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Abstract 

 

Stefanicki, Monika (2010) Massbilism – Människans frihet eller egoism: 

En analys av bilanvändningens konsekvenser [Car dependency – Man's freedom or self-

interest: An analysis on the impact of car use] 

 

C-uppsats 15 poäng, Samhällsplanerarprogrammet 

Handledare: Sofia Cele 

Språk: Svenska 

 

 

 
KORTFATTAD SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte är att analysera de konsekvenser som bilanvändningen medför idag, med 

koncentration på Stockholms innerstad. Frågeställningarna behandlar problematiken i 

planeringen, vilka möjligheter det finns och vilka åtgärder som planeras och genomförs idag 

för miljövänligare bilanvändning. Uppsatsens underlag har utgångspunkten i forskning och 

olika planeringsarbeten samt en kvalitativ studie. Intervjuer har genomförts med 

Stadsbyggnadskontoret, Naturvårdsverket, Trivector Traffic och Miljöförvaltningen. 

Materialet härstammar från Sverige, England, Australien, USA, Canada och Lettland samt 

SCAFT och flera statliga verk. Resultatet av studien är att konsekvenserna för 

bilanvändningen är betydande för miljön samtidigt som det krävs en planering som 

tillfredställer den växande befolkningen i Stockholm. Stockholm arbetar aktivt med åtgärder 

för att förebygga utsläppen från bilen men forskningen i min uppsats visar att alla åtgärder 

kanske inte räcker när det kommer till mötet mellan människans behov och stadsplaneringen 

för miljön. Det finns en komplexitet mellan planeringens praktik och de val människor gör i 

sina vardagsliv. 

 

 

    Nyckelord: miljö, bilism, stadsplanering, urban sprawl, infrastruktur, inducerad trafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

 

 

FÖRORD 
Nu när min C-uppsats är färdig vill jag passa på att framföra ett hjärtligt tack till de personer 

som har hjälpt mig och engagerat sig under mödans gång. Jag vill tacka 

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, Miljöförvaltningen i Stockholm, Trivector Traffic, 
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haft så roligt och jobbigt på samma gång som när jag har skrivit denna uppsats, den har lett 

mig in på spår och tankar som jag kommer ha med mig till vidare förfogan för nyttjande i 

arbetslivet. 
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1. INLEDNING 

1.1 ÄR DET MODERNA STADSLIVET OMÖJLIGT UTAN BIL? 

På mindre än hundra år har bilens betydelse gått från frihet och rörlighet för människan till en 

komplexitet i det moderna samhället. Idag betraktas bilen som en vardaglighet samtidigt som 

miljön sätter normer för bilanvändandet. Bilens utveckling har erbjudit människor mer 

rörelsefrihet och förändrat samhällets struktur på ett sätt som gjort att behovet av bil 

ytterligare har ökat. Skolor, arbeten, service och handel har flyttat längre bort från innerstaden 

vilket ger en anledning till att fler reser längre sträckor. Komplexiteten i det moderna 

samhället har blivit ett svårt samspel mellan människans behov och effekterna på miljön när 

det kommer till bilanvändningen. I det moderna stadslivet är bilen ett inslag i vår livsstil.  

 

Bakgrunden till mitt ämne är hur bilens utveckling har påverkat samhället och hur bilens 

värde ter sig i samhället. Samtidigt som Stockholms stad växer planeras det för miljövänligare 

bilanvändning med tanke på de miljöhot världen står inför idag (Delling 2009). Bilen har en 

historia som började med positiv frihet, rörlighet och nytta för individen till negativ frihet, 

rörlighet och nytta för individen, det vill säga negativ ur miljösynpunkt. Idag är bilen en 

miljöolägenhet och den nuvarande trafiksituationen gör att planeringen måste anpassas till den 

klimatförändringen som råder. Bilens användning måste utredas för att kunna uppnå resultat 

för en miljövänligare bilism, ett nytt inre värde i den urbana livsstilen måste moderniseras, 

människor bör ändra tankemönster gällande vanor till bilen. De dominerande principerna för 

ett bilsamhälle kommer till frågan om det moderna stadslivet ens är möjligt utan bil eller en 

minskning av bilismen. Det livsmönster gällande bilen som finns idag är ett resultat av en 

lång historia av samhällets strukturer och dess avspegling i vägnät, stadsplanering och 

markanvändning. Det växande problemet med en ökad bilism gör att miljön påverkas kraftigt 

av bilens utsläpp och det krävs en förändring. Vägtrafikens påverkan på miljön har vuxit sig 

så pass stor att det krävs en förändring för att minska på koldioxidutsläppen (Naturvårdsverket 

2008). Frågan är om det räcker att bara producera miljövänliga alternativ till bilen eller om 

folk även måste börja använda bilen i mindre utsträckning om det ska ske en miljöförändring? 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med min uppsats är att analysera de konsekvenser bilanvändningen medför idag och 

hur konsekvenserna hanteras, med koncentration på Stockholms innerstad. Utgångspunkten i 

uppsatsen har varit nationell och internationell forskning samt olika planeringsarbeten med 

mer och kompletterande material från intervjuer där jag valt att besvara frågeställningarna:  

 

 Vilka hinder och vilken problematik finns det i planeringen för en minskad 

bilanvändning? 

 Vad är möjligheterna och vad görs idag för att åstadkomma en miljövänligare 

bilanvändning? 

 

Genom analysering av problemen och möjligheterna för en miljövänligare bilism har jag haft 

förhoppningen om att få en djupare kunskap inom ämnet och ta del av planeringen som är 

aktuell idag. Jag vill med min uppsats visa hur situationen med bilanvändningen är i 

Stockholm.  

1.3 METOD  

Vart finns kunskapen? Mellan raderna skulle jag svara. Egna värderingar hos forskaren har 

redan sina grunder när ämnet utses. Min studie bygger på intervjuer, forskningsartiklar, 

rapporter, avhandlingar, kurslitteratur, utlåtanden, utredningar, statliga verk med mer. 

Eftersom egna värderingar och intresse kan avspegla sig hos intervjupersonerna och i insamlat 

material finns en risk att någonstans i materialinsamlingen finns osäkerheten om källans 

tillförlitlighet. Jag anser dock att studien har en hög trovärdighet eftersom materialet är olika 

utredningar, författare som har ett välbekant namn, statliga verk, högt uppsatta personer i 

mina intervjuer och mer därtill. Intervjupersonerna anser jag vara tillförlitliga på grund av 

deras positioner och välutbildade bakgrunder. Användning av primärkällor har varit högt 

rankat i min studie. De fakta som har inhämtats genom litteraturstudier har valts för att 

innefatta diverse teorier, olika lösningar och metoder för framtida minskning och miljövänlig 

biltrafik. Utgångspunkten i studien har varit intervjuer, stor inläsning av litteratur inom 

trafikfrågor och miljöplanering, vidare har material från Stadsbyggnadskontoret, enheten för 

Stadsmiljö, Miljöförvaltningen, Naturvårdsverket, Trivector Traffic samt relevanta källor från 

nätet varit mycket väsentliga. Det unika med studien har varit intervjuerna för att få underlag 

till dagens svårigheter, konsekvenser och åtgärder med bilanvändningen. För att läsaren ska få 

förståelse för problemetiken i ämnet, inleds uppsatsen med en bakgrund för bilsamhällets 

historia. Vidare därifrån leder den in på problematiken med dagens bilsamhälle och värde för 

att sedan knyta samman det med de möjligheter, åtgärder och visioner som finns idag. Jag har 

analyserat den diskussion som idag är aktuell om bilanvändningen i Stockholm. Jag har på ett 

övergripande sätt skildrat den utveckling som skett och sker inom biltrafikplaneringen för att 

skapa en förståelse om varför bilen har haft och har så stor betydelse för samhället och varför 

det krävs en miljövänligare och minskad bilanvändning. Jag deltagit i en Workshop från 

Trafikkontoret för att ta del av visioner, nya idéer och ny kunskap inom trafikplanering till 

min uppsats. Eftersom Trafikkontoret har fått i uppgift att ta fram en Trafikstrategi till 2030 

anordnade de detta möte för de som ville vara med och påverka. Jag har i min studie varit 

inspirerad av ett hermeneutiskt angreppssätt för att analysera de resultat jag fått fram i 

intervjuerna. Hermeneutiken bygger på förståelse och tolkning av människors upplevelser, 

berättelser, empiriska och logiska studier (Thurén, 2007). Det finns fyra huvudmoment i 

hermeneutiken, dessa är tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Tolkning betyder 

översättning som förmedling av innebörder och betydelser, förståelse betyder insikt som 
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inträffar när lösningen finns på ett föremåls eller människas gåta, förförståelse är grunden till 

att kunna förstå det som bygger på lärdomar och erfarenheter och även tidigare upplevelser 

och känslor. Definitionen av hermeneutiken är ”Tolkningens och förståelsens teori och 

praktik i olika mänskliga sammanhang: religiösa såväl som sekulariserade, vetenskapliga 

såväl vardagliga” (Gustavsson 2004). 

 

1.3.1 UNDERSÖKNINGSMETOD – KVALITATIVA INTERVJUER 

Jag har valt att göra en intervjustudie med kvalitativ intervju som metod för att ta reda på hur 

olika instanser förhåller sig till frågan om minskad bilanvändning. Intervjuerna har varit med 

Naturvårdsverket, Trivector traffic, Miljöförvaltningen, enheten för Stadsmiljö på 

Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret. För att få ta del av intervjupersonens 

individuella uppfattning beskriver Kvale i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), 

att den kvalitativa metoden syftar till att studera de subjektiva uppfattningar och 

föreställningar som människor kan ha om ett visst ämne (Kvale 1997). 

Med kvalitativ undersökning har jag syftat till att försöka ta reda på hur arbetet i Stockholm 

sker gällande miljövänligare bilanvändning. När intervjuerna har ägt rum har jag tagit reda på 

intervjupersonerna åsikter, synsätt och inställning kring biltrafiken idag. Studien redovisar de 

frågeställningar och resultat som har kommit fram genom intervjuerna.  

 

Jag tog kontakt med Kerstin Gustavsson på Vägverket Region Stockholm för att få inspiration 

i början av min uppsats och fick där med tips om olika kontakter för mitt uppsatsarbete. 

Genom telefon- och mailkontakt bestämdes mötesplatser för intervjuerna. Fyra av 

intervjuerna ägde rum på respektive intervjupersoners kontor och en intervju tillfogades per 

telefon, samtliga genomfördes under perioden 2010-04-08 till 2010-05-06. Intervjuerna på 

respektive mötesplatser varade mellan en halv timme till en timme och spelades in, 

telefonintervjun spelades inte in eftersom det fanns möjlighet att anteckna. Fördelen med att 

spela in är att man inte missar något som sägs, nackdelen kan vara att respondenten beter sig 

onaturligt (Gustavsson 2004). Efter ett godkännande av intervjupersonerna spelades 

intervjuerna in med min mobiltelefon för att inte missa några detaljer och för att kunna lyssna 

på respondenten fullt ut. Informationen som skickats till samtliga respondenter har innehålligt 

syfte med studien, frivilligt deltagande och vem jag är.  

 

De personer som intervjuades var: 

 

 Eric Tedesjö- Stockholms stadsbyggnadskontor, Planavdelningen, strategiska 

sektionen 

 Gunnar Söderholm - chef för Miljöförvaltningen i Stockholms stad 

 Joanna Dickinson - Transportanalytiker, civilingenjör, Trivector Traffic AB 

 Per Enarsson - chef för enheten Stadsmiljö på Miljöförvaltningen  

 Sven Hunhammar - Enheten för transport och energi, Naturvårdsverket 

 

Samtliga intervjupersoner som har blivit inspelade har godkänt att bli inspelade och att 

materialet kommer redovisas i uppsatsen. För att få en så bra heltäckande bild utarbetades en 

intervjuguide som innehöll de frågor som var mest relevanta för min studie. Jag ställde öppna 

frågor för att intervjupersonen skulle kunna samtala fritt om ämnet. Detta ledde till 

uppföljningsfrågor från min sida som en efterföljare på deras svar. Det material som är 

inspelat har jag noggrant lyssnat igenom och skrivit ner. Det som har varit orrelevant för min 

studie har jag inte tagit med.  
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Intervjupersonerna har jag vid citering valt att inte skriva namn på för att det är uttalanden 

som är offentliga för deras arbetsplats ändå. Noggrannheten i källorna gör det möjligt för 

andra att vidare utforska mitt material som är relevant för studien. En heltäckande studie 

kräver mer tid, det vill säga att mitt ämne är väldigt omfattande och skulle kunna analyseras 

djupare med en större tidsram. Studien kan ses som en delanalys av detta komplexa problem 

där jag lyfter fram problem och åtgärder och nya funderingar kring bilismen.  

       

1.4 KÄLLKRITIK 

I förhållande till mitt syfte har jag gjort ett urval gällande mina kvalitativa intervjuer. 

Eftersom det är jag som har valt att kontakta dessa i förhoppning på svar till min uppsats kan 

det vara svårt att veta om det är de mest insatta personerna i ämnet som finns i Stockholm. 

Dock har jag fått bra svar på mina frågor så jag är mycket nöjd. Jag är medveten om att 

information som uppkommer eller inte uppkommer i en intervju kan vara medvetet vriden åt 

det håll respondenten önskar. Det betyder att om respondenten inte vill berätta om till 

exempel negativa aspekter om ett ämne kan denne låta bli och bara berätta det positiva och 

tvärt om. Eftersom olika personer har olika uppfattning kan samma sak ha olika tolkningar 

och tankesätt men med tanke på att mina intervjupersoner är offentliga personer med stor 

kunskap inom ämnet är det en mycket bra källa i studien. Min begränsning i val av 

intervjupersoner har varit att inte intervjua politiker för att hålla mig till mer sakkunniga 

personer. Genom att inte intervjua politiker till uppsatsen tappar jag den politiska 

dimensionen i min fråga. Jag är medveten om att studien kunde sett annorlunda ut om 

intervjuer hade skett med politiker. Detta är ett medvetet val eftersom fokuseringen har varit 

att analysera hur tjänstemän praktiskt arbetar med att hantera problematiken kring 

bilanvändandet. 

De dokument och utredningar jag har analyserat och använt mig av har jag försökt hitta de 

allra senaste och mest nutida för att informationen inte ska vara gammal. Forskningen i min 

studie är mycket relevant till min analys eftersom den visar planeringsrelevanta konsekvenser 

gällande bilen, dock har jag fokuserat mycket på forskning kring vägplanering och utifrån det 

beskrivit problematiken i bilanvändningen. Jag har valt att beskriva konsekvenserna av 

bilanvändningen vilket gör att min studie blir ganska bred och alla aspekter kan inte tas med 

så som till exempel bilolyckor, påverkan på handel med mera. Jag har försökt tagit med det 

som jag tycker är mest relevant och vilka konsekvenser som är mest betydande. 

1.5 AVGRÄNSNING 

Bilens påverkan på miljön och konsekvenser av bilens användning i sig är ett enormt stort 

ämne. I min studie har jag valt att inte gräva ner mig till minsta detalj gällande bilsamhället, 

och har främst koncentrerat mig på att studera hur Stockholm arbetar för att minska negativ 

påverkan av bilanvändning. I studien förekommer andra transportmedel som jag nämnt i olika 

sammanhang för att läsaren ska få en bra förståelse till varför en minskning av bilismen bör 

ske, dock går jag inte in med en fördjupad diskussion om varje transportmedel. Studien 

framhäver problematiken i att använda bilen och miljöproblemet som orsakas av utsläppen. 

Med detta som bakgrund har min studie avgränsats till Stockholms stad och fokusering på 

främst privatbilism och inte annan trafik, som till exempel godstrafik och sjuktransporter med 

mera, vilket kan ha betydelse för mitt resultat i den bemärkelsen att dessa fordon också tar 

plats och bidrar till utsläpp i naturen. Jag har även valt att inte ta med alla 16 miljömål utan 

bara det som är mest relevant för min studie. 
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2. BILENS HISTORISKA FÖRKLARING 

2.1 MASSBILISMENS KOM FÖR ATT STANNA? 

 

Första bilen syntes 1897 på Stockholms gator, Surhammarbilen, byggd av Gustaf Eriksson 

(Tekniska museet 2009).  

 

 
 

Figur 1, Första bilen i Sverige. Gustaf Eriksons åkvagn. Bromsen är ännu inte monterad 

(Tekniska museet 2009). 

 

Bilens framgång under 1900-talet klassades som en framstormande kraft. Alla ville 

plötsligt ha en bil och tack vare Sveriges ekonomiska tillväxt fanns möjligheterna till att 

kunna skaffa bil (Lundin 2008). Till en början var bilismen en lyxvara och användningen 

av bilen som transportmedel var inte lika aktuell som användningen av bilen för 

uppvisning och olika tävlingar, bilägaren såg bilen som ett tecken på välstånd och 

framgång. Grupper med inflytande förde fram bilen som en nyttighet och modernitet 

(Hagman 2000). När andra världskriget bröt ut år 1939 fanns det ungefär 180 000 

personbilar vilket är 28 bilar per 1000 invånare. År 1950 uppnådde Sverige Europas 

högsta biltäthet med en femdubbling av personbilar från 252 000 till 1 193 900 bilar. I 

Stockholms generalplan 1952 var en av de viktigaste målsättningarna att begränsa restiden 

så att den inte skulle överstiga 45 minuter från dörr till dörr från de längst bort belägna 

förortsområdena (Generalplan för Stockholm 1952). Bilen var inte längre en klassfråga, 

den uppfattades som frihet och en modernitet som svepte över samhället (Lundin 2008). 

Som en följd av den växande bilismen anpassades samhällets infrastruktur allt mer till 

bilisterna vilket resulterade i att miljön fick sig en omvandling. Bilismen utvecklades 

gradvis, liksom samhället och kulturen. Personbilarna trängde undan och försvårade för 

andra trafikkategorier, såsom buss, lastbilar och cyklar (Tengström 1991). Det var i USA 

som bilismen blev en massrörelse och utvecklingen tog ledning. Nya produktionsmetoder 

utvecklades vilket var en förutsättning för bilismens spridning till en bredare befolkning. I 

takt med att antalet bilar växte bidrog bilismen till att skapa nya avstånd genom att 

upplösa det koncentrerade boendet i städerna.  
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Detta ledde till utspridd bebyggelse i förorter (urban sprawl) och en funktionsuppdelning i 

städerna. Bilismen innebar nät av trafikleder och stora utrymmen för parkeringar. En 

trafikseparering gjorde att gående och bilister inte skulle mötas. Resultatet av detta var att det 

var svårt att bygga en tät stad och staden byggdes istället ut med nya områden som var 

separerade från varandra (Vägverket och Banverket 2009). Planeringen förväntades anpassa 

sig till en enorm trafiktillväxt. Det var en stadsbyggnadstrend som ville ge ljus och luft åt 

medborgarna i jämförelse med den trånga staden (Vägverket och Banverket 2009).  

 

I Sverige fokuserade trafikplaneringen SCAFT (Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen för 

forskning om trafikflöde 1961-1967) på att skapa hög framkomplighet för bilismen. 

Planeringen handlade om att bygga för snabbare, fler transporter och ett bra trafikflöde på 

vägarna. Poängen var separering av trafik, arbete, boende och service (SCAFT 1968). I USA 

introducerade Henry Ford till det stora genombrottet inom bilindustrin som blev avgörande 

för framväxten av det amerikanska bilburna konsumtionssamhället. ”Everyone should afford a 

Ford” blev slogan i företaget för massproduktionen av bilar. Kraven var att bilen var 

tillräckligt billig och att det fanns folk som hade pengar som skulle köpa de senare. Fordismen 

kallades eran och skapade en stor marknad, men konceptet behövde vidareutvecklas för att 

hålla sig vid liv. T-forden gav aldrig någon status eftersom bilarbetarna som Ford gett högre 

löner och skapat bilköpare föredrog andra bilmärken. Tillslut minskade bilförsäljningen av T-

forden och fick sitt slut (Tengström 1991). Bilförsäljningen tog fart på annat håll och USA 

utvecklade familjebilen. Bilen blev som ett andra boende på hjul där familjen kunde umgås 

under semester och utflykter. Detta krävde förbättring utav vägnätet vilket styrde mot 

byggandet av de första motorvägarna. I städerna byggdes genomfartleder och 

parkeringsplatser, ett exempel från Stockholm är Essingeleden som byggdes för 80 000 

fordon per dygn. Idag passerar dubbelt så många, 160 000 fordon per dygn (Hildén 2008). 

Fler och fler människor började använda bilen för resor till och från arbetet och där med 

ökade förutsättningarna för att separera arbete och fritid. Den kraftiga expansionen hade 

naturligtvis sin baksida. Med ökad bilism kom miljöproblemen. Dålig luft, olyckor, trängsel 

och buller blev konsekvenser som vi fortfarande ser idag (Hagman 2000). Strategin för 

Stockholms tillväxt var förorterna längst tunnelbanan. Det fanns en ambition att utforma goda 

livsmiljöer. Man ville åstadkomma mer produktiv trafikseparering, förkorta gångavstånden 

och mer livfulla stadsmiljöer för en bättre funktionsblandning av service, handel och 

verksamheter. Trafiksepareringen innebar att bostadsområdena fördelades i grupper vid 

centrala grönområden, där ingen biltrafik var tillåten (Stockholms länsstyrelse 2004).  

 

2.2 KONSEKVENSER AV URBAN SPRAWL 

Sedan början av 1900-talet har Stockholm expanderat. Utveckling av många svenska städer 

har i planeringen kallats "bygga staden inåt". Från 1980-talet och 1990-talet har uttrycket 

"stadsmässigt byggande" används som tonvikt att det finns en ambition att bygga tätare för att 

stödja urban livsstil. Den viktigaste strategin i Stockholm 1999 var att spara gröna platser, och 

de flesta områdena har nu byggts, till exempel Hammarby Sjöstad och Liljeholmen. Dock har 

de fått kritik för att vara för täta och inte barnvänliga (Ståhle 2008). 
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”Hammarby sjöstad är egentligen ett exempel på hur samhällplaneringen inte riktigt gick som 

den skulle. Man trodde att hit skulle äldre flyttade vuxna barn inte ha bil och det blev massor 

av ungar och det skapade problem, mer skolor, dagis parkeringsplatser. Det blev en helt 

annan befolkning.”         (Miljöförvaltningen 2010:04) 

 

Forskning i London har visat att det är ineffektivt att öka möjligheterna till kollektivtrafik och 

kontrollera parkeringar om staden byggs runt vägnätet i utkanten av staden. Detta blir nästan 

en uppmuntran till att använda bilen eftersom det resulterar i att ny urbanisering utvecklas 

runt vägnät och där igenom ökar bilismen. På detta sätt blir bilen integrerad i människors liv 

och leder till att investerare och familjer letar efter boende baserat på tillgängligheten till 

vägar för trafik. Strävandet efter bilrörligheten vid bostadsområden är ett stort hinder för 

minskning av privatbilismen och detta blir också ett problem i utvecklingen av en tät stad som 

ökar rörligheten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Enligt Goodwin är användningen 

av bil en stor prioritet hos människan och en väldigt svår vana att bli av med (Goodwin 2008). 

 

Idag på 2000-talet har Stockholms stadsplanering nått ett läge där man inte längre kan 

undvika att bygga på grönområden genom att istället bygga på till exempel parkeringsplatser. 

Detta har lett till en ny planeringskoncentration för en ny utveckling i den urbana 

utformningen av gator, allmänna platser och parker (Ståhle 2008). Konsekvenserna av 

stadsutglesning har visat sig öka bilberoendet och reslängden, såväl som ökade utsläpp av 

luftföroreningar följs av ökad trafik, påverkas klimatet och människors hälsa. Långa avstånd 

resulterar även i ökade kostnader för samhället. Mindre trygghet och ökade avstånd och brist 

på tillgänglig kollektivtrafik gör att människor som bor i glesa områden väljer att ta bilen för 

att uträtta sina ärenden. Detta kopplas till bilberoendet, det blir en ond cirkel eftersom 

avstånden till funktionsblandade områden med handel, service, arbetsplatser och skola är mer 

utspridda. För att klara av vardagslivet blir bilen en nödvändighet (Svenska 

naturskyddsföreningen 2006). Istället för att en förtätning ska ske på gröna marker är det 

viktigt att den utförs på gamla industriområden eller övergivna parkeringsplatser. Ett större 

bilberoende blir konsekvenserna av en fortsatt spridning av bebyggelse (Urban sprawl) 

eftersom det blir svårare att livnära den med kollektivtrafik (miljöpartiets trafik och 

klimatpolitik 2009). 
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3. BILEN I DET MODERNA STADSLIVET 

3.1 BILENS BETYDELSE 

Bilen är idag blivit en viktig symbol för det moderna livet och har blivit en bärare av visionen 

för det moderna samhället. Moderniteten som vision har en förankring till det sociala och 

historiska (Sturesson 1998). Genom moderniseringsprocessen har världsbilden förändrats 

genom ekonomisk, teknisk och vetenskaplig utveckling. Moderniseringen uppdaterar 

förhållandet till det förflutna. Den ökade rörlighet som bilen och andra transportmedel 

erbjuder människor, bidrar till att de lokala sammanhangen får mindre betydelse. Rörlighet är 

inte bara en frihet, det leder även till rörelsetvång, anpassningen till bilen tvingar i princip 

människor att resa eftersom bostäder och arbete finns långt ifrån varandra. Bilarnas 

rörelsemöjligheter minskar eftersom konkurrensen om begränsat utrymme förekommer oftast 

i storstäder. Den stora trängseln i större städer visar att bilens funktion som transportmedel 

minskar, framkomligheten minskar och en ökad efterfrågan av parkeringsplatser blir aktuell 

som tar ännu mer plats (Sturesson 1998). De som använder bilen skiljer sig i två avseenden 

enligt Emin Tengström vid institutionen för Humanekologi: de är mer geografiskt rörliga och 

de är mer bundna till en typ av transportmedel. Genom att åka bil ökar snabbheten hos 

bilisterna, dock är bilisternas vinst ökad räckvidd, inte insparad tid. Resandet är förknippat 

med den fria tidens användning, då ingår rörlighet i de livsmönster som sammankopplas med 

hög standard (Tengström 1998). Enligt Torsten Malmberg har bilen blivit lösningen på ett 

urgammalt dilemma att både kunna röra sig fritt i rummet och samtidigt ha tillgång till det 

egna revirets trygghet (Malmberg 1983). Resan med bil kan vara mer än att förflytta sig 

snabbt och fritt mellan olika punkter. Den förväntas tillfredsställa andra behov som kan vara 

transportekonomi, tidsvinster eller möjlighet att förflytta sig till annars svåråtkomliga platser 

(Hagman & Tengström E 1991). Men det är inte säkert att man tjänar linjär tid på bilen, om 

man räknar in den tid som det tar att parkera, köra till bilprovning, verkstad, tanka den, 

reparation, vårda den, vänta i bilköer och för rött ljus (Berg 1996).  

 

3.2 SMÄRTGRÄNSEN ÄR NÅDD 

 Vid årsskiftet 2009/2010 fanns det 4,3 miljoner personbilar i Sverige (SIKA 2009). 

 

”Det stora problemet med massbilism i en storstad är trängsel, det går helt enkelt att inte 

få ihop en god framkomlighet med att allt för stor andel åker bil, det är fysiskt omöjligt. 

Även om det inte finns några direkta mål idag om att minska bilismen som så finns det 

ändå en strategi hur staden ska utvecklas. Staden växer befolkningsmässigt, vi blir fler 

och fler. Om vi nu ska växa med en miljon invånare bara i Stockholms stad 2030 då måste 

vi vara transporteffektiva. I det konceptet kan man inte hantera en alltför ökad bilism. Det 

bästa man kan göra för att biltrafiken ska fungera är att de flesta åker kollektivt och 

gärna i kombination med trängselskatt.”  

   (Stadsbyggnadskontoret 2010:04) 

 

Trafiksituationen idag har nått sin smärtgräns för utsläpp. Stockholms stad växer och 

samtidigt planeras det för miljövänligare biltrafik och alternativ till biltrafiken. I takt med att 

befolkningen växer väntas resandet öka med 35 procent till 2030 (Regeringen 2010). 

Stockholms region konkurrerar kraftigt med storstäder utanför landet om att attrahera 

utländska investerare och företag. Trafiksystemet är idag hårt belastat eftersom det inte har 

hängt med i regionens starka tillväxt. Vägnät och spårsystem är väldigt hårt utnyttjade och 
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situationen i Stockholm tycks komma bli värre. Ett av de största problemen är flaskhalsarna 

på infarterna, europavägarna in mot centrum har stor betydelse för de nordsydliga 

förbindelserna, tillgängligheten till centrum och de regionala kärnorna (Regeringen 2010). 

Under högtrafik är belastningen väldigt stor på dessa vägar och ibland är trafiken även 

stillastående. Ett annat problem är kollektivtrafikens hårda belastning, eftersom den ska 

fungera som ett bättre miljövänligt alternativ till bilen. Många resenärer är även tvungna att 

åka via centrum för att byta tåg eftersom tvärförbindelserna är dåligt utvecklade. Det finns 

risker att kollektivtrafiken kollapsar om inte stora investeringar fullgörs, om tillgängligheten 

inom stockholmsregionen blir sämre genom att ännu mer trängsel och köer uppstår, finns det 

risk för att trafiken blir stillastående (Regeringen 2010). Transportsektorn står för ungefär 

hälften av länets koldioxidutsläpp och en ökning av biltrafiken medför en rad av olika 

konsekvenser som trängsel, buller och barriärer (Stockholms översiktsplan 2010). Bilen har 

en viss funktion i samhället som är väldigt svårersättlig gällande stor frihet, rörlighet och 

effektivitet för människan. Stora städer och områden med hög befolkning har oftast låg 

personbilstäthet, utbud med hög kollektivtrafik har negativ inverkan på personbiltätheten 

(SIKA 2008). I jämförelse med EU som har en genomsnittlig biltäthet på 466 personbilar per 

1000 invånare har Sverige 461 personbilar per 1000 invånare (SIKA 2008). Sverige har alltså 

nästan lika många bilar i genomsnitt som EU.  

 
 

Stockholms stad har gjort en åtgärdsplan för klimat och energi 2010-2020, som visar att 

stadens planering har stor betydelse för utvecklingen. Planerna är att bygga staden inåt där 

redan finns befintliga kollektivtrafiklägen. På något sätt måste stadens befolkningsökning 

möta det moderna transportsystemet och samtidigt främja en hållbar utveckling (Stockholms 

åtgärdsplan för klimat och energi 2010-2020). I Stockholms översiktsplan 2010 finns 

strategier för att dra nytta av redan existerande infrastruktur och främja angelägna 

investeringar på ny kollektivtrafik. Det ska även finnas lämpliga villkor för gång- och 

cykeltrafik. Målet är att knyta samman stadens delar för att ge ett större utbud av arbetsplatser 

och service i stadens yttre delar (Stockholms översiktsplan 2010).  Målet för 

transportförsörjningen är inte lätt att uppnå, det ska vara miljömässigt, kulturellt, ekonomiskt 

och socialt hållbart. Transportsystemet idag skulle kunna använda lönsamma resurser som når 

genomförbar samhällsnytta. Med det menas att det finns betydligt mer svängrum att förnya 

samhällsekonomisk effektivitet (SIKA 2009).  

 

3.3 MILJÖPROBLEMATIKEN 

Bilanvändningen är idag är ett allvarligt miljöproblem. Den bidrar till miljöförstöring genom 

förbrukning av icke-förnybar energi, utsläpp av föroreningar och buller. Fossila bränslen 

orsakar utsläpp av växthusgaser och det påverkar det globala klimatet. 

Komplexiteten i att hitta en balans mellan tillväxt, utveckling och en miljövänligare biltrafik, 

eller åtminstone de sämre effekterna av biltrafiken är en stor utmaning i framtiden. Miljöhotet 

närmar sig gränsen för vad som är ”rimligt” (SIKA 2009).  

 

”Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning och bildning av 

marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. 

Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. Vi har de senaste åren sett att 

transporterna inte har minskat utan snarare ökat från år till år. Att minska utsläppen av 

växthusgaser från vägtrafiken handlar om att minska energiförbrukning och öka 

användning av förnybara bränslen”                  (SIKA 2009) 
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Vägtrafiken stod år 2008 för ungefär 19 miljoner ton utsläpp av växthusgaser (SIKA 2009). 

Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 miljoner lägre år 2020. Regeringen har utfört en 

klimat- och energiproposition år 2009 som ska hjälpa Sveriges beroende av fossil energi och 

åstadkomma en minskad klimatpåverkan (Regeringens proposition 2008/09). 

Fram till år 2030 beräknas infrastrukturinvesteringarna för energi överstiga 140 biljarder 

kronor enligt Regeringes opposition. Dessa investeringar kommer att få stor betydelse för den 

långsiktiga påverkan på växthusutsläppen, oavsett vilken nivå, kommer det att behövas 

anpassning till klimatförändringarna eftersom det finns en tröghet i klimatsystemet med en 

redan inräknad temperaturökning. Möjligheterna för hållbar utveckling kommer att försvåras 

på grund av klimatförändringarna (Regeringens proposition 2008/09). Timothy Beatley, 

professor i hållbar utveckling, i Virginia har studerat "grön urbanism" och planering för 

hållbarhet i Europeiska städer. Han förespråkar gångavstånd och cykelvägar, självförsörjande 

hushåll på egna ekologiska odlingar. Han visar exempel på städer i Europa som är 

energisnåla, hållbara, ekonomiskt hållbara och fulla med liv. Transporter och energisystem 

blir effektiva genom att städer är tätbefolkade och det leder till att gångavstånden minskar. 

Europeiska städer är mer tätbefolkade generellt (Beatley 2001). Befolkningsmängden är 

dubbelt och ibland tre gånger så många människor per hektar i Europeiska städer. Dock 

behöver denna täthet inte direktöversättas till en stad med enbart skyskrapor, utan snarare låga 

byggnader i välplanerade mönster. Denna typ av karaktär på städerna underlättar också 

möjligheterna för kollektivtrafik och där med minskad bilanvändning. Idag försöker städerna 

medvetet sikta på policys som ska stärka den urbana kärnan (Beatley 2001). Stockholms 

översiktsplan använder ett antal strategier för att marknadsföra tätheten och för att vidhålla en 

stram stadsform. Strategierna inkluderar strikta gränser, då man endast får bygga på utnämnda 

utvecklingsområden och möjliggöra transporter och infrastruktur för att stärka tätheten. 

Beatley anser att ett bra transportsystem är en grund för att skapa möjligheter för invånarna 

för mer rörlighet kollektivt än att ta bilen överallt. Beatley menar av sina studier i olika städer 

att om tillgängligheten ökar för till exempel cykeln, riktas fokus bort från bilen. Livligheten, 

skönheten och attraktionen i dessa städer har mycket att göra med ytor att ta sig fram som 

fotgängare, och användningen av dessa ytor är varierande. Det är platser där invånare möts 

och socialiserar, politiska event tar plats och demokrati skapas och blir därför områdets 

sociala hjärta. Beatley imponeras av det engagemang som finns för att bevara och utöka dessa 

ytor. Tillgången till kollektiva färdmedel, cyklar och mindre biltrafik tack vare dyrare 

parkeringsplatser underlättar även denna miljö. Grön urbanism är fullt möjligt, dock krävs det 

som i Stockholm att olika avdelningar samarbetar och få flera privata och offentliga aktörer 

att sammansluta (Beatley 2001).  

 

Prioriteringen i Stockholms stad inom trafikplaneringen är i första hand framkomligheten och 

tillgängligheten. Det byggs vägar för att komma fram snabbare, minska trängsel, ta bort 

flaskhalsar eller göra det säkrare och det som händer är att det blir samhällsekonomiskt 

lönsamt. Oftast är koncentrationen gällande vägbyggen själva ombyggnationen på enstaka 

vägar, exempelvis om det har märkts att det är något fel någonstans i vägen eller någon 

korsning som har orsakat flera olyckor. Då byggs det om för att snabbt rätta till problemet. 

(Naturvårdsverket 2010:04). ”Världen går inte under för att man bygger en liten vägsnutt 

eller gör något annat litet projekt men totalt sätt blir det ett system där det är enkelt att köra 

bil”. Problemet är att kalkylerna som det räknas på är alltid på objektnivå, i detta fall den 

enstaka vägen, det talas bara om just den vägen och det tittas inte på hela systemet 

(Naturvårdsverket 2010:04). Ur klimat synpunkt, tittar Naturvårdsverket nästan bara på 

helheten och inte på objektnivå. Hela systemet är ohållbart och det blir sämre eftersom att 

trafiken ökar. När till exempel en åtgärdsplan presenteras är den uppbyggd av alla dessa små 
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projekt. Massvis av små projekt men inte helheten. Eftersom framkomligheten prioriteras 

räknas det inte på den totala miljöbelastningen (Naturvårdsverket 2010:04). Kontentan är att 

miljöbelastningen blir svår att beräkna om man inte tittar på helheten från början. 

 

3.4  MILJÖMÅL OCH LUFTFÖRORENINGAR 

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten. Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och 

det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång 

sikt. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020, 2050 då det gäller klimatmålet 

(Riksdagen 2010). Regeringen ska öka energieffektiviteten i transportsystemet, bryta 

fossilberoendet och därigenom minska klimatpåverkan. Sverige ska minska sina utsläpp med 

17 procent till år 2020 (EU pressmeddelande IP/80/08). År 1990 var de globala utsläppen 39 

miljarder ton koldioxidekvivalenter jämfört med år 2004 då det uppgick till 49 miljarder ton 

koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter är en gemensam måttenhet för utsläpp av 

växthusgaser (Naturvårdverket 2008). 60 procent av dessa härstammar från förbränning av 

fossila bränslen och om ingenting görs för att minska utsläppen kommer de att öka. Sveriges 

mål för de svenska utsläppen av växthusgaser och perioden 2008-2012 ska vara 4 procent 

lägre än utsläppen år 1990 (Regeringen 2009), vilket betyder att det krävs flera storartade 

satsningar för att minska utsläppen. 

Mellan åren 1970 och 2004 har utsläppen av växthusgaser ökat med 70 procent och fortsätter 

öka. Detta gör att de globala utsläppen av växthusgaser kommer att öka kraftigt och orsaka 

förändringar i det globala klimatsystemet (Regeringen 2009). Eftersom människors hälsa 

påverkas på flera olika sätt av luftföroreningar kan konsekvenserna bli flera månaders kortare 

livslängd i genomsnitt (Miljömålsportalen 2010). De luftföroreningar som är skadligast är 

inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten och de lokala utsläppen kommer 

framför allt från vägtrafiken (Miljömålsportalen 2010). Bilanvändningen måste bli ännu mer 

miljövänlig än det som sker idag och minska om det ska ske en förändring av utsläpp. Om det 

ska kunna ske en minskning på koldioxidutsläppen inom transportsektorn krävs det högre 

priser på fossilt bränsle enligt Naturskyddsföreningen. Klimatomställningen riskerar annars i 

att bli mycket svår. Trafikens koldioxidutsläpp bestäms främst utav trafikens omfattning, 

energianvändningen per ton eller personkilometer och av hur stor andel den tillförda energin 

som är av fossilt ursprung (Naturskyddsföreningen 2007). 

 

 

 

4. HINDER I MINSKAD BILANVÄNDNING  
 

Om alla använde lika mycket energi som vi svenskar skulle den totala energiförbrukningen 

på jorden fyrdubblas (Naturskyddsföreningen 2008). Med en tät byggnadsstruktur, många 

verksamheter och storskalig trafik i Stockholm har det snabbt blivit ett problem i 

anpassningen för bilen. Antalet bilar i storstaden har haft följden att trängseln har smugit sig 

på i en hastig fart och idag är det trängseln som är det mest påtagliga problemet i innerstaden 

(SHARP 2006). 

 

”Det stora problemet med massbilism i en storstad är trängsel, det går helt enkelt inte att 

få ihop en god framkomlighet med att allt för stor andel åker bil, det är fysiskt omöjligt. 

Även om det inte finns några direkta mål idag om att minska bilismen som så finns det 

ändå en strategi hur staden ska utvecklas. Staden växer befolkningsmässigt, vi blir fler 
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och fler. Om vi nu ska växa med en miljon invånare bara i Stockholms stad 2030 då måste 

vi vara transporteffektiva. I det konceptet kan man inte hantera en alltför ökad bilism. Det 

bästa man kan göra för att biltrafiken ska fungera är att de flesta åker kollektivt och 

gärna i kombination med trängselskatt.”  

   (Stockholm stad, Stadsbyggnadskontoret 2010:04) 
 

4.1 NYA VÄGBYGGEN 

Forskare i Australien har visat i en studie, att om man bygger ut städer för att undkomma 

bilköer genom att bygga nya vägar resulterar det i att människor flyttar sig längre ut på 

landsbygden (Newman & Kenworthy 1989). Av det skälet leder inte nya vägbyggen till någon 

tidsbesparing. Forskningen visar en stor skillnad i transportenergianvändning mellan städer och 

det finns ett samband mellan storleken på staden och transportenergikonsumtionen. För att få 

en bra transporteffektivitet ska ny bebyggelse byggas i redan ett bebyggt område (Newman & 

Kenworthy 1989). Detta samband syns i Stockholms bebyggelse idag, till exempel Liljeholmen 

där det sker en förtätning vid redan befintlig infrastruktur, vilket gör att bilen inte bör användas 

lika mycket när det finns kollektivtrafik i närheten och på plats. En högre befolkningstäthet är 

ett resultat av bebyggleseförtätning och där skapas det oftast förutsättningar för bättre 

kollektivanvändning vilket resulterar i mindre bilkonsumtion (Newman & Kenworthy 1989). 

Utbyggnad av vägar per capita följer mönstret av bilberoendet. I Europeiska städer är 

expansionen av vägbyggen väldigt hög eftersom där det har skapats en mer bilberoende 

struktur finns det mycket ny area (Newman & Kenworthy 1989). Den viktigaste 

infrastrukturplaneringen är markanvändningsprocessen, som hade sin begynnelseutveckling 

1950. Då planerades det för växande befolkning, arbetsplatser och trafikflöden med en framtid 

division på 20 år. Staden skulle vara modern och flera städer i världen mellan 1955-1975 hade i 

alla fall någon form av stor transportplan för staden. De flesta större städer som byggdes 

omfattande motorvägar, vilket efteråt konstaterades att spridd markanvändning genererade mer 

trafik vilket ledde till att motorvägarna var överbelastade (Newman & Kenworthy 1989). Även 

om motorvägarna var överbelastade bestämdes det att nya vägar skulle byggas. De nya vägarna 

är då motiverade med att eliminera överbelastningen. Resultatet av detta blir en ond cirkel 

eftersom det blir ännu mer trafikstockningar, vägbyggen, trafikstockningar och mer 

vägbyggen. Bilberoende är oundviklig i sådan trafikplanering för att det byggs hela tiden 

utefter behovet av bilen (Newman & Kenworthy 1989). Vetskapen av denna företeelse, som 

kallas inducerad trafik, är idag betydligt vanligare. Inducerad trafik kan ses som ett samband 

mellan utbud och efterfrågan, att ökade vägbyggen bidrar till fler bilar. Med inducerad trafik 

menas den trafik som skapas på grund av de nya vägarna och är alltså trafik utöver den som 

omfördelas till nya vägen i tid eller från andra vägar (Thomson, 1969). Tidsvinsten utnyttjas av 

trafikanterna, det är hastigheten som gör att trafikanterna använder sina möjliga utvägar för att 

använda bilen och inte de egentliga vägarna. När en väg byggs ut genererar den ökad trafik 

genom ökad hastighet för bilföraren. För inte skulle väl folk använda den nya vägen om det 

skulle finnas en hastighetsgräns på 20 kilometer i timmen? Inducerad trafik fungerar även 

omvänt. Om vägkapaciteten minskar, minskar efterfrågan. Efterfrågan på transport och tillgång 

på väg har ett samband som fungerar åt båda hållen. Större efterfrågan på transporter leder till 

fler satsningar i infrastruktur och vägtransport efterfrågas vilket resulterar i nya satsningar och 

vidare och vidare, se figur 2 nedanför (Trivector Traffic 2009).  
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Figur 2, Ökad kapacitet och ökad efterfrågan på transporter driver på varandra (Trivector Traffic 2009). 

 

De större effekterna av inducerad trafik, beroende på mönster i markanvändning och mönster 

i beteendeanvändning, är långsiktiga. När människor drar nytta av vägförbindelser uppstår 

kostnader som ökar med efterfrågan och det leder exempelvis till trängsel, och det har 

betydelse i tidsvinsten eftersom det tar längre tid att ta sig fram än om det vore en mer gles 

trafik. Om minskad efterfrågan på bilens vägkapacitet ska minska bör vägkapacitet förlängas 

till kollektivtrafiken (Trivector Traffic 2009) 

 

4.2 ANSPRÅK PÅ UTRYMME 

 

Människans samhälle tar allt större utrymme, speciellt i städerna då konkurrensen om 

utrymmet blir tydligt. Oftast är det trängsel vid vissa tidpunkter på dygnet då en stor del av 

befolkningen ska transportera sig mellan bostadsområden och arbetsplatser vilket innebär 

stora belastningar på vägnätet. Luftföroreningar är en av de negativa miljöeffekter som 

trängseln ger upphov till. När trängseln ökar i biltrafiken ökar halten av utsläpp eftersom 

bilköer och tätheten i trafiken försämrar luftkvaliteten där det är som mest bilar på samma 

plats (Waldo 2002). En annan negativ effekt är att anspråket på utrymme blir en konsekvens 

på markanvändningen. Istället för att marken används till grönytor, promenadstråk och 

mötesplatser, används den till vägar och parkeringar, vilket inte förbättrar luftkvaliteten i 

staden. Komplexiteten i detta är att tillgängligheten är en grundläggande förutsättning för att 

en stad ska fungera för sin befolkning, och då skulle åtgärder för att motverka trängseleffekter 

göra tillgängligheten sämre (Waldo 2002).  

 

”Jag är övertygad om att vi har ett paradigmskifte, jag har alltid tidigare 

associerat bilinnehav med fordon kilometer. Det har funnits ett linjärt 

samband mellan antalet bilar och antalet körda kilometrar. Vi lärde oss 

under trängselskatterna att det är extremt få stockholmare som använder 

bilarna varje dag till och från innerstaden. De flesta stockholmare växlar 

mellan bil, kollektivtrafik och cykling och gång. Cyklingen är fördubblad. 

I allt större utsträckning använder man sin bil mindre per dag men man 

minskar ju inte sitt bilinnehav därför att man vill ha bil, man har råd att 

ha bil och man använder den när man åker till sommarstället eller 

utflykter och annat. Och det gör att vi har lika stort behov av 

parkeringsplatser.” 

         (Miljöförvaltningen 2010:04)  
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Enligt Miljöförvaltningen är stadens strategi att bygga en tätare stad, där det ska finnas goda 

förutsättningar att utnyttja befintlig infrastruktur för kollektivtrafik, men också skapa underlag 

för kollektivtrafik i nybyggda områden som exemplet Liljeholmen där det finns en befintlig 

infrastruktur för både spårväg och tunnelbana. I strategin ingår det att man bygger i centrala 

lägen för att göra det möjligt för människor att cykla och gå till arbetsplatsen. 

Enligt Miljöförvaltningen kommer minskat gatuutrymme inte bli synligt utan det kommer 

behövas mer stora genomfartsleder, till exempel förbifarten för att se till att det fungerar. 

Trängselskatterna handlar om att minska trafiken i innerstaden och öka framkomligheten och 

biltrafiken har varit oerhört konstant sedan trängselskatten infördes 2006 (Miljöförvaltningen 

2010:04).  

 

Det finns ett samband mellan befolkningstätheten i en stad och användningen av olika 

transportmedel, där låg täthet innebär hög bilanvändning. En förtätning av staden skulle 

kunna vara en lösning eftersom det minskar avstånden och skapar förutsättningar för 

lokalisering av service och arbetsplatser, till mer perifera centra. Om bebyggelsen 

koncentreras till kollektivtrafikens knutpunkter förbättras förutsättningarna för 

kollektivtrafiken, men samtidigt ökar tillgängligheten och antalet möjliga resrelationer och 

effekten kan därmed bli att man reser med buss och bil. Det är inte helt säkert att bättre 

förutsättningar för kollektivtrafiken och minskade avstånd i bebyggelsen leder till minskad 

bilanvändning. Planering handlar inte bara om att styra stadens utveckling i rätt riktning, även 

om det råder överensstämmelse mellan vilka ideal som eftersträvas, är det osäkert vilken 

strategi som leder mot dessa mål (Waldo 2002). 

 

 

 

5. MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR MILJÖVÄNLIGARE 

BILTRAFIK  
 

För att öka förutsättningarna för miljövänliga transporter krävs det stora satsningar på 

transportinfrastruktur för att minska klimatpåverkan. För att uppnå en transportsnål 

bilplanering krävs det en omvandling från energikrävande transportsätt till energieffektiva 

transportsätt. När en plan antas för hållbara transporter handlar det om ett samarbete och att 

olika policyområden integreras med varandra (Boverket 2009). Komplexiteten ligger i att 

planera för hög ekonomisk välfärd och livskvalitet och samtidigt minska behovet av 

transporter (Boverket 2009). Det uppstår fler konfliktytor mellan olika intressen ju tätare stad 

som byggs. Det finns ett framhållighetsmål som bygger på förbättring av framkomlighet. 

Problematiken i detta är att när nya stadsdelar byggs får inte trafiken plats och gatunätet får 

sämre framkomlighet, och där möts bilen och stadens utveckling (Stadsbyggnadskontoret 

2010:04). Det har nästan lagts 100 000 miljarder på trafikutbyggnad i staden. Förbifarten till 

exempel är delvis ett sätt att flytta trafik från de centrala delarna. När förbifarten finns 

kommer trängselskatt införas på Essingeleden och det betyder att 30-40% ut av trafiken 

försvinner från de centrala delarna enligt Miljöförvaltningen (Miljöförvaltningen 2010:04)  

 

”Jag tycker det är absurt att skydda bilisterna från sig själv, det viktiga att 

komma ihåg är att minska antalet fordonkilometer per invånare.” 

   (Miljöförvaltningen 2010:04)  
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Eftersom trängselskatt kommer att läggas på Essingeleden när Förbifarten är klar är det tänkt 

att det ska vara en finansieringskälla för infrastrukturåtgärder. Finansieringen ska innefatta 

investeringar som hör till vägprojekt (Storstockholms lokaltrafik). SIKA skriver i sitt yttrande 

över regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen att trängseln kommer att öka 5 

gånger jämfört med idag och koldioxidutsläppen med ca 30-80 % jämfört med idag som en 

konsekvens av Stockholmsöverenskommelsen där Förbifarten ingår. Detta anges dessutom 

vara en underskattning. Även kollektivtrafiken kommer att minska och de körfält som utgör 

flaskhalsar under högtrafik kommer att öka ungefär 5 gånger (SIKA 2008). 

Stockholmsöverenskommelsen är tänkt att avlasta vägar och kollektivtrafik för att det ska 

vara gynnsamt mot miljö, de som pendlar och tillväxt. Uppdraget är att genomföra en 

förhandling om Stockholms läns infrastruktur för att uppnå en bättre miljö och tillväxt med 

syftet att åstadkomma en god trafiklösning (Regionplane- och trafikkontoret 2009).  

 

5.1 NÄRHET I STADEN 

En viktig stöttepelare är att minska efterfrågan på transporter och minska avstånden. Det som 

eftersträvas är att avstånden i staden är så korta att det tilltalande transportsättet blir cykling 

eller gående (Boverket 2009). För att människan ska välja kollektivtrafiken istället för bilen 

krävs det att kollektivtrafiken är bra: Heltäckande nät, snabbhet, korta restider, pålitlighet, hög 

bekvämlighet, enkelhet, trygghet och bra information. Genom förtätning runt olika anhalter 

går det att utforma ett underlag för rivalitet för kollektivtrafiken (Boverket 2009). Holland är 

ett exempel på olika åtgärder som gjorts för att kraftig minska biltrafiken, där har man byggt 

ringgator kring mindre städer som slutar i säckgator in mot staden centrum (Bach & Pressman 

1992). Egentligen ska utgångspunkten vara neutral och det ska handla om till exempel vad en 

rimlig kollektivtrafik kan vara i förhållande till biltrafik. Det finns inte bara ett trafikslag, det 

går inte planera på det sättet. Det handlar om att få upp kapaciteten i det befintliga nätet 

genom att till exempel trimma signalsystemet. Ett extra tåg har väldigt stor betydelse, ett tåg 

kanske rymmer 1000 personer (Stadsbyggnadskontoret 2010:04). Norra länken som kommer 

att byggas så småningom, byggs under förutsättningar att folk kan använda alternativa 

transporter. Det är så det arbetas med att begränsa bilism och motivera folk att göra rätt val 

enligt Stadsbyggnadskontoret (Stadsbyggnadskontoret 2010:04). Det är alltid en konkurrens i 

den byggda miljön mellan alla de funktioner som har begränsat gaturum, separata körfält och 

bilar, alla ska kunna gå och cykla och köra bil. Om planeringen skulle ske efter allt som 

behövdes skulle gatorna behöva vara 40-50 meter breda (Stadsbyggnadskontoret 2010:04). 

För att få en så yteffektiv trafik som möjligt bör trafiken erbjuda transportering av så mycket 

människor som möjligt. Det sitter 1,25 personer per bil samtidigt som bilen tar upp en stor yta 

i trafiknätet. Idag utgår man lite för mycket från åtgärder istället för vilka mål man ska nå. 

Istället bör man utgå från till exempel framkomlighet direkt och hur miljömålen ska nås och 

inte tvärtom (Trivector Traffic 2010:05). En av huvudstrategierna i Stockholmsstad är att 

utnyttja den redan existerande kollektivtrafiken och skapa möjligheter för en effektiv 

energianvändning. Kollektivtrafiken måste bli mer tillgänglig om privatbilismen ska minska 

och folk ska börja använda den mer.  Detta kan göras genom att hitta lösningar för en kraftig 

utbyggnad av kollektivtrafiken i en tät stad som Stockholm (Stockholm översiktsplan 2010).   

 

Det finns ett transportbehov som måste tillgodoses och om en minskning av biltrafiken ska 

ske måste något annat alternativ vara tillgängligt. Då får det tillgodoses med bättre 

kollektivtrafik, gång -och cykel, dock räcker inte bara det alternativet, man måste samtidigt se 

till att fiska bilisterna. Det måste bli dyrare att åka bil och skapas hinder för att biltrafiken ska 

minska i omfång. Det måste bli dyrare att köpa bil, dyrare att äga bil och dyrare att köra bil 
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(Naturvårdsverket 2010:04). I en rapport som Naturvårdsverket har gjort har det analyserats 

vilka effekter en kombination av kollektivtrafiksatsningar och trängselavgifter ger. 

Bekvämlighet i kollektivtrafiken så som förfinade busskurer, tunnelbanevagnar, pendeltåg och 

bussar kombinerat med trängselskatt 2 kr/ km i innerstaden under högtrafik analyserades och 

pekade på tydligt mindre trängsel (Naturvårdsverket 2001).  

 

 5.2 TRÄNGSELSKATT ELLER MILJÖSKATT 

Vad har hänt sedan trängselskatten infördes? Trängselskatten syftar till att minska trängseln i 

hårt trafikbelastade områden och därmed förbättra miljön (Vägverket 2010). Trängselskatten 

har idag visat sig vara en god metod att minska trängseln på gatorna eftersom folk reser på 

fler tider på dygnet och väljer alternativa färdmedel som kollektivtrafik (Översiktsplanen 

2010). Utefter tidigare genomfartsgator kommer trafiken minska när Norra länken öppnas. 

Med en bra framkomlighet för godstrafik och bussar gör trängselskatten detta genomförbart. I 

takt med att befolkningen växer förväntas kollektivtrafiken öka och värre är det med 

biltrafiken som väntas öka ännu snabbare. Orsaken till detta är den ekonomiska tillväxten och 

utglesningen i boendet (Regeringen 2007). Oftast när det byggs bort trängsel så byggs det mer 

vägar och då blir det mer trafik och detta resulterar i att det snart blir lika mycket trafik igen. 

Det finns ingenstans i världen då man lyckats bygga bort trängseln och skapa mindre trafik.  

 

Det finns en stor efterfrågan på att åka bil och det finns inte bara en lösning på detta. Det finns 

de som tycker det kostar mycket pengar med trängseln till exempel företag som inte kommer 

fram i tid, dyra konsulter som får vänta och så vidare. Det är helt enkelt en komplex bild. 

(Naturvårdsverket 2010:04). Syftet med trängselskatterna har aldrig varit att skapa en bilfri 

stad, syftet var att få en bättre trafikmiljö för bättre flöden och minskad miljöpåverkan. 

Människor är beroende av den trygga staden och att man ska kunna gå i en god gatumiljö. 

(Miljöförvaltningen 2010:04). Försöket med skattetullar 2006 resulterade i en häftig 

trafikminskning på 35 procent, men i genomsnitt 22 procent. Utsläppen av koldioxid 

minskade runt 30 000 ton under 2006. När försöket upphörde sista juli gick trafiken tillbaka, 

men inte hela vägen, en del stannande i kollektivtrafiken. Idag är trängselskatten i sig en 

intressant historia, eftersom det började med 75-80% motstånd. Det var den stora omstridda 

frågan i valet 2006, folk ändrade sig när de såg hur resultatet blev (Miljöförvaltningen 

2010:04). 

 

                 ”Man är ju där och skapar trängsel då är det väl rimligt att betala skatt på det”  

  (Naturvårdsverket 2010:04) 

 

När trängselskatteförsöket var igång trodde de flesta inte på att det skulle fungera, att det inte 

skulle ha någon effekt, inte fungera tekniskt, att ingen skulle betala och antalet stulna skyltar 

skulle öka dramatiskt. Inget av det blev så, till och med domstolarna fick mer pengar för att 

kunna hantera de 1000 överklaganden man hade räknat med men resultatet visade annat, 

under hela försöket blev det bara 600 överklaganden totalt under 7 månader 

(Miljöförvaltningen 2010:04).  

5.3 PROJEKTET MILJÖBILAR 

En av åtgärderna för minskad miljöpåverkan av biltrafik är miljöbilen. Tanken med miljöbilar 

är att de ska ha lägre utsläpp av avgaser som har en påverkan på miljö och hälsa. En miljöbil 

ska bidra till en minskad klimatpåverkan och vara energieffektiv genom minskade utsläpp av 
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fossil koldioxid. Den ska även ha låga utsläpp av andra ämnen som påverkar miljö och hälsa 

hos djur och människor (Transportstyrelsen 2010a). Idag är Stockholms miljöbilar uppe i 10 

procent, totalt finns det sen 12 april 2010, 298 503 miljöbilar i Sverige (Transporstyrelsen 

2010b), varav 96 326 miljöbilar i Stockholms län och även till jämförelse med antal "vanliga" 

personbilar i länet som är 932 595 (Transportstyrelsen 2010c). Det finns inga trafikpolitiska 

incitament att avskaffa undantaget för miljöbil och därför har man av finansiella skäl 

fokuserat mer på trängsel. När Stockholms stad började med miljöbilarna var det uppe i 3 % 

och nu är det uppe i 15 % (Miljöförvaltningen 2010:04). 

Figur 3 nedanför visar försäljningen av miljöbilar i Sverige 2001-2009. Nationellt mål - Alla 

bilar ska vara fossilfria 2030 (Miljöförvaltnignen 2010:04).  

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Antalet miljöbilar som har sålts i Sverige 2001-2009 (Miljöförvaltningen 2010:04). 

 

Vid en nybyggnation av framförallt bostäder bör det satsas på god kommunikation till 

kollektivtrafik och välordnade cykelbanor för klimatsmart framkomlighet i staden. Det ska 

satsas på en hållbar stadsstruktur och hållbara transporter. När miljöbilen nämns som ett 

alternativ till ”vanliga” bilen bör det tänkas på vad som menas med miljövänlighet, eftersom 

energi till elen genereras från någonting också. Ett annat problem med begreppet miljövänligt 

är att det är fortfarande 1,25 personer per bil även om det är miljöbilar och där kvarstår 

trängselfrågan samt att parkeringsplatserna är fortfarande lika många och tar upp lika mycket 

plats (Trivector Traffic 2010:05).  

 

Ett av de viktigaste styrmedlen för Stockholms stad är planeringen kring trafiksystemet och 

där med parkeringsfrågan. En förtätning av staden och ökning av befolkning innebär 

hanteringen av parkering betydelsefulla aspekter för trafiksystemets hållbarhet (Trafik- och 

renhållningsnämnden 2010). Om en stad ska fungera måste människor röra sig vid olika 

tidpunkter, på en liten tidsskala, under hela dagen (Jacobs 2005). En positiv mångfald i en 

stad uppstår om människor rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl och kan använda 

sig ut av olika faciliteter gemensamt, om gatorna i olika kvarter är täta, stadsdelen består av 

en blandning av hus som har olika åldrar och skick och en hög koncentration av människor 

måste röra sig på platsen. Enligt Boverket skulle detta minska bilberoendet. I ett område ska 

det finnas en blandning av boende, service, verksamheter och handel då är tätheten hög och 

resavståndet kort (Boverket 2009).  
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5.4 FATCAMP FÖR PARKERINGAR 

För att åstadkomma en minskad privatbilism krävs det parkeringspolitik av staden där låga 

parkeringsnormer är en viktig metod. För att inverka på biltrafiken och tillgängligheten i 

staden är frågan om parkeringsnormen aktuell. Eftersom den nya översiktsplanen nämner en 

förtätning av staden är det värt att ta upp parkeringsfrågan. Det blir svårt att förtäta staden om 

stora parkeringsplatser ska ta stora utrymmen, en planering för gång- och cykeltrafik är därför 

mer önskvärd för att minska på utsläpp från biltrafiken (Vägverket och Banverket 2009). En 

vanlig personbil är stillastående till 95 procent genom sin livstid. Om parkeringsavgifter 

skulle införas på privata parkeringar skulle det leda till att bilen blir mindre attraktiv eftersom 

det bli dyrt att äga en bil (Vägverket och Banverket 2009). En ledande princip inom 

parkeringsfrågan på 40-talet var att parkeringen inte fick konkurrera med den rörliga trafikens 

utrymme, och parkering längst gatorna skulle undvikas (Lundin 2008). För att marken ska 

användas mer effektivt och uppnå högre täthet måste den sammanlagda markytan begränsas 

och detta ger god effekt på energianvändningen. En del av parkeringen bör förläggas under 

mark eller i garage under hus för att minska på parkeringar utomhus. Dock är detta ett 

problem för fastighetsägare eftersom kostnaderna för anläggning blir höga (Bilsamhället 

2008). Genom en detaljplan kan ytan för markparkering begränsas genom den tillåtna 

markytan som använd för parkering. Det skulle även gå att möjliggöra samordning av 

parkering i gemensamma anläggningar och det ska leda till samutnyttjande (Boverket 2009). 

Miljöpartiet föreslår en ny parkeringspolitik, att parkeringssystemet ska ses över för att som 

mål styra mot en minskning av bilar. Parkeringsavgifterna syftas till att fördelas över hela 

dygnet, främst i innerstaden. Avgifterna ska även ge upphov och uppmuntran till kollektivt 

resande och minska efterfrågan på parkeringar (Miljöpartiet 2010).  

 

Många använder bilen till och från jobbet varje dag vilket kommer till frågan om kostnaden 

för parkeringsplats. Janson och Swahn har i en intressant studie visat att endast 5 procent av 

de som reser med bil till Stockholms stad under högtrafik betalar kostnaden för bilresan utan 

skatteavdrag och kostnaden för parkering själva. Hela nittiofem procent resande bilister till 

och från jobbet i Stockholms stad subventioneras med näst intill eller gratis parkering (Janson 

& Swahn 1987) Kontentan är att det blir en stor förmån att ha subventionerad parkeringsplats 

på sin arbetsplats eftersom det gör det lättare i den mån att de slipper leta parkeringsplats och 

billigare för bilisterna att ta bilen till arbetet. Ett projekt som WSP har gjort med olika 

kombinationer av styrmedel för att minska trängsel, miljöpåverkan och energianvändning 

samt öka kollektivtrafiken visar att trängselavgifter som ensam åtgärd har de största 

framkomlighetseffekterna och den största effekten på antalet bilresor från innerstaden. Det 

scenario som ger den största effekten på antalet resor inom innerstaden är en kombination av 

kollektivtrafikåtgärderna och parkeringsavgifter. Med detta scenario minskade bilresorna 

inom innerstaden i morgonens rusningstrafik med 11 %. Den största effekten på 

koldioxidutsläppen är när förbättrad kollektivtrafik, ökad parkeringsavgift och trängselskatt 

kombineras med varandra (WSP Sverige 2007). 

 

 

6. FRAMTIDSVISIONER? 
I visionen för Stockholms stad 2030 ställs det riktlinjer för hur man ser på biltrafik i staden. 

Det som måste prioriteras är de transporteffektiva reglerna (Miljöförvaltningen 2010). En stad 

ska fungera trafikmässigt men också vara en trivsam och trevlig stad som har en fungerande 

biltrafik. Bilen är här för att stanna, men den måste ha sin position, det ska vara en balanserad 

roll och inte till exempel en trafikseparerad stad. Skalan måste vara hoppfull.  
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För en miljonstad som Stockholm är det orimligt i längden att tillåta full rörlighet i 

stadskärnan med annat än passagerartäta fordon, små bilar, cyklar och gångtrafik. Rörligheten 

blir mindre ju större staden blir (Berg 1996). 

 

En av Stockholms största utmaningar är klimathotet. Målet om en fossilbränslefri stad ska nås 

till 2050 och det kräver ett enormt samarbete från alla parter tillsammans (Översiktsplanen 

2010). Varje individ för sig måste delta om målet ska uppnås. I framtiden måste det satsas på 

ny teknik, men det räcker inte, vårt sätt att transportera oss måste uppmärksammas, hur ofta 

och hur långt samt vilket sätt vi reser på. En kollektiv lösning för ett planerat resande är 

framtidens vision. Idag är tillgängligheten och kostnaderna för enkla för att bilanvändningen 

ska minska. Stockholms framtid har flera utmaningar på listan. För att bilen ska ha en mindre 

miljöpåverkan är tanken att Stockholms innerstad ska bli mer attraktiv, strukturen i trafiken 

och bebyggelsen ska bli mer funktionellt, cykel- och gång trafik ska bli mer verkningsfullt, en 

mer gynnsam stabilitet mellan arbetsplatser och bostäder för kortare färdresor och utnyttjande 

av kollektivtrafik. Bebyggelsen ska vara tät och ansluten till befintliga trafikpunkter med 

chans till utbyggnad för mer kollektivtrafik, trängseln ska bli mindre, det ska inte vara lika lätt 

att parkera i staden och förbindelserna i trafiken ska vara snabba och täta tidsmässigt för att 

effektiviteten ska öka. Det finns ett stort intresse i att skydda miljön och kunskapen om att 

bilen bidrar till miljöförstörelse är oundviklig i dagens samhälle, därför är det viktigt att 

planera för en balans mellan människans behov och effekterna på miljön. Det måste fungera 

som ett samspel där vardagen fullgörs samtidigt som miljön bevaras.  

 

Ett steg närmare miljövänligheten är miljöbilen, den körs med gas, etanol, el och bensin.  

Dock är det fortfarande en bil och man måste ställa sig frågan vad som är miljövänligt.  

Det är fortfarande viktigt att tänka på missbruket i bilanvändningen och att det krävs en 

uppoffring för människans frihet att sluta använda den lika mycket som vanan tillåter om det 

ska ske en förändring. 
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7. SLUTDISKUSSION OCH REFLEKTIONER 
 

Även om det arbetas aktivt med åtgärder för en miljövänligare biltrafik finns alltid frågor 

kring lösningarna. För vem planeras framkomligheten i staden och varför görs det inte mer 

radikala beslut när det finns underlag för de miljökonsekvenser som orsakas av bilen? Räcker 

miljöbilen som alternativ? Den stora utmaningen för Stockholms stad är att befolkningen 

väntas öka och samtidigt krävs det en omställning i planeringen av stadens struktur på grund 

av det klimathot som råder idag. Det fodras transporteffektiva lösningar för att människan ska 

använda bilen i mindre utsträckning. Idag är vi medvetna om vad bilen orsakar för problem 

men ändå finns en vana och en bekvämlighet i att använda bilen till mer än vad som behövs. 

Eftersom befolkningen förväntas att öka kommer resandet att växa vilket kan komma orsaka 

ett ännu mer hårt utnyttjade av trafiksystemet. Idag har vi kommit till ett läge där 

stadsplaneringen har en stor roll för att lösa framtidens bilanvändning, en av de stora 

satsningarna i Stockholm är att bygga nytt där det redan finns befintlig kollektivtrafik samt 

investera i ny infrastruktur. Om dessa investeringar inte verkställs finns det en chans att hela 

kollektivtrafiken havererar, vilket troligtvis ledar till mer trängsel. Att bygga vid befintliga 

trafiklägen är en investering för både miljö och tillgänglighet för resenärer, för om 

kollektivtrafiken blir mer tillgänglig och ett större utbud finns på samma plats blir det en 

större valmöjlighet mellan åkvägarna. Om nybyggnationen dessutom sker vid befintligt 

kollektivnät ökar det chansen till att välja kollektivt framför bilen. Det är en långsam process 

att förändra människors vanor och förändra samhällets transportstruktur och därför kan det bli 

en fara för klimatet eftersom det finns en enorm tröghet i klimatsystemet. Från en del av mina 

intervjupersoner i denna studie har jag förstått i en underton att det finns en komplexitet i 

planeringen för snabba klimatsmarta lösningar. Den som har makten vill troligtvis ha flest 

väljare och inte förlora det politiska ledarskapet. Detta kan resultera i att de miljöexperter och 

andra experter som finns och har underlag för det de säger inte får sina lösningar genomförda. 

Detta eftersom varje parti kämpar för sina väljare och har troligtvis inte tid eller råd att 

komma med drastiska åtgärder, som kan äventyra deras maktposition till nästa valomgång. En 

lösning skulle kunna vara ett gemensamt mål för klimatet som inte kan ändras oavsett vilket 

parti som sitter i makten. En oberoende partipolitisk nämnd borde inrättas för att kunna 

komma överens om gemensam sak för planeringen om bilanvändningens framtid. I nämnden 

ska sakkunniga experter sitta och ge starka underlag för konsekvenserna om handlingarna inte 

sker i kraft.  

 

Enligt min studie är det absolut största problemet för innerstaden trängseln, eftersom den 

bidrar till stora koldioxidutsläpp. De åtgärder gällande trängseln som varit och är idag, är 

trängselavgiften. Den har fungerat som en varningsklocka för sovande bilister och har 

resulterat i 20 procents minskning inom privatbilismen efter att skatten infördes 2006. Svaret 

på varför trängseln är det största problemet är att många bilar finns på en och samma plats 

vilket skadar luftkvaliteten enligt Åsa Waldo. Men om det byggs mer vägar som möjligtvis 

resulterar i mer trafik, blir inte luftkvaliteten sämre på långsikt då? Den dåliga luftkvalitén i 

staden behöver inte bli bättre av att framkomligheten för bilar ökar på långsikt. Dock krävs 

det vidare studier på den frågan. Bilen tar dessutom plats i staden och marken används till 

parkeringar och vägar istället för grönområden, gågator och mötesrum. Stockholms förbifart 

är tänkt att möjliggöra utrymme i staden, eftersom när den är klar, är det tänkt att en stor del 

av biltrafiken kommer att förflyttas från innerstaden och öka framkomligheten på Stockholms 

gator. Det är inte helt bekymmerfritt att planera för en växande stad när bilen har en så stor 

plats. Trafiken får inte plats när nya stadsdelar ska byggas eftersom körbarheten i gatunätet 

blir sämre. Måste detta vara ett problem? Är det inte positivt om framkomligheten är sämre 

om det strävas efter minskad bilanvändning. Bra framkomlighet är positivt i den bemärkelsen 
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om bussar, kollektivtrafik, cykel och gående får ett större spelrum, inte bilen. Forskningen i 

min studie visar att fler vägar skapar fler bilar, detta kallas som nämnts tidigare inducerad 

trafik. Den forskningen visar på ett samband där efterfrågan på transporter leder till fler 

satsningar i infrastruktur och vägtransport efterfrågas vilket resulterar i nya satsningar och så 

vidare. Alltså mer framkomlighet i vägnätet resulterar i fler bilar eftersom det finns mer plats 

för dem att köra och omvänt. Dessutom minskar framkomligheten desto mer parkeringsplatser 

som finns utomhus. En stor andel av befolkningen har bil som behöver ha en plats att stå på 

när den inte används, vilket blir bland annat på gatan där den tar enormt mycket plats. Den 

platsen skulle kunna användas till något annat, såsom till exempel bostäder eller mer grönska. 

En minskning av parkeringsplatser i innerstaden och höjd parkeringsavgift skulle kunna vara 

ännu ett hinder för bilister att ta bilen till staden. Om det till exempel skulle ta en timme att 

hitta parkeringsplats skulle det kunna vara samma timme som det skulle ta att åka kommunalt 

till samma ändamål, vilket skulle betyda att kollektivtrafiken kan vara ett bättre alternativ än 

bilen. Problemet är de som inte använder bilen i vardagen, utan bara vid enstaka tillfällen, 

behöver ha den ståendes någonstans, så även om bilisterna väljer kollektivtrafiken minskar 

inte parkeringsplatser vid bostäderna. Men en minskning av parkeringsplatser i innerstaden 

skulle innebära att bilanvändningen kan minska och bilarna används bara vid enstaka 

tillfällen. 

 

I planeringen för biltrafiken har byggandet med urban sprawl historiskt sett, gjort att miljön 

har påverkats negativt eftersom stort utnyttjande av naturen har ägt rum. I Översiktsplanen 

2010 är strategin, promenadstaden. Staden ska förtätas för att minska avstånden och förbättra 

kollektivtrafiken på detta sätt. Enligt Beatley som pratar om grön urbanism och förespråkar 

låga byggnader i strategiska mönster, har en bra poäng i att en tätbefolkad stad kan leda till 

minskade gångavstånd. Ju mer människor i en stad desto mer livlighet finns i staden vilket gör 

att olika funktioner i staden gör mer nytta, så som service, kontor och parker. Detta kan göra 

att transportsystemet blir mer effektivt om staden har en tät befolkning och bilens användning 

blir tillslut mindre. Det krävs en försiktighet när planering för framkomlighet i vägnätet ska 

planeras kring bostadsområden eftersom enligt Newmans och Kenwortheys forskning, som 

visar att det bara ökar bilismen. Detta har visat sig leda till att människor söker sig till sådana 

områden där tillgängligheten kring boendet är närhet bilvägar. Om privatbilismen ska minska 

kan detta vara ett av de stora hindren i utvecklingen för ett miljövänligare Stockholm. En tät 

stad betyder fler intressen på mindre yta. Oftast är det högre befolkningstäthet vid förtätning 

av bebyggelse och därför skapas förutsättningar för bättre kollektivanvändning som resulterar 

i mindre bilkonsumtion. Utbyggnad av vägar per capita följer mönstret av bilberoendet och 

för att få en bra transporteffektivitet ska ny bebyggelse byggas i redan ett bebyggt område. 

Det finns tydlig forskning på att fler vägar genererar fler bilar, och detta konstaterades redan 

på slutet av 80-talet, då det märktes att markanvändningen alstrade mer och mer trafik 

(Thomson, 1969). Ökar efterfrågan, ökar trafiken (Trivector traffic 2010). Om privatbilismen 

ska minska krävs det att kollektivtrafiken blir mer tillgänglig. Stockholms stad arbetar för att 

hitta en bra metod för att bygga ut kollektivtrafiken medan Naturvårdsverket har fokus på att 

se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De anser att det måste sättas hinder för 

bilanvändningen för att miljömålen ska kunna uppnås i tid. Detta tycker jag är väldigt 

intressant eftersom hinder bevisligen har fungerat med tanke på trängselskatterna. Oftast inom 

samhällsplaneringen hör man uttrycket ” man kan inte bygga bort problemen”, med det menar 

jag stämmer mycket väl efter min studie om minskad bilanvändning. Det byggs oftast mer 

vägar när man har för avsikt att bygga bort trängsel och följden kan bli att det snart blir lika 

mycket trängsel igen eftersom bilister hittar nya vägar. Trängseln går inte att bygga bort på 

lång sikt om det inte genomförs flera hinder för människans valmöjligheter att välja bilen 

(SOU 2001:43). Begränsning av valmöjligheter kan innebära höga avgifter, mindre plats för 
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bilen och färre parkeringar med en kombination för bättre framkomlighet i kollektivtrafik, 

gående och cykel samt fler alternativ att färdas med. Det är ganska klart att det fortfarande 

ligger stor koncentration på planeringen för bilens framkomlighet och tillgänglighet, även om 

bilens ställning har förändrats i det perspektiv att den bidrar till farliga utsläpp för hälsa och 

miljö. Problemet är att om åtgärder för att motverka trängseleffekter tillämpas blir 

tillgängligheten sämre och tillgängligheten är en grundläggande förutsättning för att en stad 

ska fungera när det gäller kollektivtrafik, gående och cykel. Även om Stockholm arbetar 

aktivt med åtgärder för en miljövänligare trafik behöver inte byggande av fler vägar vara en 

god utväg för att flytta trafiken från innerstaden. Självklart ökar framkomligheten om 

trängseln lättar från innerstaden men så småningom fylls tomrummet ut av fler bilar ändå. 

Skattetullarna är ett utmärkt exempel på att utarbeta hinder för bilanvändning samtidigt som 

det är ett nödvändigt ont. Det krävs en enorm uppoffring för vanemänniskan att sluta med en 

rutin som är bekväm i vardagen. Beviset på att en del har stannat kvar i kollektivtrafiken 

precis efter att skatteförsöket upphörde betyder att en stor del av de som använder bilen 

vardagligt behöver inte använda den varje dag. Jag skriver ”upphörde” eftersom jag vill 

betona hur det såg ut precis efter försöksperioden och att de som använde bilen varje dag 

innan de infördes valde att stanna kvar i kollektivtrafiken. Uppfattningen kring skattetullarna 

har varit koncentrationen på kostnaden, jag tycker att det har varit en sammanhängande brist i 

informationen om varför det har varit så viktigt att införa de. Det borde till och med heta 

någonting annat, miljöavgift eller miljötull för att förståelsen för klimathotet ska vara ännu 

tydligare för allmänheten. Med tanke på vilket motstånd det var innan de infördes är frågan 

om informationen var otillräcklig ur miljöståndpunkt eller om 75-80 procent av befolkningen 

är egocentriska till sin egen fördel utan tanke på miljön eftersom motståndet hade den höga 

procentsiffran från början. NIMBY-fenomenet är ganska starkt genomlysande i detta fall 

(Urban Dictionary 2008). Det står för Not In My Backyard som hör till ämnet när ny 

bebyggelse är aktuellt. ”Folk” vill att det ska byggas men inte i deras egen ”bakgård”. Jag kan 

tänka mig att samma sak kan gälla biltrafiken, ”folk” vill att alla andra ska sluta köra bil 

medan de själva fortsätter göra det. 

 

Vårt livsmönster är som sagt starkt förknippat med samhällets transportvanor, det vill säga 

hur vi disponerar vår tid och till vad. Strukturen i transportmönstret är sammankopplat med 

planeringen för staden som visar tydligt att tillgängligheten för bilen är bred. Detta har 

konsekvenser i att bilen väljs av de som egentligen kan åka kollektivt för att den är så 

lättillgänglig. Ser man på begreppet hållbar utveckling kan det konstateras att kraven på 

uthållighet påverkar sättet att bygga städer. Problemet som uppstår när vi planerar städer är 

kopplingen mellan stad och miljö. I den moderna kultur som vi lever i idag har 

miljöproblemen vuxit till följd av den massiva bilanvändningen och därför är en minskning av 

biltrafiken idag en nödvändighet, speciellt i innerstaden. Det har inte varit en enkelhet att 

begränsa den växande biltrafiken med hjälp av höjda parkeringsavgifter, skattetullar eller 

kringfartsleder eftersom människors vanor kan vara svåra att förändra. För att människor ska 

bli mindre beroende av bilen bör man hitta nya lösningar där de kan välja att inte ta bilen eller 

transportera sig på andra sätt. Min fundering är att trängsel eller minskad framkomlighet kan 

var positivt jämfört historiskt sätt; att byggande av nya vägar för att minska trängseln har inte 

resulterat i minskad trängsel utan tvärtom. Självklart är inte trängseln bra ur varken 

miljösynpunkt och luftkvalitet men det är inte bättre att bygga nya vägar för att undkomma 

trängseln heller som har visats i min studie. Om trängsel i trafiken uppstår bör folk dra sig 

från att köra bil och välja annat färdmedel eftersom det tar för lång tid att komma fram och 

dessutom hitta parkeringsplats. Det absolut mest starka argumentet för att ta bilen verkar vara 

tidsvinsten. Det argumentet spricker om trafiken är stillastående. Bekvämlighet är ett annat 

argument för att ta bilen. Bekvämlighet för att slippa anpassa sig till tider och slippa trängsel 

http://www.synonymer.se/?query=l%C3%A4ttillg%C3%A4nglig
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verkar vara mest starka argumenten. Det är en väldigt tät kollektivtrafik idag vilket gör att 

man inte behöver anpassa sig till tiderna eftersom trafiken kommer tätt, trängseln i 

tunnelbanan gör inte att tunnelbanan åker mer sakta, i jämförelse med bilköer där bilarna 

ibland står stilla. Bilarna konkurrerar om begränsat bilutrymme vilket inskränker på bilarna 

rörelsemöjligheter och när det uppstår trängsel, minskar framkomligheten vilket resulterar i 

att bilens funktion som transportmedel minskar. Bilen är dyr med tanke på parkering, 

reparationer, bensin, omvårdnad, bilköer och bilprovning. Allt runt omkring bilens 

omkostnader behöver inte vara en tidvinst i längden, jag skulle säga att människor kanske 

väljer bilen för att det är en bekvämlighet för att slippa träffa andra människor på vägen och 

bilresan erbjuder dessutom en sittplats hela vägen. Dagens flerfiliga motorvägar skulle kunna 

ersättas med mindre antal filer, bränslen skulle kunna bli baserade på biomassa, man skulle 

kunna använda betong istället för asfalt för vägbyggen och alla bilar skulle kunna bli 

miljöbilar, men på sikt behöver en minskning av bilismen ske för att trängseln ska minska. 

Biltrafiken är så pass stark i Stockholms stad att det är svårt att planera för ett gott stadsliv 

med samma rörlighet och frihet som människan förväntar sig. En måttlig biltrafik spelar stor 

roll för framtiden. Även om Sverige är ett litet land och många tror att vi inte gör någon nytta 

för övriga världen står Sverige idag inför ledarskap på internationell och nationell nivå med 

den stora utmaningen inom klimathotet (Delling 2009). I min mening är vi ett gott föredöme 

med miljösmarta lösningar och en klimatpolitik som kan leda till effektiva klimatlösningar i 

samverkan med andra länder. För detta behövs en stor politisk uppslutning och samarbete 

över landsgränserna. 

 

Jag anser att det krävs en minskad bilism och inte bara miljövänligare bilar. Jag menar att 

planeringen idag fortfarande har sina spår sen 50-talet, då det byggdes nya vägar med tanke 

på att lätta på trafiken. Som i USA när motorvägarna började byggas och visade sig alstra 

ännu mer trafik och byggandet bara fortsatte med ännu fler vägar och så vidare. Detta anser 

jag inte vara en modern lösning för dagens samhälle, det är en flykt från verkligheten. 

Självklart är miljöbilarna bättre än de bilar som inte är miljöbilar men det är fortfarande en bil 

som tar plats i staden och släpper ut avgaser. En minskad bilism skulle innebära större ytor för 

folk att umgås, mer grönska om man så önskar, bättre luftkvalitet, mindre utsläpp och mer 

kollektivattraktiva lösningar. Som jag nämnde förut är det en fråga om politik också. Det 

skulle förmodligen vara politiskt självmord att hävda en minskad bilism med drastiska 

åtgärder eftersom risken att tappa väljare är för stor. En strategi i nästa Översiktsplan skulle 

kunna vara minskad bilism och inte bara för miljövänligare bilism. Med en förändrad 

stadsplanering där tätheten i staden dominerar och en funktionsblandning av bostäder, service, 

arbetsplatser, parker och mindre industrier kan en minskad bilism bli verklighet. Idag är hela 

samhället uppbyggt och anpassat till bilen och allting har skett på mindre än 60 år. Det får inte 

plats med mer bilar i innerstaden längre och då spelar det ingen roll om de är miljövänliga 

eller inte. Parkeringsplatser, tar upp hur mycket plats som helst och utsläppen från biltrafiken 

är förödande för både människors hälsa och ur miljösynpunkt. Trängselskatten är ett viktigt 

steg för utvecklingen eftersom det är för enkelt och billigt att transportera sig med bilen idag.  

Vi har kommit till en tid då människans användning av bil måste dämpas om en hållbar 

utveckling ska kunna uppnås för både miljö och människa samtidigt enligt min mening. 

Människans krav på välstånd bör modifieras, behovet av bilar bör bli mindre och det bör 

planeras för minskad bilism. Alla aspekter måste integreras för att nå hållbar utveckling. 

Förstörelse av natur och bekvämlighet är nyckelorden för att sätta hinder i bilanvändningen. 

Hinder behövs för att människans bekvämlighet ska minska samtidigt som naturen måste 

värdesättas mer. Hinder i kombination med stark utveckling i kollektivtrafik är utmaningen 

för ett bättre samhälle. Det handlar inte om att världen går under just idag utan vad vi 

överlämnar till nästa generation. 
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