskt 

är möjliga och att de sker mer smärtfritt än man tror. Det var många som ifrågasatte de 

skärpta kraven då och det var många som försökte förhala dem. Idag är det väldigt få som 

vill ha tillbaka blyet i stadsluften, och väldigt få som påstår att ekonomin tagit skada av 

förändringarna. 

Det gör inte att bilarnas utsläpp idag är ofarliga för hälsan. Enligt en studie från Umeå 

universitet och IVL8 ökar antalet förtida dödsfall i Sverige på grund av föroreningar som 

kväveoxider och mikroskopiskt små partiklar. Ökningen kan verka märklig med tanke på 

att halterna faktiskt sjunker. Men allt fler flyttar till städer som byggs allt tätare och därför, säger 

denna studie, skördar vägtrafiken på detta sätt uppemot 7 600 dödsfall per år i Sverige. Det är 

ungefär 25 gånger fler än de cirka 300 dödsfal l 9 som orsakas av trafikolyckor. Det svenska  

trafiksäkerhetsarbetet imponerar stort på resten av världen, och den nollvision som till en 

början ansågs utopisk är idag långt ifrån omöjlig. Men någon motsvarande nollvision för de 

dödsfall som föroreningarna vållar finns inte. 

- Men, invänder du kanske, med biobränslen får vi ju renare avgaser. Dessutom ökar ju 

chansen för Sverige att bli oberoende av andra länder för sin drivmedelsförsörjning?

Klokt tänkt, men resonemanget håller inte hela vägen. Alla förbränningsmotorer inne-

bär utsläpp, men av olika grad. Oftast, men inte alltid, ger biodrivmedlen lägre utsläpp 
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än sina fossila alternativ. Biogas ger betydligt renare avgaser än bensin och förnybar diesel, 

t ex HVO, ger lägre utsläpp av partiklar än fossil diesel. Argumentet att biobränslen är 

klimatneutrala förutsätter dessutom att lika stora volymer gröda växer upp som de som 

skördas för att bli till bränsle. 

Ett grundläggande problem är att behoven av drivmedel är – med dagens bilism – så 

mycket större än de möjliga tillgångarna till biobränsle. Pål Börjesson vid Lunds universitet, 

som är en av de ledande forskarna på detta område, gör bedömningen att vi kan tillverka 

ungefär en tredjedel av dagens drivmedelsbehov inom landets gränser.10 Ska vi bli oberoende 

av import måste vi alltså ta bort två resor av tre. I ett globalt perspektiv kan 25-30 procent 

av dagens drivmedelsbehov täckas om hälften av all ekonomiskt intressant biomassa ut-

nyttjas. I båda fallen gäller det att sätta alla klutar till. I båda fallen kompliceras bilden av 

att samma biomassa också ska räcka till såväl sjöfart som flygbränsle, för att nu inte tala 

om behoven av virke och pappersmassa, eller om värdet av att ha kvar skogarna i sig.

Slutsatsen att dra är att vi behöver gå från en energikrävande bilism till en energieffektiv 

mobilitet. Vi kan inte bara räkna koldioxidekvivalenter – vi måste räkna kilowattimmar också.

Över till bilismens ekonomi. För att göra resonemanget tydligt låtsas vi att den svenska bil-

parken drivs som ett enda flygbolag. Bolaget har då en kabinfaktor (dvs andelen säten som 

används) som ligger på 30-40 procent, eftersom de flesta bilar har plats för fyra eller fem 

personer men det i snitt bara åker 1,7 personer i varje bil.11 Tiden då fordonsflottan är i trafik 

ligger på kanske fem procent, eftersom en bil i genomsnitt står stilla ungefär 95 procent av 

sin livstid.12 Kombinerar man kabinfaktorn med trafiktiden får man en utnyttjandegrad på 

ungefär två procent. För ett flygbolag hade detta naturligtvis varit helt otillräckligt.

För denna extremt låga användningsgrad betalar vi uppemot 5 000 kronor per bil och 

månad, bara för värdeminskning och kapitalförluster. Mindre och äldre bilar kostar förvisso 

mindre än så, men långt upp i bilens ålder är värdeminskningen den största kostnadsposten. 

Även verkstadsbesöken kostar i regel mer än drivmedlen, räknat per år. Om vi därför antar att 

2 500 kronor per månad är en rimlig genomsnittsnivå på värdeminskningen och multiplicerar 

med Sveriges nära fem miljoner personbilar landar den samlade värdeminskningen på runt 

150 miljarder kronor – per år. Det är alltså vår gemensamma kostnad för ett transportsystem 

som utnyttjas till två procent. Nog borde det gå att få ut mer nytta ur de pengarna? Rent 

hypotetiskt skulle två års värdeminskning kunna finansiera det föreslagna bygget av banor för 

höghastighetståg, om man hellre vill lägga pengarna där.

Ovanstående resonemang är förstås helt hypotetiskt, eftersom bilismen inte utgörs av ett 

enda flygbolag, utan av miljontals individer. De har alla funnit det värt priset att ha en egen bil. 

En del skaffar bil med förtjusning, andra för att de är så illa tvungna. Sannolikt har många inte 

funderat på andra möjligheter, eftersom det är lätt att se den egna bilen som en självklarhet, 

något man bara ska ha. Och har man en bil är det i regel självklart att den blir ens huvudsakliga 

transportmedel, och att man bygger upp sin livsföring på att bilen alltid finns till hands. 

Kanske är det så som skillnaden mellan den förträffliga apparaten ”bilen” och det pro-
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blemfyllda systemet ”bilismen” framstår som allra tydligast. För många människor kan bilen 

vara allt från en ögonsten till en nödvändighet. Som en konsekvens vill man då ha breda, raka 

vägar, låga skatter och bränslepriser. Man vill helst ha parkeringsplatser som är nära, lediga 

och gratis. För samhället som helhet blir bilismen ett systemfel med sina föroreningar, olycks-

risker och kostnader. Det blir två helt olika infallsvinklar, och det är knappast konstigt att de 

flesta som diskuterar bilens roll i samhället så lätt talar förbi varandra.

Denna bok handlar i första hand inte om den enskilda bilen, drivmedlen, utsläppen eller 

kostnaderna. Den handlar om bilismen som sådan, och den handlar främst om ytor: Om 

hur bilismen kräver oproportionerligt stora andelar av våra gemensamma gaturum och  

gör dem omöjliga att ha till annat än transportleder. Ett sådant systemfel löser man inte 

med vare sig nya motorer eller bränslen. Även elbilar i kö är en bilkö.

Därför handlar denna bok uteslutande om våra tätorter, där utrymmet är begränsat. Det 

är också i tätorterna det är möjligt att nå de enkla och stora vinsterna med en hållbar mobilitet, 

eftersom avstånden är små och möjligheterna till gång, cykel och kollektivtrafik är goda.

Av samma skäl handlar denna bok inte om landsbygdens bilism, eller om landsbygdens 

hållbara mobilitet. Det är en helt annan diskussion – väl så viktig – som behöver ta sin 

utgångspunkt i att bilen är en förutsättning på landsbygden, och att möjligheterna att 

försörja landsbygden med kollektivtrafik är begränsad. Vägen till en hållbar mobilitet 

på landsbygden handlar i långt högre grad om bättre bilar och bättre drivmedel, men 

också om smartare kollektivtrafik. Men det är frågor som får uppmärksammas i ett 

annat sammanhang.

Inte ens inom tätorten är det givet att den hållbara mobiliteten ser likadan ut överallt. 

Stadskärnor är i regel är rätt små och trånga och har en historia som är äldre än bilens. 

Därför är de inte alls anpassade för bilism men har desto bättre förutsättningar för gång, 

kollektivtrafik och cykel. Runt stadskärnorna finns förorter, mer eller mindre jämnåriga 

med bilismens framväxt. I glesa villaområden kan det, precis som på landsbygden, vara 

svårt att få underlag för en vettig kollektivtrafik. Många områden från miljonprogrammets 

dagar kan vara väl utformade för att skapa trygga, bilfria miljöer för lek och utevistelse, 

men ändå förutsätta bilresor för den som vill ta sig till och från området. En ganska typisk 

planlösning är att bostadsområdena omringas av trafikleder, vilket gör det svårare att 

färdas mellan områdena – vilket i sin tur bidrar till en ökande segregation.

Lägg därtill de senaste årtiondenas allt fler externa köpcentra vars hela existens bygger 

på privat bilkörning. Kritiken mot dem är omfattande och väl känd sen tidigare: De riskerar 

att ödelägga stadens kärna, för att inte tala om kransorternas butiker. De cementerar ett 

kostsamt bilberoende hos dem som har bil, och försvårar vardagen för dem som inte har det. 

Ironiskt nog marknadsförs deras butiker som lättillgängliga och billiga. Det kan ju stämma, 

för den som har egen bil och bortser från dess faktiska kostnader, men knappast annars.

En samhällsplanering som befäster ett bilberoende av dessa slag är ju inget den enskilda 

individen rår över, annat än som samhällsmedborgare och väljare. Det är därför ingen 
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slump att så många människor beskriver sin bilanvändning som just ett ”beroende”, som 

ett handlingsmönster man innerst inne skulle vilja komma från, ungefär som rökning 

eller andra substansberoenden. 

Men det är också ett sätt att se på sig som ett offer för omständigheterna. Till sånt 

som faktiskt är svårt att komma ifrån bör man i ärlighetens namn lägga inrotade vanor 

och – på ren svenska – lättja; beroenden och beteenden som lättare går att bryta med 

egen viljekraft. De flesta av oss är uppvuxna med och därmed vana vid bilen som det 

huvudsakliga färdmedlet. Bytet till andra färdsätt bjuder på motstånd: Det kan vara 

jobbigt redan att leta reda på busstidtabellen, för att inte tala om att smörja cykelkedjan. 

Lättjan lockar ständigt med mjuka bilsäten och en lagom varm kupé. Och även om värde-

minskning, verkstadsbesök och drivmedel gräver hål i plånboken är det något som sker 

en annan gång, lätt att förtränga i stunden. 

Bilanvändningen är långt ifrån densamma för alla människor. Den som detaljstuderar de 

nationella resvaneundersökningarna finner att det är en liten grupp bilister som står för den 

riktigt stora bilanvändningen, samtidigt som en mycket stor grupp bilister kör rätt måttligt. 

Lundaforskarna Lena Winslott Hiselius och Lena Smidfelt Rosqvist har i en sådan studie dels 

försökt bestämma hur långa körsträckor vi var och en kan ”unna oss” för att ändå klara 

klimatmålen, dels tittat på hur den totala körsträckan fördelar sig på olika individer.13

Sträckan som vi var och en kan köra behöver, enligt deras beräkningar, minska från 

dagens drygt 28 km per dag till strax under 22 km per dag, för att klara klimatmålen till 

år 2030. Den beräkningen gäller under förutsättning att prognoserna för bättre fordon och 

bränslen står sig. Till år 2045, då vägtrafikens klimatpåverkan ska vara nere på noll, handlar 

det om drygt 19 km per dag. 

Intressant nog visar det sig att under en genomsnittlig dag använder 70 procent av 

invånarna bilen mindre än så. Bara var fjärde person kör bil mer än snittsträckan 28 

km – men deras sammanlagda sträcka med bil utgör å andra sidan över 90 procent av 

den totala bilsträckan. Undersökningen visar också en skillnad mellan kvinnor och män. 

Kvinnor kör i genomsnitt drygt 23 km per dag – rätt så nära den ”möjliga” sträckan alltså 

– medan män kör i genomsnitt drygt 33 km per dag.

Arbete och tjänsteresor är förstås en viktig anledning till att några använder bil långa 

sträckor. Man skulle ju kunna tro att den som använder bil till, från och i jobbet lät bilen 

stå på fritiden – men siffrorna visar snarare på motsatsen. Den som kör mycket i jobbet 

kör också mycket på fritiden.

Vad som är ”svåra” respektive ”lätta” vanor att bryta skiljer sig givetvis från person 

till person och från situation till situation. Men faktum kvarstår: De allra flesta bilresor 

är så korta att de mycket enkelt hade kunnat göras med gång, cykel eller kollektivtrafik 

i stället. Det skulle spara utsläpp, pengar och utrymme och det vore en välsignelse för 

folkhälsan. Och för varje mer eller mindre onödig bilresa som inte görs flyter trafiken 

smidigare för den biltrafik som verkligen fyller ett behov.
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VARFÖR PARKERING PÅ STORA  
TORGET INTE ÄR NÅGON BRA IDÉ 

Några årtionden tillbaka upplät många städer sina centrala torg till bil-
parkering. Idag ser man oftare att torgen behövs för andra ändamål och 
att bilfria torg gör stadskärnan mer attraktiv. Ändå hörs åsikten om och 
om igen: Kommunen borde ordna med parkering på Stora Torget för att 
minska på trängseln i stan. 

I Sveriges riktigt stora städer är det uppenbart att bilismen tar för stor plats. Såväl de mest 

centrala torgen som vissa gator och andra ytor reserveras med självklarhet för gångtrafik och 

flanörer, för torghandel, skulpturer och även lekplatser. Samtidigt kan stora städer ofta ordna 

med en väl fungerande kollektivtrafik. Många av stadens invånare är också helt införstådda 

med att det är kollektivtrafik som gäller, och har den som ett självklart förstahandsval.

I Sveriges riktigt små städer och tätorter är situationen den omvända. Plats finns, i regel 

längs med gatan och kanske på någon rivningstomt där markägaren inte ser värdet i att 

bygga nytt. Eftersom staden är liten är kollektivtrafiken gles och otillräcklig. En stor del av 

stadskärnans besökare bor själva på landsbygd och har ingen fungerande kollektivtrafik att 

välja på. Kanske är de heller inte inställda på att ta bussen, om den nu finns, för ett ärende i 

staden. I den lilla staden används inte sällan det centrala torget till just parkering.

Däremellan finns en stor kategori mellanstora städer; ofta regionala centra där befolk-

ningstillväxten gör att staden successivt växer. De går från att vara stora småstäder till att 

bli små storstäder. ”Är vi ett stort Flen eller ett litet Örebro?” som man säger i Eskilstuna. 

I regel planerar dessa städer för en ökad förtätning, där allt fler invånare ska kunna bo, 

arbeta och i övrigt leva utan att stadens yta breder ut sig. I en sådan process – som 

man kan gilla eller ogilla - blir de centrala ytorna allt mer värdefulla. Markpriserna stiger 

eftersom möjligheterna till god avkastning ökar. Ett trafiksystem som kräver mycket yta 

blir då mer och mer ifrågasatt, helt enkelt för att den alternativa användningen av ytan 

blir mer intressant. Och biltrafik kräver mycket yta – mycket mer än gång, cykel och 

kollektivtrafik, sett till antal personer som kan passera ett visst snitt under en given tid.

Det är också i städer av detta slag som fastighetsägare ofta byter fot: från att vilja erbjuda 

billiga eller gratis parkeringsplatser till att vilja ha så få parkeringsplatser som reglerna tillåter. 

P-platser kostar pengar att anlägga. Ungefärliga summor kan vara från 10 000 kr för en 

plats på grusplan till 750 000 kr för en plats i underjordiskt garage.14 Det är ofta svårt att 

få bilister att acceptera sådana p-avgifter som skulle göra parkeringen lönsam, varför 

parkeringar riskerar att bli en förlustaffär. Annan markanvändning blir mer intressant. 

Vid sidan av fastighetsägarens önskan om god avkastning sker också en mer otydlig 

omställning bland invånarnas attityder. Väljer man att bo i en växande stad väljer man i 

regel också bort sin vana att ha bilen som sitt förstahandsval. 

- D Ä R F Ö R  S K A  F O T G Ä N G A R E N  V A R A  T Ä T O R T E N S  K U N G -



                                                                                  VÄND PYRAMIDEN! PLANERA FÖR HÅLLBAR MOBILITET.      |     1918    |   VÄND PYRAMIDEN! PLANERA FÖR HÅLLBAR MOBILITET.

Ju fler som rör sig i staden utan bil, desto färre bilar och desto fler gående och cyklister. Med 

dem tas fler öppna ytor i anspråk, inte bara för transporter utan också för att invånare och 

besökare vill mötas, vistas och uppleva saker. Det, i sin tur, ställer ökande krav på en god och 

spännande gestaltning och på trygga miljöer.  Det lockar ut ännu fler till fots och på cykel. 

Successivt omvandlas gaturummet från en transportled till ett offentligt vardagsrum.

Men kritiska röster gör sig hörda. Inte minst butiksägare oroar sig för att kunderna sviker 

när det inte är lika självklart att göra sina ärenden med bilens hjälp. Det finns ett talesätt om 

att en bilburen kund förväntar sig en p-plats som är ”nära, ledig och gratis”. Det finns också 

beräkningar av vad en p-plats motsvarar i handelns omsättning. Underförstått: Försvinner 

p-platsen sjunker också handeln i staden.

Argumentet är att om det blir för svårt eller dyrt att parkera i tätorten väljer kunden att 

åka till det externa köpcentret. Det kan alltid locka med stora men överskådliga p-ytor och 

i regel gratis parkering. Externhandeln kan också ofta locka med lägre priser tack vare lägre 

markpriser och en mer effektiv logistik. I realiteten är förstås inte parkeringen ”gratis” utan 

bakas in i varornas priser, samtidigt som det externa köpcentret överlåter en del av trans-

portkostnaden på konsumenten. Paradoxalt kan dessutom gångavstånden mellan bil och 

butik ofta vara länge i det externa köpcentret än i stadskärnan, men ändå. Externa köpcen-

tra lockar till sig kunder. Bilburna kunder.

Hotet från externhandeln är inte oviktigt och kritiken mot att kommuner släpper fram 

den i alltför hög grad finns på de flesta håll – även om det i regel är kransorternas butiker 

som drabbas hårdast. Samtidigt utmanas nu båda typerna av handel av den framväxande 

e-handeln. Möjligheten att handla och få tjänster utförda på nätet har ju redan satt sina 

tydliga spår i såväl bankvärlden som skiv- och videohandeln, och av allt att döma sker nu 

snabba förändringar inom varugrupper som böcker, kläder och leksaker. Fler lär följa.

Är det då bristen på p-platser som är hotet mot centrumhandeln och skulle stads-

kärnornas chanser öka om kommunen släppte på mer biltrafik och fler parkeringar? Nej, 

knappast. Stadskärnorna har inget att vinna på att ta efter externhandeln, men desto mer 

på att erbjuda en helt annan sorts upplevelse. Här är det den täta blandningen av butiker, 

offentliga platser, kulturinstitutioner, mötespunkter och – inte minst – närhet till vatten och 

grönska som skapar attraktion. 

En ökad andel biltrafik i tätorten motverkar de flesta av dessa värden och kan därför kosta 

avsevärt mer än den smakar. Centrumhandelns möjligheter hänger alltså inte så mycket på 

antalet p-platser som på hur kommun, fastighetsägare, butiksinnehavare och kanske också 

den ideella sektorn tillsammans förmår skapa tätorter som är attraktiva att vistas i. Ett ut-

märkt exempel på hur ett sådant samarbete kan fungera finns under rubriken Recept från 
Borås: Tänk i stråk, jobba tillsammans! på sid 64.

Allt detta låter ju sympatiskt. Men fungerar det i verkligheten? Lägger vi inte våra pengar 

på nätet och stormarknaderna i alla fall, och förväntar oss att stadskärnorna finns tillhands 

när vi själva önskar det? 
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Faktum är att ovanstående värden återspeglas i verklig hårdvaluta. En värdering av stads-

kvaliteter i Göteborgsregionen baserades på analyser av såväl bostadspriser och kontorshyror 

som butikers omsättning och andra variabler15. Studien fann att de högsta värdena uppstod 

i de områden som är tillgängliga för alla trafikantslag, har höga flöden av gångtrafikanter 

och täta kluster av butiker med stor variation. Allra helst bör man också få till en god bland-

ning av bostäder, kontor, service och kultur. De krassa, ekonomiska analyserna kompletterades 

med analyser av kötider till hyresrätter och andrahandskontrakt samt boendes betygsättning 

av olika bostadsområden; kompletteringar som kunde bekräfta att värderingarna inte bara 

fanns hos de attraktiva områdenas välbärgade invånare, utan även bland dem som mest 

kan önska att de kunde bo på samma sätt.

Den som ser fler p-platser som tätortens räddning förbiser kanske också att såväl fotgängare 

som cyklister också har plånboken med sig på stan. De studier som gjorts visar att dessa 

trafikantslag förvisso handlar för mindre belopp – men handlar desto oftare. I det samman-

hanget är de bilburna kunderna egentligen bara intressanta för stormarknaderna.16

Därmed inte sagt att det inte ska finnas p-platser i en tätort. De har sin betydelse, framför 

allt för kunder som handlar sällanköpsvaror. Men man bör alltså vara på det klara med att 

de samtidigt försvårar många andra former av värdeskapande.

Samtidigt är det självklart att såväl externhandeln som e-handeln påverkar centrumhandelns 

sammansättning. Den återkommande undersökningen Cityindex17 som görs av Fastig-

hetsägarna och Handelns Utredningsinstitut visar i regel en måttlig tillväxt för detaljhandel 

men en desto större för upplevelser, hotell, restauranger och caféer. Fastighetsägarna 

kommenterar undersökningen på följande sätt på sin hemsida:18 

”Framtidens stadskärna hittar vi om vi tittar i backspegeln. Innan handeln flyttade till stora 

lokaler, köpcentrum och externa handelsområden var den koncentrerad till mindre butiker 

nära konsumenten och hade stort fokus på service. Med tiden tog större, mer effektiva 

butiker med ett större utbud över och den gamla handeln försvann till stor del. I takt med att allt 

fler köp idag sker på nätet och upplevelser blir allt viktigare tyder mycket på att framtidens stads-

kärna kommer att återfå den form den hade före externhandelns och köpcentrumens intåg.”

Ytterligare belägg för att en minskad biltrafik inte dödar centrumhandeln får man av det 

enkla faktum att det sällan är längs med tätorternas gågator – om sådana finns – som skylt-

fönstren gapar tomma. Det är ju där som många konsumenter rör sig och dessutom har tid 

att stanna till och bli intresserade av vad som finns i skyltfönstren. På motsvarande sätt har i 

regel butiker längs med buss- och spårvägslinjer en högre omsättning än motsvarande butiker i 

andra lägen. Det återspeglas även i fastighetsvärden och brukar benämnas ”spårvägsfaktorn”.

Åter till den oroliga butiksägaren. Visst går oron att förstå. I lokalpressen får den dessutom 

vatten på sin kvarn av otaliga insändare som klagar över bristen på p-platser i centrum.  

Men stämmer det? Råder det verkligen brist på p-platser?

Förvånande nog har många kommuner länge saknat relevanta uppgifter om både antalet 

p-platser och hur mycket de används. Nu genomförs allt fler parkeringsutredningar för 
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att få ett bättre kunskapsunderlag. Det mönster som träder fram är att det finns fler 

p-platser än man tycks tro.

Så har man till exempel i Enköping kunnat konstatera ”att parkeringsmöjligheterna i cen-

trala Enköping inte innebär något hinder för handelns utveckling och möjlighet att attrahera 

bilburna kunder. Försiktiga beräkningar visar också att det finns parkeringskapacitet för 

en 50%-ig ökning av antalet årliga centrumbesökare i Enköping under centrumhandelns  

öppettider, utan något behov av att utöka det befintliga parkeringsutbudet.”19 I Skövde säger 

man att det inte råder någon brist på p-platser och inte kommer att göra det förrän framåt 

år 2030 – och att den bristen går att förebygga med t ex förbättrad kollektivtrafik. Problemet 

här är snarare att få upp beläggningsgraden i centrala p-hus.20 I mindre orter som Gnosjö 

och Arvidsjaur går beläggningsgraden sällan över 40 procent.21,  22 I Eskilstuna, som ändå  

genomgått en snabb förtätning de senaste åren, räknar man med en överkapacitet på 15-50 

procent, vilket motsvarar runt 2 500 m2 stadsyta till ett värde av 10-15 miljoner kronor.23

I Karlstad har man under 2019 tagit ett nytt system för p-vägledning i bruk. Digitala skyltar 

visar bilisten var det finns lediga platser, och hur många de är. Systemet hjälper bilisten till 

rätta och minskar söktrafiken, men ger också värdefull statistik. Här vet man att beläggningen 

på det kommunala parkeringsbolagets anläggningar aldrig varit över 85 procent.24 När 

trycket är som störst står alltså ändå var sjunde p-plats tom.

Dessa exempel utesluter förstås inte att det kan råda brist på p-platser på andra orter, 

men bäst är att mäta först. Ett troligt fynd är att det finns tillräckligt med p-platser, men 

att de kan vara svåra att hitta. Därför är det viktigt med bra p-ledningssystem, och med 

parkeringsregler – med p-skiva eller avgifter – som gynnar korta handelsbesök och håller 

uppe omsättningen på platserna.

Den orolige butiksägaren kanske inte låter sig lugnas av dessa siffror och iakttagelser. 

Den missnöjda eller förlorade kunden betyder mer för ställningstagandet att utan p-platser 

dör centrum. Det blir som en parallell till när den enskilde bilisten anser att fler körfält 

minskar bilköerna samtidigt trafikplaneraren vet att det snarare förvärrar problemen.

För mer plats för tätortens biltrafik minskar sällan trängseln, hur motsägelsefullt 

det än kan låta. Det finns numera en omfattande forskning om s k inducerad trafik 

(se faktaruta på nästa sida) som visar att ju mer utrymme man skapar för biltrafik, 

desto mer biltrafik får man. Om en väg görs bredare eller snabbare vill fler köra oftare 

och längre på den, vilket leder till ökad trafik och efter en tid ungefär samma trafik- 

stockningar som innan. 
Sitter man fast i en bilkö är det ju lätt att 
önska sig några extra körfält som skulle 
kunna förbättra flödet. Men i regel fylls 
den nya kapaciteten snart upp av den in-
ducerade trafiken, och man sitter i samma 
köer som förut, fast mer omfattande.

Trafikforskningen beskriver bilköer som 

ett jämviktstillstånd: När köerna blir 
tillräckligt omfattande minskar intresset 
för ytterligare bilkörning, i alla fall just där 
och då. Om man då ökar vägkapaciteten 
ökar också trafiken. Människor väljer bilen 
framför andra färdmedel, de väljer att 
åka längre sträckor och oftare. De kanske 

inducerad trafik: bilköer är svåra att bygga bort
Fenomenet inducerad trafik har studerats 
på många håll i världen. Enkelt uttryckt 
handlar det om att ju mer vägkapaci-

tet man bygger, desto fler kommer att 
välja bilen som transportmedel, och 
välja att resa både oftare och längre.

Bosporus Bridge Fatih Sultan Mehmet Bridge
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2005

Klimatpåverkan från inrikes transporter, jämförd med 2010 års värde samt målet för år 2030

Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges o�ciella statistik)
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Istanbul är förvisso inte Sverige. Men diagrammet visar trafikutvecklingen över de två broar som byggts 
över Bosporen. När trafiken tätnar avtar också trafikökningen. En ny bro skapar ännu mer trafik utan 
att avlasta den gamla.
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flyttar längre bort från arbete och service, 
till bostadsområden som förutsätter egen 
bil. På de sätten fylls den nya vägen på 
tills ett nytt jämviktsläge uppstår, med 
samma köer som förut, fast i fler körfält.

Den inducerade trafiken försämrar ofta 
det samhällsekonomiska utfallet av en 
väginvestering. Det förbättrade flöde 
man vill uppnå uteblir när vägarna snart 
fylls till brädden, av såväl sådana resor 
som är ”nyttiga” för samhället som av 
sådana som inte är det. Med den ökade 
trafiken följer också ökade s k externa 
kostnader för olyckor, miljöskador och 
markanvändning vilket ytterligare 
försämrar det ekonomiska utfallet.

Om vägtrafikökningen också innebär att  
resorna med kollektivtrafiken minskar 

blir det också svårare att upprätthålla 
god kvalitet på det kollektiva resandet. 
Det, i sig, lockar över än fler till väg-
trafiken. Induktionen förstärks.

Man kan ju tro att ökad kapacitet på  
en väg samtidigt minskar trycket på 
omkringliggande vägar. I och med den 
inducerade trafiken blir situationen 
ofta den motsatta: Eftersom den indu-
cerade trafiken är en trafikökning i sig 
är det också fler fordon som söker sig 
till påfarten till den nya vägen och fler 
fordon som ska vidare efter avfart.

Faktarutan baseras i allt väsentligt på  
Todd Litman, 2018: Generated traffic  
and induced travel, Implications for  
transport planning. Victoria transport 
policy Institute.

Trafikforskaren Jeff Kenworthy säger på sid 85: ”Trafik uppför sig inte som en vätska som 

 väller fram med en given volym. Trafik uppför sig som en gas: Finns det utrymme att 

fylla upp så gör den det.

 Även om en tätort självfallet lever och blomstrar i nivå med dess handel har den också 

en rad andra funktioner som påverkas av hur dess gator och torg används. Tätorterna är 

ju – också – mötesplatser för människor och samlingsplatser för nöjen, kultur och upp-

levelser. Därför är det viktigt att se på tätortens gaturum inte bara som transportleder 

utan också som miljöer där människor kan vistas utan att nödvändigtvis vara på språng 

från A till B. Ju mer gaturummet kan fungera som ett offentligt vardagsrum, desto större 

är sannolikheten att människor kommer att vilja vistas där.

VÄND PYRAMIDEN  
– GÖR STADEN GÅNGBAR!

Staden som rum för människors möten har 10 000 år på nacken. Under 99 
procent av dess tid har fotgängaren varit dess utgångspunkt och promenad-
takten dess måttstock. Sen kom bilen, tog över stadens gaturum och förändrade 
dess skala. Nu inser allt fler att den förändringen kostade mer än det 
smakade. Det är dags att vända pyramiden och sätta fotgängaren på toppen!

En stad – eller vilken tätort som helst – är så mycket mer än en transportapparat.  

Människors anledningar att vistas i tätorten är så många fler än att förflytta sig från A 

till B. Städer växte en gång i tiden fram som en följd av det som kallas den agrara revo-

lutionen, dvs när jordbruk började uppstå. Det är därför ingen slump att en av de äldsta 

kända städerna, Jeriko, ligger i direkt anslutning till ett av de områden på jorden där 

människor bedrivit jordbruk längst tid.

Jordbruket gjorde människor bofasta och jordbruket krävde mängder med verktyg 

som inte hade behövts tidigare. Eftersom människor övergav sin tillvaro som nomader 

var det också möjligt att samla på redskap och andra föremål. Snart upptäckte en och 

annan jordbrukare att han eller hon var duktigare på att tillverka föremål än på att bruka 

jorden, och började byta sitt hantverk mot livsmedel. Antalet verktygssorter ökade, by-

teshandeln ökade och det blev naturligt att hantverkarna slog sig ned i närheten av 

varann, och på platser som många människor kunde nå, till lands eller via vattenvägar.

Med allt fler bosättningar uppstod allt fler territorier och med dem en ökad makt-

kamp. Det fanns anledning att bo i närheten av varandra, kanske innanför en skyddande 

mur, för att bättre stå emot fientliga angrepp. Men det fanns också mer fredliga skäl: De 

flesta människor är sociala varelser som gärna ägnar sig åt att umgås. Staden gav rika 

tillfällen till allt från skvaller till djupt filosofiska samtal.

Och ungefär sådana är tätortens funktioner även idag. Människor hamnar där för att 

göra affärer och utbyta tankar. Båda delarna går naturligtvis att göra även utan tätorter, 

men inte lika behändigt. Kraftigt förenklat är det därför urbaniseringen är en så stark 

kraft världen över - till någras förtjusning och andras förfäran.

Fram till andra halvan av 1800-talet fanns det, förutom en och annan hästkärra och 

droska, inga andra färdmedel än de egna benen att förlita sig på. Med ett tempo som sällan 

överskred fem kilometer i timmen kunde gatorna gärna vara både trånga och vindlande. Det 

skapade en täthet av ett slag som vi idag aldrig skulle tolerera av hänsyn till såväl sanitära 

behov som brandrisk. Den som idag turistar i en medeltida stadskärna, fylld med charmiga 

butiker och mysiga fik, har nog svårt att föreställa sig vilken kombinerad pest- och brand-

härd samma stadskärna en gång var. Inte heller går det att känna den bedövande stanken 

eller höra det bedövande oljudet.

- D Ä R F Ö R  S K A  F O T G Ä N G A R E N  V A R A  T Ä T O R T E N S  K U N G -
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Med uppfinningar som cykel och spårvagn blev det möjligt att expandera staden, och inte 

minst välbeställda familjer valde att bosätta sig på behörigt avstånd från den smutsiga stads-

kärnan. Under 1900-talet, och framför allt under tiden efter andra världskriget, kom bilen att 

skynda på denna expansion. Städerna växte till ytan till följd av ökad inflyttning och samtidig 

utglesning. Avstånden växte och staden planerades mer och mer utifrån bilens perspektiv, 

och med bilens hastighet som måttstock. Runt den gamla stadskärnan växte nya sam-

hällen upp, planerade med bilen som utgångspunkt. I många stadskärnor kan man fort-

farande se såväl den medeltida gatustrukturen som medeltida hus. I andra stadskärnor 

har man rivit för att bygga nytt, eller för att bredda gatorna till bilismens fromma. 

Bilen blev till norm och rättesnöre och sattes i toppen på den s k trafikpyramiden. Viktigast 

i stadsplaneringen var att ge bilarna plats, vare sig de var i rörelse på gatan eller stod still 

i gatkanten eller i parkeringshuset. Övriga trafikslag fick maka på sig. Det fick också övriga 

sätt att använda gaturummet. Det finns inget värde i att samlas för folkfester och manifes-

tationer eller ses på en uteservering på en gata som domineras av buller och avgaser.

Vänd pyramiden! Det blir fältropet som nu går från tätort till tätort och som också är 

titeln på denna bok. Sätt fotgängaren i högsätet och gör staden gångbar. Anpassa gatu-

rummet utifrån de gåendes villkor och behov i första hand. Lägg därtill möjligheterna för 

kollektivtrafiken och cykeln. Bilen får finna sig i en lägre prioritet.

Det är inte en fråga om nostalgiska återblickar till en pittoresk stadsmiljö som ändå 

aldrig har funnits. Det handlar om att äntligen göra städerna till hälsosamma miljöer för 

sina invånare, och det handlar om krassa pengar. Det är inte heller en fråga om förbud, 

eller om ”bilfria” städer. Bilar kan ta sig fram i den gångbara staden – men på övriga 

trafikslags premisser.

En tätort som planerar för ökad gång och minskad bilism vinner inte bara på att  

problemen med avgaser och buller minimeras. Den vinner också på en förbättrad folk-

hälsa i och med att människor – helt logiskt – går mer. Världshälsoorganisationen WHO 

rekommenderar vuxna att röra sig måttligt ansträngande 20-40 minuter om dagen och 

då minst 10 minuter i sänder. 25 Det är alltså en ren välgärning att planera tätorten så att 

den uppmuntrar till en och annan promenad.

Nu är ju många städer så stora att promenader inte är ett realistiskt sätt att ta sig t ex 

mellan arbete och bostad. Det är då cykeln kommer in i bilden. En studie från Stockholm visar 

att av ca 352 000 arbetspendlare skulle 112 000 kunna nå sin arbetsplats på mindre än 

en halvtimme i måttlig cykelfart.26 I de flesta fall skulle det förmodligen spara tid jämfört 

med bilalternativet – i synnerhet om man räknar med tid för parkering och även fördelar 

tiden för tankning, bilvård, besiktning och verkstadsbesök (jovisst, en cykel behöver en 

del av detta underhåll också, men inte alls i samma utsträckning).

Samma studie räknade på vilka folkhälsovinster en sådan cykelpendling skulle föra 

med sig. Statistiskt sett skulle den förebygga 20 förtida dödsfall per år på grund av den 

motion cyklisterna skulle få, men den skulle också förebygga 60 förtida dödsfall per år 

- D Ä R F Ö R  S K A  F O T G Ä N G A R E N  V A R A  T Ä T O R T E N S  K U N G -

på grund av minskade avgaser. Med en måhända djärv vändning på resonemanget kan 

man också säga att 80 personer om året får sätta livet till i Stockholm till följd av att 

man inte cyklar. Globalt sett får uppemot 8 miljoner människor per år – nästan ett helt 

Sverige – möta en förtida död till följd av städernas luftföroreningar. Inte för inte kallas 

föroreningarna för ”the silent killer” av världshälsoorganisationen WHO.27

Stockholmstrafiken är tät, och det krävs inga stora störningar för att det ska uppstå 

långa köer. Om 112 000 bilister skulle välja cykeln i stället skulle risken minskas radikalt. I 

stället för att investera i kostsamma förbifarter skulle samhället tjäna åtskilliga miljarder 

i form av friskare människor med längre livslängd.

Den gångbara staden blir också yteffektiv. Dels beror det på att gångtrafik är det 

mest effektiva färdsättet, räknar i antal passager längs med en gata under en given 

tid, dels för att lägre hastigheter innebär mindre buller, vilket i sig gör att gaturummen 

kan göras smalare. Idag går stora ytor tätortsmark förlorad för att det krävs avstånd till 

trafikleder där hastigheten är hög. Alternativet, som frestar många stadsutvecklare, är 

att lätta på bullerkraven och låta bebyggelsen komma närmare. Vad det kan innebära i 

form av framtida folkhälsoskador vågar man sällan räkna på.

Fastighetsägare och mäklare har också goda skäl att gilla den gångbara staden. Olika 

undersökningar visar att gångavstånd till service och kollektivtrafik höjer värdet på fastig-

heter och bostadsrätter mer än vad tillgängligheten med bil gör.28

Det finns fler tecken än så på att städer som sätter gångtrafiken överst har mycket att 

vinna, rent ekonomiskt. En studie har jämfört nyttor och kostnader av olika trafikslag i 

städer över hela EU, och då försökt beräkna såväl de privata som de externa kostnaderna 

(sjukdom, förtida död, miljöpåverkan m m) för gång, cykling och bilism.29 Dess slutsats 

är att en kilometer i bil kostar samhället 0,11 euro per kilometer, medan cykel och gång 

i gengäld innebär en samhällsvinst på mellan 0,18 och 0,37 euro per kilometer. Översatt 

till det totala resandet inom EU skulle samma värden innebära att bilismens kostnader 

uppgår till ungefär 500 miljarder euro per år, medan hälsoeffekterna av ökad cykling 

och gång skulle innebär en vinst på 24 respektive 66 miljarder euro per år.

Pengar i all ära. Städer och tätorter finns ju också till av andra skäl – för att mötas, umgås, 

roa sig, samarbeta, diskutera. I en stad som domineras av bilar vågar sig få människor ut. 

Risken för att gatan blir en plats för kriminell verksamhet ökar. I en gångbar stad sker det 

motsatta: Människor vågar sig ut på stan - och vill uppehålla sig där eftersom gaturummen 

kan användas till annat än trafikleder. Ju fler människor på stan, desto större tillit och trivsel.

Hållbarhet har under lång tid beskrivits som en process med tre dimensioner som ska 

samverka – en ekologisk, en ekonomisk och en social dimension. En omvänd trafikpyramid 

i en gångbar stad skapar konstruktiva lösningar i alla dimensionerna. Det är därför den 

omvända pyramiden också bidrar till en hållbar mobilitet.

- D Ä R F Ö R  S K A  F O T G Ä N G A R E N  V A R A  T Ä T O R T E N S  K U N G -
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PARIS PLANERAR, FOTGÄNGARNA FLANERAR
Paris – världsstaden, turistmålet, välkänt för sina breda boulevarder och  
magnifika torg och platser. Uteserveringar, gatukaféer, boklådor och konst-
närer med staffli. Och, som i alla storstäder, en massiv biltrafik. Fast – den 
senare är av allt att döma på väg att försvinna, till förmån för det klassiska 
flanerandet. I alla fall om Paris styrande får fullfölja sina planer.

PARIS

PARIS

Den vita filmduken visar en svartvit bild från 1960-talet. Seines strand utgörs av en  

 flerfilig motorled, fylld med bilar. Föredragshållaren, vice borgmästare Christophe 

Najdovski, berättar:

- Motorleden fick sitt namn efter vår dåvarande president Georges Pompidou. Den var en stolt-

het för sin tid. Att det var staden som skulle anpassa sig till bilen var något fullkomligt självklart. 

Så byter han bild. Samma strand, men med gräsmattor, promenadstråk och cykelvägar. 

Parisbor och turister som har picknick på gräsytorna, fast det egentligen inte är tillåtet.

- Nu har vi knutit samman floden och staden igen. Vi har tagit väl vara på stränder som 

faktiskt utropats till världsarv. Invånare och turister njuter av vattenkontakten och av de 

nya möjligheterna att flanera. Och biltrafiken? Visst har den sökt sig andra vägar, men 

framför allt har den minskat. 

Najdovskis föredrag, som hölls i Chicago för några år sedan men finns att se på youtube, 

har en tydlig vision. Paris ska bli en levande och hälsosam stad för sina invånare, och en 

fortsatt attraktiv stad för världens alla turister. Mer konkret handlar det om att förbättra 

för fotgängare i första hand, men också för cyklister och för kollektivtrafiken. Att biltrafiken 

därmed begränsas är förstås uppenbart, även om viss biltrafik alltid kommer att behövas.

Tre principer vägleder

I Frankrike uppskattar man att 48 000 människor per år dör en förtida död på grund av 

luftföroreningar och partiklar i tätorterna. Paris borgmästare, Anne Hidalgo, skräder inte 

orden. ”Vi kommer inte att dö av morgondagens föroreningar. Vi dör idag” skriver hon i 

boken Respirer, som kanske skulle heta ”Andas” om den fanns i svensk översättning. Hon 

brukar också anföra att den senaste globala klimatöverenskommelsen – Parisavtalet från 

2015 – också innebär en förpliktelse för staden att visa vägen framåt.

Därför vägleds mobilitetsarbetet i Paris av tre principer. Man vill stimulera kollektivtrafiken, 

man vill stimulera den aktiva rörligheten, dvs gång och cykel, och man vill stimulera del-

ningsekonomin i form av bilpooler och hyrcykelsystem.

Men det finns också andra faktorer som skyndar på omställningen. Sommaren 2024 

ska Paris hysa de olympiska spelen. Som i många andra storstäder har man tidigt insett 

att enda sättet att hantera den massiva men tillfälliga överbefolkningen i staden är med 

en väl utbyggd och supereffektiv kollektivtrafik och med god samhällsplanering. Därför är 

ambitionen att 85 procent av alla tävlande ska kunna nå sina arenor på mindre än en 

halvtimme, och att det aldrig ska vara mer än 400 meter till en tunnelbanestation. Så 

gott som alla arenor ska finnas inom en mils radie från centrala Paris. För – det säger sig 

självt – ingen vill tävla i en stad full av luftföroreningar.

Fotgängarna blir vinnare

Fotgängarna blir de främsta vinnarna i Paris successiva omvandling. Redan idag står gång-

trafiken för ca 70 procent av alla resor i Paris, och nu ska det vanligaste färdsättet också få 

en större del av den tillgängliga ytan. Flera av de stora, öppna platserna, som Place de 

la Republique och Place de la Nation, förvandlas från cirkulationsplatser till mötesplatser och 
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gångytor. Till år 2020 ska totalt åtta centrala torg göras om, till en kostnad av 40 miljoner euro.

Christophe Najdovski är en av de vice borgmästarna under Anne Hidalgo, och har just 

trafiken och de offentliga platserna på sitt bord. Hans ambitioner handlar inte bara om 

att minska föroreningarna och skapa en god mobilitet med gång, cykel och kollektivtrafik i 

fokus. Han vill också återskapa kontakten mellan staden och floden Seine. Hur många av 

oss har egentligen tänkt på att det förutom själva floden också finns en mängd kanaler 

och faktiskt små hamnar inne i centrala Paris? 

Det är med den ambitionen man måste förstå hans stolthet över att kunna erbjuda 

flanörer och cyklister utrymme längs Seines stränder. Det började med vänstra stranden 

under 2013, och nu pågår ett successivt arbete längs med den högra. Totalt har över fem 

kilometer stränder förvandlats till parker, gång- och cykelstråk. 

Men omvandlingen syns inte bara på de iögonenfallande platserna. Man har konsekvent 

arbetat för att göra gatorna runt skolor bilfria, och man har arbetat med bilfria dagar 

i olika stadsdelar. Varje söndag anordnas Paris respire – Paris andas – i någon stadsdel. 

Även självaste Champs-Elysées stängs för biltrafik en gång i månaden. Dessvärre kräver  

arrangemangen en omfattande polisbevakning eftersom Frankrike har dystra erfarenheter 

av terrorhandlingar mot folksamlingar och andra uttryck för ett öppet samhälle.

Fördubblade cykelbanor

Om fotgängarna dragit den största vinstlotten kommer cyklisterna inte långt efter. Just 

nu arbetar Paris på att genomföra den cykelplan som antogs i politisk enighet för ett 

antal år sedan. Där är målet att fördubbla längden på stadens cykelbanor, från 700 till 

1400 kilometer. Till största delen genomförs det genom att tillåta cykling mot enkelrik-

tad trafik på stadsgator, där hastighetsgränsen samtidigt sänks från 50 till 30 kilometer  

i timmen. Även dubbelriktade snabbcykelvägar ingår i planeringen, för att underlätta  

cykelpendling till och från förorterna. Cykeltrafiken har tillåtits ta ytor från biltrafiken. Hellre 

det, resonerar man, än att en ökande cykling skapar fler kontroverser med fotgängarna.

För att ytterligare stimulera såväl invånare som turister att cykla mer – i Frankrike 

ingår den ”aktiva rörligheten” i en del av myndigheternas ansvar för folkhälsan – har man 

i Paris sedan år 2007 byggt ut ett system med hyrcyklar. Systemet Velib omfattar idag 

20 000 cyklar som finns tillgängliga på ett tusental uppställningsplatser. Det leder till 

ca 100 000 resor per dag, vilket innebär att en genomsnittlig hyrcykel utnyttjas av fem 

personer per dag. Systemet ska nu utvidgas till hela Stor-Paris med dess åtta miljoner 

invånare, och kommer då att omfatta 1 400 stationer.

Jättesatsning på tunnelbana

Kollektivtrafiken är den tredje stora vinnaren i omställningen, och föga överraskande 

handlar det här om riktigt tunga investeringar. Den klassiska tunnelbanan Metro, känd 

sedan lång tid för sin effektivitet, rustas upp och kompletteras med jättesatsningen 

Grand Paris Express. Det handlar om 200 kilometer helt ny tunnelbana som i princip bildar 

en ring runt Paris och binder samman de linjer som strålar ut från stadens centrum. Den 

knyter också ihop förbindelserna mellan Paris tre flygplatser. Totalt blir det 68 helt nya 

tunnelbanestationer, och man räknar med två miljoner passagerare per dygn. De helt 

automatiska tågen kommer att gå med en turtäthet på två-tre minuter. 

Planen är att 88 procent av Paris invånare kommer att bo mindre än två kilometer från 

antingen tunnelbana eller spårväg år 2030. Satsningen på Grand Paris Express är också 

en av förutsättningarna för att klara av resebehoven under OS-veckorna 2024. Men 

smakar det så kostar det. Investeringarna ligger på 25 miljarder euro. Det är i samma 

storleksordning som kalkylen för höghastighetstågen i Sverige.

I skuggan av den sortens jätteinvesteringar framstår utbyggnaden av en ny spårvägsring 

runt innerstaden som en blygsam historia. Likaså beslutet att byta ut 4 500 dieselbussar 

mot el- eller gasdrivna bussar. Men det är också komponenter i den stora omställningen.

Elektriska och delade bilar

Bilarna, då? Blir de helt portade om Paris politiker får förverkliga sina planer? Nej, biltrafiken 

kommer att finnas kvar, men i en annan omfattning och på nya villkor. Redan idag är biltrafikens 

andel av det stadens alla resor så liten som tolv procent, vilket är avsevärt lägre än någon 

svensk stad kan redovisa. Ändå tar biltrafiken upp hälften av den tillgängliga trafikytan.

Som på flera andra håll i världen vill Paris införa ett förbud mot dieselfordon från år 

2025, och för att underlätta övergången till bl a eldrift har staden hittills investerat i över 

tusen laddpunkter för eldrivna fordon. 

Men en bilkö med elbilar är fortfarande en bilkö, och vid sidan av utsläppen till luft är 

det just kraven på stora ytor som begränsar biltrafiken. Därför satsar Paris också på bildel-

ningssystemet AutoLib, som ska hjälpa till att lösa de transportbehov som andra trafikslag 

inte klarar – utan att översvämma staden med fordon som mestadels står still.

Två års kamp i domstolen

Att göra om trafikleder och cirkulationsplatser till parker och promenadstråk, det görs 

förstås inte av sig själv. Att ändra invanda resmönster sker heller inte utan protester. Om-

vandlingen av Paristrafiken har – på franskt manér – kantats av högljudda protester från 

såväl medborgare som lobbyorganisationer. Stängningen av trafiklederna längs Seines 

stränder ledde till en två år lång rättslig tvist innan domen föll ut till omvandlingens fördel.

Och fransmän är väl inte mer förändringsbenägna än andra. Man är ofta skeptisk inför 

en förändring, men kan byta fot när förändringen visar sig lyckosam. Så svängde också 

opinionen för gångsatsningarna från ett 55-procentigt stöd innan till 63 procent efter 

att de genomförts. Christophe Najdovski kommenterar: 

 -Till skillnad från enskilda individer eller lobbygrupper har vi som politiker ett ansvar 

att se till hela stadens väl. Det jag brukar påpeka är att vi behöver en ny balans mellan 

trafikslagen i Paris. Eftersom sjuttio procent av transporterna i staden görs till fots är det 

också helt rimligt att fotgängarnas behov kommer i första rummet. 
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FYRSTEGSPRINCIPEN: ETT UTMÄRKT  
VERKTYG SOM SÄLLAN ANVÄNDS
Sedan flera år har det funnits en uttalad princip – fyrstegsprincipen - för 
hur man ska planera för att lösa ett trafikproblem. Med rätt metodik letar 
man upp de lösningar som inte bara skonar miljön och folkhälsan, utan 
också är billigast.

Så långt är allt väl. Men fyrstegsprincipen kommer alltför sällan till  
praktisk tillämpning. Gröna Bilister fick i uppdrag av Trafikverket att  
undersöka varför, och slutsatserna presenteras här, tillsammans med  
fyra förslag som skulle göra fyrstegsprincipen användbar.
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OM ATT VÄLJA DET ENKLASTE FÖRST
Egentligen är det rätt självklart: Innan man gör något dyrt och krångligt 
är klokt att tänka efter: Kan man nå samma resultat enklare och billigare? 
Men fullt så självklar är inte svensk trafikplanering.

Tänk dig en garderob som börjar bli outhärdligt trång, och där kläderna hamnar huller 

om buller. Du funderar på en lösning. Men vilken?

Kanske är du snabb i vändningen och köper en garderob till. Den kostar pengar och 

du får möblera om för att den ska få plats. Men problemet är löst för stunden. Med en 

ny garderob går det ju bra att köpa mer kläder… och förr än du anar är även den nya 

garderoben full. Och då gör du… vadå? 

Kanske tänker du till innan du köper nytt. Går trängseln i garderoben att lösa genom 

att rensa lite? Det är nog bara ett fåtal plagg som du verkligen använder. Kan du avvara 

resten och få ordning och lagom med luft i garderoben?

OK, du vill behålla kläderna? Går det i så fall att sortera dem bättre: Hänga upp dem 

på galgar, lägga på hyllor, stoppa i lådor? 

Räckte inte det? Men kanske garderoben går att göra om, med fler hyllplan och fler lådor? 

Kanske behövs den nya garderoben ändå. Men innan du gör hål i plånboken och stjäl  

utrymme av dig själv har du övervägt tre alternativ som alla hade varit billigare och enklare 

och förmodligen gjort dig gladare. Ungefär så fungerar fyrstegsprincipen, fast ute i trafiken 

i stället. 

Fyrstegsprincipen har funnits med som begrepp i svensk trafikplanering sedan 1990-

talet, och skrevs in i de nationella planeringsdirektiven redan 2002. Dess främsta förtjänst 

är att den söker aktivt efter de mest kostnadseffektiva lösningarna: All infrastruktur kostar 

pengar. I Sverige investerar staten för en halv miljard i veckan, året runt, i ny infrastruktur för 

transporter. En växande trafikanläggning drar också på sig växande underhållskostnader. 

Går en ny anläggning att undvika eller förebygga blir det stora pengar över till annat. 

Både nu och för all framtid.

- F Y R S T E G S P R I N C I P E N :  E T T  U T M Ä R K T  V E R K T Y G  S O M  S Ä L L A N  A N V Ä N D S - - F Y R S T E G S P R I N C I P E N :  E T T  U T M Ä R K T  V E R K T Y G  S O M  S Ä L L A N  A N V Ä N D S -

steg 1: tänk om!  
Kan transportbehovet och valet av 
transportsätt påverkas? Går behovet att 
minska genom t ex jobbahemma-dagar, 
eller går det att marknadsföra kollektiv-
trafiken bättre? 

Steg 1-åtgärder kan handla om alla 
sorters ”mjuka” styrmedel: Informations- 
och marknadsföringsarbete, kampanjer 
för att provåka med bussen, uppmuntra 
vintercyklister och vandrande skolbussar. 
De kan också handla om resfria möten, 
eller om ”gröna resplaner” där en 
arbetsgivare tar ett systematiskt grepp 
om tjänsteresor och arbetspendling. Men 
steg 1-åtgärder kan också handla om 
skatter, avgifter och subventioner som 
koldioxidskatt, parkeringsavgifter, träng-
selavgifter eller ändrade reseavdrag. 

Hit bör man också räkna all sam-
hällsplanering som bidrar till kortare 
avstånd mellan start och mål. Ju fler 
hushåll som har sin livsmedelsbutik på 
gångavstånd, desto mindre vägtrafik.

Detsamma gäller förstås för förskolor, 
skolor, arbetsplatser och fritidsaktiviteter. 
Ju fler vardagsresor som kan ske utan bil, 
desto bättre. Det uppskattas dessutom 
av alla som idag sliter med livspusslet.

steg 2: optimera!  
Om inga av steg 1-åtgärderna är  
lämpliga går man vidare till steg 2,  
med fokus på att optimera den trafik-
apparat man redan har. Kan den utnyttjas 
bättre, med bara små modifieringar?

Här kan en flyttad busshållplats eller 
omdragen busslinje göra busstrafiken 
snabbare och smidigare och därmed 
mer attraktiv. Större bussar kan ta fler 
passagerare. Cyklar och kollektivtrafik 
kan få automatiskt företräde i ljus-
reglerade korsningar, eller särskilda 
körfält på biltrafikens bekostnad. Det 
går att justera tidtabeller så att de 
bättre prickar in resenärernas behov. 
En riktigt bra app hjälper resenärer att 
smidigt hitta sin bästa reselösning.

En helt annan sorts optimering kan vara att 
sprida ut morgonens och eftermiddagens 
rusningstrafik, till exempel med mer gene-
rösa flextider och senarelagda skolstarter.

Steg 3: Bygg om! 
Om inte steg 2 erbjuder lösningar på 
problemen går man vidare till steg  
3-åtgärder, med begränsade ingrepp  
i den befintliga infrastrukturen.

detta är fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen handlar om att göra kloka avvägningar i strävan efter den mest 
effektiva och attraktiva lösningen. 
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Man kan bygga om cykelbanor som 
gör det möjligt för cyklister att svänga 
till höger om ett rödljus, eller cykel-
boxar som gör att de snabbt och säkert 
kommer först över en korsning.

Man kan också bygga om en bilväg till 
en 2+1-väg med mitträcke, eller skapa 
ett körfält för svängande trafik. Kanske 
behöver järnvägen en längre plattform, 
eller ett längre mötesspår? En planskild 
korsning kan lösa upp trafikknutar och 
bidra till bättre säkerhet. Kan en cykel-
bana göras rakare, säkrare och tryggare? 
Behöver en riksväg eller banvall förstärkas 
så att den tål ännu tyngre laster?

 

Först i det fjärde och sista steget funderar 
man på sådana lösningar där de flesta 
annars startar sin tankegång. Trots att de 
kostar mest, tar mest mark i anspråk och 
innebär störst risk för ökade utsläpp, buller 
och olycksrisker är det ofta sådana lösning-
ar som många frågar efter; kanske för att 
man inte ser några alternativ. Och det finns 
givetvis situationer där de är helt rimliga.

Märk väl att steg 4-årgärder kan gälla 
såväl järnvägar som bilvägar men också 
gång- och cykelvägar. Här ryms allt från 
motorvägar och dubbelspår på järnvägen 
till förbifarter och nya stationer. Det kan 
också gälla mer ovanliga lösningar som 
t ex nya spårvägar eller snabbusstråk.

Det finns inga solklara gränser mellan de fyra stegen. En bättre tidtabell kan vara både 

en steg 1- och steg 2-åtgärd. En ombyggd busshållplats kan vara en optimering men 

också en ombyggnad. Det är inte heller möjligt att alltid avgöra gränsen mellan att 

bygga om och att bygga nytt.

Det blir också fel att likställa steg 1- och 2-åtgärder med “mjuka” åtgärder eller steg 

3- och 4-åtgärder med att bygga nya vägar. Även en ny cykelväg är en steg 4-åtgärd, 

och en förändrad fordonsbeskattning är visserligen en steg 1-åtgärd men definitivt inget 

mjukt styrmedel. Men fyrstegsprincipens poäng är att noga söka efter billiga lösningar 

med liten påverkan på den fysiska omgivningen innan man överväger dyra lösningar 

med stor påverkan. 

Rationellt och klokt, eller hur? Föga överraskande finns också fyrstegsprincipen som 

just princip och planeringsförutsättning i en lång rad sammanhang och regelverk. Så ser 

det ut i regeringens anvisningar till Trafikverket, och samma princip gäller i en lång rad 

kommuners planeringsdokument.

Ändå byggs och planeras än i dag nya vägar på det sätt som anges i steg 4, trots att de 

första stegen hade gått att tillämpa. Trots att fyrstegsprincipen finns, är väl känd och 

i regel accepterad som en klok och metodisk process får den inte sitt genomslag i den 

praktiska tillämpningen. Då blir den intressanta följdfrågan: Och varför inte det då?

steg 4: bygg nytt! 
Riksrevisionen publicerade hösten 2018 en studie av hur fyrstegsprincipen tillämpas.30 

Studien är ingen rolig läsning för vare sig miljövänner eller skattebetalare: Med bristande 

styrning gräver man stora hål i statskassan och fyller luften med avgaser.

Fyrstegsprincipen ska tillämpas i de s k åtgärdsvalsstudier som ska föregå alla större 

vägprojekt. Där är också meningen att alla transportslag ska övervägas: En besvärlig 

situation i vägnätet kanske bäst ordnas upp med en ny järnväg (eller tvärtom). I Riks-

revisionens undersökning är det bara i hälften av alla studerade åtgärdsvalsstudier som 

fyrstegsprincipen överhuvudtaget funnits med. Redan här kan vi alltså konstatera att 

man frångår regeringens intentioner i vartannat projekt. Och i de fall fyrstegsprincipen 

alls förekommer används den inte på rätt sätt. Det tycks snarare vara så att man ser 

steg 1- och 2-åtgärder som möjliga komplement till om- och nybyggnader. 

Inte heller tillämpas den andra, närbesläktade principen om att alla transport-

slag ska övervägas. Det bygger, menar Riksrevisionen, på logiken bakom projekten: 

Det är oftast problem med kapacitet eller säkerhet som identifieras och ska lösas. 

Det är mycket sällan man kopplar klimatpåverkan eller luftföroreningar till en specifik 

väg eller järnväg. Med den utgångspunkten kan svaret verka på förhand givet: Öka 

vägens kapacitet och gör vägen säkrare. Därmed blir fyrstegsprincipens första steg mer 

eller mindre överspelade. Vidare, konstaterar Riksrevisionen, innehåller ågärdsvalsstudierna 

sällan relevant information och blir därmed dåliga beslutsunderlag. De samhällekonomiska 

konsekvenserna av olika åtgärder är illa beräknade, om de alls beräknats, och ibland 

arbetar man med föråldrat underlagsmaterial. Man vet inte om det är de mest allvarliga 

bristerna som utreds, och kan därmed inte bedöma vilka åtgärder som är mest kostnads-

effektiva. Ungefär en tredjedel av studierna avslutas utan förslag till åtgärd, och i hälften 

av studierna finns heller inget förslag till finansiering. I de flesta fall finns heller ingen 

koppling till det löpande underhållet.

Riksrevisionen menar också att man vet för lite om vilka steg 1-åtgärder som är  

användbara och inte, och vad de kostar. Dessutom kan Trafikverket inte föreslå sådana  

åtgärder eftersom man inte anser sig kunna finansiera dem; mer om det i kapitlet Staten 

betalar bara för om- och nybyggnad. 

För att summera: I den mån fyrstegsprincipen alls nämns i åtgärdsvalsstudien är den 

ofta redan överspelad från början. I den mån dess övre steg alls kommer till övervägande är 

kunskapsläget om dem dåligt. Och skulle ändå en steg 1- eller 2-åtgärd vara en bra lösning 

på problemet ifråga svarar statsmakterna med ett “sorry, men vi ger inte pengar till sånt”. 

Riksrevisionen skickade också med ett antal rekommendationer till såväl regeringen som 

till Trafikverket. Man föreslår regeringen att lyfta fram nationella prioriteringar som t ex 

klimatpolitiken och om att förtydliga Trafikverkets instruktioner. Den stegvisa prövningen 

behöver bli bättre, liksom ambitionen att tänka på lösningar oberoende av trafikslag. Man 

föreslår också Trafikverket att bättre än hittills utveckla arbetet med åtgärdsvalsstudier, 

bli bättre på kostnadsbedömningar och att öka den interna kunskapsöverföringen.

Rätt rimliga rekommendationer, kan tyckas, inte minst eftersom de handlar om att göra 

- F Y R S T E G S P R I N C I P E N :  E T T  U T M Ä R K T  V E R K T Y G  S O M  S Ä L L A N  A N V Ä N D S -
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- F Y R S T E G S P R I N C I P E N :  E T T  U T M Ä R K T  V E R K T Y G  S O M  S Ä L L A N  A N V Ä N D S -

redan beslutade system mer ändamålsenliga och göra beslutsunderlagen mer vederhäftiga. 

Men trots att regeringen i sitt svar på Riksrevisionens rapport instämmer i de flesta av 

synpunkterna skjuter man över ansvaret på Trafikverket som man menar redan har fått 

tillräckliga direktiv.31

I stället fortsätter en halv miljard i veckan att rulla ut ur statskassan, till projekt som 

alltför ofta beslutats på osäkra underlag och som alltför sällan har någon koppling till 

den klimat- och stadsutvecklingspolitik som i andra sammanhang beskrivs som så viktig. 

Vare sig skattebetalaren eller miljövännen kan känna sig särskilt glad åt den tanken.

- F Y R S T E G S P R I N C I P E N :  E T T  U T M Ä R K T  V E R K T Y G  S O M  S Ä L L A N  A N V Ä N D S -

en väg blir till
Planeringen av infrastruktur som väg och järnväg följer ett tolvårsschema, med en grov 
indelning i fyraårsintervaller. Det innebär att man tar fram en ny infrastrukturplan för 
Sverige vart fjärde år, där de närmaste åtta åren kan sägas vara intecknade av tidigare 
beslut. Eventuella nya inriktningar i planeringen ligger därför 9-12 år framåt i tiden. 
Den nationella planen omfattar, enkelt uttryckt, alla riktigt stora vägar och stråk, och alla 
järnvägar. Det är också där de riktigt stora pengarna avsätts. Den nationella infrastruktur- 
planen tas fram av Trafikverket och fastställs av regeringen. Som i alla offentliga 
utredningar omges den också av ett omfattande remissförfarande, där olika parter 
kan lämna sina synpunkter på planeringen.

I den befintliga tolvårsplanen (2018-2030) ingår också medel för de s k stadsmiljöavtalen, 
som ger kommuner möjlighet att söka statligt stöd för sådana åtgärder som främjar 
kollektivtrafik och cykling.

Med utgångspunkt i den nationella planen gör varje region sin regionala infrastrukturplan. 
Eftersom regionerna i Sverige i regel har samma geografiska utbredning som länen kallas  
planerna ofta för länstransportplaner eller rätt och slätt länsplaner. De följer samma mönster: 
År 1-8 är tämligen uppbundna av tidigare beslut, medan nyheterna återfinns i år 9-12. De 
regionala planerna beskriver också hur man i regionen bäst vill använda de statliga medel 
som fördelas via Trafikverket. De regionala planerna tas fram av regionkommunen.  
Det sker i samråd med regionens kommuner, som i sin tur ska ha lyssnat till olika aktörers 
behov och önskemål.

En ny länstransportplan tar sin tid att få fram. I regel pågår arbetet som mest ungefär 2-3 
år innan planen ska börja gälla, och utgår från direktiv från regeringen som tagits 
fram ytterligare något år tidigare, dvs strax efter att föregående planeringsomgång 
har avslutats. Till de underlag som tas fram för den regionala planeringen hör olika 
typer av inriktningsdokument och systemanalyser. Kommunerna brukar också komma 
in med mer specifika önskemål  - i regel om vägbyggnader som man anser kommit 
på efterkälken (se vidare kapitlet Kommunal önskelista går före regional översikt). 

Projekt som ligger i den bortre delen av tolvårscykeln, i regel 7-12 år fram i tiden, 
utreds utifrån de brister m m som identifierats. Det är här s k åtgärdsvalsstudier 
ofta görs, och det är här som fyrstegsprincipen ska tillämpas, liksom principen att 
studera lösningar med alla sorters transportslag. En mer noggrann planering sker 
sedan för projekt som ligger 4-6 år fram i tiden. Här kan det också vara aktuellt med 
de miljökonsekvensbeskrivningar som enligt Miljöbalken ska göras för alla projekt 
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med betydande miljöpåverkan. En sådan beskrivning kan dock sällan ifrågasätta 
själva projektet, däremot detaljerna i dess utformning. De miljöbedömningar som 
görs beskriver sällan hur ett vägprojekt passar in i - eller strider mot - övergripande 
samhälleliga mål som t ex de klimatpolitiska målen. De har i regel också svårt att rätt 
bedöma de långsiktiga effekterna av s k inducerad trafik (se faktaruta på sid 22)

För de projekt som ligger närmast i tid upprättas s k vägplaner (eller järnvägsplaner i 
förekommande fall), där alla detaljer om vägdragning, skyddsåtgärder m m finns med. 
Ofta är det först här som kommunens invånare börjar få klart för sig att ett nytt bygge är 
på gång. I den mån det väcker protester kommer alltså dessa in väldigt sent i processen, 
när många strategiska beslut redan är tagna och det är svårt att “backa och börja om”. 

Ska en lokal opinionsbildare ha chans att påverka infrastrukturbesluten gäller det alltså att 
vara insatt i den planering som ligger 9-12 år fram i tiden. Den inblicken kan man å andra 
sidan skaffa sig genom att begära ut relevanta handlingar, och inte minst prata med den 
eller de personer på regionkommunen som har i uppgift att leda processen med att 
ta fram nya länsplaner. Motsvarande uppgifter bör också kommunens samhällsplanerare 
och gatukontor ha tillgång till. Men de åtgärder som läggs tolv år framåt i tiden ska också 
utredas och förberedas innan beslut. Det ökar på behovet av framförhållning med 
ytterligare några år. År 2019, när denna bok skrivs, arbetar man i regionkommunerna 
med studier för sådant som genomförs en bit in på 2030-talet.

På nationell nivå arbetar man också med mycket långsiktiga prognoser för t ex befolknings-
utvecklingen, och gör s k stråkstudier för att finna var eventuell ny infrastruktur kan tänkas 
passa. Den här typen av prognoser kan sträcka sig uppemot 60 år framåt i tiden. Även om 
de inte är bindande är de vägledande för de prioriteringar och beslut som fattas. Det finns 
också möjlighet att markera s k riksintressen för kommunikationer, precis som det finns riks-
intressen för andra frågor som naturvård, totalförsvar m m. Där det ligger ett riksintresse 
för kommunikationer över ett område krävs det tydligare argument för annan verksamhet 
innan området avsätts för sådana ändamål. Kommunikationerna har så att säga första tjing.

Faktarutan baseras i allt väsentligt på rapporten Hur kan vi göra länsplanerna mer 
klimatsmarta? RUS/Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2018:13
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NÄR PROGNOSER BLIR  
TILL BINDANDE KRAV

Vilka underlag har de beslutsfattare som sätter av pengar till vägar, 
järnvägar och annan infrastruktur? De politiska mål som tar hänsyn till 
miljö, klimat, folkhälsa och stadsbyggnad pekar alla på att såväl utsläppen 
som trafiken måste minska, medan trafikprognoserna pekar på en fortsatt 
trafikökning. Prognoser är inga mål – ändå blir det ofta de som får styra.

Trafikverket har regeringens uppdrag att vartannat år presentera prognoser för den framtida 

trafikutvecklingen. I den prognos som lämnades 2018 förutspår man en ökning av biltrafiken 

med 31 procent, räknat från 2014 till 2040. I samma prognos förväntas också tågtrafiken öka 

med 54 procent, medan gång och cykel förväntas öka med 24 procent.32 

När prognoser av dessa slag presenteras brukar de både ifrågasättas och kritiseras. 

Frågorna handlar i regel om att de flesta prognoser har överskattat den framtida trafik-

utvecklingen. Det duger inte att göra antaganden om framtidens trafik med utgångs-

punkt i gårdagens.

Tidigare prognoser har nästan utan undantag också överskattat den framtida trafikut-

vecklingen. Det syns om man jämför prognoserna med det faktiska utfallet, efter prognos-

perioden alltså. 
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Med facit i hand blir det tydligt att trafikprognoser regelmässigt överdriver den framtida  
biltrafikvolymen. Efter Christer Ljungberg, Trivector.
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Kritiken mot prognoserna handlar oftast om att de går stick i stäv med de klimatpolitiska 

ambitionerna. Det finns inga möjligheter att minska vägsektorns utsläpp med 70 procent 

från 2010 till 2030 om trafiken samtidigt ska öka som i prognoserna. I en rapport från 2016 

bedömer Trafikverket att nuvarande styrmedel räcker för 25-30 procents reduktion, dvs 

mindre än hälften.33 Inte ens om vi totalförbjöd alla nya fossildrivna fordon idag skulle vi 

kunna möta målen; i huvudsak för att den nuvarande fordonsflottan så totalt domineras 

av bensin- och dieselbilar och kommer att göra så en lång tid framöver. 

Beslutsfattaren har alltså två underlag framför sig. Målsättningen är att trafiken ska 

minska. Prognosen säger att trafiken kommer att öka. Vilket underlag ska man stödja sig på?

Inte sällan får prognosen sista ordet. På flera sätt går det att förstå. Uppfattar man 

den växande trafiken som en framvällande flod som inte går att stoppa, vill man förstås 

inte bli utpekad som den som orsakade köer och trafikkaos. Nya och snabbare vägar 

andas framåtanda, ger jobb åt vägbyggare och fångar upp en och annan röst i nästa 

val. Under större delen av 1900-talets andra hälft har också ökande vägnät varit det 

enda svaret på det ständigt ökande transportbehovet. Möjligheterna att tänka – eller 

inspireras att tänka – i andra banor har varit begränsade. 

Lägg därtill att alla prognoser som kan uttryckas i siffror har en förmåga att låsa mål-

bilden, eftersom vi alla fascineras av siffror och siffrorna skapar en känsla av exakthet – trots 

att trafikprognoser bara är gissningar, ofta med dålig träffsäkerhet.

När prognosen blir ett underlag för beslut, i stället för de uppsatta målen, talar man 

om prognosstyrning. Formellt sett finns dock ingen prognosstyrning. Formellt sett är 

trafikplaneringen målstyrd, för tillfället av de transportpolitiska mål som formulerades 

av riksdagen år 2009. De är uppdelade i ett funktionsmål som beskriver hur transport-

systemet ska fungera och i ett hänsynsmål som anger de hänsyn som ska tas till säkerhet, 

miljö och hälsa. De båda målen ska också väga lika tungt i en samlad bedömning. Säkerhet, 

miljö och hälsa ska alltså vara lika viktiga som tillgänglighet: 

funktionsmål tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, 
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet 
för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

De transportpolitiska målen ska vara vägledande för infrastrukturplaneringen i Sverige. Om det sedan 
blir så i verkligheten är en helt annan fråga. Text hämtad från Trafikanalys, www.trafa.se
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Så långt det formella. Verkligheten vet vi alla är annorlunda: Utsläppen av klimat- 

påverkande gaser är inte i närheten av de miljöpolitiska målen. Utsläppen av hälsofarliga 

gaser, partiklarna och bullret orsakar förtida död och nedsatt livskvalitet för tusentals 

människor. Antalet döda och skadade i trafiken sjunker förvisso, sett över längre tid, men 

främst bland bilburna trafikanter. Där har talen för dödsfall och svåra skador mer än 

halverats under perioden 2000-2018. För oskyddade trafikanter - från motorcyklister till 

gående - har motsvarande tal bara sjunkit med 28 respektive 37 procent.34  Säkerheten 

för cyklister och fotgängare lämnar alltså fortfarande mycket att önska.

Den senaste nationella transportplanen fick hård kritik av bland annat Naturvårdsver-

ket för hur den missar de uppsatta målen.35 Flera regionala planer har diskuterats och 

kritiserats av samma skäl. Men i de flesta fall får planerna passera, bristerna till trots. 

Som så ofta i miljöpolitiken är problemet någon annans. Alla kan vara överens om att 

de klimatpåverkande utsläppen behöver minska, men få är beredda att bidra till minsk-

ningen här och nu.

Med låsningen till prognoser bygger man inte bara bort sig från de trafikpolitiska 

målen. Risken är också stor att man skapar inducerad trafik bara genom att skapa ut-

rymme för den trafik man tror ska komma. På så vis övergår prognoserna till att bli 

självuppfyllande profetior.

En målstyrning värd namnet skulle givetvis leda till att utsläppen och bullret minskar i den 

takt som målen kräver. Samtidigt skulle olyckstalen närma sig den nollvision som faktiskt 

omfattar alla sorters trafikanter. Med samma målstyrning tillgodoser man också de trans-

portbehov som faktiskt finns. Funktions- och hänsynsmålen är fullt möjliga att förena.

Om den lagfästa målsättningen ska uppfyllas duger det inte med transportplaner, 

vare sig nationella, regionala eller lokala, som inte tar sin målstyrning på allvar. De måste 

helt enkelt få underkänt och göras om. 
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STATEN BETALAR BARA  
FÖR OM- OCH NYBYGGNAD

Det är bra med principer och ambitioner. Men penningpåsen styr. Fyrstegs- 
principen ska tillämpas står det i en rad statliga dokument. Men några 
statliga pengar till annat än om- och nybyggnad blir det inte.

Det finns, i princip, två parter som bekostar våra allmänna vägar: Staten och kommunerna. 

Därtill förekommer projekt där det offentliga och privat näringsliv går samman. Statens  

investeringar i vägar och järnvägar hanteras av Trafikverket. Den nationella transportplanen 

omfattar all järnväg, men också de riktigt stora vägarna, medan de regionala planerna om-

fattar övriga allmänna vägar som inte är kommunernas ansvar. De regionala planerna tas 

fram av regionkommunen. Ofta samarbetar stat och kommun för att både planera och 

finansiera vägprojekt som binder samman det nationella vägnätet med det kommunala. 

En fördel för kommunen är då att staten kan vara med och betala, åtminstone delvis.

Om man nu i ett sådant samarbete ser att en steg 1- eller 2-åtgärd skulle vara ett kost-

nadseffektivt och väl fungerande alternativ – kan man då räkna med statlig medfinansiering? 

Svaret från Trafikverket är nej. Det är ett nej som vållar djupa suckar ute i kommunerna, 

och även i de regionala instanserna.

Men det är inte ett totalt nej. Trafikverket kan skicka med pengar för ”mjuka” åtgärder 

i samband med ett om- eller nybyggnadsprojekt. Annorlunda uttryckt: Det finns pengar 

för steg 1- och 2-åtgärder under förutsättning att man först genomför steg 3 eller 4. Det 

finns också pengar för beteendepåverkan för att lindra trafiktrasslet i samband med 

vägarbeten – men de får inte ha bestående verkan. Båda undantagen går visserligen 

stick i stäv med fyrstegsprincipens idé, men sådan är regeltolkningen.

Detta nej är förvånande med tanke på att en lång rad lagtexter och regelverk betonar 

att analyser och planering ska ske utifrån fyrstegsprincipen. I förordningarna om såväl den 

nationella planen som länstransportplanerna, liksom i planeringsdirektiven för kommande 

infrastrukturplaner, står det att man ska söka efter ”åtgärder som kan påverka transport- 

efterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av 

befintlig infrastruktur.” Fyrstegsprincipen, klädd i andra ord.

I instruktionen36 till Trafikverket – den förordning som anger vad verket ska göra - står 

det i dess andra paragraf att

Trafikverket ska (…) i den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 

järnvägstrafik, sjöfart och luftfart stegvis analysera val av åtgärder genom att 

överväga a) åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-

portsätt, b) åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 

c) begränsade ombyggnationer, och d) nyinvesteringar eller större ombyggnationer. 
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Just denna formulering lades till 2017 till den äldre förordningen från 2010; rimligen för att 

förtydliga intentionen om att fyrstegsprincipen ska beaktas.

Men: Det är skillnad på att analysera och att finansiera. I samma instruktion, första 

paragrafen, står följande:

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv an-

svara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

Nyckelordet här är ”byggande” som ju är en helt annan sak än att planera. Här står 

inget skrivet om att myndigheten ska, kan eller bör påverka människors resvanor, fordons-

val eller körstilar.

Hållningen att bidra med planeringsunderlag och kunskaper men inte med pengar 

utvecklas i ett internt PM 37 från 2016. Detta PM slår fast – dock utan att närmare ange 

stöd för ståndpunkten - att steg 1 och 2 inte ingår i Trafikverkets roll, men att avsteg från 

den regeln kan göras i särskilda regeringsuppdrag. I den samverkan som sker, t ex med 

kommuner, betonar man att parterna finansierar sina respektive åtaganden. I PM:et är 

just denna detalj understruken för att ytterligare markera dess betydelse.

Det finns dock möjlighet för Trafikverket att ”informera” i samband med genomförda 

projekt. Har man byggt en ny cykelväg får man berätta om den när den öppnas, men 

inte senare. Trafikverket får också gärna hjälpa kommunerna med råd för steg 1- och 

2-åtgärder, men inte skicka med pengar eller delta i påverkansprojekten. 

Tolkningen må vara juridiskt vederhäftig men får bisarra konsekvenser. Staten berövar 

sig själv effektiva verktyg för att nå sina egna mål för miljö och hälsa. Dessutom förbjuder 

man sig att lösa problem på ett kostnadseffektivt sätt. Det är först när Moder Svea 

hittar riktigt dyra lösningar som hon plockar fram plånboken.

Ett undantag är stadsmiljöavtalen, där staten kan finansiera hälften av en kommunal in-

vestering i t ex nya bussgator, spårvägar eller cykelbanor. Där är det vanligt att kommunens 

motprestationer riktas just mot fyrstegsprincipens övre steg och mot åtgärder som 

motiverar invånarna att välja andra färdsätt än den egna bilen. Notera att det då är de 

kommunala pengarna som står för steg 1- och 2-åtgärderna.

Kanske är det inte beloppens storlek som är det viktiga ändå. Steg 1- och steg 2-åtgärder 

kostar sällan stora pengar, och kanske kan kommunerna klara av sådana åtgärder själva. 

Men det förutsätter att man har såväl tid som kompetens för uppdraget. I en rapport från 

2018 38 redovisar Sveriges Kommuner och Landsting intervjuer med kommunala företrädare 

om möjligheterna att använda fyrstegsprincipens steg 1 och 2. 

Företrädare för storstadskommunerna, med stora budgetar och många specialister, 

menar att de kan arbeta med steg 1- och 2-åtgärder och vet att det sällan är dyrt i sig. 

Där kan problemen mer handla om internt motstånd och om beslut som tar tid på sig. 

I mindre kommuner är situationen ofta annorlunda: Man saknar resurser för att arbeta 

med metoder man ännu inte behärskar, och det finns sällan tid att sätta sig in i nya  
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arbetssätt. Inte heller där är egentligen den statliga medfinansieringen det stora problemet. 

Snarare tids- och kunskapsbrist. Små kommuner skulle hellre än projektpengar behöva 

ekonomiskt stöd för att kunna anställa personal som vet hur man arbetar med steg  

1- och 2-åtgärder, och som får tid att utveckla den sortens styrmedel.

Däremot kan statlig medfinansiering ha en väl så viktig symbolisk funktion. Redan ett 

litet tillskott ger status åt åtgärden ifråga. Merparten av de kommuner som har utvecklat 

Mobility Management och andra ”mjuka” åtgärder i Sverige har en gång börjat denna 

resa med stöd av pengarna i dåvarande Vägverkets sektorsansvar, med stöd av andra 

statliga stöd som LIP och KLIMP, eller med stöd från EU. Inte sällan har sådana insatser 

lett till att kommunen byggt upp en egen kompetens och därifrån kunnat arbeta vidare 

i såväl linjeverksamheten som i nya projektformer.
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KOMMUNAL ÖNSKELISTA  
GÅR FÖRE REGIONAL ÖVERSIKT

I Sverige har kommunerna av tradition ett mycket stort inflytande över  
sin fysiska planering. Den ordningen tycks de flesta vara mycket nöjda med. 
Men i en tid där allt fler människor rör sig över allt större ytor blir den 
regionala överblicken allt viktigare. Frågan är om planeringen hänger med?

Vart fjärde år är det dags att uppdatera länstransportplanen. Eftersom planen alltid 

blickar tolv år framåt i tiden är de närmaste åtta åren mer eller mindre ”låsta” av tidigare 

beslut och prioriteringar. Däremot finns det mer utrymme att tänka på nya sätt när det 

gäller förändringar som ligger nio till tolv år fram i tiden. De har ju inte varit med i tidigare 

planeringsrundor.

Den som upprättar länstransportplanen ska samla in synpunkter och önskemål från 

olika aktörer i länet. Det gäller att lyssna till olika näringar, men också till dem som planerar 

och utför länets kollektivtrafik. Det gäller också att lyssna till regionkommunen och inte 

minst kommunerna.

Kommunerna, i sin tur, bör ha lyssnat efter behov och önskemål inom sin hank och 

stör. Kommunernas representanter ska ha en så god bild som möjligt av vad kommunens 

invånare behöver för att lösa sina mobilitetsbehov. Men det finns inga uttalade regler om 

vilka man ska lyssna på, eller hur dessa synpunkter ska samlas in.

De tjänstepersoner som arbetar med länstransportplaner på regional nivå och som 

intervjuats för denna bok ger en samstämmig bild av att kommunerna nästan alltid 

begränsat sina samråd till kontakter med det lokala näringslivet. Och det lokala närings-

livet ser, föga överraskande, i första hand till sina behov av bättre vägförbindelser för 

personbilar och lastbilar.

Det är ju önskemål som går att förstå. De liknar privatbilistens önskan om breda och 

raka vägar, och det är fullt begripligt att en lokal företagare inte ser hur fyrstegsprincipen 

skulle vara relevant för den egna verksamheten. Det är mänskligt att se till sina egna, 

akuta behov än att verka för stora samhällsförändringar över lång tid. Samtidigt är det 

just sådana tankar som behövs i länsplaneprocessen. 

Lägg därtill att löften om nya, bredare och bättre vägar nästan alltid är politiskt lös-

godis. Det kan vara lönande för en lokal politiker att driva på för bättre vägar. Vem vinner 

val med löften om ”mjuka åtgärder”?

Att vägfrågor har politisk sprängkraft kan också en av bokens intervjupersoner vittna 

om. Han läste för några år sedan igenom de riksdagsmotioner som skickats till trafikut-

skottet för bearbetning. Hälften av dem rörde enskilda vägsatsningar. Det är nu frågor 

som överhuvudtaget inte har i riksdagen att göra. Alla berörda vet det, och alla vet att 
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motionerna kommer att avslås. Det är heller inte ovanligt att enskilda vägärenden tas 

upp i riksdagens frågestunder, där de inte heller har att göra. Detta vet naturligtvis riks-

dagsledamoten, men inte alltid väljarna. Det kan ge politiska poäng på hemmaplan. 

Intressant nog är reglerna för inflytande helt olika om man jämför reglerna för infra-

strukturplanering med reglerna i Miljöbalken39 eller i Plan- och bygglagen.40 Miljöbalken 

innehåller möjligheter för vissa miljöorganisationer att överklaga domar och tillstånds-

beslut, och i Plan-och Bygglagen finns detaljerade regler om hur kommunala översiktsplaner 

och detaljplaner ska ställas ut. Allmänheten ska ges möjlighet att komma med synpunkter 

och är man berörd som t ex granne till en plan har man också rätt att överklaga planbeslut. 

Detta medinflytande kritiseras ofta, eftersom överklaganden kan försena olika projekt. 

Men riksdagen har uppenbarligen sett ett värde i att även små grupper av människor 

ska kunna föra sin talan. Samma värde tycks man alltså inte se i annat än när vägplanen 

presenteras - vilket dock sker mycket sent i planeringsprocessen.

Åter till länsplaneprocessen. Kommunerna förmedlar alltså sina – och det lokala närings-

livets – önskemål om nya, rakare och bredare vägar. Ansvariga planerare beskriver det 

som kommunala önskelistor baserade på mer eller mindre goda argument.

Oavsett argumentens styrka ska ändå en länstransportplan tas fram, med ett innehåll 

som alla parter kan sluta upp bakom. Det innebär en rad kompromisser. Flera av bokens 

intervjupersoner berättar, mot löfte om att få förbli anonyma, hur de tvingas backa från 

både sitt eget kunnande i frågor om trafik och trafikplanering och från den regionala 

överblick de är satta att ha till förmån för den kommunala önskelistan. Det gäller ju att 

lirka processen i hamn.

Den här bilden målas dock inte upp överallt. Företrädare för i synnerhet större 

kommuner berättar hur man i stället knuffar de regionala organen framför sig, för att 

förmå dem att tänka i nya banor. Och steg 1- och 2-åtgärder är inte bortsopade från 

länstransportplanerna, även om de statliga medlen inte får användas. 

Det vore också orättvist att påstå att kommunerna inte är kompetenta att bedöma 

sina invånares och företags transportbehov, eller att de skulle strunta i de utmaningar 

som miljö, säkerhet och hälsa ställer på trafikapparaten. Men det tycks likväl vara lätt 

hänt att en ny, bredare, rakare och snabbare väg framstår som den enda lösningen på 

de problem man tycker sig ha. Och då är det lika lätt hänt att miljöaspekter blir någon 

annans problem och alltför diffusa för att ingå i beslutsunderlaget.
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VAD FÅR VI FÖR PENGARNA?
En ny väg kostar förvisso en rejäl slant, men det går att förutse hur 
mycket trafik den kan hantera. Som planerare och politiker vet man vad 
man får för pengarna. Men mjuka åtgärder som förmår människor att 
byta från bil till gång, cykel och kollektivtrafik – vad ger de för utfall?  
Hur ska man som beslutsfattare veta att man inte öser pengar i sjön?

Den statliga myndigheten Trafikverket bildades 2010 när man slog samman Vägverket och 

Banverket till en gemensam myndighet. I samma stund upphörde också en möjlighet för 

kommuner att söka statligt stöd via det s k sektorsansvaret. Enkelt uttryckt förfogade 

Vägverket över pengar som kunde hjälpa kommunerna att arbeta med fyrstegsprincipens 

första och andra steg.

Flera av de kommuner som idag är föregångare i arbetet med en mer hållbar mobilitet har 

också haft stor nytta av de pengar som då fanns att söka. En stor del av de inhemska er-

farenheter som finns av att förmå människor att börja cykla, testa bussen eller samåka 

med grannen kommer ur projekt som haft just detta stöd. På många håll i kommunerna 

pratar man också med saknad i rösten om just ”sektorsansvaret” och den möjlighet som 

då fanns att få hjälp med nya och oprövade arbetssätt.41 

Varför drog då staten in detta stöd? Det finns minst två förklaringar. Den ena är att peng-

arna hade begränsad eller oklar nytta genom att gå till projekt som var illa utvärderade och av 

dålig kvalitet. Denna kritik sammanföll i tid med att bristerna i järnvägsunderhållet fick allt mer 

uppmärksamhet. Då var det enkelt att flytta pengarna till mer konkreta och akuta uppgifter.

Den andra förklaringen säger att pengarna visst gjorde nytta och att projekten i regel 

fallit väl ut, men att arbetet med att påverka människors resval och beteenden ansågs för 

kontroversiellt. En ofta återkommande kritik mot mjuka styrmedel är ju att staten inte ska 

lägga sig i människors sätt att tänka och agera. Det är en kritik som förbiser att människor 

påverkas ännu mer av hårda styrmedel som fysisk infrastruktur, lagar och skatter. Det är 

också en kritik som dyker upp när befintliga normer utmanas men sällan när de upprätthålls. 

Åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipens första och andra steg är i regel billiga och går 

snabbt att genomföra, om man jämför dem med om- och nybyggnader enligt steg 3 och 

4. Det kan dock vara svårt att förutspå de bestående effekterna av dem. Går det verkligen 

att ersätta ett extra körfält eller ett parkeringshus med tätare bussturer eller bättre markerade 

cykelvägar? Står sig effekterna av en prova-på kampanj på de lokala bussarna? Det är fullt 

begripligt om beslutsfattare och planerare känner sig osäkra på effekten.

Traditionell trafikplanering är på sätt och vis enklare. Det finns rutiner för att lägga in 

trafikdata i ett simuleringsprogram, studera utfallet och med detta underlag dimensionera 

en ny trafiklösning. Det går att få in offerter och sedan välja den leverantör som bygger 

billigast. Det är dessutom relativt få parter inblandade, och man vet från början vilka 
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sorters experter som behövs. Den som håller sig till etablerade metoder riskerar också 

sällan kritik, inte ens om slutsumman blev avsevärt högre än tänkt.

Det förekommer också att ”mjuka” åtgärder omgärdas av dåligt rykte. Det kan handla 

om åtgärder som genomförts på bristande underlag, med bristande resurser och ibland av 

orutinerad personal. Det finns också kritik mot projekt som inte är tillräckligt väl dokumente-

rade och utvärderade. 

Kvaliteten varierar på de projekt och försök som genomförts, precis som den gör på 

traditionella om- och nybyggnader. Det betyder inte att alla åtgärder inom ramen för 

steg 1 och 2 är dåliga eller bara har kortsiktiga effekter. Numera finns så pass många 

erfarenheter av sådant arbete, inte minst internationellt, att man vet rätt väl hur olika 

åtgärder förändrar människors resvanor. 

effekter att räkna med
Gröna Bilisters Alfred Andersson har gjort en djupdykning i den vetenskapliga litteratur som 
finns, och har publicerat en rapport som sammanställer hittills kända effektsamband.42  
Rapporten tar sin utgångspunkt i de kategorier av påverkande åtgärder som identifierats 
av EPOMM, European Platform On Mobility Management, och kan sammanfattas i  
följande punkter:

- Informationsinsatser som höjer det allmänna medvetandet kan vara viktiga i sig. Rätt 
information ska förstås finnas tillgänglig. Ensamma påverkar de inte beteenden i någon 
högre grad. Effekt: 0,1-1 procent färre bilresor.

- Marknadsföring som riktar sig mot den enskilda individen, t ex anpassade busstidtabeller 
som är lättare att läsa, eller inbakade personliga mål om att minska bilkörningen X dagar i 
veckan, kan locka vanebilister att gå över till cykel och kollektivtrafik. En storskalig brittisk 
utvärdering visade på en effekt på 11 procent färre bilresor. 

- Testresenärsprojekt, där vanebilister kanske bjuds på ett månadskort i kollektivtrafiken, 
ger i regel god och varaktig utdelning. Trafikverket mätte effekter från flera projekt runt 
om i landet och fann en kvarstående effekt på i snitt 27,5 procent; högre i tätorten än på 
landsbygden. Även om det kan verka orättvist att bilister bjuds på gratis bussresor är detta 
i regel lönsamma investeringar för kollektivtrafiken, eftersom man får fler resande på sikt.

- Projekt där den som byter till cykel också utlovas hälsotester, och som kanske får köpa 
ut sin lånecykel eller låne-el-cykel efter avslutad testperiod, ger mycket god utdelning. 
I såväl svenska som holländska utvärderingar fortsätter 60-85 procent av försökspersonerna 
 att cykla efter projekttiden.
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- Samåkning är en företeelse många är positiva till men sällan genomför. Väl organiserade 
samåkningsprojekt på arbetsplatser ger dock mellan 10 och 30 procents samåkningsgrad.

- Den som går med i en bilpool använder bilen mer effektivt än andra. Effekt: 15-60  
procents minskad bilkörning. Bilpooler är därtill ett sätt att frigöra gatuutrymme till annat än 
parkering, eftersom ett ungefärligt mått är att 15 personer kan dela på en och samma bil.

- Företag som tar bort möjligheten att använda privat bil i tjänsten och i stället inför 
en tjänstebilspool lyckas i regel minska antalet mil i tjänsten med 10-20 procent.

- Lånecyklar, som syns i allt fler tätorter, kan utnyttjas av både pendlare och turister.  
Olika undersökningar ger olika resultat, men generellt verkar lånecyklar i huvudsak  
locka dem som annars använder kollektivtrafik. Effekten i form av minskat antal bilresor 
ligger på 5-20 procent.

- Sparsam körning (eco-driving), där man tränar sig att köra bil så bränslesnålt som möjligt, 
minskar bränsleförbrukningen med ungefär 10 procent. Möjligheten att spara bränsle är 
högre än så, men ytterst få förare klarar av, eller bryr sig om, att köra verkligt, verkligt snålt. 

- Mobilitetsplaner, där en arbetsplats tar ett helhetsgrepp om såväl kunders och leverantörers 
som de anställdas resor, kan minska antalet bilresor till/från arbetsplatsen med 5-25 procent.  
De bättre resultaten nås i högre grad om planen kombineras med ekonomiska incitament,  
som t ex parkeringsavgifter vid arbetsplatsen.

- Vandrande skolbuss, där en förälder eller volontär lotsar en hel grupp av barn till skolan, 
 kan öka andelen barn som går med uppemot 25 procent, enligt studier i USA. Bättre 
gång- och cykelvägar till skolan ökar givetvis andelen barn som klarar sig utan bilskjuts. 

- Resfria möten är samlingsnamn för alla former av telefon- och videomöten, Skype- 
konferenser m m. I tjänsteföretag kan dessa mer än halvera resorna, med stora ekonomiska 
besparingar som bonus. Mer vanliga utfall i organisationer som sätter detta i system 
är en minskning av de fysiska tjänsteresorna med 10-30 procent. 

- Flexibla arbetstider och distansarbete blir allt vanligare, i synnerhet det senare. Idag 
uppger 20 procent av de förvärvsarbetande att de distansarbetar ibland, medan 34 
procent uppger att möjligheten finns. Flexibla arbetstider kanske inte minskar resandet 
i sig men sprider ut det över tid. Det minskar risken för köer och därmed trycket på mer 
vägkapacitet. I en brittisk studie fann man att 2-6 resor per vecka, således 20-60 
procent, gick att spara in med hjälp av distansarbete.
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Dessa tal visar på möjliga effekter av olika typer av satsningar. Det verkliga utfallet beror 

i hög grad på sammanhanget: På hur åtgärderna utformas i praktiken, på hur stadsmiljön 

ser ut, vilka normer som gäller på orten, demografiska förhållanden och, inte minst, vilka 

nationella och andra styrmedel som finns i övrigt. 

Insatser av detta slag blir verkningslösa om de inte kopplas till fysiska förändringar. 

Det är inte meningsfullt att uppmana till att cykla mer i största allmänhet. Betydligt bättre 

gensvar får man däremot om uppmaningen kommer samtidigt som kommunen inviger en 

ny cykelväg, ett nytt vägvisningssystem eller ett låsbart cykelförråd vid järnvägsstationen. 

Bästa utfall får man, givetvis, om man samtidigt gör motsvarande begränsningar för 

biltrafiken, antingen rent fysiskt eller i form av trängselskatter, miljözoner eller ökade 

parkeringsavgifter. Vi känner igen det i uttrycket ”piska och morot”. Och det påminner 

om att målet med mobilitetsarbetet egentligen inte är att öka gång-, cykel- och kollek-

tivtrafiken i sig, utan om att minska bilismens negativa påverkan.
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GRÖNA BILISTER: FYRA 
ÅTGÄRDER SOM GÖR FYRSTEGS- 

PRINCIPEN ANVÄNDBAR!
Det är inget fel på fyrstegsprincipen. Tvärtom är den utmärkt för att 
skapa både kostnadseffektiva och klimatanpassade lösningar på olika 
problem i transporternas infrastruktur, på alla nivåer. Problemet är  
att den inte ges rätt förutsättningar. Gröna Bilister har, utifrån sitt  
uppdrag att granska fyrstegsprincipens tillkortakommanden, formulerat  
fyra åtgärder som skulle göra fyrstegsprincipen rättvisa.

Som föregående kapitel beskrivit kommer fyrstegsprincipen inte till sin rätt eftersom den 

saknar de förutsättningar den skulle behöva för att kunna tillämpas. Det handlar om allt 

från att de klimatpolitiska målen inte är bindande nog till att Trafikverkets instruktion 

behöver skrivas om, men också om kompetensstöd och om högre krav på projekt inom 

s k Mobility Management.

Förslagen är överlämnade till bl a riksdagens trafikutskott, och Gröna Bilister kommer 

att fortsätta driva frågorna, bl a gentemot regeringen som hittills svarat att man inte 

vill vidta några åtgärder alls.43

Gör klimatmålen tvingande!

De klimatpolitiska målen och övriga hänsynsmål måste villkoras/göras tvingande i såväl 

nationell, regional som kommunal trafikplanering. Trafikplaner som inte tillfredsställande 

leder till ökad måluppfyllelse måste kunna underkännas av relevant instans. 

Motiv: Denna brist på styrning mot mål utgör det kanske allvarligaste hotet mot Sveriges 

möjligheter att ta sitt ansvar enligt Parisavtalet, och får dessutom svårläkta konsekvenser 

på mycket lång sikt. Det är dessutom inte tillfredsställande att den operativa verksam-

heten utvecklas stick i stäv mot uppställda hänsynsmål, och att detta kan ske utan 

nämnvärda konsekvenser. 

Om en ”tvingande” lagstiftning på detta område anses bli för stelbent måste det i alla 

fall finnas mycket tydliga motiveringar och giltiga skäl till varför de övergripande målen 

inte kan beaktas, och dessa måste prövas restriktivt. 

Skriv om Trafikverkets instruktion!

Trafikverkets instruktion44 måste förtydligas så att fyrstegsprincipen blir en självklar ut-

gångspunkt, inte bara i planeringen utan också i den statliga medfinansieringen.

Motiv: Det har gjorts åtskilliga försök att via regelverken göra fyrstegsprincipen till en 

mer självklar utgångspunkt som ska beaktas i planeringsprocessen. Det grundläggande 
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problemet ligger dock inte i planeringsprocessen, utan i formuleringen i myndighetsin-

struktionens portalparagraf: 

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara 

för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

Formuleringen ”byggande och drift” är vägledande för den tolkning av myndighets-

utrymmet som gjorts och som utmynnat i den promemoria45 där begränsningarna av 

medfinansieringen utreds ytterligare.

Hjälp kommunerna med rätt kompetens!

Trafikverket bör ges i uppdrag att utveckla inte bara ett system för medfinansiering utan 

också ett program för kompetensutveckling i kommunerna samt ett nationellt eller regionalt 

kompetensstöd vad gäller åtgärder av steg 1- och 2-karaktär.

Motiv: Den tidigare medfinansiering som möjliggjordes av sektorsansvaret har varit 

helt avgörande för många av de framsynta och effektiva steg 1- och 2-åtgärder som 

genomfördes av svenska kommuner fram till 2010 (då sektorsansvaret togs bort). Ett 

återinförande av denna möjlighet bör kunna ske inom ramen för den nationella infra-

strukturplaneringens budget eftersom den i regel är kraftigt kostnadsbesparande. 

Dock visar såväl våra som SKLs undersökningar46 att det i regel inte är finansieringen 

av åtgärderna i sig som är hindret, utan tid för berörd personal att sätta av för nya, oprö-

vade arbetssätt, samt motsvarande tid för kompetensutveckling och kompetensstöd. 

Höj kraven på Mobility Management!

Kvalitetskraven för mobilitetsarbete behöver definieras på en hög nivå för att statlig 

medfinansiering ska vara aktuell. Detta bör framgå redan i utlysningen av projekt, eller 

i anvisningarna för ansökningar om statliga medel. Detta bör också kopplas till en utvecklad 

sammanställning och utvärdering av genomförda åtgärders effekter på kort och lång sikt.

Motiv: Även om de flesta genomförda åtgärder av steg 1- och 2-karaktär, inklusive 

många Mobility Management-projekt, tycks ha fallit väl ut har det också förekommit 

projekt som varit illa planerade och genomförda, utan långsiktiga effekter eller med 

dålig eller obefintlig utvärdering och uppföljning – något som bidragit till tveksamhet och 

”dåligt rykte” för denna typ av mobilitetsarbete. 

Till ovan nämnda system för medfinansiering behöver därför fogas tydliga kvalitets-

krav. Genom att redan i ansökningsprocessen tydliggöra dessa krav – och även vägleda 

den sökande kommunen i hur kraven ska kunna tillgodoses – skapas bättre förutsätt-

ningar för att den medfinansiering som beviljas också gör avsedd nytta, och förtroendet 

för steg 1- och 2-åtgärder stärks.

Givetvis ska också åtgärder som beviljats medfinansiering kontinuerligt följas upp, ut-

värderas och sammanställas i en nationell, kvalitetssäkrad erfarenhetsbank. 



                                                                                  VÄND PYRAMIDEN! PLANERA FÖR HÅLLBAR MOBILITET.      |     5554    |   VÄND PYRAMIDEN! PLANERA FÖR HÅLLBAR MOBILITET.

PONTEVEDRA GÖR  
FOTGÄNGAREN TILL KUNG
Den spanska staden Pontevedra förvandlade utrymmet mellan husen från en 
kaotisk och hårt sliten trafikapparat till ett offentligt vardagsrum på mindre än 
20 år. Tydlighet, lyhördhet och en självklar vilja att göra fotgängaren till kung 
har varit några delar av framgången.

PONTEVEDRA

Tänk dig en lagom stor stad i södra Europa. Tänk dig trånga och gyttriga gator, tänk dig 

katedraler och renässanspalats men också små torg som öppnar små luckor i stadens 

labyrint. Tänk dig småbutiker där butiksägaren drar ned ståljalusier framför skylt-

fönstren på kvällen. Tänk dig också trånga trottoarer där allt från turister till barn och 

gamla tanter knuffar sig fram mellan husväggar och rader av parkerade bilar. Tänk dig 

folk som tjoar och gestikulerar. Tänk dig också ständigt knattrande, brummande och 

tutande bilar, mopeder och lastbilar. Tänk dig en luft som blandar förföriska matdofter 

med dieselångor och blå avgasrök.

Tänk sedan bort bilarna, trängseln, oväsendet, ångorna och röken. Nu har du kommit 

till Pontevedra, en stad med ca 80 000 invånare på Spaniens atlantkust. I den mån staden 

alls är känd är det för två saker: Det galiciska köket, med fisk och skaldjur som specialitet, 

och en närmast bilfri stadskärna.

På knappt tjugo år har trafiken minskat med 97 procent i stadens mitt och med 53 

procent i staden som helhet. Ytorna mellan husen har tagits över av fotgängare. Barn 

kan leka på gatorna och gamlingar med rullator eller rullstol har lätt att ta sig fram. Även 

butiksägarna är nöjda. Och ingen har dött i trafiken sedan 2011.

Ett osannolikt vallöfte

Sommaren 1999 var det dags för lokala val i Pontevedra, en stad ungefär lika stor som 

Gävle eller Karlstad, på Spaniens atlantkust. Regionpolitikern Miguel Anxo Fernandoz 

Lores gick till val på det något otippade vallöftet att befria Pontevedra från dess kaos-

artade trafiksituation. 

Löften om hindrad biltrafik brukar ju sällan locka fram väljarnas kärlek, men Lores 

blev faktiskt vald till borgmästare. Fem veckor efter tillträdet hade de första gatorna 

gjorts om till gågator. Nitton år senare Lores är fortfarande borgmästare, återvald i fem 

val efter varandra. Det går uppenbarligen att bli omtyckt för att man skapar utrymme 

för gående och för samvaro i det offentliga rummet, och för att få bukt med buller och 

luftföroreningar. Frågan är snarare hur man går tillväga.

César Mosquera, borgmästarens närmaste medarbetare i trafikfrågor, påpekar att man 

hela tiden varit tydlig och konsekvent i sitt arbete, och noga informerat och förankrat sina 

förslag och planer. 

-Vi har varit noggranna med att involvera alla boende och alla butiksägare när vi har 

planerat åtgärder i någon stadsdel. Vi har hållit mängder med möten och lyssnat noga 

på såväl invändningar som detaljkunskaper. Det är svårare än man tror, och tar mer tid, 

att verkligen ta reda på hur den lokala opinionen låter. Och det är viktigt att resultaten 

kommer snabbt.

 -Den som ser sina privilegier hotade reagerar negativt, helt naturligt, fortsätter César 

Mosquera. Den som söker okända rättigheter – som att kunna vistas tryggt, lugnt och 

trivsamt i stadens utemiljöer – är sällan lika högljudd. Men så gott som alla kritiska röster 

Blomstermatta för Corpus Christi-firande. Bild: Shutterstock
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tystnar efter att trafiksaneringarna genomförts, eftersom alla drar fördel av det nya gatu-

livet. Det gäller även handlarna, som i regel ökar sin omsättning. Bilister stannar ju sällan för 

att titta i skyltfönstren.

Lite som när trängselskatterna infördes i Stockholm, alltså. Stor oro innan, stor lättnad efteråt.

Dessutom har Pontevedra inte förbjudit biltrafik annat än undantagsvis. På de flesta 

gator är både personbilar och varutransporter välkomna när de behövs, men på fotgäng-

arnas villkor. Däremot har man dragit ned rejält på centralt belägna parkeringsplatser 

och i gengäld byggt ett antal p-hus i lägen där biltrafiken stör mindre. En kritiker kan 

tycka att det mest är ett sätt att flytta på problemen, men faktum är att trafikminsk-

ningen på hela 97 procent i stadskärnan åtföljs av mer än en halvering i staden som 

helhet. Pontevedras invånare har i hög grad lagt om sina resvanor, och det har gått bra.

Nyttiga steg

När Pontevedra gör fotgängaren till kung är det inte bara det minskade bullret, de minskade 

utsläppen och de minskade olycksriskerna som utgör samhällsvinsterna. Den bättre folk-

hälsan är ett väl så viktigt skäl. I en stad gjord för gång blir det lättare för invånarna att 

komma upp i rekommendationen om minst 10 000 steg per dag; det där som många 

av oss kämpar med i jobbets stegräknartävlingar. Vi behöver alla röra på oss, inte minst 

eftersom vi blir allt mer stillasittande. Därför är det rena välgärningen att planera en 

stad så att man faktiskt får röra på påkarna. 

Och för att göra det lättare att ta sig fram till fots har staden också tagit fram 

gångkartan Metrominuto, grafiskt lika enkel som andra städers tunnelbane- eller spår-

vägskartor, och placerat ut på staden. Du hittar enkelt platsen att utgå från, du får en 

tydlig anvisning om i vilken riktning du ska gå och du får besked om ungefär hur många  

minuter det tar.  

Gående först

Ytterligare en förklaring till framgången är att trafiksaneringen ingått i ett större samman-

hang. Det har aldrig varit fråga om något ”krig mot bilarna” utan om att vinna en tillgänglig, 

levande och hälsosam stadsmiljö. Det har handlat om att locka ut invånarna i de offentliga 

miljöerna så att de blir till gemensamma vardagsrum. Vid sidan av alla andra positiva för-

ändringar har också gatans kriminalitet minskat rejält, från att förut ha varit en del av den 

slitna stadskärnans problem. Arbetet gav också möjlighet att bättre ta vara på de historiska 

byggnader och monument som finns i stadens kärna.

-Vi vände på den klassiska trafikpyramiden, förklarar borgmästare Lores för nyhets-

sajten Citiscope. I nästan alla världens städer sätter man biltrafikens intressen främst, och 

om det blir ytor över låter man gång- och cykeltrafik samsas där, så gott det går. Det är ett 

ineffektivt sätt att ta vara på stadens dyrbara utrymme. Dessutom är det odemokratiskt 

eftersom gång är det mest demokratiska färdsätt som finns. 

-Vi valde att tänka tvärtom: Först tillgodoser vi fotgängarnas behov. Vi ser till att barn 

har möjlighet att leka på gator och torg, men också att äldre och andra med funktionshinder 

ska kunna ta sig fram utan besvär. När deras behov är tillgodosedda ser vi vad som går 

att ordna för andra trafikslag: först cykel, sedan kollektivtrafik och sist privata bilar. Vi 

har också en generell hastighetsgräns på 30 kilometer i timmen även på de gator som 

är anpassade för biltrafik. Som bekant minskar risken kraftigt för allvarliga skador eller 

dödsfall om hastigheten hålls nere. Vi har heller inte haft ett enda dödsfall i trafiken 

sedan år 2011.

Kan Pontevedras modell överföras till andra städer? 

 - Får jag ställa en motfråga: Kan andra städer låta bli? Vad är alternativet? Att fortsätta 

bryta ned alla de värden som finns i en stad för en trafik som mest lägger krokben för sig själv?

Pontevedras Centrum, en vanlig dag vid lunchtid. Bild: Shutterstock
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Vända en pyramid – är inte det svårt? 
Både och! 
Med all respekt för alla detaljer en trafikplanerare måste  
ta hänsyn till gäller det att arbeta metodiskt och med  
tydliga prioriteringar: Sätt fotgängarna i första rummet,  
låt därefter kollektivtrafiken och cyklingen ta plats. 
Det betyder inte att bilarna förbjuds. De är  
också välkomna i tätorten, men på villkor  
som passar alla andra som vill utnyttja  
tätortens gemensamma ytor.

SÅ VÄNDER DU PÅ PYRAMIDEN!
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GÖR FOTGÄNGARNA TILL GATANS 
DROTTNINGAR OCH KUNGAR! 

Planerar vi gatan och staden till fotfolkets fromma lägger vi också grunden 
för en hållbar mobilitet. Principerna för att göra så är inte särskilt 
krångliga. Men det gäller att våga göra rätt prioriteringar och det är 
noga med detaljerna.

Argumenten för att städer och andra tätorter bör planeras och formas utifrån fotgängarnas 

behov har behandlats i kapitlet Vänd pyramiden - gör staden gångbar, så de upprepas 

inte här. Enkelt uttryckt handlar det om att en tätort som lockar ut fotgängarna på prome-

nader, strövtåg, motion eller social samvaro har alla förutsättningar att bli en trivsam 

och uppskattad tätort, som också får ned problemen med buller och luftföroreningar 

och som förstärker såväl tillit som folkhälsa. Dessutom kan butiksägarna se fram mot en 

ökad omsättning – i alla fall om korten spelas väl.

En fotgängare är inte alltid på väg från A till B. Fotgängaren kan också vara ett barn 

som är ute och leker, eller en gammal människa som med rollatorns hjälp tar sig ut på 

stan för att få lite luft, liv och rörelse. Det kan vara ett medelålders par som tittar i 

skyltfönster, tittar på statyer och spanar på fasadernas detaljer. Det kan också vara en 

hel grupp av människor som stannar upp för att lyssna till en gatumusikant eller för att 

uttrycka sin åsikt.

En sådan planering tar därför vara på gatans funktion som extra, offentligt vardags-

rum snarare än en transportled. Den innebär att gatans utformning styrs bort från kör-

banor med trottoarer längs sidorna till öppna ytor, tillgängliga för alla.

Men: Även i en stad för fotgängare behöver fordon kunna ta sig fram. Varor ska levereras 

till butiker och andra verksamheter. Avfall ska fraktas bort. De människor som av olika 

skäl behöver hjälp att förflytta sig ska ha fulla möjligheter till det. Inget av detta behöver 

ställa till några problem. Det är fullt möjligt att klara av dessa transporter även när de 

sker på fotgängarnas villkor.

Hur skapar man då en tätort som lockar ut fotgängarna på gator och torg? Här utgår 

vi från Fotgängarnas förening och dess BASUN-modell som står för ”bekvämt, anpassat, 

säkert, upplevelserikt och nära” – fem kännetecken för en god fotgängarmiljö.47

En bekväm fotgängarmiljö kan bestå av kontinuerliga gångstråk, eller hela gångnät, 

av tillräcklig bredd. Det är en fördel att fotgängaren inte störs av rödljus och att gång-

stråket håller tillräcklig bredd. Ett minimimått att utgå från kan vara att två rullstolsburna 

personer ska kunna mötas utan svårighet. Är gångtrafiken större än så behövs givetvis 

en bättre bredd. Även om det tar utrymme från andra trafikslag är det fortfarande den 

mest yteffektiva användningen av ett gaturum.

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -  -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

Till bekvämligheten hör också att ortens gångnät smidigt tar fotgängaren till olika 

målpunkter och, inte minst, att det binds samman med kollektivtrafiken. I närheten av 

järnvägsstationer och andra resecentra blir det särskilt viktigt att hävda gångtrafikens förtur 

framför andra färdsätt. Bra skyltning och vägledning hjälper den som är ny på orten att hitta 

till den önskade målpunkten. Riktigt bra skyltning gör därtill promenaden till en upptäcktsfärd.

 

I den spanska staden Pontevedra har man tagit fram vägvisaren Metrominuto som på ett mycket 
överskådligt sätt hjälper fotgängaren att orientera sig i staden. Alla avstånd uttrycks i tid, dvs hur 
många minuter det tar att gå från en plats till en annan. 

Att fotgängarmiljön är anpassad betyder att den tar hänsyn till barn, äldre och funktions- 

hindrade. Givetvis har den jämn och välgjord beläggning – kullersten må vara charmigt, 

men inte för den som är rädd för att snubbla eller behöver skjuta en rullator framför sig – och 

tydliga markeringar i t ex vit betongsten blir till vägledning för den som har dålig syn. 

En säker fotgängarmiljö gör fotgängaren trygg gentemot fysiska faror som fordon 

(med eller utan motor, på två eller flera hjul) men också gentemot upplevda hot, som 
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t ex risken för överfall. Där gångstråk korsar cykel- och biltrafik måste hastigheterna 

hos andra fordon dämpas så att de hinner stanna för ett barn som plötsligt rusar ut i 

korsningen. Det kan vara angeläget att skapa buffertzoner mellan olika trafikslag, t ex 

grönytor som också kan ta hand om regnvatten. Det kan vara en god idé att se över 

hur gatupratare, skyltar, lyktstolpar, elskåp och andra installationer antingen förbättrar 

eller försämrar gångstråkens kvaliteter. Träd och alléer kan, rätt placerade, både dämpa 

trafikens hastigheter och erbjuda skugga och svalka heta sommardagar – förutom att 

de kan göra gaturummen vackrare och mer spännande. Lastbilar och bilar kan hindras att 

köra upp på gågator med hjälp av olika fysiska hinder och - framöver - med s k geofencing.

Fysiska faror som att bli påkörd är reella och risken går att beräkna. Upplevda hot som 

att bli attackerad av andra människor är svårare att värdera. Likväl får de många människor 

att avstå från promenader, särskilt i vissa stråk. Ju färre människor som rör sig ute på stan, 

desto mer utrymme för kriminaliteten. Därför är det angeläget att tänka igenom gång-

stråkens belysning och om stråken angränsar till mörka vrår, skymda buskage m m. Trots 

att mer grönska bidrar till att göra städer vackrare och skönare kan det finnas platser där 

man faktiskt behöver ta bort grönskan, eller i alla fall ändra dess utformning.

I detta arbete är det ofta en fördel att kommunen kan samarbeta med fastighetsägare 

och butiksinnehavare. Fasadbelysningar, skyltfönster och andra detaljer kan, om de utformas 

klokt, bidra till att inte bara öka tryggheten utan också göra vistelsen på stan roligare. 

Betydligt roligare än säkerhetsfrågor är frågan hur man skapar en upplevelserik fot-

gängarmiljö. Fotgängaren är ju, som trafikant betraktad, unik eftersom han eller hon 

enkelt kan stanna upp, eller gå långsamt, för att studera någon detalj i omgivningen 

eller för att se och höra något som händer i gaturummet. Även den som går raskt går 

ju inte i mer än 6-7 kilometer i timmen, vilket skapar förutsättningar för att uppmärk-

samma även små detaljer i omgivningen. 

Handböckerna för gångtrafikplanering 48 betonar behovet av omväxling för ögat, att fot-

gängaren erbjuds både avgränsningar och utblickar, att det är vackert, lugnt och rent och att 

den grönska som finns i stadsrummet är fint gestaltad. Man talar också om att gångmiljön 

bör vara ”utforskningsbar” – att det ska finnas detaljer och infallsvinklar att upptäcka även för 

den som har vistats i samma gaturum många gånger förut. En enkel illustration av detta är 

butiksägarens behov av att då och då göra om i sitt skyltfönster för att skapa nyfikenhet och 

få den förbipasserande att i första hand stanna upp, i andra hand gå in och handla något.

Slutligen BASUNs önskan om nära. Det är förstås helt omöjligt att alla ska nära till allt. 

Poängen är att ju fler målpunkter som finns på rimligt gångavstånd, desto fler ärenden blir 

lösta med hjälp av gång. I en normaltät stad eller tätort finns det sannolikt ett tillräckligt 

kundunderlag på gångavstånd från livsmedelsbutiker och andra delar av den mest 

basala försörjningen. Butiken måste då inte flytta till ett läge med många p-platser, och 

kunderna behöver då inte ta bil för att skaffa mat. 

I Norrköping inventerade man livsmedelsbutikernas lägen för att se hur stor del av 

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

stadens invånare som hade gångavstånd dit, och därmed möjlighet att skaffa mat utan 

bil. Hur många kommuner i Sverige sätter upp planeringsmål om att alla i tätorten, eller 

nästintill alla, ska ha den möjligheten?

Självklart löser inte en stad alla sina mobilitetsbehov på gångavstånd. Det är därför 

gångnätet behöver vävas samman med kollektivtrafiknätet på ett attraktivt sätt. Här 

kan tankarna gå till Vancouver (se sid 88), som mycket strategiskt köpte in mark för små 

servicecentra i anslutning till sitt spårsystem. 

Återigen: Fotgängaren skiljer sig från övriga trafikanter på en rad sätt. Fotgängaren 

tar minimalt med plats i gaturummet och vållar vare sig föroreningar, olycksrisker eller 

buller (i nämnvärd grad). Fotgängaren är inte alltid ”på väg” utan kan mycket väl finnas där 

bara för att det är trevligt – för att delta i aktiviteter eller för att möta andra människor. Fot-

gängaren har också en egenhet som bäst uttrycks med engelskans ”the more, the mer-

rier”: De dras till gemensamma stråk, till andra fotgängare, eftersom det både skänker 

trygghet och ger möjlighet till sociala kontakter. 

Fotograf: Emil Dahlqvist  
/Borås Stad
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RECEPT FRÅN BORÅS: TÄNK I STRÅK, JOBBA TILLSAMMANS! 

- Hallå där, Anna Liljenby, expert på stadsutveckling hos Fastighetsägarna. Du är 

ofta ute i landet och diskuterar med kommuner, fastighetsägare och butiksägare 

hur stadskärnorna kan göras mer attraktiva. Vilka synpunkter brukar du möta?

- Det finns alltid butiksägare, framför allt, som är oroliga för att kunderna 

försvinner om det inte finns gratis p-plats utanför dörren. I min kontakt med 

dem brukar jag lyfta vikten av att skapa attraktiva stråk som kortar de men-

tala avstånden mellan parkeringsplats och butik. 

Anna jobbade tidigare som centrumledare i Borås, och var med i den process 

som förändrat den förut dödstrista bilden av Borås till en bild som präglas av att 

stadskärnan känns välkomnande och spännande. Förändringen handlar om såväl  

genomtänkta gångstråk som de omtalade satsningarna på offentliga skulpturer, 

och år 2011 vann Borås utmärkelsen Årets Stadskärna.

- Jag har ett konkret exempel från mitt arbete i Borås. Vi fann att biltrafiken längs 

en av Stora Torgets sidor borde stängas av för att göra torget mer attraktivt 

för gående. Självklart oroade sig butiksägarna för förlorade kunder. Lösningen 

fanns i en fastighet i direkt anslutning till torget, där en fastighetsägare hyrde 

ut platser för arbetsplatsparkering. Efter diskussion med fastighetsägaren 

gjordes ett av planen om till parkering för stadskärnans besökare. När vi gör 

om bilstråk till gångstråk tittar vi också på hur p-platser som försvinner kan 

ersättas om man till exempel tar lastzoner i anspråk. 

- Det är sällan ont om p-platser i en stadskärna, påpekar Anna. Många kom-

muner som mäter beläggningsgraden noterar att det finns gott om platser 

kvar vid alla tider på dygnet. Men de kan vara svåra att hitta. Därför är det 

viktigt med tydliga och väl fungerande p-ledningssystem.

Anna har, som de flesta av oss, hört ordet ”samverkan” till leda. Ändå menar hon 

att det är samverkan och inte minst samfinansiering som skapar förutsättningar 

för attraktiva stadskärnor. I Borås har man en lång tradition av att kunna komma 

överens, och när en gata eller ett stråk görs i ordning är regeln att kommunen och 

fastighetsägaren delar lika på kostnaden. Man fastställer helt enkelt en summa 

per fasadmeter som gäller lika för alla längs med stråket.

- Man kan också bli trött på ordet ”vision”, säger Anna, men i Borås har vi valt 

att tänka i ett gångstråk i sänder, allt inom ramen för ”Drömmen om Borås”. 

Då har vi samlat alla berörda parter utmed detta stråk och tillsammans funderat 

på just visionen – hur stråket i fråga kan bli till ett attraktivt gångstråk. Från 

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

visionen har vi gått snabbt till en handlingsplan och sen också handling. Det 

gäller att vara konkret och att ta vara på det engagemang som finns i stråket 

utanför den egna fastigheten eller butiken. Utifrån denna bild blir det lättare 

för varje part att engagera sig och även bidra till de investeringar som krävs.

I Borås finns även ett stadsmiljöprogram som sätter en viss kravnivå vad gäller 

detaljer som skyltar, skyltfönster och markiser. Det ska se snyggt, omvårdat och 

inbjudande ut, helt enkelt. Och fotgängarna ska känna sig trygga.

- En plats är inte attraktiv om den inte är trygg. I Drömmen om Borås tog vi 

fram en vision för Hötorget som en plats för uteserveringar. Det fanns ett tydligt 

problem eftersom torget angränsar till Carolikyrkan vars kyrkogård hade 

höga häckar och var ett tillhåll för vad vi kan kalla ljusskyggt klientel. Kyrkans 

företrädare deltog i visionsarbetet, såg problemet, tog ned häcken och ordnade 

även med fasadbelysning. Därmed blev Borås äldsta byggnad också mer 

synlig. Resultat: Fotgängarna och restaurangbesökarna är glada för den nya 

ytan och kyrkan är glad åt att den vackra byggnaden lyfts fram i staden.

Framgångsrikt samarbete banar också väg för experimentlustan. Anna Liljenby 

berättar om hur man enades om att tillfälligt stänga av bil- och bussgator under 

ett fotbolls-VM för att skapa mer plats för publiken framför storbildsskärmarna. 

Och hon berättar om hur man planerar att provmåla cykelbanor för att se om de 

bidrar som tänkt. Eller skapa 3D-effekter vid övergångsställena så att bilisterna 

helt instinktivt trampar på bromsen.

 - Det är inte fel att göra fel ibland, säger hon. I alla fall inte när felen är lätta 

att rätta till. Det är därför vi testar ny stadsutveckling i form av pilotprojekt.

Så vilka råd brukar hon då dela ut till dem som tvekar?

- Tänk i stråk och skapa en gemensam bild av hur stråket kan bli attraktivt för 

fotgängare. Tänk på att de mentala, upplevda, avstånden kan vara mycket 

större än de verkliga, till exempel mellan butik och p-plats. Skapa variation 

och trygghet och framför allt: Gör det enkelt.
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LÅT KOLLEKTIVTRAFIKEN  
GÅ SNABBT OCH TÄTT I  

TYDLIGA STRÅK! 
Det är många som har åsikter om vilka åtgärder som får fler att åka kollektivt. 
En del förordar lägre biljettpriser och fler busshållplatser. Andra vill se 
snyggare bussar och ökad turtäthet. Forskningen visar att det sällan är 
en enda åtgärd som ökar resandet. Viktigast av allt är hur resenären 
upplever kollektivtrafiken i jämförelse med en bilresa.

De flesta tycks vara överens om behovet av kollektivtrafik, både i våra tätorter och mellan 

dem. Den behövs för de ungefär 30 procent av alla invånare som inte själva har möjlighet att 

utnyttja bil, och för de ytterligare 30 procent som har körkort men inte egen tillgång till bil. 

De flesta inser också att ju fler som åker kollektivt, desto mindre blir trängseln på vägarna. 

Likaså att kollektivtrafik oftast innebär lägre utsläpp, räknat per person som reser.

Det hindrar inte att det knotas ibland: Om att kollektivtrafiken är beroende av skatte- 

medel och om att bussar tar plats från biltrafiken. Ibland knotas det också om buller från 

tåg och om avgaser från bussar. Och om järnvägens dåliga punktlighet förstås.

Knotet kan, i korthet, kommenteras så här:

Skatterna: Det är god samhällsnytta att betala en del av kollektivtrafiken med skatter, 

eftersom det skapar förutsättningar för alla att delta i samhällslivet, uträtta sina ärenden 

och ta sig till och från jobb och skolor. Kollektivtrafiken bidrar också till att vidga arbets-

marknaderna, när fler kan resa över längre avstånd. Skulle samma resor göras med pri-

vata bilar - i sig en omöjlighet eftersom alla inte har tillgång till egen bil - skulle samhället 

behöva lägga desto större resurser på att bygga och underhålla vägar.

Ett ungefärligt mått är att skatterna betalar hälften av kollektivtrafiken och biljetterna 

den andra hälften. Denna kvot varierar dock från län till län och från linje till linje. Själv-

fallet är det lättare att få in biljettintäkter på välfyllda tätortslinjer i rusningstrafik än det 

är på långa linjer i glesbefolkad landsbygd.

Trängseln: Självklart är ett körfält för bara bussar ett körfält mindre för bilarna, om 

vägens bredd är densamma. Men det krävs inte många bilister som byter till buss förrän 

busskörfältet faktiskt leder till bättre framkomlighet för de bilister som stannar kvar 

bakom ratten. Dessutom är separata busskörfält i sig viktiga för att bussresan ska gå 

snabbare och smidigare och på så vis locka till sig ytterligare resenärer.

Avgaserna: Dagens allt renare bussar har idag utsläpp som i flera fall är mindre än från 

en personbil. Det gäller inte minst kolmonoxid och kolväten. Däremot är utsläppen av 

kväveoxider större, men redan med tio passagerare i bussen är även de utsläppen lägre, 

räknat per person och jämfört med en person i en bil.49

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

Punktligheten: Här finns en diskussion som berör järnvägen betydligt mer än den lokala 

eller regionala kollektivtrafiken. Uppfattningen att tågen inte går att lita på är väl 

spridd. Under första kvartalet 2019 kom 81 procent av alla tåg fram med mindre än fem 

minuters försening. Vänder man på siffrorna kan man också säga att vart femte tåg är 

mer än fem minuter försent, vilket naturligtvis är för mycket. Men siffrorna kan också jäm-

föras med inrikesflyget, där 78 procent av planen kommer fram med mindre än femton  

minuters försening.50

Vad gör då kollektivtrafiken så attraktiv att den lockar människor att ställa bilen och 

gå till busshållplatsen? Den forskning som gjorts pekar ut vad man bör satsa på:51 Viktigast 

är bussarna (eller vilket fordonsslag som gäller) går ofta, att resan går fort, att bussen 

kommer när den ska och att man får god information vid eventuella störningar. Det ska 

också vara enkelt, bekvämt, rent och tryggt.

Hög turtäthet och snabba linjer hänger samman. Ju snabbare bussen kan ta sig 

mellan sina ändhållplatser, desto högre turtäthet kan man erbjuda. Kostnaden för buss 

och förare är ju strängt taget densamma. Med separata busskörfält kortas omloppstiden 

ännu mer. Med avancerad trafikstyrning kan bussen alltid få grönt ljus i korsningarna. 

Sammantaget ökar också punktligheten, vilket resenärerna sätter värde på.

Med dessa erfarenheter börjar allt fler städer planera sin kollektivtrafik med buss som 

om den vore en spårväg. En hybrid mellan buss och spårväg är det som kallas BRT – Bus 

Rapid Transit – som nu introduceras på flera håll i Sverige. Malmöexpressen har funnits i 

några år, och i Karlstad har man vintern 2019 tagit en första BRT-linje i drift, med batteri-

drivna bussar i tät trafik mellan centrum, några av de större gymnasieskolorna och ett 

stort bostadsområde. På sikt ska busslinjen byggas ut för att bland annat nå till univer-

sitetet i öster och sjukhuset i väster.

Högeffektiv kollektivtrafik utmed givna stråk passar förstå bra för den ena av kollektiv- 

trafikens uppgifter: att hjälpa stora mängder människor att flytta sig mellan vissa punkter 

på begränsad tid. Men kollektivtrafiken ska också vara till hjälp för dem som har svårt att 

röra sig och inte har behov av det högeffektiva resandet. Därför kompletteras stom- och 

stråktrafik ofta av olika servicelinjer, som kan vara lite krokigare och ha lite tätare mellan 

hållplatserna, men som å andra sidan går lite mer sällan.

Det är oftast kombinationerna av olika sorters kollektivtrafik som ger gott resultat. 

Den helt avgörande jämförelsen görs hela tiden mot bilen. Det är den samlade upple-

velsen av hur smidig resan är som mer än annat påverkar våra resval. Notera att det är 

upplevelsen som räknas, som ju i allmänhet är en subjektiv och svårbedömd kvalitet, 

väsensskild från till exempel tid eller pengar.

Vore alla människor riktigt rationella skulle de naturligtvis undvika att ta bilen i värsta 

rusningstiden. Men det finns forskning52 som visar det exakt motsatta: Att en bilkö kan 

vara en god ursäkt för att få en stund för sig själv, mellan arbetsliv och familjeliv. Man 

får vara ifred med sin favoritmusik eller ljudbok i en skön kupé, och att den stunden drar 
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ut på tiden gör inget.

Men tid är likväl en bristvara, och forskningen har sedan länge funnit ett samband mellan 

tidsskillnaden buss-bil och andel resenärer som väljer bussen. Ungefärliga mått är att 80  

procent av resenärerna väljer bussen om restiden är densamma som för bilen, och att 40  

procent väljer bussen när restiden är den dubbla. Hälften av resenärerna väljer bussen även om 

den tar 50 procent längre tid än bilen.53 Dessa samband beskrivs som den s k restidskvoten, och 

stämmer i grova drag oavsett vilken ort som studeras. 

       

Till den sammanlagda restiden får kollektivtrafikanten lägga promenaderna till och från 

hållplatser och stationer. Den tiden upplevs i regel negativt, i alla fall om hållplatsen eller 

vägen dit är oattraktiv. Samtidigt minskar den negativa upplevelsen i takt med att allt 

fler människor inser värdet av promenaden som vardagsmotion. Riktigt värdelös upplevs 

sådan tid som uppstår vid förseningar och missade byten – särskilt om informationen då 

inte fungerar tillfredsställande.

Bilisten, å sin sida, måste räkna in tid för att hämta bilen ur garage eller från p-plats, kanske 

skrapa rutor och andra förberedelser. Och även om det inte är kopplat till en enskild resa  

behöver man lägga till den tid som går åt för att tanka, besikta, byta däck och annan service.

En god resa med kollektivtrafiken börjar och slutar med promenader i angenäm miljö 

och helst en minimal väntan vid hållplatsen eller stationen. Själva resan ska gå snabbt och 

vara bekväm, med möjlighet till jobb eller avkoppling. Betalningen ska ske så automatiskt som 

möjligt och uppstår en försening ska man nås av korrekt information i god tid.

 
UNDERLAGSRAPPORT – TRAFIKSTRATEGI  FÖR GÖTEBORG

KUNDERBJUDANDE:  ETT LÄTTILLGÄNGLIGT REGIONCENTRUM

Figur 4 Andel resenärer i kollektivtrafiken vid olika restid mellan buss och bil. Källa: 
Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm. PM 12 2001

Trafikanter tillskriver olika färdmedel olika (positiva) egenskaper. Av figuren 
nedan framgår att bil och cykel ligger närmare varandra än cykel och 
kollektivtrafik. Det framgår att vi som trafikanter inte bara bygger våra beslut 
på rationella skäl. Eller som man säger: Det är inte rationellt att enbart ta 
hänsyn till rationella skäl.

 
Figur 5 Tillskrivna egenskaper för olika färdmedel. Källa: K2020 underlagsrapport, 
”Hur väljer resenären färdmedel”.

En sak är valet vid varje resa, en annan det långsikta valet och givna 
förutsättningar. Boende i områden med många småhus använder oftare bilen, 
liksom småbarnsfamiljer och sysselsatta. Den faktor som tydligast 
samvarierar med bilanvändande är bilinnehav. Det kan tyckas självklart, och 
naturligtvis köper de flesta en eller två bilar för att de behöver, eller upplever 
att de behöver den eller dem. Men det säger också att om man väl har en bil, 
använder man den även då inte fördelarna är lika uppenbara – alltså av vana. 
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Om resan med kollektivtrafik tar 
lika lång tid som motsvarande 
bilresa väljer ungefär 80 procent  
av resenärerna kollektivtrafiken, 
men om samma resa tar dubbelt 
så lång tid sjunker andelen till 40 
procent. Diagrammet baseras på 
en undersökning i Stockholm54, men 
gäller generellt på alla orter.
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För att den ska bli riktigt konkurrenskraftig gentemot bilen måste samtidigt bilresan vara 

lätt att välja bort. Då blir de särskilda busskörfälten och andra prioriteringar viktiga, 

samtidigt som antalet bilkörfält och parkeringsplatser hålls tillbaka. 

Relationen mellan kollektivtrafik och biltrafik är alltså två sidor av samma mynt, och 

det är också den relativa skillnaden i tid som i hög grad styr valet av färdmedel. Vill 

man skapa en kraftfull övergång från biltrafik till kollektivtrafik räcker det alltså inte med 

att underlätta för kollektivtrafiken. Man behöver i motsvarande grad göra bilresan mindre 

attraktiv. De flesta kan acceptera myntets första sida. Färre brukar acceptera den andra.

RECEPT FRÅN KARLSTAD: KOLLEKTIVTRAFIKEN BYGGER STADEN

Karlstad var en av de första städerna i Sverige att bygga ett stråk enligt den s k 

BRT-principen - Bus Rapid Transit. Det blev en stor investering för kommunen, även 

om staten hjälpte till. Men man såg det inte bara som en busslinje, utan mer som 

en ny struktur för ett mer hållbart Karlstad.

- Karlstadsbuss har sedan lång tid tillbaka kunnat visa såväl Karlstadsborna som 

de beslutande politikerna att vi kan utveckla en god kollektivtrafik i staden. Det 

gav oss ett gott förtroendekapital när vi förde fram tankarna om snabbusstråket, 

berättar Mattias Bergh, då chef för kommunens kollektivtrafik men numera chef 

på avdelningen för strategisk planering inom Värmlandstrafik.

Karlstadsbuss har under en rad år fått allt fler resande. Efter en drastisk omläggning 

år 2007, där linjenätet blev rakare och enklare, har antalet resande ökat med 80 

procent. Flera år i rad har man också haft mest nöjda resenärer, enligt nationella 

jämförelser av lokal och regional kollektivtrafik.

- Om kommunen i normala fall investerar någon eller några miljoner per år i  

kollektivtrafikens infrastruktur är det klart att denna satsning på 70 miljoner 

sticker ut, fortsätter Mattias. Det är mer än man investerat totalt över 20 år. 

Men vi hade förtroendet med oss. Våra politiker vet att vi vet vad vi gör.

Vid sidan av det goda förtroendet pekar Mattias på den något ovanliga organisation 

som rått i Karlstad i många år. Kollektivtrafiken har varit en del av stadsbyggnads-

förvaltningen och alla beslut om kollektivtrafiken har fattats i den relativt tunga 

stadsbyggnadsnämnden. Han betonar gärna värdet av att de som arbetar med 

ortens infrastruktur sitter nära dem som utvecklar kollektivtrafiken. Det gör det 

självklart att se kollektivtrafiken som en av de strukturer som bygger staden, och att 

kollektivtrafiken är tidigt med i planeringen av nya områden.
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- Det är en följd av att vi länge haft det kommunala Karlstadsbuss, som an-

svarat för stadstrafiken, parallellt med att Värmlandstrafik skött om kollek-

tivtrafiken i resten av länet. Det är en uppdelning som inte är särskilt vanlig. I 

dag är det väl bara Luleå och Norrbotten som gör på samma sätt.

Tanken på ett snabbusstråk hade funnits rätt länge hos Karlstadsbuss. Man 

var väl medveten om att restidskvoten, som i Karlstad ligger på 2,5, var i 

högsta laget och såg värdet i att sänka den. Omläggningarna år 2007 skedde 

med målet att sänka restidskvoten, och den goda responsen gav blodad tand.

Den första delen av snabbusstråket byggdes färdig under 2018. Några gatstumpar 

i centrum har blivit rena bussgator, några kurvor och korsningar har byggts om. 

På några platser ser särskilda trafikljus till att bussen alltid får företräde och på en 

plats byggde man en ny bussgata för att skapa en värdefull genväg. På samma 

gång passade man på att byta ut några broar, flytta på el- och VA-ledningar och 

även rusta upp ett torg som fallit lite i glömska. 

Idag slutar stråket vid en av riksvägarna, med omstigningsmöjlighet till andra 

bussar och med p-platser för bilister som reser in från omgivande landsbygd. Inom 

kort byggs nästa etapp som då ansluter universitetet och dess 10 000 studenter till 

stråket. På lite längre sikt byggs stråket ut åt andra hållet, mot Centralsjukhuset 

och vidare mot ett av Karlstads externa köpcentra.

- De dyraste ombyggnaderna blir förstås i centrum, där vi ska samsas med 

många andra intressen, påpekar Mattias. Ju mer mot stadens utkant vi kommer, 

desto lättare är det att bygga bra stråk. Allra billigast och bäst blir det förstås 

vid nyexploatering, där stråket kan finnas på plats när bebyggelsen kommer.

Stråket trafikeras av batteridrivna bussar i så tät trafik att ingen ska behöva bry 

sig om tidtabellen. Batterierna laddas dels i garaget på nätterna, dels vid ändhåll-

platsen. Det senare har gått sådär, eftersom laddutrustningen kördes sönder av en 

lastbil redan innan invigningen. De första månaderna har man fått köra ordinarie 

gasbussar som ersättning, men nu rullar batteribussarna som tänkt.

Planerna på Karlstadstråket växte fram samtidigt som staten inrättade de s k stads-

miljöavtalen, där kommuner kan söka ett stöd på 50 procent av investeringen, i 

utbyte mot löften om ny stadsbyggnad och om åtgärder som får fler invånare att 

välja kollektivtrafik.

- Självklart spelade hoppet om medfinaniering oss väl i händerna, säger Mattias. 

Men hade inte stadsmiljöavtalen inrättats tror jag vi hade kunnat få stöd från 

t ex Trafikverket eller Energimyndigheten eftersom vi var tidigt ute med att 

testa och visa upp ett helt nytt system för kollektivtrafik.

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

Så vad vill Mattias skicka med till den kommun som överväger att göra samma sak?

- Det är viktigt att alla inblandade förstår att det inte första hand handlar 

om en ny busslinje, utan om att satsningen är en del av stadsutvecklingen; 

att man tänker på att bygga ut sin tätort utifrån möjligheten att försörja den 

med kollektivtrafik. Som ett projekt för hållbar infrastruktur är då en snabb-

busslinje inte särskilt märkvärdig.

En bra samverkan med de entreprenörer som - i regel - sköter själva trafiken är 

också A och O, menar Mattias. Men, avslutar han:

- Det är ju ändå en satsning som måste bygga på förtroende hos såväl all-

mänhet som beslutsfattare. Därför kan man aldrig slarva med trafikens bas-

kvalitet: Bussarna ska gå i tid, komma fram i tid, vara rena och prydliga och 

transportera resenärer som är nöjda med eller, som hos oss, rentav stolta över 

sin kollektivtrafik.

Foto: Erik Mårtensson/karlstad.se
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GÖR CYKLINGEN TRYGGARE  
– PÅ EGNA YTOR!

Fråga en valfri bilist om dess åsikt om cyklister och du får så gott som alltid 
suckar och grymtningar till svar. Men så har cykeln också fått en oklar mel-
lanposition i gaturummet. Med tydlighet och kloka prioriteringar kommer fler 
att använda ett oslagbart billigt, rent, snabbt och hälsofrämjande färdmedel.

Ökar cyklingen i Sverige, eller minskar den? Den som följer media får lätt olika budskap, och 

ett sanningsenligt svar är “både och”. Cyklingen har ökat på sina håll, främst i städerna, 

men den har också minskat, och då särskilt på landsbygden.55

Denna utveckling är inte unik för Sverige. Studier från Storbritannien rapporterar att 

andelen barn som går eller cyklar till skolan har minskat från ca 80 procent på 1970-talet till 9 

procent på 1990-talet.56 På mindre än en generation har normen växlat från gång och cykel 

till bilskjuts. Det viktigaste skälet har varit föräldrars oro för att något ska hända barnen.

Ju fler föräldrar som skjutsar sina barn till skolan, desto större oro för den ökande trafiken. 

Många föräldrar menar också att bilskjutsningen är ett sätt att få ihop livspusslet, när 

man själv har bråttom vidare till sin arbetsplats.

Inte sällan är bilskjutsningen också ett sätt för föräldrar att få morgontrötta ungar att 

komma iväg till skolan i tid. Frågan är om man inte då gör barnen en björntjänst. Forskning har 

nämligen visat att de barn som får bilskjuts till skolan också är de som är minst nöjda och som 

kommer fram på sämst humör. Barn som fått träffa kompisar - under en promenad eller på 

bussen - har hunnit med sociala aktiviteter och är på så vis bättre förberedda för skoldagen.57 

Men i många städer ökar cyklingen, till följd av allt från en ökad omsorg om miljö och egen 

hälsa till att det faktiskt ofta är det snabbaste sättet att ta sig från A till B. Dessutom 

har många kommuner börjat prioritera cykling på ett annat sätt än tidigare. Därtill tycks 

elcykeln bli allt mer uppskattad, och kan komma att ersätta många familjers andrabil. 

Sannolikt är det också i stadstrafiken som antalet konflikter mellan cyklister och bilister 

har ökat. Det märks om inte annat i de sociala medierna, där det är lätt att hitta beskriv-

ningar av hur cyklister kör som galningar och åsikter om att de borde hållas på plats. En 

utländsk forskarstudie kan också rapportera om hur vissa bilförare aktivt saboterar eller 

tränger cyklister i trafiken.58 

Hur är det då med själva sakfrågan: Är regeltrotsen större bland cyklister än bland 

andra trafikanter? 

Det finns förvånande lite forskning på området. En studie59, som bestod av såväl intervjuer 

som observationer, fann att 70 procent av de tillfrågade cyklisterna ibland cyklade på 

trottoaren, och att 53 procent av dem ibland cyklar i körbana trots att det finns vägren. 

Det viktigaste skälet till att inte välja cykelbanan var, angav 45 procent, att den blockeras 

av parkerade fordon eller att man där störs av gångtrafikanter. I observationsstudien av 41 
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cyklister fann man tre som cyklade mot rött ljus. I samtliga dessa fall var det dock grönt 

ljus för parallell gång- och biltrafik, dvs rödljuset för cyklisterna var i princip onödigt och 

ett utfall av dålig signalreglering. Sett till denna studie är knappast cyklisternas laglöshet 

större än bilisternas fortkörning, som uppgår till 55 procent.60 En skillnad mellan lagöver-

trädelserna är att fortkörningen inte syns på samma uppenbara sätt. En annan kan vara 

att fortkörning är en mer accepterad lagöverträdelse.

Nu finns det ingen anledning att acceptera en grupps regeltrots genom att peka på 

att en annan grupp är värre. Och visst syns och märks de cyklister som tycks se stads-

trafiken som en racerbana och har väldigt små marginaler till såväl biltrafik som gående. 

Eller cyklister som tar lätt på trafikregler och gärna vinglar fram i – eller mot - trafiken, 

med hörlurar i öronen och utan fungerande belysning.

Omdömeslösa och nonchalanta trafikbeteenden finns det ingen anledning att för-

svara. Till någon del går de ändå att förstå om man ser till vilken plats som cyklingen får 

i gaturummet, och hur synen på cykeln sett ut under lång tid.

För uttrycket ”ute och cykla” har inte uppstått av sig självt. Det uppstod under tidigt 

1950-tal, när cykeln utmanades av mopeder, motorcyklar och bilar. Det var en tid då 

cykeln ansågs helt omodern, och mer blev till en leksak än ett seriöst transportmedel. 

Och att cykeln därmed hamnat på undantag syns med all tydlighet i många tätorter och 

även på landsbygden. Biltrafiken får sin givna plats i gaturummet, med tydligt markerade 

körfält och tydlig skyltning. Gångtrafiken får i regel trottoarutrymmet närmast fasaderna, 

i bästa fall med tillräcklig bredd och utan alltför många störande hinder. Men cyklingen 

hamnar ofta mittemellan, på ytor som blir över, i kläm mellan biltrafiken och gångtrafiken. 

Det är också vanligt att cykelbanor plötsligt upphör i korsningar, har för snäva kurvradier 

eller bjuder på överraskningar som cyklisten snabbt måste parera. I regel helt i onödan: En 

tydligare omsorg och bättre planering skulle förbättra cyklingens villkor avsevärt. 

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

Som cyklist får man vara beredd på det mesta, som att lyktstolpen står alldeles intill körbanan och att 
bilister använder cykelbanan som parkeringsplats. I detta fall är dock p-vakten på plats, som synes. 
Foto hämtat med tillstånd från www.cyklistbloggen.se
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På nästan vilken ort som helst går det lätt att hitta cykelbanor som plötsligt övergår till 

parkeringsfickor, som beskärs av räcken, stolpar, träd och skyltar, eller utan förvaring leds 

ut i mötande trafik. Cyklister kan mötas av ljusregleringar som alltid visar rött, oavsett 

mötande trafik, och som kräver att man först trycker in en knapp och sedan väntar på 

grönt. Och, inte minst, cyklister ska ofta dela på utrymmet med fotgängare som, med 

all rätt, rör sig lite oplanerat och svårbedömt.

Självklart måste alla trafikanter emellanåt acceptera halvdåliga trafiklösningar, om de 

ändå är gjorda så gott det går. Men kompromisser av det slaget måste alltid ställas mot 

den rådande principen för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige: Även om nästan alla olyckor 

beror på den mänskliga faktorn ska trafikmiljön vara utformad så att konsekvenserna 

av ett misstag blir så små som möjligt. Sett i det perspektivet är det inte svårt att se hur 

cykelsäkerheten äventyras på ett sätt som aldrig skulle tolereras i övrig vägtrafik.

Hur skapar man då så bra betingelser som möjligt för att få fler att cykla, och för att 

få dem som redan cyklar att cykla mer och längre? 

Cyklister kan vara av många slag. Många människor, inte minst äldre, skulle gärna 

cykla mer om de upplevde cyklingen som säkrare. Redan inbitna cyklister skulle gärna 

cykla oftare och längre om de gavs rätt förutsättningar. Olika grupper har olika behov 

och det kan finnas skäl att prioritera. En grundläggande fråga återspeglas ovan. Vill man 

få fler att cykla, eller vill man få dagens cyklister att cykla mer?

Vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, finns sedan början av 2018 

ett särskilt Cykelcentrum för ökad forskning och utbildning om cykling. I rapporten En 

modell för säker cykling 61 har VTI sammanställt aktuell forskning om cyklister, cyklar 

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

och deras trafikmiljö. Några av rapportens iakttagelser presenteras nedan.

Föga överraskande är det viktigt, enligt rapporten, att separera olika trafikslag från 

varandra. Håll isär fordon i olika riktning, med olika hastighet och av olika tyngd. Det finns en 

mängd studier som visar hur riskerna ökar när cyklister blandas med bilar eller med gående. 

Så kallade GC-vägar (gång- och cykelvägar), som är standard i många kommuner, 

innebär en olycklig sammanblandning av två vitt skilda trafikslag. En första, enkel åtgärd 

är att göra tydliga markeringar i GC-vägen, med tillräckligt breda körfält för cyklar i 

båda riktningar och ett separat fält för gång. En sådan åtgärd minskar olyckorna med ca 

30 procent, enligt rapporten. Lägg därtill att vägen blir både tryggare och trevligare, och 

därför används mer. Om markeringarna gör fotgängarnas yta för smal är det ett belägg 

för att GC-vägen som helhet är för smal. 

Hur mycket än olika trafikslag hålls isär måste de ibland korsa varandras väg. En klassisk 

cykelolycka uppstår när bil- och lastbilsförare inte ser cyklisten vid en högersväng. Dålig 

separering och vägvisning bidrar också till olycksrisker. Separata passager för cyklister 

och gående kan rentav öka olycksrisken, sannolikt för att bilisterna är mer oförberedda 

på att det finns sådan trafik att ta hänsyn till. Mer än hälften, 52 procent, av alla kors-

ningar mellan bilvägar och gång-, cykel- och mopedvägar anses av Trafikverket 2016  

hålla säkerhetsmässigt ”låg kvalitet”. 

Cykelöverfarter, som funnits sedan 2014, har visat på goda effekter. Mätningar visar 

att 90 procent av bilisterna lämnar företräde här, till skillnad mot 30 procent i vanliga 

fall. Vid en cykelöverfart har cykelbanan markerats tydligt med både vägmarkeringar 

och skyltar där den dras tvärs över bilarnas körfält. Om överfarten ligger på samma 

högre nivå som i regel trottoar och cykelbana blir det en bekväm överfart för cyklisten 

och ett litet hastighetshinder för bilisten. Korsande motorfordon ska köra i max 30 km/h.

Inte sällan måste man ändå blanda de olika trafikslagen i samma stråk. Även där gäller 

det att skapa säkra förhållanden, i synnerhet för oskyddade trafikanter. Cykelboxar, där bilarnas 

stopplinje sätts några meter bakom cyklarnas, har god säkerhetseffekt. De underlättar för 

cyklisterna att trampa igång när ljuset slår om till grönt, samtidigt som bilisterna har god 

överblick över de cyklar de delar körfält med. Därför är de, enligt VTI-rapporten, också 

uppskattade av båda trafikslagen.

Den vanligaste dödsorsaken bland cyklister är kollisioner mellan bil och cykel. I dessa 

sammanhang är fordonens hastigheter helt avgörande. Risken att dö eller skadas 

allvarligt är 4-5 gånger större om hastighetsgränsen är 50 km/h än om den är 30 km/h. 

Detsamma gäller för övrigt fotgängare. 30-gräns som standard i tätorter är därför en 

god säkerhetsåtgärd för alla trafikslag. Den lägre hastigheten gör ändå inte bilresan 

avsevärt längre, eftersom trafiken ändå bromsas av korsningar m m.

Att skilja på bilar, cyklar och gående är alltså en god grundprincip. Men även cykelvägen 

eller cykelbanan behöver utformas med omsorg. Åtta av tio allvarliga cykelolyckor är 

singelolyckor, där de främsta orsakerna är halka på allt från snö och is till våta löv, grus 

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

Kör fram tio meter. Stanna. Titta noga åt båda håll. Om ingen bil närmar sig, cykla över till gathörnet, 
där på nytt får kolla åt två håll innan du kan fortsätta. Fortsätt längs samma väg, fast på andra sidan. 
Nej, det är inte alltid som gatumiljön är till cyklisternas fördel.  
Foto hämtat med tillstånd från www.cyklistbloggen.se
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och sand, men också illa utformade kantstenar, felaktigt placerade stolpar, betonggrisar 

och andra fasta föremål. 

En illa underhållen vägyta, med sprickor och potthål, är inte bara en olycksrisk i sig. 

Skadorna distraherar också cyklisten som kan göra hastiga undanmanövrer och därmed 

hamna i konflikt med andra fordon, eller gående. Säkra och attraktiva cykelbanor håller 

därför en hög nivå på sopning, snöröjning och löpande underhåll. God belysning är en 

självklarhet, både för trafiksäkerhetens och för trygghetens skull.

Cykelfält med särskild färg förekommer på många håll. Än så länge tycks ingen kulör ha 

vunnit status som standardfärg, även om rött är i särklass vanligast, men färgmarkeringen 

i sig är tydlig för alla trafikanter. Enligt VTI-rapporten finns inga entydiga forskningsresultat 

om att färgade fält minskar olycksrisken. Däremot upplever många cyklister att målade fält 

är tryggare, och en studie från USA visar att de minskar risken för en konfliktsituation med 

nästan 40 procent.

Välhållna vägbanor och god skyltning är en grundläggande del av den säkra cykelmiljön. 

En annan handlar om själva trafiken. Det finns ett intressant fenomen som uppmärksammats 

på senare år, nämligen att säkerheten för oskyddade trafikanter tycks öka ju fler de är.  

Fenomenet kallas safety by numbers, och har fått flera förklaringar.

 

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

Ju fler cyklister, desto mindre risk att den enskilde cyklisten drabbas av en olycka. Fenomenet kallas 
för Safety by numbers.

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

Den första handlar om att ju fler trafikanterna är, desto mer uppmärksammas de av 

andra. Situationen där en högersvängande bil krockar med cyklister blir mer ovanlig om 

bilisten uppmärksammat, eller känner till, att det rör sig ett stort antal cyklister på den 

parallella cykelbanan. Fotgängare undviker att gå på cykeldelen av en GC-väg om de vet 

att det finns många cyklister där. På motsvarande sätt löper gångtrafikanter mindre risk 

för olyckor med andra trafikslag ju fler de är.

En annan förklaring handlar om statistik. Ju fler som cyklar, desto lägre blir andelen 

cyklister som tar lite för stora risker. Annorlunda uttryckt: De riskbenägna cyklisterna 

blandas upp med fler varsamma.

En tredje förklaring kan vara att på orter där det finns många cyklister är det också 

vanligare med cykelvägar som i sig minskar olycksrisken. Denna förklaring har alltså 

inget med trafikanternas beteenden eller uppmärksamhet att göra.

Statistik kan ställa till det, som sagt. Fenomenet Safety by numbers får inte olyckorna  

att minska i absoluta tal. Däremot blir antalet olyckor per antal cyklister färre. En 

sammanställning visar att när antalet gång- och cykeltrafikanter fördubblas ökar antalet 

olyckor med 41 procent. Olyckorna blir alltså fler – men risken att råka ut för dem minskar. 

Så långt säkerhetsfrågorna. De är alltså avgörande för att locka fler ovana eller för-

siktiga cyklister upp på sadeln. Det kan gälla äldre människor såväl som ovana cyklister i 

alla åldrar. Det kan också handla om barn som idag hindras att cykla av oroliga föräldrar. 

Självklart ökar även cyklingen om den också är bekväm och smidig. Då handlar det 

mer om att få dagens cyklister att cykla mer än förr, och längre. Då är det viktigt att 

kunna korta restiderna. På många håll finns, byggs eller planeras nu s k supercykelvägar. 

Det är cykelleder som utformas för få stopp, med stora kurvradier, fri sikt och få kors-

ningar. Givetvis är de separerade från gång- och biltrafik. 

I kombination med det växande antalet elcyklar kan det innebära att vanecyklister i 

framtiden pendlar både två och tre mil enkel resa. Med god vinterväghållning, t ex i form 

av sopsaltning, blir det möjligt att klara sina pendlarbehov året runt med hjälp av cykel. 

Ännu mer attraktiv blir åretruntpendlingen på cykel om arbetsplatsen håller med väl 

skyddad cykelparkering och med dusch- och omklädningsmöjligheter.

Snabba cykelvägar kan vara utmärkta för att få igång cykelpendling över stora avstånd. 

De kan förbinda samhällen med varandra, och förorter med centrum. De kan också vara ett 

sätt att åter öka cyklingen på landsbygden. Men i en tätort som verkligen vänt på pyramiden 

och gjort fotgängaren till kung är alla fordon i höga hastigheter ett olämpligt inslag. Inne i 

tätorterna måste hastigheten hållas tillbaka till fotgängarens fromma.

Mera komfort: Har man fått upp sin cykel i god fart vill man inte gärna bromsa bort 

hastigheten i onödan. I en tätort måste det förstås ske ändå, men det går att bygga bort 

de onödiga anledningarna: Tvära kurvor, skymd sikt och trafikljus som visar rött även när 

korsande trafik står still, för att ta några exempel. Inte sällan dras cykelleder intill motorleder 

på ett sätt som tvingar cyklister till onödigt många korsningar. En god cykelplanering ser över 
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alla viktigare cykelstråk och gör vad den kan för att minska de onödiga inbromsningarna.

Ytterligare en detalj som lockar fler att börja trampa, är möjligheten att förvara sin cykel 

säkert i anslutning till kollektivtrafiken och andra målpunkter. På allt fler järnvägsstationer  

och större busstationer byggs det nu låsta och täckta cykelförråd, där cyklisten kan 

förvara sin cykel t ex under arbetsdagen. Låset kan kopplas till kollektivtrafikens periodkort 

och tillträdet till förrådet blir ett tillägg till periodkostnaden. I bästa fall finns också ett 

låsbart förvaringsskåp för hjälm, reflexväst m m. Ett sådant cykelförråd tar obetydligt 

mer plats än ett traditionellt cykelställ, och merkostnaden kan täckas av hyresintäkter.

 

ANNA NISKA: BRA CYKELPLANERING UTGÅR FRÅN BILTRAFIKEN

- Hallå där, Anna Niska, föreståndare för Cykelcentrum vid VTI (Statens väg- och 

transportforskningsinstitut). Vilka är utmaningarna för dagens cykelforskning?

- Historiskt har cykelforskning mest handlat om trafiksäkerhet; om att minska 

olyckstalen för cyklisterna. Det är naturligtvis mycket viktigt, men det har också 

den baksidan att det lätt blir ett fokus på just olyckor - vilket kanske gör att färre 

vågar sig ut att cykla. Men de senaste åren ser vi mer och mer forskning om hur man 

kan få andelen cykeltrafik att växa. Det forskas om allt från hur vi väljer våra färd-

medel redan innan resan till hur infrastrukturen kan göras så tilltalande som möjligt.

Forskningen för cykling sker ofta på samma premisser som den forskning som 

vänder sig till bilindustrin, och det är ett problem, menar Anna.

- Man förutsätter ofta att många parter samverkar i projekten, och man förut-

sätter ofta att den sökande parten står för halva kostnaden. Det är en vanlig och 

fungerande samarbetsmodell för stora företag med egna forskningsresurser. Men 

cykeltillverkarna och andra intressenter har inte de resurserna tillgängliga. Så en 

annan finansieringsmodell vore önskvärd.

Samtidigt, konstaterar Anna, skulle pengar kunna användas bättre. Många kommuner 

säger sig inte ha råd att bekosta forskning, men lägger ändå pengar på t ex cykel-

åtgärder utan att riktigt veta om åtgärderna har god effekt eller ej. Att sätta av 

pengar för uppföljningar och utvärderingar skulle kunna bana väg för mer kostnads- 

effektiva insatser längre fram.

Av samma skäl vill hon se bredare perspektiv i cykelplaneringen; mer än att bara 

arbeta med infrastrukturen.

- Vi vet fortfarande för lite om vad som får människor att välja det ena färdmedlet 

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

framför det andra. Om en kommun inte tillämpar syskonförtur i barnomsorgen 

kan en tvåbarnsfamilj behöva lämna och hämta barn på två olika förskolor. Om 

man, som i många kommuner, samlar all idrottsverksamhet till en och samma 

plats, blir det längre avstånd för barnen att själva cykla till och från sina aktiviteter. 

Sådana aspekter, menar Anna, kan vara väl så viktiga att tänka på om man vill 

gynna cyklingen i kommunen. Kanske ligger nyckeln till en ökad cykling i hur man 

samtidigt begränsar bilarnas tillgänglighet. Anna nämner den belgiska staden 

Gent som ett spännande exempel, där man sedan 2018 fått en markant omför-

delning från biltrafik till cykling genom att arbeta bort genomfartstrafiken med 

tydliga boendezoner och med parkeringsavgifter som blir konsekvent högre ju 

närmare stadskärnan man kommer. Samtidigt har man tagit utrymme som förut 

krävts för biltrafiken och gjort om till såväl cykelvägar som gågator.

Hur står sig då svensk cykling i förhållande till andra länder? Vi hör ju mycket från Neder-

länderna och Danmark - men där är ju också vädret mer gynnsamt, och backarna färre?

- Sverige är världsledande när det gäller kunskap om cyklingens trafiksäkerhet, 

och ligger långt framme när det gäller att skapa goda förutsättningar för ökad 

cykling. Men förutom Nederländerna och Danmark börjar nu också länder som 

Belgien, Frankrike och Tyskland att höja sin standard. Vi kan förlita oss på en lång 

cykeltradition, men saknar de mer radikala försöken att göra cyklingen mer 

attraktiv - framför allt för att vi drar oss i det längsta för att i motsvarande grad 

begränsa biltrafikens attraktionskraft. Jag tror att vi måste börja testa helt nya 

incitament, som skattegynnade förmånscyklar och förändrade reseavdrag. Det är 

kanske viktigare än att bygga om och bygga nytt.

- På samma sätt kan det kanske vara kostnadseffektivt att generellt sänka 

hastigheterna i tätortstrafiken och på så vis få fler cyklister att våga cykla i 

blandtrafik, menar Anna. Men det vet vi ännu inte så mycket om. Men det vore 

ju avsevärt enklare och billigare än att bygga en ny infrastruktur för cyklarna, 

särskilt i trånga gatumiljöer.

Svenska kommuner har i regel varit ambitiösa när det gäller att bygga cykel-

vägar och cykelbanor. Men det är inte det avgörande för en attraktiv cykel-

miljö, menar Anna.

- Det som skiljer ut svenska tätorter från många i utlandet är den stora varia-

tionen i infrastrukturens kvalitet. Breda och välgjorda cykelbanor kan plötsligt 

smalna av, växla mellan enkel- och dubbelriktning och innehålla plötsliga 

stopp. Det gör inte bara miljön osäker för cyklisterna utan leder också till att 

de emellanåt ger sig ut i annan trafik - till andra trafikanters förtret.

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -
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Statistiken visar att cyklandet minskar bland barn och unga. Vad betyder det?

- Jag tycker det är oroväckande och vi har undersökt varför det är så. Det finns 

många förklaringar, men ingen entydig. Det handlar i hög grad om en norm-

förskjutning: Som förälder är man rädd att framstå som oansvarig om man 

inte skjutsar sitt barn till och från skola och fritidsaktiviteter. Detta trots att 

cyklingen idag är säkrare än den var när de själva var unga. Det handlar också 

om att barn idag har en mer schemalagd vardag och ingår i det som kallas för 

livspusslet - vare sig de bett om det eller ej.

Hur ser cyklingen ut om tio år?

- Om jag för önsketänka har cykeln och numera elcykeln en enorm potential att 

ersätta många av dagens korta och enkla bilresor. Men det kräver förstås att den 

hanteras på rätt sätt, med rätt incitament och förmåner - och med motsvarande 

begränsningar för den biltrafik den kan ersätta.

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

SLÄPP FRAM NÖDVÄNDIG BILTRAFIK, 
MEN PÅ FOTGÄNGARNAS VILLKOR!

En del ser på sänkta hastigheter och färre p-platser som dödsstöten för en 
tätort. Och för vanebilisten kan det vara utmanande att få sämre tillträde 
till tätortens centrum. Ändå är det fullt möjligt att minska tätortens biltrafik 
utan att för den skull göra den mindre tillgänglig. Inte ens för bilisten.

Det är sällan kontroversiellt att skapa bättre villkor för gående, cyklister och kollektivtra-

fikanter. I alla fall så länge det bara kostar måttligt med pengar och så länge det bara 

tar små ytor från biltrafiken. Men när förändringarna går längre än så, när de hållbara 

trafikslagen på allvar tar ytor från de ohållbara, då brukar en högljudd opinion hävda att 

staden dör utan sin biltrafik.

Särskilt laddad är frågan om parkering. Många butiksägare i stadskärnan känner av 

konkurrensen från såväl externa köpcentra som e-handeln, och ser bristen på p-platser 

som en begränsning för centrumhandeln. Och visst finns det bilister som tycks förutsätta 

att en stadskärna ska tillhandahålla p-platser som är “nära, lediga och gratis” och som 

föredrar de externa köpcentrens parkeringsfält framför innerstan. 

Farhågorna om döende städer utgår från att stadskärnan töms på folk om bilarna 

begränsas, alternativt att fotgängare och cyklister aldrig har några pengar på sig. Båda 

utgångspunkterna är naturligtvis feltänkta. I en tätort som lockar till sig gående och 

cyklister vistas långt fler människor på gatorna, har tid att titta i skyltfönster och kan 

enkelt slinka in i såväl butiker som på caféer. Det är ju ingen slump att gågator i regel har 

ett betydligt tätare och mer mångsidigt utbud av butiker och serveringar. Fotgängare 

och cyklister har också möjlighet att stanna upp för att prata med vänner, titta på  

fasadernas utsmyckningar, på statyer eller kanske någon gatuartist. Gaturummet blir 

mer av ett gemensamt vardagsrum än en transportled.

Ryktet om att det inte finns några parkeringsplatser kvar är i regel överdrivet. Problemet är 

att hitta dem – och att man som bilist kanske får gå ett kvarter eller två för att komma till sin 

målpunkt. Det är därför det är angeläget att ha bra system för p-vägledning i en stadskärna, 

oavsett om det sker via skyltar eller via en app. God p-vägledning minskar också söktrafiken 

där bilister letar efter p-platser.

Därtill är det viktigt att ha bra regler för parkeringen. Korttidsparkering på några timmar 

gynnar handeln men missgynnar den som tänkt stå över natten. Om man sedan hanterar 

detta med p-skiva och gratis p-tid eller med differentierade p-taxor är en senare fråga.

Det är dessutom inte säkert att opinionen för fler p-platser är så stark som den kan låta. 

I de kommuner där man frågat efter allmänhetens åsikter har man i regel funnit att 

ungefär 20 procent av invånarna önskar sig mer p-platser i centrum, medan uppemot 

50 procent tvärtom vill se sådana begränsningar för biltrafiken som gynnar andra trans-

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -
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portslag.62 Det är dock svårt att teckna någon generell bild av opinionerna, eftersom 

undersökningarna gjorts med olika metoder och är av olika kvalitet.

Opinionen skiljer sig naturligtvis från ort till ort. Generellt är synen på bilar mer positiv 

på mindre orter än i större. Därtill kan opinionen också påverkas av allt från traditioner – det 

finns ”bilstäder” som Göteborg och Trollhättan och det finns ”cykelstäder” som Västerås och 

Eskilstuna - till hur kommunen lyckats med tidigare planer på att styra upp centrumtrafiken.

Varför detta fokus på parkeringsplatser? Det finns flera skäl. Dels utgör p-platser en 

stor del av gatans totala utrymme, och av all hårdgjord yta i en stad. För att biltrafiken 

ska fungera som system krävs det 4-5 p-platser per bil, och en bil står still minst 95 procent av 

sin livstid.63  Dels är det i hög grad tillgången till p-platser som dimensionerar trafiken i övrigt. 

Det gör att ett väl avvägt antal p-platser blir kommunens kanske viktigaste styrmedel 

för att hålla en lagom nivå på tätortens biltrafik.

Men visst finns det fler metoder för att skapa en mer hållbar bilism. Generellt sänkta 

hastigheter i bebyggda områden har sin givna betydelse för att minska antalet förtida 

dödsfall och skador i trafiken. En oskyddad trafikant som blir påkörd i 30 km/h har fyra 

gånger större chans att klara sig än om hastigheten är 50 km/h. Sänkta hastigheter får 

dynamiska effekter av flera slag: Dels vågar sig fler oskyddade trafikanter ut i trafiken. Dels 

minskar bullret, vilket i sin tur ökar de ytor i tätorten som kan bebyggas. Vad som kan verka 

paradoxalt är också att sänkta hastigheter gör att fler bilar kan passera ett givet tvärsnitt. 

Det beror på att bilarna kan köra närmare varandra utan risk för kollisioner.

En gata eller väg som är utformad för höga hastigheter kommer alltid att locka till 

höga hastigheter. Det hjälper sällan att bara byta ut 50-skyltar mot 30-skyltar. I stället 

blir det viktigt att förse gaturummet med ”krångligheter” som cykelöverfarter, timglas-

passager, alléer och skarpare gathörn. 

Under lång tid har principerna för gatans utformning varit närmast de motsatta: Man 

har röjt allt som skymmer sikten i syfte att ge bättre överblick och därmed minskad olycks-

risk, men har i regel fått högre hastigheter och högre olycksrisk som tack. Konsten är att 

utforma gaturummet så att hastigheterna hålls nere samtidigt som överblicken är god. 

Det finns alltså goda möjligheter att dra ned på tätortens biltrafik utan att på något 

sätt strypa den, och att omvandla tätortens utemiljöer från transportleder till vardagsrum.  

Angelägen och nödvändig trafik går alltid att kombinera med gång, cykel och kollektivtrafik. 

Men det är också planerarens sätt att se på staden. För den enskilde bilisten är perspektivet 

ett helt annat. Det är fullt begripligt att den som har den egna bilen som utgångspunkt blir 

upprörd när hastigheterna sänks och körfält och parkeringsplatser försvinner.

Vanans makt är stor. Den som aldrig testat något alternativ till bilen måste övervinna ett 

stort motstånd för att börja kolla busstider, gå eller cykla. Men bara för att ett motstånd 

är stort är det inte omöjligt att övervinna. Jämför med när rökförbudet på restauranger 

skulle införas. Debatten innan förutsåg hur kroglivet skulle dö ut. Idag blomstrar det. och 

ingen vill väl tillbaka till den gamla ordningen?

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -

BILTRAFIK UPPFÖR SIG INTE SOM EN VÄTSKA UTAN SOM EN GAS!

En som vet mer än de flesta i världen om vad som händer i städer som skär ned på 

bilarnas antal och framfart, det är Jeff Kenworthy, professor i trafikplanering vid 

Curtin University i Perth, Australien, men verksam över hela världen. I fyrtio år har 

han studerat städer och storstadsregioner och hur de hanterat sina trafikfrågor, 

och med tiden har han byggt upp en omfattande databas med en lång rad vari-

abler om flera hundra städer världen över. Variablerna spänner över mängder med 

områden, vilket gör det möjligt att analysera samband mellan befolkningsstorlek, 

täthet, tillväxt – och trafik. Vill du veta hur stor andel av busslinjerna som har egna 

körfält i någon mångmiljonstad i Sydostasien – fråga Jeff. Han har kvalitetssäkrat 

varenda siffra och vet vad han talar om.

- Det finns numera ett stort antal städer som insett att det inte går att bygga fler 

och fler highways som pumpar in ännu fler bilar mot stadens centrum, säger Jeff. 

Och skälen bakom denna insikt är väl kända. Men det är ju extremt intressant att 

se vad som händer i en stad om man plötsligt kapar tillflödet. De flesta förväntar 

sig ju kaos, med dels en stad som upphör att fungera, dels proppfulla smågator 

som får ta hand om det stoppade flödet.

 - Men den generella effekten är att 70 procent av biltrafiken bara försvinner, fort-

sätter Jeff, samtidigt som det totala resandet ökar. Det går inte riktigt att förklara 

vart bilisterna tar vägen. Visst ökar beläggningen på stadens kollektivtrafik, men 

inte i motsvarande omfattning.

En ledtråd gömmer sig kanske i hans databas. Han har nämligen funnit att en kilo-

meter spårbunden trafik ersätter mellan tre och fem kilometer med biltrafik. Det, 

i sin tur, kan han förklara med att den som åker med kollektivtrafik uträttar sina 

ärenden mer rationellt. Bilisten tenderar att åka mer fram och åter mellan de olika 

ärendena. Lägg därtill den trafik som utgörs av att leta efter parkeringsplatser.

- Fungerar sådana drastiska omläggningar i världens megastäder bör de ju rimligen 

fungera även i mindre städer och tätorter, sådana som ni har gott om i Skandinavien, 

säger Jeff. Jodå, han är väl förtrogen med även skandinaviska förhållanden, och 

är just nu i färd med att samla in data från tio svenska städer, att använda i jäm-

förelser med t ex städer på kontinenten.

- En grundregel är att tätare städer fungerar bättre: Invånarna i en tätbebyggd 

stad förlitar sig på yteffektiva färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. 

Egen bil blir i regel både dyrt och krångligt. I Skandinaviens måttligt täta 

städer borde det därför finnas en hel del biltrafik. Ändå är biltätheten måttlig, 

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -
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i internationell jämförelse, vilket jag för Sveriges del sätter i samband med de 

ofta välutbyggda gång- och cykelstråken.

- Det finns en internationell trend med minskad biltrafik i välutvecklade länder 

som ofta går under benämningen Peak Car. Antalet fordonskilometrar per såväl 

capita som BNP-enhet har dalat sedan början av 2000-talet och vi har inget 

säkert svar på varför. Sverige avviker från denna trend genom att antalet fordons- 

kilometer per capita fortsätter att öka. Det är ett mönster som annars syns i 

snabbt växande ekonomier som i t ex Turkiet. 

En av Jeff Kenworthys käpphästar är annars att tanken leds helt fel om man ser 

biltrafik som ett flöde, som en vätska, med samma volym oavsett vilket utrymme 

som är tillgängligt. Då får man ju också bilden av att ett stopp på ett ställe leder 

till översvämning någon annanstans. Likaså att trängseln på vägarna upphör bara 

man bygger ut vägnätet.

- Min forskning visar att det inte stämmer. Trafikflödet uppför sig inte som 

en vätska som väller fram med en given volym. Den uppför sig som en gas: 

Finns det utrymme att fylla upp så gör den det, och efter ett tag har vi samma 

trängselproblem som förr, fast mer omfattande. Begränsar man utrymmet 

för att skapa bättre gång- och cykelmöjligheter eller fler busskörfält anpassar 

trafiken sig till det utrymme den får. Därför finns det ingen anledning att bjuda 

biltrafiken på mer av städernas dyrbara utrymme. Och staden dör inte för att 

man begränsar utrymmet. Snarare tvärtom.

 -  S Å  V Ä N D E R  D U  P Å  P Y R A M I D E N ! -
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TRANSPORTPLANERING MED ÖRAT MOT RÄLSEN
Vancouver är staden som växer snabbt men där lyckade satsningar gör att 
gång, cykel och kollektivtrafik står för en allt större del av transporterna. 
Resultat: Allt renare luft, allt friskare invånare – och en allt mer attraktiv 
stad. Transportplanechefen Dale Bracewell berättar om varför Van-
couver lyckas göra det som i andra städer stannar i måldokumenten. Hans 
viktigaste råd: Mät noga! Lyssna noga!

VANCOUVER

Vancouvers varumärke är starkt. Återkommande utnämns staden på Kanadas 

västkust, stor som Göteborg, till en av världens vackraste och mest attraktiva. 

Ett rikt kulturliv, ett spännande näringsliv och vackra omgivningar, men också 

levande gator och torg, parker och strandpromenader intill Stilla havet. Lägg därtill en 

väl utbyggd kollektivtrafik och ett minst lika väl utbyggt cykelvägnät, så träder bilden 

fram av en verklig framtidsstad, där storstadens fördelar tagits tillvara och dess nack-

delar hållits tillbaka. 

 - Vi var ju värdar för vinter-OS år 2010, berättar Dale Bracewell, chef för stadens 

transportplanering. Under några veckor skulle vårt transportsystem klara en helt extrem 

överbelastning med åskådare, funktionärer och tävlande i behov av transporter mellan 

olika arenor i och utanför staden. Vi valde att lösa behoven med kollektivtrafik i så hög 

grad som möjligt och satte in stora extraresurser. När vi senare frågade Vancouverborna 

hur de uppfattat OS-veckorna fick vi svaret att de accepterade såväl belastningen som 

sådan som de transportlösningar vi valde. Av våra mätningar vet vi att 60 procent av 

invånarna vill se mer av de hållbara transportlösningarna, och kommer att använda dem 

när de tas i bruk.

 - Det tycks som att en extraordinär händelse gör det lättare att våga bryta en vana, 

ställa om sina personliga val, för att sedan upptäcka att alla fördelar med att göra på 

ett nytt sätt, lägger han till.

Det går att känna igen. Det är när vi flyttar, gifter oss, skaffar barn och i andra livsav- 

görande skeden som vi har ”fönstret öppet” för förändringar. Man kan dra en osökt parallell 

till den s k Obama-effekten i Stockholm. När den dåvarande amerikanske presidenten be-

sökte Stockholm stängdes den centrala staden så gott som helt för trafik i några dagar 

– och stockholmarna njöt av lugna gator och en mätbart friskare luft.

Dale Bracewell var själv ansvarig för transportplaneringen under OS-veckorna, och har 

tagit med sig många av erfarenheterna därifrån i sin karriär. 

 - Det var som en katalysator, säger han. Många som inte hade prövat på kollektiv-

trafik förr fick anledning att göra det, och blev positivt överraskade. De har fortsatt att 

resa kollektivt, och de drar med sig fler resenärer. Bara under 2016 ökade kollektivtrafiken 

med 4,5 procent.

Platsbrist – men undvik trängseln

Satsningen på kollektivtrafik har givetvis en förhistoria. Ända sedan 1970-talet har  

Vancouver haft en opinion som motsatt sig planer på stora motorvägar som var den 

tidens standardlösning på den växande trafiken. Här har särskilda, lokala partier bildats 

med just trafikfrågorna i fokus, och i staden tog man tidigt fram ramverk för en samman-

hållen stadsplanering, med allt från transporter till grönstruktur och folkhälsa. Det är en 

del av grunden till dagens avancerade arbete.

Förutom en medveten opinion finns det en god anledning att hålla staden tät: Plats-

Centrum Vancouver, British Columbia, Kanada - 29 november 2018: Skytrain passerar i den moderna 
staden under en molnig kväll.  Bild: Shutterstock
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brist. Vancouver ligger mellan havet och bergen och nära den amerikanska gränsen. 

Omgivande mark är värdefull jordbruksbygd. Därför har inriktningen i staden sedan flera 

decennier handlat om att ta vara på befintliga ytor. I och med att befolkningen i staden 

och regionen vuxit snabbt har staden fått växa på höjden. Men inte till vilket pris som 

helst. Mellan de höga husen ska det finnas låga hus, men också parker och promenad-

stråk. Då gäller det att hålla igen på de ytor som används till trafik, och använda dem 

så effektivt som möjligt.

Satsningarna på gång-, cykel- och kollektivtrafik är en del av strävandena efter en tät 

men ändå trevlig stad. Inget är så yteffektivt som en stad där så många som möjligt kan 

förflytta sig till fots. Inget kräver mer yta än en stad som domineras av biltrafik.

 -Som i många andra städer har vi inspirerats av den danska arkitekten Jan Gehl och 

hans idéer om stadslandskapet: Att det är i utrymmena mellan stadens byggnader som 

det uppstår mötesplatser, umgänge, handel och idéutbyte – allt det som är poängen 

med en stad, säger Dale Bracewell. Vi talar om ”complete streets” i vår planering. Det 

handlar om att se till gaturummets alla funktioner samtidigt och fördela utrymmet på ett 

klokt sätt. Det gör också att vår plan Transportation 2040 är väl integrerad med stadens 

planer för t ex folkhälsa och gröna ytor. 

Så är också andelen fotgängare i trafiken högre än i de flesta jämförbara städer. 

Cyklingen har gynnats starkt av satsningarna på gena och säkra cykelbanor i ett nät 

som är unikt för hela Nordamerika. Bussar, spårvagnar och regionaltåg går i regel med 

hög turtäthet och förbinder stadens olika delar med varandra och med omgivande orter. 

Den förarlösa spårvagnen SkyTrain går på en upphöjd bana med hög turtäthet mellan 

ett femtiotal stationer. 

 -I  Vancouver är det dessutom vanligt med bildelning, berättar Dale Bracewell. Här 

finns fyra olika bilpoolsföretag, varav ett är icke-vinstdrivande. Det minskar inte biltrafiken, 

nödvändigtvis, men det minskar parkeringsbehoven. Vi kan också erbjuda bilpoolerna 

gratis p-platser. Eftersom det går 20 användare på varje poolbil är det få p-platser som 

är så omtyckta av invånarna.

 - Risk för att bilpoolernas p-platser används av andra bilister? Nej, inte med de regler 

för p-böter vi har, i kombination med att det finns ett särskilt nummer att ringa när man 

upptäcker en felparkerad bil.

Världens renaste stadsluft

I rapporteringen från år 2015 kan man också redovisa ett antal markanta framsteg: 

Andelen trafik som görs med gång, cykel och kollektivtrafik har ökat till 50 procent (och 

det är högt även med svenska mått mätt), samtidigt som sträckan en Vancouverbo an-

vänder fordon har minskat med 27 procent. På fem år har man planterat 50 000 nya träd 

– och antalet tillfällen med dålig luft har minskat med nästan 90 procent. Vancouver har 

också som mål att kunna erbjuda världens renaste storstadsluft. Det är en stark fördel 

i konkurrensen om nya medarbetare, inte minst i den växande kontakten med kinesiska 

företag, som har svårt att rekrytera medarbetare till de stora kinesiska städerna där 

luften som bekant kan vara direkt hälsofarlig.

Men staden Vancouver är en sak, området där staden ligger en annan. Som på så 

många andra håll i Nordamerika omgärdas staden av stora, glest bebyggda ytor. Där 

kallas fenomenet ”urban sprawl” som inte har någon bättre svensk översättning än 

”ohämmad stadsutbredning”, eller det mer vanvördiga ”villamattor”. Där kan närmare 

nio resor av tio fortfarande ske med bil, och cyklingen är nere på några få procent.

 - Vi har nästan ingen som argumenterar för fler billeder inne i staden längre, säger 

Dale. Men utan tvekan kan det behöva byggas nya vägar i omgivningen. Dels för person-

transporter, dels för den ständigt ökande godstrafiken. Vancouver har Kanadas största 

hamn och volymerna växer i takt med en ökande Asien-handel.

Råd att bo, råd att resa

Trafikplaneringen i Vancouver utgår från planen Transportation 2040. Som titeln antyder 

blickar den 20 år i framtiden. Till dess räknar man med 130 000 nya invånare och 90 000 

nya jobb i staden, men sätter samtidigt som mål att den totala sträcka som körs med bil 

ska minska med 33 procent. Därför räknar man också med att klara framtidens biltrafik 

på befintligt vägnät. Nätet ska utnyttjas allt mer effektivt samtidigt som gång-, cykel- 

och kollektivtrafiken tar allt större andelar.

Turister fotograferar ångklockan i Gastown-distriktet i Vancouver. - Bild: Shutterstock
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Transportation 2040 anger åtta utmaningar som man menar att en god transportpolitik 

både möter och kan lösa. Förutom frågan om att staden växer på en begränsad yta 

tar man också upp ett av Vancouvers växande problem: De stigande bostadspriserna. 

Vancouver är en av de städer i världen där många bostadsspekulanter köpt upp lägen-

heter enbart i syfte att sälja dem senare med god förtjänst. Det gör att lägenheter står 

tomma trots en skriande bostadsbrist.

Hur ser man då på risken för gentrifiering, dvs risken för att attraktiva bostadsområden, 

inte minst i centrum, blir till rikemansreservat – ofta medelålders och äldre människor 

med utflyttade barn och god ekonomi?

 - Risken finns där, svarar han, och därför arbetar vi för att utveckla kollektivtrafiken 

i hela regionen för att sprida möjligheterna att bo och därmed minska trycket på  

innerstaden. Vår planering bygger på totalt 26 ”neighborhood centres”: Staden har köpt 

upp mark på strategiska platser för att kunna erbjuda små noder med basala funktioner 

som livsmedelsbutiker, skolor och bibliotek. De bidrar till att minska resebehoven som 

sådana. Noderna vill vi bygga samman med snabba regionaltåg med hög turtäthet för 

att minska bilberoendet. På så vis gör vi både boendet och resorna billigare. Målet är att 

bilen ska vara en möjlighet men inte en nödvändighet för att kunna leva i stan.

Ytterligare en utmaning, enligt Transportation 2040, är vad man kallar en stillasittande 

livsstil. Med 45 procent överviktiga i delstatens befolkning börjar viktproblemen kosta 

stora pengar för samhället. Redan små förändringar i riktning mot ökande gång- och 

cykeltrafik ger dramatiska vinster, både för samhället och för den enskilde.

Med örat mot rälsen

Nåväl. Stolta mål för den framtida trafikutvecklingen kan vi hitta i världens alla städer, 

inte minst de svenska. Men i Vancouver kan man också visa på markanta resultat i rätt 

riktning. Vad är skillnaden?

 - Allt börjar med en bra plan, menar Dale. När vi gjorde Transportation 2040 hade vi 

gott om egna erfarenheter, men vi gjorde också omfattande jämförelser med andra, 

framåtblickande städer. Men hastigheten i genomförandet bestäms inte så mycket av 

planen som av politiken och ledarskapet i staden. Där är vi gynnade av att arbetet skett i 

relativt stor enighet sedan 1970-talet. Och, som sagt, av erfarenheterna från OS-veckorna. 

Transportplaneringen är en viktig del av Vancouvers goda rykte. Att kunna röra sig fritt 

och säkert till fots och med cykel i innerstaden, att ta en promenad längs vattnet eller 

i Stanley Park och att kunna njuta av att vistas på gator och torg – det gör intryck och 

lockar allt från turister till investerare.

En nyckelfaktor, menar Dale, är att ha koll på vad man gör, vad som sker och inte 

minst hur det uppfattas. I Vancouver tycks man ha data om allt från trafikflöden till 

människors resvanor och önskemål. Transportplaneringen i Vancouver tycks leva med 

örat mot rälsen.

 - Jo, vi lägger förhållandevis stora resurser på att samla in data av hög kvalitet, säger 

Dale. Det går inte att förutsätta eller anta någonting. Man måste veta, och man måste 

kunna återrapportera trovärdiga siffror. Vi lägger också mycket energi på att lyssna på alla 

tänkbara aktörer. Vi berättar noga om vilka åtgärder vi vill genomföra, och när de sker.

 - Vi är också noga med att lyssna på Vancouver-bornas åsikter. Visst kommer det in 

klagomål på trafiken. Vi försöker förstå vad kritiken handlar om och hur den kan användas 

till något positivt. Vi har till exempel en särskild grupp som ser över rödljusens tider. Där 

kan återkopplingen från allmänheten göra att intervallerna ändras till att bli så effektiva 

och trafiksäkra som möjligt.

Det gäller också, menar Dale, att lyssna till lokala opinioner innan de tar över problem-

formuleringen. Han nämner som exempel en period då man tvingades försämra turtät-

heten i kollektivtrafiken för att klara ett sparbeting. Det ledde till en nedgång i resandet, 

samtidigt som det blev längre bilköer. 

- Växande bilköer blir lätt ett argument för fler vägar, vilket dels kostar pengar, dels 

förfular staden, dels hjälper föga annat än på kort sikt. I det läget var det lätt att förklara att 

en ökande andel gång-, cykel- och kollektivtrafik var mycket bättre insatser för att kapa köerna.
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Sökordsregister

DETTA ÄR GRÖNA BILISTER

Vi i den ideella organisationen Gröna Bilister har arbetat för att minska trafikens miljö-

påverkan ända sedan 1994. Vi har drivit på för allt bättre bilar och allt renare bränslen, 

och för att du som konsument ska få allt bättre möjlighet att göra kloka val, som så 

långt det är möjligt förenar ditt miljöengagemang med dina behov av att förflytta dig.

För de flesta av oss är det just bilanvändningen som dominerar vardagens klimat- 

påverkan. Men bilarnas avgaser innebär också hälsofaror, och bilar i våra tätorter slår 

undan benen för service, handel och möjligheterna att umgås. 

Vi värnar om den frihet som bilen ger, men ser också att bilismen behöver anpassas till 

planetens gränser, till städernas dyrbara utrymmen och till landsbygdens behov. Därför 

arbetar vi med tre B: Beteendet, Bränslet och Bilen.

Med boken Mobilisten - goda idéer för moderna bilister ger vi dig en uppsjö av inspiration, 

bakgrundsfakta och goda råd om hur du kan bryta ditt bilberoende.

Med denna bok – Vänd pyramiden! Planera för hållbar mobilitet – beskriver vi hur en 

klok samhällsplanering inte bara ger oss renare luft och bättre klimat, utan också mer 

attraktiva och levande städer.

Med projektet Kommunala indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030 

håller vi koll på alla svenska kommuner och deras arbete för en fossiloberoende vägtrafik. 

Med kampanjen Jag Vill Veta har vi drivit på för att du som konsument ska kunna veta vilken 

miljöpåverkan ditt bränsleval har. Våra krav blir till lag om märkning på pumpen under 2020!

Med den årliga utmärkelsen Miljöbästa Bil lyfter vi fram de bilmodeller som har minst 

miljöpåverkan. Oberoende jurygrupper får sedan välja ut de modeller som passar bäst 

för olika ändamål.

Men vi gör mer än så! Ta del av våra konferenser och utbildningar, debattartiklar och 

remissvar. Följ oss på www.gronabilister.se, på Facebook och på Twitter!

Våra böcker beställer du här: www.gronabilister.se/butik

Prenumerera på våra kostnadsfria nyhetsbrev: www.gronabilister.se/nyhetsbrev

Kom med oss som medlem: www.gronabilister.se/medlemskap

Håll koll på din kommuns arbete för en fossiloberoende trafik: 

www.gronabilister.se/grona-kommuner-pa-vag 



TACK
Gröna Bilister vill, till att börja med,  tacka Trafikverket för finansiering 

av projektet Gröna kommuner på väg, som möjliggjort såväl denna 

utredning och bok som arbetet med kommunala indikatorer. För-

fattaren vill därtill tacka Gröna Bilisters Per Östborn, Martin Prieto 

Beaulieu och Alfred Andersson samt övrig styrelse för stöd och råd 

under arbetets gång. Tack också till Sara Persson för gott bild- och 

formgivningsarbete.

Ett stort antal kommunala trafikingenjörer, regionala infrastruktur-

planerare, forskare, tjänstemän på Trafikverket samt politiker på lokal, 

regional och nationell nivå har intervjuats i samband med arbetet för 

denna bok. Några av dessa har bett att få förbli anonyma, varför 

hela gruppen här avtackas med ett kollektivt tack. Ingen nämnd 

och ingen glömd.


