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”Vårt tekniska landskap domineras av storskaliga tekniska system 

skapade i det förflutna, och de ger uttryck för dominerande tankesätt 

och värderingar från den tid då de konstruerades.” 

Per Lundin
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Vi lever i ett bilsamhälle som växte fram under det förra seklet, och som vi 
idag ser konsekvenserna av. Klimatpåverkan, dålig luft, trängsel och barriärer i 
naturen såväl som för människor. I städer blir konsekvenserna av bilismen mest 
synliga och behoven av förändring är störst. Därför tar nu många städer initiativ 
till minskad bilism, minskade utsläpp och frigör ytor till annat - lekplatser, 
grönytor eller cykelbanor. 

New Weathers genomgång visar att de 24 största städerna i Sverige har någon 
form av målsättning eller ambition för minskad eller begränsad biltrafik – an-
tingen i absoluta tal eller som andel av trafiken. I dessa städer bor ungefär 4,5 
miljoner människor, 43 procent av Sveriges befolkning. Dessa städers målsätt-
ningar och ambitioner om en begränsad bilism står i kontrast till den nationella 
planeringen som bygger på fortsatt ökning av biltrafiken. 

Städerna anger många skäl till att begränsa bilismen. Det handlar om minskad 
klimatpåverkan och att minska andra miljöproblem, såsom buller och hälsofarli-
ga utsläpp. Men det handlar också om att frigöra utrymme och att skapa en mer 
hälsosam stadsmiljö. Många städer framhåller behovet av en viljestyrd eller mål-
styrd planering i stället för en prognosstyrd planering som utgår från gårdagens 
samhälle, vilket är en metod som Trafikverket använder sig av. Många beskriver 
också behovet av ett normskifte – från bilen till kollektivtrafik, cykling och gång. 

Idag bromsar staten städernas omställning till ett hållbart transportsystem, trots 
att det finns nationella mål om en ökad andel resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång. Trafikverket fortsätter att planera för ökad vägtrafik i det statliga vägnätet. 
Miljömålen dribblas bort och klimatanalyser prioriteras ned. Lagstiftning som har 
bilen som norm är fortfarande styrande. Det finns också en utbredd uppfattning 
inom Trafikverket att infrastrukturen inte spelar någon större roll för möjligheten 
att nå miljömålen. Denna inställning står i stark kontrast till Klimatpolitiska rådet 
och OECD som pekar på behovet av minskat bilberoende och systemförändring.

En accelererande klimatkris innebär att utsläppen från biltrafiken behöver minska 
drastiskt. Transporter står för en tredjedel av klimatpåverkan i Sverige, varav 
vägtrafiken står för 90 procent. En snabb elektrifiering av bilparken kan minska 
problemet, men innebär samtidigt att vi fortsätter att låsa in oss i ett bilsamhälle 
som har många andra negativa konsekvenser. Inte minst kräver elbilar stora 
resurser och energi vid tillverkning, som i ett globalt perspektiv blir ohållbart om 
biltrafiken ska fortsätta att öka. 

I dagens läge aktualiseras även andra fördelar med att minska sitt beroende av 
fossila bränslen och metaller, som många gånger importeras från stater med 
tvivelaktiga styren. Ett resurssnålt samhälle ger minskad sårbarhet, både för 
samhället i stort och för enskilda individer. 

Riksdagen, regeringen och Trafikverket behöver nu agera tillsammans med 
kommunerna på ett sätt som på ett genomgripande plan minskar vårt nuvarande 
beroende av bilen. Den färska klimaträttsutredningen lägger fram flera konkreta 
förslag som är en bra utgångspunkt. På samma sätt som staten på 1950- och 
1960-talen var pådrivande för att skapa lagar och regler för bilsamhället, behöver 
normerna nu omdanas. Med värderingar från vår egen tid och med sikte på 
framtida generationer. En mänskligare stad byggs inte med fler bilar, oavsett 
drivmedel.

Sammanfattning
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New Weathers rekommendationer:

• Ett nationellt mål för minskad vägtrafik behöver tas fram och bli styrande för 
hela den nationella transportplaneringen. Trafikverket behöver också börja 
titta mer systematiskt på kombinationer av åtgärder som tillsammans leder 
till en minskad biltrafik. Stadsmiljöavtalen behöver kompletteras med ett 
krav från staten på minskad bilism för att få erhålla bidrag till en investering.  

• Granska och omvärdera vägprojekt som inte har påbörjats.  Än idag pågår 
både byggande av och planering för storskaliga vägsatsningar i våra större 
städer. Alla resurser behöver gå till satsningar som bidrar till klimat- och 
miljömålen, inte motverkar dem. Samtliga vägprojekt i den nationella 
transportinfrastrukturplanen som inte byggstartats behöver granskas och 
vid behov revideras utifrån klimat och miljö. Klimaträttsutredningen lägger 
fram ett liknande förslag.

• Revidera bromsande lagstiftning. Gamla regelverk och lagstiftning som 
fortfarande bär idén om bilsamhället behöver revideras och omdanas så att 
de i stället styr mot kollektivtrafik, cykel och på andra sätt för ett mer bilfritt 
samhälle. 
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Under det förra seklet omvandlades vårt samhälle på många plan. I byggandet 
av ett nytt modernt samhälle under efterkrigstiden blev bilen en viktig del. Bilen 
blev en symbol för frihet, och är det delvis ännu.  Bilismens framväxt gick snabb-
are än många kunnat ana. År 1945 fanns cirka 50 000 bilar i Sverige och femton 
år senare – år 1960 – hade antalet ökat till 1,2 miljoner.1 Globalt ökade antalet 
personbilar mellan 1948 och 1960-talets mitt från 50 miljoner till 150 miljoner, en 
tredubbling på 17 år.2 

Idag ser vi konsekvenserna av bilismens explosionsartade ökning i mitten av för-
ra seklet och dess fortsatta tillväxt sedan dess. Bilismen orsakar luftföroreningar 
och buller som leder till sjukdomar och förtida dödsfall. Dessutom leder stillasit-
tande i bil till ohälsa för både vuxna och barn.

Framväxten av bilsamhället var delvis en konsekvens av medveten planering. 
Tjänstemän och experter bidrog till att skapa lagar och regler som banade väg 
för bilismen. Under 1950- och 1960-talen togs det fram rekommendationer för 
parkering och stadsbyggnad av nationella myndigheter som byggde på hisnande 
visioner av bilinnehav och som tolkades slaviskt, vilket banade väg för dramatiska 
stadsomvandlingar. På bara tio år revs nära hälften av all äldre stadsbebyggelse i 
Sverige.3 I 1957 års nationella vägplan satsades en summa motsvarande 40 pro-
cent av dåtidens årliga BNP för att bygga ut vägnätet under en period av sjutton 
år. Det motsvarar ungefär 2 000 miljarder kronor idag.4 

Teknisk och vetenskaplig expertis användes för att anpassa samhället efter bilis-
men på en till synes vetenskaplig grund.5 Men teknologi innefattar också ideologi. 
Än idag är det i grunden samma strukturer och idéer som styr dagens trafikpla-
nering. Professor Per Lundin kallar det för ”frusen ideologi”:                        

Dagens transportplanering är teknisk och tungrodd och svår att tränga igenom 
för den som inte är expert på området. De samhällsekonomiska kalkyler som 
används för att vikta infrastrukturobjekt mot varandra bygger på antaganden 
som ett begränsat antal personer har full inblick i. Värderingar och överväganden 
kokas ner till en siffra i en tabell som sedan blir vägledande. Dagens infrastruk-
turplanering baseras på prognoser om ökad vägtrafik - personbilstrafik med 27 
procent från 2017 till 2040 och med 46 procent för lastbilstrafiken under samma 
period.

Runtom i Sverige och i världen tar städer nu saken i egna händer och ställer 
om för minskad eller begränsad biltrafik. Deras val att ställa om vilar på goda 
grunder. Klimatpolitiska rådet framhåller att minskat bilberoende i tätorter kan ge 
positiva fördelningseffekter, såväl som bättre stadsmiljö och folkhälsa.6 

Även OECD pekar på behoven av att ställa om transporterna i städerna och att 
det finns många exempel på snabba och framgångsrika förändringar som bär 
frukt på kort sikt: Organisationen menar att ”omvandlingen av stora stadsytor kan 
genomföras inom de närmsta tio åren, och att fördelarna från en sådan omvand-
ling skulle bli kännbara i närtid (sannolikt tidigare än fördelarna från en utbredd 
elektrifiering av fordonsparken).” 7 

Bilsamhällets 
framväxt och 
frusen ideologi
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Paris – minskad biltrafik med 60 procent 

Paris har sedan 1990-talet arbetat strategiskt för en minskad biltrafik. Det har till 
exempel införts bilfria områden på söndagar, bredare trottoarer, en systematisk 
minskning av bilytan i varje kvarter – såsom omvandling av parkeringsplatser till 
grönytor – tillsammans med sänkta hastigheter. År 2016 beslutade politikerna i 
Paris att stänga av biltrafiken och istället skapa utrymme för promenadstråk på 
en tre kilometer lång sträcka längs med floden Seine, ett beslut som hade stor 
symbolik och laddning. Borgmästaren Anne Hidalgo såg det som ett historiskt 
beslut och ett “slut på stadsmotorvägen i Paris och en återerövring av Seine”.14 

Som en konsekvens av ett målmedvetet arbete har biltrafiken i innerstaden mins-
kat med 60 procent på nära trettio år (se figur 1 nedan). Samtidigt har kollektivtra-
fikresandet och cyklingen ökat. Bilägandet har minskat till 35 procent idag, från 
en nivå på 60 procent år 2001.15 

Inför varje projekt att begränsa biltrafiken har handelskammaren i Paris16  presen-
terat studier som visar på negativa konsekvenser, såsom förvärrad trängsel och 
försämrad ekonomisk aktivitet. Men ingenting av detta har hänt efter införandet.17 
Anledningen är den trafik som mer eller mindre försvinner när man inför restrik-
tioner för biltrafiken. Samma fenomen syntes tydligt vid införandet av träng-
selskatt i Stockholm – en stor del av trafiken försvann och ingen kunde riktigt 
förklara vart den tagit vägen. Det är en spegel av vad som händer när utrymmet 
för vägtrafiken blir större, till exempel i samband med motorvägsutbyggnad, då 
fler väljer att ta bilen eftersom det blir smidigare. På samma sätt anpassar sig 
människor till den nya situationen när restriktioner för biltrafiken införs. Mängden 
biltrafik är inte given, den beror på förutsättningarna. 

Paris fortsätter arbetet med att minska bilismen. Särskilt intressant är planen på 
att omvandla den ringled som omger Paris från motorväg till en stadsboulevard.18 
I närtid ska särskilda filer för kollektivtrafik och sänkta hastigheter införas. På 
längre sikt ska körfiler läggas ned helt och hållet och omvandlas till grönyta där 
det är möjligt. Detta i bjärt kontrast till svensk kontext; vid det pågående bygget 

Städer som går 
före
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Figur 1. Biltrafikens utveckling i Paris 1992–2020, fordonskilometer per timme 
mellan 07:00 och 21:00). 

Källa: Officiell statistik från Paris stad sammanställd av Frédéric Héran.
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Bild: John Middelkoop

av Förbifart Stockholm finns inga planer på att inrätta ens en fil för kollektivtrafik. 
I stället för att på sikt begränsa kapaciteten för biltrafiken finns det ytterligare 
planer på stadsnära motorvägar – Tvärförbindelse Södertörn är ett exempel.

London – lågtrafikområden på gåendes och cyklisters villkor
London har infört så kallade lågtrafikområden.19 Tanken är att hela områden i 
staden ska anpassas till gåendes och cyklisters villkor och att biltrafik till viss 
del är tillåten, men vid låga hastigheter. Staden har en plan för att öka andelen 
gångtrafik där en av målsättningarna är att använda gatuutrymmet mer effektivt 
och reducera trafiken genom bättre planerad logistik och färre bilresor.20   

Gent – nästan bilfri stadskärna
Den belgiska staden Gent har idag en nästan bilfri stadskärna. Redan på 1990-ta-
let började arbetet med en cykel- och mobilitetsstrategi. Sedan dess har staden 
bland annat genomfört gångzoner och sänkt hastigheten för bilar till 5 km/h i 
dessa områden. Staden har också satsat på bilparkering under jord i stället för 
på gatorna. Sedan stängningen av genomfartsgator år 2016 har andelen bilresor 
minskat från 55 till 27 procent och andelen cykelresor har ökat från 22 till 35 
procent på endast tre år.21 Det trafikkaos som vissa förväntade sig i samband 
med stängningen uteblev och åtgärderna har sammantaget lett till en generell 
minskning av biltrafiken.22

Barcelona – omvandling av centrala gator till bilfria områden
Staden Barcelona har beslutat att omvandla en tredjedel av de centrala gatorna 
till bilfria områden. Ett tjugotal gator och lika många vägkorsningar ska omvand-
las till exempelvis små parker.23 Barcelona har också inrättat ”superkvarter” där 
det praktiskt taget inte är någon biltrafik och där parkeringsplatser har omvand-
lats till bland annat lekplatser och grönyta.24

Vancouver – bilresandet har minskat medan befolkningen ökat
Vancouver är en stad som lyckats med det som många andra städer drömmer 
om. Samtidigt som befolkningen och även resandet har ökat, har antalet bilar i 
staden och bilresandet minskat.25  Vancouver har mål för nolltillväxt för biltrafi-
ken och att fortsatt trafikökning ska göras med gång, cykel och kollektivtrafik så 
att dessa tillsammans utgör två tredjedelar av resorna år 2040. Det finns också 
planer på att omvandla ungefär en tiondel av existerande vägyta till människo-
vänliga offentliga utrymmen.26 

Wales – ett land som går före 
Wales är ett land som arbetar för ett minskat bilberoende.27 Detta efter att i 
många år haft motorvägsutbyggnad som en strategi för att skapa jobb och 
ekonomisk tillväxt. Brytpunkten kom i samband med en motorväg som till sist 
stoppades. Nu ligger fokus på att ta hand om och underhålla befintlig infrastruk-
tur. När ny infrastruktur ändå behövs ska den prövas i en hierarki för hållbara 
transporter där privatbilismen prioriteras lägst. Detta har ibland tolkats som ett 
stopp för motorvägsutbyggnad, men Wales utesluter inte för all framtid inves-
teringar i nya vägar.28 Framför allt handlar det om ett skifte från att se nya vägar 
som den givna lösningen till att göra åtgärder för minskat transportberoende och 
cykel, gång och kollektivtrafik till norm. 
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Bilismens baksidor
Även om bilen ur ett individuellt perspektiv ibland är en bra lösning, så finns det stora negativa konsekvenser 
av massbilism, framför allt i städer. Ungefär hälften av allt trafikarbete med personbilar äger rum i kommu-
ner med cirka 100 000 invånare eller mer. I de tre storstadsregionerna görs 35 procent av biltrafikarbetet. Att 
minska bilismen, framför allt i städer, är helt centralt för att minska klimatpåverkan i den takt som krävs och 
på ett sätt som inte förvärrar andra miljöproblem. Det är också väsentligt för att skapa mer mänskliga och 
hälsosamma städer. 

Klimat. Vi befinner oss i en klimatkris som inte går att överblicka konsekvenserna av. I Sverige står trans-
porterna för en tredjedel av klimatpåverkan, varav vägtrafiken för 90 procent.8 Det räcker inte med tekniska 
åtgärder i form av elektrifiering och energieffektivisering även om det också är viktigt. För att nå klimatmålen 
på ett sätt som inte äventyrar andra miljömål krävs en minskning av bilismen. Oavsett drivmedel är bilen ett 
resurskrävande transportmedel jämfört med att åka tillsammans, cykla eller gå.

Livsmiljö. En stad som prioriterar de som går, cyklar och åker kollektivt framför biltrafiken blir en mänskligare 
och mer levande stad. Det kan till exempel handla om att skapa större sammanhängande bilfria ytor, att göra 
om p-platser till trottoar/cykelbana/grönyta eller sänkta hastigheter för biltrafiken. 

Luftkvalitet. Vägtrafiken genererar hälsofarliga utsläpp. I Sverige dör cirka 3000 i förtid på grund av luftföro-
reningar från trafiken. Det är tio gånger fler än de som dör i bilolyckor. WHO har uppdaterat sina riktlinjer för 
luftkvalitet eftersom forskning visat de senaste decennierna visat att dålig luft påverkar nästan alla organ i 
kroppen allvarligt.9

Resursanvändning. Oavsett drivmedel kräver bilen som transportmedel stora resurser. Att åka en och en i 
varsitt fordon som väger cirka 1,5 ton är inte effektivt. Omställning till eldrift och nollutsläppsfordon är en viktig 
och nödvändig teknikutveckling, men det löser inte alla bilismens grundläggande problem. Exempelvis förbru-
kar tillverkningen av en bil drygt fem kilo råmaterial per kilo bil. En Tesla kräver ungefär tio ton råmaterial och 
lika mycket energi som en normalstor villa förbrukar under ett år.

Yta. Ytan i en stad är begränsad. En bil kräver större utrymme jämfört med gång, cykel och kollektivtrafik. 
Exempelvis har ett körfält för spårvagn kapacitet för mer än tio gånger så många personer per timme jämfört 
med motsvarande för bil.10 Minskad bilism är därför en möjlighet att använda stadens utrymme till annat som 
grönyta, lekplatser, uteserveringar, kultur etc. 

Trafiksäkerhet. Oskyddade trafikanter är mer sårbara i trafiken och ett transportsystem som anpassas efter 
fotgängare och cyklister leder till färre skadade och döda. Det är belagt att ju fler cyklister som rör sig på gator-
na, desto säkrare bli det att cykla. Både för att cyklisterna blir mer synliga i trafiken och för att anpassningar i 
trafiken görs för fler cyklister. 

Buller och barriäreffekter. Vägtrafiken leder till buller som är störande och som har negativa konsekvenser för 
hälsan. Årligen är det minst 300 personer som dör i förtid av trafikbuller i Sverige, vilket är ungefär lika många 
som de som dör i trafikolyckor.11 Vägar skapar också barriäreffekter som påverkar både människors och djurs 
möjligheter att röra sig. 

Barnperspektivet. Bilsamhällets framväxt har ökat de vuxnas rörelsefrihet – men barnens möjlighet att röra 
sig på egen hand har begränsats. I Sverige har cyklingen bland barn minskat med mer än 40 procent under 
perioden 1995-2014.12 Det finns också studier som visar att andelen barn som blir skjutsade till skolan har ökat 
de senaste decennierna. Det kan leda till en ond spiral där ännu fler föräldrar skjutsar sina barn eftersom fler 
bilar kring skolan ökar osäkerheten i trafiken. För att bryta denna trend krävs ett annat sätt att planera våra 
samhällen, där barnens perspektiv och behov av rörelse på egen hand går före biltrafikens behov. Barn är 
också särskilt känsliga för luftföroreningar, exponering tidigt i livet riskerar att ge livslånga konsekvenser.13 

Folkhälsa. I vårt stillasittande samhälle finns det stora vinster både för den enskilda individen och för folkhäl-
san att börja cykla eller gå i stället för att ta bilen. Även den som åker kollektivt rör sig mer än den som åker bil.
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Lee Waters, som är vice klimatminister i Wales, framhåller ett antal politiskt 
intressanta iakttagelser.29 Han påpekar att det inte är enkelt, det finns fortfarande 
stora konflikter och utmaningar. Han konstaterar också att en politikers tid vid 
makten är kort, medan planeringen av motorvägsprojekt och tjänstepersoners 
tjänstgöring ofta är lång. Det innebär att det kan vara svårt som politiker att styra 
om båten när allt är redan riggat och klart och det bara ligger en lösning på bor-
det. Men då gäller det enligt Lee Waters att stoppa planerna och börja om. På så 
sätt ges utrymme för att skapa något nytt, både tidsmässigt och ekonomiskt.

Större svenska städer vill begränsa biltrafiken
New Weather har gjort en genomgång av målsättningar och ambitioner om 
utvecklingen av biltrafiken i Sveriges 24 största städer.30 Städer är särskilt intres-
santa att studera eftersom de historiskt har varit trendsättande för hur biltrafiken 
utvecklas. På samma sätt kan de bli trendsättande i den omvandling av trans-
portsystemet som vi nu har framför oss. 

Vi har gått igenom framför allt gått igenom dokument som översiktsplaner, 
trafikstrategier och andra styrdokument och undersökt om målsättningar om till 
exempel minskad andel resande för biltrafik finns uttryckta. Genomgången har 
huvudsakligen gjorts genom digitala sökningar, men i vissa fall har eftersökning-
ar också gjort med berörda tjänstepersoner för att få förtydliganden. 

Vår genomgång visar att alla de 24 största städerna i Sverige har som målsätt-
ning eller ambition att minska eller begränsa biltrafiken – antingen i absoluta 
tal eller som andel av trafiken.  I dessa större städer bor ungefär 4,5 miljoner 
människor, vilket utgör 43 procent av befolkningen i Sverige.

Målsättningarna adresserar i många fall biltrafiken direkt, exempelvis mål om 
att minska biltrafikens andel av trafiken. I andra fall finns mål om ökad andel 
resande med kollektivtrafik, cykel och gång, vilket indirekt blir ett mål om att 
minska andelen resande med bil. Många städer formulerar det som att all fortsatt 
trafikökning ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik – vilket indirekt blir ett 
mål om nolltillväxt för biltrafiken. Alla dessa städers målsättningar och ambitio-
ner om en begränsad bilism står i skarp kontrast till den nationella planeringen 
som bygger på fortsatt ökning av biltrafiken. 

En studie från K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik visar liknande 
resultat; allt fler svenska kommuner har mål och strategier för minskad biltrafik.31 
Bland kommuner med mellan 100 000 och 200 000 invånare har 70 procent ett 
mål om minskad biltrafik. Många kommuner genomför också konkreta åtgärder 
för att minska biltrafiken - 65 procent har genomfört åtgärder för att minska biltra-
fiken och 61 procent planerar att genomföra sådana åtgärder.  

New Weathers genomgång visar att städerna anger många skäl till att de vill 
begränsa bilismen. Det handlar givetvis om minskad klimatpåverkan och att 
minska andra miljöproblem, såsom buller och hälsofarliga utsläpp. Men det 
handlar också om att frigöra utrymme i staden för exempelvis grönytor, cykling 
och bostäder. Det handlar också om att skapa en mer hälsosam stadsmiljö. Öst-
ersund vill till exempel erbjuda en stadsmiljö som gör det enkelt att vara fysiskt 
aktiv i sin vardag. 

Malmö lyfter fram att trafiksystemet och dess utformning påverkar jämlikheten 
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Paris 2030 – en inspirerande framtidsvision 
Den franska universitetslektorn i stadsplanering Frédéric Héran har utgått från den rådande 
trenden med minskande biltrafik och ökad cykling i Paris och gjort en framskrivning mot 2030. 
Resultatet visar att antalet resor med cykel blir två gånger så många som transporterna med bil. 
Mätt i fordonskilometer blir cyklister och bilister ungefär jämbördiga. Diagrammet nedan åskåd-
liggör utvecklingen för de olika transportslagen.

Den framtidsvision som tecknas ovan skulle vara helt otänkbar för trettio år sedan. Den har gjorts 
möjlig tack vare konkreta och målinriktade politiska beslut som successivt har förändrat spel-
planen. Metoden att framskrida nuvarande trender för Paris 2030 liknar hur Trafikverket brukar 
räkna med en ökad lastbils- och personbilstrafik, som i sin tur blir ett argument för investeringar i 
vägtrafik. Men i den här prognosen har trenden av minskad biltrafik antagits fortsätta.

och att framför allt inkomst är en faktor som påverkar resandet. Med högre 
inkomst görs fler resor per dag och fler resor med bil. Staden lyfter fram att gång, 
cykel och kollektivtrafik har lägre trösklar avseende kostnader för den enskilde 
medborgaren och anför detta som ett argument för en omställning av trafiksys-
temet. 

Västerås påpekar att minskad biltrafik ger lägre kostnader för vägunderhåll och 
att det för en privatperson är lönsamt att använda bilen mindre. Östersund har 
räknat på samhällsekonomiska vinster av ökad andel aktivt resande med gång, 
cykel och kollektivtrafik och en minskad andel med bil. En sådan omställning 
har beräknats till en samhällsekonomisk vinst på 95–137 miljoner kronor årligen, 
samt besparing av 497 ton koldioxid.  

I Umeå motiveras en omställning av transporterna med den folkliga opinionen. 
I en undersökning där Umeåborna fick svara på vilket trafikslag de vill prioritera 
mest fick gång och cykel högsta prioritet, följt av busstrafik och sist biltrafik. 
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Figur 2. Utveckling av mekaniserad förflyttning inom Paris i antal tusen förflyttningar per dag. 

Källa: Héran, se not 17.
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Sundsvall lyfter särskilt fram barnperspektivet och att barn som främst reser med 
bil också får en mer stillasittande livsstil. Staden har ett specifikt mål om att fler 
barn ska välja att gå och cykla till skolan. 

Många städer framhåller behovet av en viljestyrd eller målstyrd planering i stället 
för en prognosstyrd planering som utgår från gårdagens samhälle, vilket är en 
metod som Trafikverket använder sig av idag. Likaså är det många städer som 
tagit beslut om en hierarki för hur trafikslagen ska prioriteras i planeringen: 1) 
gång 2) cykel 3) kollektivtrafik 4) biltrafik. Denna hierarki kan ha lokala variationer, 
men konsekvent finns en gemensam nämnare att cykel, gång och kollektivtrafik 
ska prioriteras framför biltrafik. Många städer beskriver också behovet av ett 
normskifte - från bilen till kollektivtrafik, cykling och gång. 

Det finns flera städer som pekar på behovet av handling även på nationell nivå. 
Stockholm pekar exempelvis på behovet av ytterligare nationella åtgärder för att 
kunna minska biltrafiken. Lund har ett mål för minskad motorfordonstrafik på 
både det statliga och kommunala vägnätet, vilket också kan uppfattas som en 
signal till den nationella planeringen.  

Det bör också noteras att det är skillnad på kommunernas ambitioner och 
målsättningar och vad som görs i praktiken. Det finns säkerligen kommuner 
som har goda målsättningar men som inte når hela vägen fram och där det finns 
utmaningar och konflikter som behöver hanteras. Men visioner och målsättning-
ar är i sig helt avgörande för att få till förändringar. En omställning av bilsamhället 
kräver  tydlig styrning från politiken för att vara möjlig. Därför är de målsättningar 
och visioner som politiken tar fram helt centrala för att möjliggöra förändring.   
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Stad Målsättning/ambition Målår Styrdokument

Stockholm Åtgärder ska genomföras för att öka andelen person-
transporter med kapacitetsstarka trafikslag som gång, 
cykel och kollektivtrafik samtidigt som tillgängligheten för 
dessa trafikslag prioriteras så att den totala biltrafiken kan 
minska.

Inget Budget 2022, Stockholm Stad

Göteborg Det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 
procent till 2030 jämfört med 2020. Antalet bilresor ska 
minska med en fjärdedel till 2035, samt en fördubbling av 
antalet kollektivtrafikresor och en fördubbling av antalet 
resor till fots och till cykel.   

2030, 2035 Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021–2030.
Göteborg 2035, Trafikstrategi för en nära 
storstad.

Malmö Målet är en minskad andel biltrafik för Malmöbornas 
resor till 30 procent år 2030, jämfört med en andel på 40 
procent år 2013.

2030 Trafik- och mobilitetsplan för ett mer 
tillgängligt och hållbart Malmö.

Uppsala Biltrafikens andel av resor till tätorten ska minska, liksom 
biltrafikarbetet inom tätorten och antalet bilrörelser i 
centrum.   

Inget Riktlinjer för parkering i Uppsala kommun

Södertälje Ska arbeta i syfte att minska andelen persontransporter 
med bil och öka andelen gående, cyklande och kollektivt 
resande. 

Inget Framtid Södertälje, Översiktsplan 
2013–2030

Linköping Ska sänka andelen biltrafik från ca 60 procent till 40 
procent, parallellt med ökad andel resenärer med både 
kollektivtrafik och cykel.  

2030 Översiktsplan för staden Linköping, Trafik-
strategi

Örebro Av det totala antalet resor i kommunen ska andelen gång, 
cykel och kollektivtrafik utgöra 60 procent, vilket innebär 
att andelen biltrafik behöver minska. Den totala mängden 
fossilbränsledriven biltrafik ska minska. 

Inget Trafikprogram för Örebro kommun

Västerås Resandet med cykel ska öka med 20 procent per invånare 
och resandet med kollektivtrafik ska öka med 70 procent 
per invånare fram till 2026, medan antalet bilresor per 
invånare minskar med 15 procent. 

2026 Klimatprogram med handlingsplan 2017-
2020, Västerås stad. 
Trafikplan 2026, Västerås stad

Helsingborg Andelen hållbara resor ska öka från 45 procent till 71 pro-
cent till 2035 i centralorten. Minskning av andelen biltrafik 
från 52 procent år 2013 till 29 procent år 2035. Åtgärder 
som genomförs i biltrafiknätet ska totalt sett bidra till att 
minska andelen biltrafik. 

2035 Stadsplan 2017, Helsingborg

Norrköping Biltrafiken ska inte öka trots en ökad befolkning. Åtgärder 
som reducerar behovet av biltrafik ska alltid vidtas vid 
planering av de centrala delarna av staden. Begränsningar 
på vägnätet för biltrafik måste införas i takt med att alter-
nativa hållbara färdmedel blir bättre och mer effektiva.

Inget Översiktsplan för staden Norrköpings kom-
mun. 
Trafikstrategi för Norrköping.

Jönköping Biltrafiken ska inte öka. I all planering ska de hållbara 
färdmedlens behov prioriteras för att få en ökad konkur-
renskraft gentemot bilen. 

Inget Kommunikationsstrategi – åtgärder för ett 
hållbart trafiksystem, Jönköpings kommun.
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Stad Målsättning Målår Styrdokument

Lund All resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång, 
cykel eller kollektivtrafik, vilket innebär nolltillväxt för 
biltrafiken. Av alla resor inom Lunds kommun ska 75 pro-
cent ske med kollektivtrafik, gång och cykel år 2030. Ska 
minska motorfordonstrafiken per invånare årligen. 

Årligen 
respektive 

2030

Lunds kommuns översiktsplan, Del 1 
Planstrategi samt Lunda MaTs III

Borås Andelen förflyttningar som görs med bil måste minska. 
Kapacitetsstarka färdmedel såsom gång, cykel och kollek-
tivtrafik behöver därför prioriteras. 

Inget Översiktsplan för Borås

Eskilstuna Andelen biltrafik ska minska till 39 procent och andelen 
gång, cykel och kollektivtrafik öka till 61 procent. 

2030 Översiktsplan, Eskilstuna kommun

Halmstad En eventuell ökning av persontransporterna ska ske 
inom resurssnåla transportslag, som t ex gång, cykel och 
kollektivtrafik, vilket innebär nolltillväxt för biltrafiken.

2030 Framtidsplan 2030 – strategisk översikts-
plan för Halmstads kommun

Gävle Den totala körsträckan med bil i Gävle kommuns geogra-
fiska område ska minska med 20 procent per invånare 
jämfört med 2018. 

2025 Gävle kommun (2020),  Miljöstrategiskt 
program 2.0

Sundsvall Motorfordonstrafiken ska minska och andelen som går, 
cyklar och åker kollektivt ska utgöra 75 procent av alla 
resor år 2040.  

2040 Trafikstrategi Sundsvall 2021

Växjö Andelen bilresor bör minska och andelen gång-, cykel 
och kollektivresor bör öka. Privatbilism ska ersättas med 
gång, cykel, kollektivtrafik och delningstjänster såsom 
bilpooler och samåkning där det är möjligt. Kommunen 
ska arbeta aktivt med fler bilfria områden.   

Inget Transportplan 2025

Karlstad Kommunen anger att det är angeläget att minska 
transportbehoven och andelen korta bilresor. Har ett antal 
mål för centralorten som bland annat innebär att stärka 
cykelns och kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot 
bilen. 

2030 Översiktsplan 2012, Karlstads kommun

Luleå Trafikens negativa miljöpåverkan ska minska bland annat 
genom att färre resor utförs med bil. Andelen lokala resor 
med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka kraftigt. 

Inget Översiktsplan, Program F, Resor och 
transporter

Östersund Fördelningen mellan de olika färdmedlen till 2030 bör 
vara 40 procent bil, 40 procent cykel och gång samt 20 
procent kollektivtrafik. Dagens nivå av resande med gång, 
kollektivtrafik och cykel ligger på 37 procent, och ökar då 
till 60 procent

2030 Östersund 2040 Översiktsplan
Bilaga, Östersund 2040 – Kommunikationer

Trollhättan Ska minska bilresornas andel till förmån för gång, cykel, 
kollektivtrafik och effektivare transporter. Antalet bilresor i 
tätorten ska minska med 20 procent till 2025.

2025 Handlingsplan för hållbart resande

Borlänge Har som en grundläggande utgångspunkt att biltrafiken 
ska minska kraftigt. Markytor från biltrafik ska föras över 
till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik. 

Inget Översiktsplan för FalunBorlänge 
Trafikstrategi för Borlänge kommun

Mer detaljerade formuleringar samt källor finns i bilagan Städer som vill.
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Vid en analys av vad det är som stoppar omställningen lokalt är det mycket som 
pekar mot den nationella politiken. Det handlar delvis om att nationella och 
lokala planer krockar när staten utgår från ökande biltrafik medan den lokala 
politiken strävar mot minskad biltrafik. 

Den nationella politiken planerar för ökad vägtrafik i det statliga vägnätet, samti-
digt som en del kommuner och regioner satt upp mål om att biltrafiken ska sta-
biliseras eller minska. Detta kan innebära svårigheter i samverkan mellan dessa 
kommuner/regioner och Trafikverket.32 Det finns brist på förtroende hos planerare 
på lokal och regional nivå gentemot den samhällsekonomiska analysen – som är 
central i Trafikverkets planering – och dess värderingar, där bilen är norm.33  

Situationen förvärras av att bevisbördan läggs på den kommun som vill planera 
på ett annat sätt – Trafikverket har tolkningsföreträde.34 Det handlar även om 
olika tidshorisonter. Kommunerna är mer flexibla medan myndigheter inte är lika 
föränderliga och snabbfotade. 

Planerar för ökad biltrafik
Trafikverket räknar i den kommande planeringen med en ökning av person-
transportarbetet från 2017 till 2040 med 28 procent och godstransportarbetet med 
51 procent. Persontransporterna med bil ökar med 27 procent.35

Trafikverkets prognoser görs utifrån de historiska sambanden mellan ekonomisk 
utveckling, befolkningsutveckling, trafikutveckling och på beslutad politik. Prog-
noserna utgår alltså inte från vad som är hållbart eller uppsatta mål. 

Om man planerar utifrån en prognos som innebär kraftigt ökad vägtrafik så 
framstår det som rimligt att satsa mycket pengar både på underhåll av befintlig 
väginfrastruktur och investeringar i ny infrastruktur. Ju mer vägtrafiken ökar desto 
mer samhällsekonomiskt motiverade blir dessutom dessa investeringar. Mer 
investeringar i väginfrastruktur ökar också framkomligheten vilket i sin tur gör att 
vägtrafiken ökar. Dessa samband riskerar att leda till självuppfyllande profetior, 
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Figur 3. Trafikverkets diagram om persontransportarbete: historisk utveckling och 
Trafikverkets prognoser till 2040.

Trafikverket. Förslag till nationell plan för transportinfrastukturen 2022-2033, s 46
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där fortsatta satsningar på vägar motiveras med historiskt ökande vägtrafik. Det 
blir ett självspelande piano där prognosen skapar verkligheten. 

Särskilt om man står inför stora samhällsförändringar som en omställning av 
transportsystemet på grund av klimatkrisen är det olämpligt att planera uti-
från prognoser som bygger på gamla samband som kan behöva brytas för att 
uppsatta mål ska nås. Detta leder till problem och konflikter när Trafikverket ska 
samverka och planera med kommuner och regioner som satt upp mål för mins-
kad eller stabiliserad biltrafik.36 

Trafikverket behöver därför överge den prognosstyrda planeringen och i stället 
använda sig av målstyrd planering. De transportpolitiska målen och miljömå-
len behöver vara utgångspunkten, och tillgängligheten med bil utvecklas inom 
ramen för det transportpolitiska hänsynsmålet och miljömålen.

Trafikverket verkar också bortse från att det finns ett nationellt etappmål för ökad 
andel persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång inom ramen för mil-
jömålssystemet. Andelen ska öka till minst 25 procent år 2025 i riktning mot att 
på sikt fördubbla andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Detta från en nivå på 
cirka 20 procent år 2020.  Trafikanalys gör i nuläget bedömningen att målet inte 
kommer att nås, såvida inte nya, ännu ej beslutade, styrmedel tillkommer.37 Med 
Trafikverkets prognos ligger biltrafiken fortsatt på en oförändrad andel.38 

Trafikverket räknar med att klara klimatmålet för transporterna trots den ökade 
vägtrafiken genom användning av biodrivmedel, elektrifiering och effektivare 
motorer. Det är en strategi som inte löser de grundläggande problemen med 
bilismen, vare sig i fråga om klimat och andra miljöfrågor eller för att få mänskli-
gare och hälsosammare städer. Den bygger också på optimistiskt antagande om 
möjligheterna att fortsätta göra effektiviseringar av förbränningsmotorn. 

De nivåer av användning av biodrivmedel som prognosen bygger på är ohållbara 
- både utifrån biologisk mångfald och klimat. Även en strategi som bygger enbart 
på elektrifiering är ohållbar då bilismen är resurskrävande i sig, och elbilar kräver 
ännu mer energi och råvaror vid tillverkning jämfört med en fossildriven bil. En 
mänskligare stad byggs inte med fler bilar, oavsett drivmedel.  
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Figur 4. Trafikverkets bild av hur klimatmålen kan nås trots ökad trafik. 

Källa: Trafikverket. Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033, sid 51
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Tiotals miljarder till vägprojekt
Att fler vägar leder till ökad biltrafik är ett sedan länge känt och väl belagt sam-
band. Trots detta läggs miljardbelopp av statens pengar på att bygga fler vägar. 

Många av dessa projekt beslutades för fem eller tio år sedan, eller mer. Dessa 
beslutade men ännu inte påbörjade projekt borde läggas i papperskorgen, och 
pengarna bör i stället satsas på åtgärder som bidrar till omställningen av trans-
portsystemet. I det nya förslaget till ny nationell transportinfrastrukturplan finns 
beslutade men ännu inte påbörjade vägprojekt för närmare 40 miljarder kronor 
för kommande planperiod 2022-2033.39 När vi inkluderar de regionala planerna 
landar summan på ungefär 50 miljarder.

De medel som är uppbundna i äldre vägprojekt blir ett hinder den lokala och regi-
onala omställningen. Av de totalt 42 miljarder som regionerna tilldelas av staten 
för regional transportplanering är minst 12 miljarder uppbundna i vägprojekt, 
som är beslutade men ännu inte byggstartade.40 I Sörmland är ungefär hälften av 
pengarna fram till år 2029 uppbundna i större vägprojekt.41

Tvärförbindelse Södertörn är ett motorvägsprojekt som motverkar klimatmålen 
och som en regering med hög klimatambition genast behöver avbryta. Trafikver-
ket har bekräftat att klimatpåverkan inte har varit en fråga som vägts in i bedöm-
ningen av projektet.42 Naturvårdsverket har konstaterat att motorvägsbygget 
främst är inriktat på ”ökad framkomlighet för biltrafik, vilket kommer att ge bilen 
ökade konkurrensfördelar jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Detta 
kommer att leda till ett ökat trafikarbete med bil i denna del av Stockholmsre-
gionen.” 43 Motorvägen skulle också förstöra värdefulla naturmiljöer. I dagsläget 
slukar hela motorvägsbygget 17,7 miljarder i statens planering.44 De pengarna 
behövs bättre för kollektivtrafik, cykel och gång.

”Det spelar ingen större roll”
Det verkar finnas en allmänt spridd uppfattning inom ansvariga delar i Trafikver-
ket att utformningen av den nationella transportplaneringen inte har någon större 
betydelse för möjligheten att nå miljömålen.45 Detta illustreras av hur en direktör 
på Trafikverket resonerar i frågan i ett radioinslag, då hen framhåller att regionala 
och lokala satsningar på cykel och kollektivtrafik inte har någon större betydelse 
för biltrafiken i stort.46 

Miljömålen dribblas bort  
Ett problem på lokal och regional nivå är att det finns en lång rad av mål som ska 
vara styrande, och det är inte alltid helt lätt att navigera bland dem.47 En ”målinfla-
tion” gör att man i stort sett alltid kan uppvisa att man uppfyller några av målen, 
men inte alltid redovisar tydligt vilka mål som motverkas. Ofta är målkonflikterna 
inte så synliga på nationell nivå – utan det är på regional och lokal nivå de blir 
konkreta. Därför är det desto viktigare att regering och riksdag ger tydliga signaler 
om att prioritera transporteffektivitet och minskad biltrafik. Tyvärr är så inte fallet. 
De skrivningar som politiken levererar ger ofta stort tolkningsutrymme och kan 
även vara motstridiga. 

Miljömålens styrning i transportplaneringen beskrivs målande som en ”orien-
teringstävling utan karta” i en rapport från Naturvårdsverket. Målen finns, men 

Staten utgår i sin planering 
från att biltrafiken ska öka. 
Eftersom den alltid har ökat. 
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vägen dit är oklar. Det är ett lagarbete som kräver samverkan, men det inte är 
tydligt vem som ansvarar för de olika delsträckorna. Bland ansvariga myndighe-
ter och politiska institutioner finns det också en tendens att skylla ifrån sig och 
hävda att det största ansvaret för att nå klimatmålet ligger hos någon annan.48 
Genom att lägga ansvaret på någon annan blir det försvarbart att planera som 
tidigare, och inte tänka nytt. 

Klimatanalyser prioriteras ned eller tas bort 
Det finns underlag från Trafikverket som visar att investeringarna skulle behöva 
se annorlunda ut för att nå klimatmålen. Trafikverket har exempelvis tagit fram 
en uppskattning av hur mycket pengar som skulle behövas i investeringar i 
hållbara transportslag – framför allt kollektivtrafik och cykel - för att antingen 
stabilisera eller minska biltrafiken för att nå klimatmålen. För att nå nolltill-
växt av biltransportarbetet till 2030 behövs knappt 67 miljarder och för att nå 
klimatscenariot behövs en investering på cirka 167 miljarder kronor fram till 
2030.49 Trafikverket har också i sitt klimatpaket i kapacitetsutredningen föreslagit 
att vägsatsningar för att möjliggöra ökad trafik med personbil och tunga lastbilar 
slopas för att i stället satsa på förstärkning av kollektivtrafiken och godstranspor-
ter på järnväg och sjöfart.50

Tyvärr har dessa underlag allt som oftast prioriterats ned och i vissa fall till och 
med sorterats bort. Ett exempel på detta är klimatrapporten som försvann i 
den förra planeringsomgången. Regeringen hade efterfrågat två ytterligare 
klimatanalyser utöver den gängse så kallade basprognosen, som en liten grupp 
av experter fick i uppdrag att jobba med51. Men när underlaget skulle levereras 
till regeringen hade denna klimatanalys tagits bort. Den bröt för mycket med 
de gängse normerna i planeringen delvis i fråga om fortsatt trafikökning. Vissa 
hävdar att det var Trafikverket själva som tog bort analysen innan den nådde 
regeringen, men i minnesanteckningar från ett möte mellan Trafikverket och 
Naturvårdsverket framgår att det var en politisk beställning:

”Arbetet med klimatscenariot pågick till i mitten av september då det enligt 
Trafikverket avbröts efter tydliga direktiv från Näringsdepartementet (…). De-
partementet önskade heller inte något backcastingförfarande. Klimatscenario 
önskades inte då Näringsdepartementet, enligt Trafikverket, menade att det 
hade de redan fått (i förra omgången av inriktningsplaneringen i och med Kapa-
citetsutredningen där klimatscenariot togs fram).” 52

Ur ett demokratiskt perspektiv är detta allvarligt då olika möjliga framtidssce-
narier och handlingsalternativ inte kommer fram i ljuset. Det är ett exempel på 
politisk styrning som försvårar möjligheten att nå klimatmålen, och som slår 
undan benen för myndigheter som försöker ta fram seriösa underlag om hur vi 
kan nå klimatmålen. 

Gårdagen styr över framtiden
Gårdagens regler och lagar styr till stor del över transportplaneringen. Ett ex-
empel är väglagen som reglerar att en cykelväg inte har samma status som en 
bilväg. Givetvis har dessa lagar i delar och detaljer uppdaterats, men fortfarande 
finns grundläggande värderingar och idéer som bygger på bilsamhället och som 
fortsätter att styra över hur vi planerar våra samhällen – även i framtiden.  
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I plan- och bygglagen (PBL) finns exempelvis en paragraf som reglerar att 
nybyggda fastigheter ska utgå från vad som är ett skäligt behov av parkering. 
Detta får konsekvensen att kommuner i allmänhet kräver parkeringsutrymme 
minst motsvarande det behov som finns. Kommunen får inte stöd att styra mot 
ett minskat framtida bilinnehav.53 Ett annat problem i dagens lagstiftning är att 
det inte finns något tydligt krav eller ansvar för kommunen att ta ett helhetsgrepp 
om parkeringar. Planeringen görs gata för gata eller i enskilda projekt. Ofta ligger 
också fokus i planeringen på låga parkeringstal vid ny bebyggelse - men det stora 
flertalet parkeringsplatser finns förstås i befintlig bebyggelse. Även väglagen 
utgår från att bilen är norm, och begränsar till exempel möjligheten att bygga 
gång- och cykelvägar lika effektivt som vägar. 

Framtida generationer nedvärderas
Nytt sedan regeringen och Trafikverket tog fram den förra transportplanen är att 
klimatlagen kommit på plats. Den innebär bland annat att klimatmålen ingår i 
lagstiftningen med ett särskilt mål för just transportsektorn till 2030. Ändå styrs 
inte Trafikverkets val av åtgärder utifrån klimatmålen, utan framför allt av en me-
tod för att värdera olika nyttor och kostnader mot varandra – som utgår från att 
det mesta kan värderas i pengar. Det som inte går att räkna på får heller inte plats 
i modellen. Dessutom värderas nytta och kostnader för framtida generationer 
lägre än nytta och kostnader för nuvarande generationer. Det går stick i stäv med 
klimatlagen som slår fast att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete 
som ”bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer 
mot skadliga effekter av klimatförändring”.

Värderingen av restider i kalkylerna behöver också uppdateras. När Trafikver-
ket ska räkna på om ett projekt är lönsamt eller inte görs en uppskattning av 
vinsten av att en resa går snabbare. Snabbare restid med bil antas vara mer värt 
än snabbare restid med tåg - eftersom man kan jobba på tåget och det inte är 
förlorad arbetstid på samma sätt.54 Det som alltså är tågets fördel (utöver klimat 
och miljö) blir alltså dess nackdel i kalkylerna. Och vägprojekten får en gräddfil. I 
Frankrike gör man tvärtom – där värderas minskad restid på tåg högre än mins-
kad restid med bil.  
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Så bromsar staten
Nya superbusslinjer i Skåne blev inte av 
Region Skåne har drivit på för nya så kallade superbusslinjer på det statliga vägnätet i Skåne för att öka framkomligheten 
för kollektivtrafiken. Trafikverket avfärdade förslaget eftersom det skulle påverka ”framkomligheten” som då helt utgår från 
ett bilperspektiv.55 

Gamla E4 i Sundsvall - stadsgata eller trafikled? 
I samband med ombyggnad av gamla E4:an i Sundsvall (väg 562) har det pågått diskussioner mellan kommunen och 
Trafikverket kring utformningen av vägen. Kommunen har redan från börjat varit tydlig med att den generellt planerar för 
att förbättra förutsättningarna för gående, cyklister och kollektivtrafikanter samt i viss mån minska bilresandet, och att 
förtätning är en del i att minska transporter.56 Kommunen har därför förespråkat att göra om vägen till stadsgata i stället för 
trafikled, delvis för att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik högre än idag.  
Trafikverket har under processen förordat förslag och en dimensionering som tar hänsyn till nuvarande och prognostisera-
de trafikmängder, medan kommunen arbetat för att anpassa vägen utifrån en omställning av transportsystemet.

Backaplan i Göteborg och Lundbyleden 
Vid Backaplan i Göteborg pågår ett arbete för att omvandla det befintliga området som till stor del består av handelsplatser 
och asfalterade ytor till “en attraktiv  tätbebyggd blandstad”. Backaplan ska bli Hisingens centrum och omvandlingen ska 
pågå under tjugo års tid. Kommunens nedbrytning av Göteborgs Stads trafikstrategi visar att andelen bilresor till, från och 
inom Backaplan kan utgöra maximalt 15 % av det totala antalet personresor i framtiden.57 I anslutning till Backaplan ligger 
den tungt trafikerade Lundbyleden som är en statlig väg. Där har Trafikverket ansvar för utformningen och myndigheten 
räknar med att vägtrafiken ska öka. I åtgärdsvalsstudien för Lundbyleden pekas denna målkonflikt ut:  

”Målkonflikt 2: Ökad andel hållbara transporter – planerad utökad kapacitet för vägtrafik
De effektmål vilka anges i Göteborgs Stads trafikstrategi innebär både en minskad resandeandel med bil samt att den fak-
tiska mängden resor med bil ska minska till 2035. Samtidigt byggs och planeras ett flertal infrastrukturprojekt i Göteborg 
vilka syftar till att utöka kapaciteten på det statliga vägnätet.” 58

Kommunen planerar alltså för en minskad bilism medan Trafikverket planerar för att den ska öka. Detta begränsar kom-
munens handlingsutrymme. Istället borde Trafikverket ha i uppdrag att stötta kommuner som vill gå före och ställa om till 
ett mindre bilberoende. 

Ullevigatan i Göteborg och Trafikverkets överklagande 
Göteborgs kommun detaljplan för Ullevigatan innebär i korthet ett antal kontorsbyggnader i redan exploaterat område, och 
en användning av befintlig vägstruktur – dvs. ingen ny kapacitet för biltrafiken.59 Trafikverket gjorde en annan bedömning 
och överklagade beslutet bland annat med motivet att de ansåg att riksintresset för kommunikationer var hotat, och att det 
saknades “adekvat tillfartsmöjlighet när trafiken till och från området medför totalstopp och olycksrisker i det omgivande 
trafiksystemet inklusive statens trafikled E6.” 60  
Detta är exempel på hur den nationella myndigheten gör en helt annan bedömning av trafiksituationen som till och med 
innebär att man överklagar hela projektet. Dock dömde domstolen till kommunens fördel, vilket också förändrat spelpla-
nen mellan kommunen och staten. 

E4 genom Jönköping 
I arbetet med hur E4:an genom Jönköping ska utvecklas har kommunen och Trafikverket haft olika syn på process och 
utformning. Kommunen vill minska barriäreffekterna av vägen medan Trafikverket har fokuserat på att minska störningar 
för vägtrafiken. Trots en god dialog har de åtgärder som handlar om minskade transportbehov eller effektivare användning 
av infrastrukturen (så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder), blivit upp till kommunen att ta ansvar för. Kommunen har dragit 
slutsatsen att det skulle behövas en del förändringar; både kommuner och Trafikverket behöver få tydligare ansvar att 
utföra steg 1- och steg 2-åtgärder och den ekonomiska ansvaret behöver delas mellan båda parter. Det behöver också bli 
tydligare att steg 1- och steg 2-åtgärder ska göras först och utvärderas - innan det blir tal om att bygga om eller bygga nytt.61 
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Allt till alla Att satsa på alla transportslag samtidigt är en vanlig strategi i transportpolitiken. 
Problemet är att de olika transportslagen - bilen, cykel och kollektivtrafiken - på-
verkas av varandra olika mycket. Cykeln påverkas mest av andra transportslag 
och bilen minst. 

Det innebär att så länge vi fortsätter att satsa på bilismen kommer det vara 
svårt för cyklingen att öka i någon större omfattning. Och om vi satsar enbart på 
kollektivtrafik, cykel och gång kommer ändå inte bilismen minska i någon större 
omfattning. Allt till alla blir en lose-lose för klimatet och miljön. Dessa samband 
sammanfattas av forskaren Frédéric Héran: 

1.  Cykeln är det transportslag som är mest påverkat av andra transportslag. 
Om biltrafiken ökar eller minskar är det alltid cykeln som påverkas mest. Det 
som påverkar cykeltrafiken mest är alltså inte att förbättra möjligheterna att 
cykla, utan att begränsa biltrafiken.  

2. Kollektivtrafiken påverkas näst mest, eftersom den lätt konkurreras ut av 
individuella transportmedel som går dörr till dörr.  

3. Mopeder och motorcyklar påverkas i tredje hand. 

4. Slutligen är bilen den som påverkas minst, på grund av sin generella pre-
standa - hastighet, säkerhet och komfort. 

5. Fotgängarna är i en särskild situation eftersom gång påverkas av små skift-
ningar som för andra transportslag knappt är relevanta och för att många 
fotgängare inte har något annat alternativ. På så vis påverkas fotgängarna 
främst av konkurrens från cykeln, i andra hand av kollektivtrafiken och slutli-
gen mopeden/motorcykeln och bilen. 

Dessa samband förklarar varför politik som syftar till att minska biltrafiken är så 
effektiv och varför enbart satsningar på kollektivtrafik och cykel har begränsad 
påverkan.62 Målet, enligt Héran, bör därför vara att utveckla en transportpoli-
tik som syftar till att minska biltrafiken och att uppmuntra alternativ. Att göra 
motsatsen – att driva en politik som gynnar alla transportslag– är ineffektivt och 
kostsamt. Genom att försöka få biltrafiken att flyta minskar inte biltrafiken, utan 
avskräcker användandet av cykel och till viss del även fotgängarna, som båda 
påverkas av osäkerhet i trafiken. En sådan strategi ger heller inte tillräckligt 
utrymme för kollektivtrafiken.

Transportplanering har också sociala dimensioner. Det finns forskning som visar 
att de med större makt och inflytande gynnas mer av dagens transportsystem, 
och drabbas mindre av dess negativa sidor.63 Unga, gamla och kvinnor har i lägre 
utsträckning tillgång till bil. Ändå utgår Trafikverket från en planering som ganska 
aningslöst ska bidra till alla, utan att problematisera kring vad alla innebär. Alla 
kan också vara de framtida generationer som också kommer att leva med de 
investeringar som görs idag. 

Karin Winter, som är doktor i urbana och regionala studier, konstaterar att tanken 
om en planering för alla bygger på att transportsystemet uppfattas som en 
neutral teknisk anläggning som fungerar för alla sorters transporter - men inget 
transportmedel är neutralt.64 Dagens konsumtionssamhälle i högsta grad bero-
ende av transporter, med långtgående konsekvenser i både tid och rum. Winter 
sammanfattar det med: ”Dagens transportsystem servar dagens samhälle, där 
klimatförstörande livsstilar är bekväma.”   
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På samma sätt som staten på 1950- och 1960-talen var pådrivande i att skapa 
normer och regler för bilsamhället behöver nu dessa omskapas för den tid vi le-
ver i nu, med värderingar från vår egen tid och med sikte på framtida generatio-
ner. Den nationella politiken behöver ta ett övergripande ansvar. Frusen ideologi 
från bilsamhället behöver tinas och stöpas om efter framtidens utmaningar. 

Politiken - med riksdag och regering i spetsen - har ett övergripande ansvar att 
peka ut riktningen. Idag är ofta direktiven till Trafikverket otydliga vilket öppnar för 
olika tolkningar. Det behövs resurser till rätt saker, till exempel behöver det även 
vara möjligt för kommuner och regioner att få statliga medel för åtgärder som 
påverkar transportbeteende, och inte enbart till investeringar i ny infrastruktur. 

Trafikverket behöver ta ansvar för att påpeka eventuella hinder för omställningen 
till politiken och ta egna initiativ för en målstyrd planering som leder till minskad 
bilism. 

Enligt Trafikverkets analyser är potentialen för minskad trafik med personbil stor, 
framför allt i städer,65 i storleksordningen upp till 20 procent till 2030. För landet 
som helhet innebär det samma nivå på trafikarbetet för personbil som i slutet 
av 1990-talet. Myndigheten anger också att det är troligt att tillgängligheten ökar 
med en sådan strategi – delvis eftersom hushåll utan bil skulle få ökad tillgänglig-
het. Det har också ekonomiska fördelar i och med att priset på drivmedel stiger.

Styr mot minskad vägtrafik
För att den nationella transportplaneringen ska styra på ett tydligt sätt mot 
minskad biltrafik behöver miljö- och klimatmålen vara styrande i den nationell 
transportplaneringen. Ett nationellt mål för minskad vägtrafik behöver tas fram. 
Även Klimatpolitiska rådet har lyft fram behovet av en målstyrd planering istället 

Politiska förslag 
för minskad 
bilism

Åtgärd Potential 2030 Potential 2050

Hållbar stadsplanering inkl satsningar på cykel 
och gång

-10 -20

Förbättrad kollektivtrafik (fördubbling) -8 -12

Trafikledning och trafikinformation -0,3 -0,3

Bilpooler och biluthyrning -3   -5

E-handel -3 -5

Resfritt -4 -6

Trängselskatt -3 -6

Lägre skyltad hastighet -3 -3

Totalt minskad trafiktillväxt -30 -45

Trafikförändring personbil jämfört med 2010 -10 till -20 -20

Tabell 1. Möjligheter till minskning av trafiktillväxten för personbil 2030 och 2050 

Källa: Trafikverket 2016
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för en som bygger på prognoser. Trafikverket behöver också börja titta mer sys-
tematiskt på kombinationer av åtgärder som tillsammans leder till en minskad 
biltrafik.  Till att börja med behöver det etappmål för ökad andel kollektivtrafik, 
cykel och gång som nu ligger inom ramen för miljömålssystemet bli styrande för 
hela transportplaneringen. Det behöver också göras tydligt att Trafikverket har 
ett ansvar att finansiera åtgärder som leder till minskat transportbehov och mer 
effektiv användning av befintlig infrastruktur, det vill säga steg 1 och steg 2 i den 
så kallade fyrstegsprincipen.  

För att biltrafiken i städer runtom i landet ska minska krävs att den nationella 
politiken ger signaler och incitament som leder i den riktningen. Tyvärr är det 
inte fallet idag. Det finns visserligen möjlighet för städer att söka pengar från de 
så kallade stadsmiljöavtalen, men kraven på motprestationer är svaga och det 
finns ingen tydlig styrning mot minskad bilism. Regeringen gör samtidigt också 
stora investeringar som ökar biltrafiken. 

Stadsmiljöavtalen skulle både behöva få mer muskler och större budget, samt 
kombineras med ett krav från staten på minskad bilism för att få erhålla bidrag 
till en investering. Detta i likhet med de så kallade byavtalen i Norge, där en 
nyckel till framgång också är att staten och kommunen kommer överens om ett 
mål för den framtida trafikutvecklingen - i Norges fall nolltillväxt för biltrafiken, 
och att all framtida trafikökning ska göras med gång, cykel eller kollektivtrafik. 
En sådan process skulle bidra till att lösa många av de konflikter som finns idag 
mellan staten och städer som har mål om begränsad biltrafik. 

Helt central är också att Trafikverkets samhällsekonomiska analysmetod ersätts 
med en modell som styr mot klimat- och miljömål. I Trafikverkets nuvarande 
modell värderas restidsvinster högt särskilt för dem i bil och restidsvinster blir 
styrande för hela transportplaneringen.

Granska och omvärdera vägprojekt som inte påbörjats 
Än idag pågår både byggande av och planering för storskaliga vägsatsningar i 
våra större städer. Alla statens resurser behöver gå till satsningar som bidrar till 
klimatmålen, inte motverkar dem. Den så kallade klimaträttsutredningen kon-
staterar: ”Om redan beslutade objekt eller projekt finns kvar trots att de motver-
kar eller inte ligger i linje med de transportpolitiska målen inklusive klimatmålet 
kommer måluppfyllelsen att försvåras”.66 

Utredningen föreslår därför att även tidigare beslutade objekt i den nationella 
planen ska utvärderas utifrån de transportpolitiska målen. Klimatpolitiska rådet 
är inne på samma linje.67 En annan självklarhet är att samtliga investeringar i 
planen behöver leda till hållbart resande, inte bara de som finansieras via stads-
miljöavtalen. 

Mot bakgrund av detta behöver samtliga vägprojekt i den nationella transport-
planen som inte börjat byggas granskas och vid behov revideras utifrån klimat 
och miljö. Det är positivt att en övervägande del av pengarna i den nya planen 
går till järnväg – men det räcker inte. Det behövs åtgärder som begränsar bilis-
men, det räcker inte med satsningar på kollektivtrafik och cykel.
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Revidera bromsande lagstiftning
Gamla regelverk och lagstiftning som fortfarande har bilen som norm bromsar 
en omställning. De behöver revideras så att de i stället tydligt styr mot kollektiv-
trafik, cykel och på andra sätt mot ett mer bilfritt samhälle. Det gäller till exempel 
parkeringslagstiftningen. Fokus behöver vara på energieffektivitet och mobilitet, 
i stället för parkering.68 Även parkeringar i anslutning till befintlig bebyggelse 
behöver omfattas - det räcker inte att bara ha låga p-tal i ny bebyggelse. Ett sätt 
är att i anslutning till ny bebyggelse också inkludera befintlig bebyggelse - så att 
kommunen får ansvar att ta ett helhetsgrepp om parkeringssituationen. Även 
väglagen skulle behöva revideras så att en cykelväg får likvärdig status med en 
bilväg. 

Det handlar också om instruktionen till Trafikverket där regeringen behöver 
tydliggöra att myndigheten även har ett ansvar för gång- och cykeltrafik. Idag 
har Trafikverket inget sådant ansvar vilket innebär att det heller inte finns någon 
nationell aktör ens med information om cykelinfrastruktur i hela landet. Även Kli-
matpolitiska rådet anser att regelverk och processer för samhällsplanering som 
minskar bilberoendet behöver stärkas.69
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