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Trafikkontoret i Stockholm har fått i uppdrag att utifrån
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) och stadens egna
klimatmål konkretisera en bild av Stockholms utmaning
och åtagande, samt identifiera möjliga åtgärder baserade
på Stockholms specifika förutsättningar och olika scenarier
för transportinfrastrukturens utveckling.

Inledning

En utgångspunkt för detta arbete har varit att förstå vilka
konsekvenser när det gäller trafikens omfattning och
dess klimatpåverkan den nuvarande utvecklingen, och
några alternativa utvecklingslinjer ger upphov till.
I februari 2015 gav Trafikkontoret WSP i uppdrag att utifrån
befintliga analysresultat från olika håll – och med stöd av
extern kompetens – belysa ovanstående frågor.
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Denna slutrapport presenterar resultat och slutsatser av
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därmed transportsektorns utsläpp och beroende av fossila
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SYFTE, OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR
Syfte
Det aktuella arbetet syftar till att för Stockholms
stad konkretisera en bild av Stockholms utmaning
och åtagande samt identifiera möjliga åtgärder i
omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta
år 2030. Arbetet görs mot bakgrund av statens
offentliga utredning Fossilfrihet på väg (SOU
2013:84)1 och stadens egna klimatmål.

Omfattning

Denna slutrapport innehåller resultat och slutsatser
från det inledande arbetet med syftet att förstå
konsekvenserna av några alternativa scenarier för
trafikutvecklingen, och att fastslå en lämplig
målnivå för Stockholms trafikutveckling i linje med
FFF-utredningens ambitioner och slutsatser.

Moment i steg 1
Arbetet i steg 1 omfattade följande moment:

Därutöver innehåller slutrapporten en beskrivning
av de styrmedel och åtgärder staden kan använda
för att minska transportsektorns utsläpp och
beroende av fossila bränslen. Analysen omfattar en
uppskattning av vilken potential de olika åtgärderna
har, och hur långt de når i jämförelse med den
utmaning som presenteras inledningsvis. I
analysen ingår en bedömning av vilka åtgärder
staden har rådighet över.

Arbetet har genomförts i två steg:
Steg 1: Förutsättningar
Steg 2: Potentialbedömning
Arbetet i steg 1 genomfördes under våren 2015,
och arbetet i steg 2 under hösten 2015.

• Att beskriva de nationella klimatmålen, samt att i
samråd med staden diskutera ”rimliga” klimatmål
(utmaning och åtagande) för Stockholm
• Beskriva Stockholmstrafikens klimatpåverkan i
tidsperioden 2030-2050 i några olika alternativa
framtidsbilder (scenarier) när det gäller trafikens
omfattning och fördelning.
• Beskriva vilken roll några olika större utpekade
transportinfrastrukturobjekt får för bilden ovan
________________________
1) För läsbarhetens skull används oftast populärnamnet
FFF-utredningen i denna rapport.
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• Göra en samlad övergripande beskrivning av
olika typer av styrmedel och åtgärder som kan
användas för att påverka utvecklingen ovan
• Analysera vilken rådighet Stockholms stad har
över de olika typer av styrmedel och åtgärder
som presenterats
• Genomföra en workshop med inbjudna experter
för att diskutera resultatet av arbetet
Moment i steg 2
Arbetet i steg 2 omfattar följande moment:
• Göra en Stockholmsspecifik beskrivning av olika
styrmedel och åtgärder som kan användas för
att påverka utvecklingen av Stockholmstrafikens
klimatpåverkan fram till år 2030
• Lista åtgärder från beskrivningen ovan i en
konkret åtgärdsplan, som
• omfattar både kommunala åtgärder och
mer generella styrmedel (statliga åtgärder),
samt en analys av vilken rådighet
Stockholms stad har över de olika typer av
styrmedel och åtgärder som presenteras
• innehåller en skissartad (baserad på
bedömningar snarare än omfattande
prognoser) kvantifierad potentialbedömning
för respektive åtgärd, vars uppskattningar
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baseras på det tidigare analyserade TPKscenariot
• delas upp på tre trafikslag –
persontransporter, underhåll och service
respektive godstrafik
• Genomföra en workshop med inbjudna experter
för att på en övergripande nivå diskutera olika
åtgärders och styrmedels potential
• Genomföra en andra workshop med inbjudna
experter för att på en mer detaljerad nivå göra
potentialbedömning för olika åtgärder och
styrmedel avseende ”persontransporter” och
”underhåll och service”
• Genomföra en tredje workshop med inbjudna
experter för att på en mer detaljerad nivå göra
potentialbedömning med fokus på ”godstrafik”
• I ett separat möte tillsammans med
godsexperten Maria Lindholm diskutera
utvecklingen av ”underhåll och service” och
”godstrafik”, samt möjliga åtgärder och deras
potential inom dessa områden

Avgränsningar
Ett antal avgränsningar har gjorts för arbetet:
• Analysen tar endast hänsyn till klimatmål, inte till
några andra miljömål.
• Beräkningarna omfattar endast klimatutsläpp
från vägtrafik.
• Den geografiska avgränsningen är kommungränsen för Stockholm (med undantag för den
separata analysen av några infrastrukturobjekt,
som berör trafik både innanför och utanför
kommungränsen).
Kommungränsen ger en naturlig avgränsning,
som till exempel stämmer överens med det
produktionsperspektiv som gäller när den
svenska klimatrapporteringen officiellt bryts ner
på kommuner. Indelningen är emellertid delvis
problematisk i en starkt integrerad region, där
trafik och utsläpp kan ”flytta” över
kommungränser.
• Inga nya modellbaserade trafikanalyser har
genomförts specifikt för detta uppdrag. Alla
uppskattningar av trafikens omfattning under
olika framtidsförutsättningar baseras alltså på
sammanställningar av redan befintliga analyser,
och har begränsats av de indelningar och
perspektiv som använts i de tidigare
redovisningar vi lutar oss mot.
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• Analysen baseras implicit på samma utveckling
av fordonsparken som den som förutsattes för
Sverige som helhet i FFF-utredningen, utan
någon särskild anpassning till Stockholms
förutsättningar. Detta antagande gjordes i
samråd med Miljöförvaltningen.
• Vi har alltså inte tagit hänsyn till om det finns
särskilda förutsättningar i Stockholm som gör
det lättare (svårare) att uppnå den grad av
elektrifiering, effektivisering och ökad
användning av biobränsle som FFF-utredningen
antagit för Sverige som helhet.
• FFF-utredningen och Trafikverkets
klimatscenario (Trafikverket 2015) är
utgångspunkt för en första genomgång av olika
åtgärder. I ett senare skede har åtgärdslistan
kompletterats med mer Stockholmsspecifika
åtgärder. Det innebär att även åtgärder utanför
FFF-utredningens åtgärdslista finns med bland
dem som analyserats.

METODER OCH DATA
Metoder och data i steg 1
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder och underlag
som har stöttat arbetets olika moment i steg 1.
Nationella mål
Ett inledande steg i arbetet var att sammanfatta
och resonera kring de klimatmål som finns för
transportsektorns utsläpp av klimatgaser för
Sverige som helhet. De nationella målen sattes här
även i perspektiv till den globala bilden.
En målbild för Stockholm
I nästa steg gjordes antaganden samt egna
beräkningar och analyser, baserat på FFFutredningens antaganden och förutsättningar, för
att komma fram till ett rimligt klimatmål för
Stockholm. Beräkningarna gjordes för staden totalt
och per capita. Hänsyn togs till den förväntade
befolkningsökningen (enligt befintliga
befolkningsprognoser) fram till målåret 2030.
Alternativa utvecklingslinjer
Det ovan beräknade klimatscenariot
kompletterades sedan med två alternativa
utvecklingslinjer, genom fördjupade analyser av
nyligen genomförda trafikprognoser som WSP gjort
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(med verktyget LuTrans) i ett annat uppdrag för
Trafikkontoret.
De två alternativa utvecklingslinjerna kallas BAS
och TPK, och kan förenklat sägas beskriva en
”förväntad” framtid för Stockholmstrafiken1
respektive en utveckling med fler satsningar på
kollektivtrafik kombinerat med ekonomiska
styrmedel för att minska biltrafik.
Kortfattat innebär BAS-prognosen att redan
beslutade projekt genomförs. Därutöver höjs
trängselskatten och införs även på Norra och
Södra länken, samtidigt som tunnelbana till Nacka
och Österleden byggs. Förhållandena för cyklister
förbättras i så hög utsträckning att stadens mål för
cyklandets färdmedelsandel uppfylls.
Samtliga prognoser syftar till att beskriva
situationen år 2030.
_____________________
1) Vilken utveckling som ”förväntas” kan naturligtvis
diskuteras. Även i BAS-scenariot ingick vissa åtgärder utöver
sådana som det redan fattats beslut om. I en kompletterande
analys hösten 2015 gjorde WSP beräkningar också för ett
mer rensat ”business-as-usual” scenario, BAS-BAU, som
utnyttjats i viss utsträckning för analysen i steg 2.

Alla BAS-prognosens förändringar ingår också i
TPK-prognosen. Därutöver ingår här förändrad
trängselskatt med flera tillkommande
trängselskattezoner och högre avgift för de flesta
berörda resor (”T”), ett införande av
parkeringsavgifter (”P”), samt en stor satsning på
kollektivtrafiken med bland annat ny T-banelinje till
Danderyd (”K”).
Infrastrukturinvesteringarnas betydelse
Nästa steg i analysen var att uppskatta hur stor
påverkan enskilda infrastrukturinvesteringar har på
utvecklingen. Investeringarnas betydelse
uppskattades genom sammanställning, tolkning
och expertbedömningar baserade på trafikanalyser
som genomförts av WSP och andra i olika
utredningssammanhang.
Åtgärdsområden och kommunens rådighet
I arbetet ingick en övergripande analys av möjliga
åtgärder och styrmedel, samt vilken rådighet
kommunen har över desamma. Analysen utgår
primärt från material från FFF-utredningen och
Trafikverkets klimatscenario. Vi utnyttjar också
slutsatser från de olika förarbeten till Trafikverkets
klimatscenario som WSP genomfört bland annat
när gäller den kommunala rådigheten.
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Workshop med inbjudna experter
Utöver ovan beskrivna moment arrangerades i steg
1 även en workshop med tre inbjudna experter:
Maria Börjesson, CTS KTH
Joanna Dickinson, VTI
Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector
I workshopen deltog också sju representanter från
Stockholm stads Trafikkontor och Miljöförvaltning
samt tre konsulter från WSP:s uppdragsteam.
Syftet var att ge deltagarna möjlighet att ta del av
och ge synpunkter på uppdragsresultaten kring
Stockholms klimatåtagande och den förväntade
utvecklingen.
Experterna fick även möjlighet att samlat framföra
viktiga synpunkter och relevanta erfarenheter i
korta presentationer, vilket fungerade som avstamp
inför tematiska diskussioner kring fyra
frågeställningar om fossilfrihet, åtgärder, effekter
och kommunalt handlingsutrymme.
Kommentarer och synpunkter som framfördes vid
workshopen bidrog till den fortsatta analysen i
såväl steg 1 som steg 2.

Metoder och data i steg 2
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder och underlag
som har stöttat arbetets olika moment i steg 2.
Målbilden och utmaningen - Uppdaterade analyser
Slutsatserna från steg 1 uppdaterades i steg 2 med
hänsyn till nya resultat och fördjupade diskussioner
Stockholmsspecifik beskrivning av åtgärder
I steg 1 gjordes en övergripande analys av möjliga
åtgärder och styrmedel som kan vidtas av stat och
kommun, inklusive vilken rådighet kommunen har
över desamma. I steg 2 fördjupades denna analys
genom att ytterligare åtgärder, som bedömts vara
särskilt intressanta ur ett Stockholmsperspektiv,
studerades. Kommunens rådighet bedömdes även
för de nya åtgärderna.
Workshop om övergripande åtgärdspotential
I maj 2015 anordnades en workshop med
deltagare från Stockholms stad (Trafikkontoret och
Miljöförvaltningen), WSP samt inbjudna experter.
På denna workshop fördes en första, mer
övergripande, diskussion om åtgärdspotentialen för
olika segment och åtgärdsområden (samt i viss
mån för specifika åtgärder).
Kvantifierad potentialbedömning
Trafikkontoret och WSP arbetade sedan vidare
med analysen av olika åtgärder och deras effekter.
Arbetet handlade dels om att identifiera intressanta
åtgärder, dels om hur trafiken kan delas in i olika
segment. Sedan gjordes en bedömning av hur stor
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potential olika åtgärder förväntas ha.
Workshop om detaljerad åtgärdspotential
Nästa steg i arbetet var en workshop med syfte att
åstadkomma en mer specifik bedömning av hur
stor potential olika åtgärder kan tänkas ha.
Åtgärdernas potential bedömdes utifrån en
indelning i bredd (andel berörda inom segmentet)
och djup (åtgärdseffekt i den berörda delen av
segmentet).
Workshop om åtgärdspotential för gods
Potentialbedömningen för godsåtgärder gjordes på
en specifik workshop. På den workshopen deltog
representanter för Trafikkontoret och WSP.
Input från godsexperten Maria Lindholm
Utöver de slutsatser som drogs på de tre
workshoparna diskuterades effekterna av åtgärder
i segmentet underhåll och service samt godstrafik
ytterligare med godsexperten Maria Lindholm.
Samlad beskrivning av åtgärdspotential
Utifrån alla de insamlade underlagen gjordes
slutligen en sammanvägd bedömning av
åtgärdspotential – det vill säga vilken total effekt på
det samlade trafikarbetet som varje åtgärdstyp kan
förväntas bidra med . Åtgärdernas potential
bedömdes dels kvantitativt, dels när det gäller
kommunens rådighet samt om de olika
bedömningar som gjorts var samstämmiga eller
skiljde sig mycket åt.

NATIONELLA MÅL
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KLIMATÅTGÄRDER OCH KLIMATMÅL
Hur fördelas ’ansvaret’ för att minska utsläppen?
Det hypotetiskt effektiva
Varje möjlig lokal åtgärd för att minska utsläppen
av klimatgaser kan bara ge en ’försumbar’ effekt
jämfört med det stora globala behovet av sådana
åtgärder. Samtidigt är det bara genom att
genomföra mängder av sådana, var för sig
’försumbara’, minskningar som de satta målen går
att uppnå.
De närmast berörda upplever samtidigt ofta att
nödvändiga åtgärder innebär förändrade
förutsättningar. Ett exempel är när det uppstår
kostnader för investeringar och drift som någon
aktör får ta på sig.
Ur ett globalt samhällsekonomiskt perspektiv går
det att hävda att det vore ’effektivast’ om utsläppen
minskade för de källor (även: i de branscher/i de
länder) där åtgärderna innebär så små
omställningskostnader som möjligt.
Den principen skulle visserligen leda till att
kostnaden eller ansträngningen för omställningen
fördelades ojämnt. Men detta skulle, hypotetiskt,
kunna kompenseras av dem som sluppit lindrigare
undan. Sammantaget skulle alla kunna tjäna på en
sådan ’effektiv’ fördelning.
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Generella styrmedel är ofta ’effektiva’
Mer generella styrmedel har en särskild fördel
eftersom de ger individer och företag möjlighet att
anpassa sig på det sätt som passar just dem bäst.
Det ökar chansen att det blir de mest ’effektiva’
anpassningarna som sker. Ett tydligt exempel på
ett mycket generellt styrmedel är koldioxidskatt
som lägger en fix extra kostnad kopplad till varje
kilo utsläpp, oavsett var och hur det produceras.
Men även generella styrmedel som är begränsade
till transportsektorn (till exempel en extra
bränsleskatt) kan ge liknande fördelar. Berörda
individer kan själva välja att minska sina
klimatgasutsläpp på olika sätt; ändra sitt
färdmedelsval och välja bil mer sällan för sina
resor, bosätta sig mer centralt och göra kortare
resor eller köpa en bränslesnål bil.
De väljer då den anpassningsmodell som passar
dem själva bäst för att utifrån egna förutsättningar
och preferenser hantera de förändrade
förutsättningar som anpassningen för med sig.
Ju mer specifikt och riktat ett styrmedel är, desto
mindre flexibilitet erbjuder det när det gäller hur de
nödvändiga utsläppsminskningarna skall uppnås.

Mer generella styrmedel som har diskuterats, men
som inte ingår i FFF-utredningens åtgärder för ett
transportsnålare samhälle, är till exempel
skattehöjningar av koldioxid- eller energiskatt,
borttagna reseavdrag och mindre förmånliga villkor
för tjänstebilar.
Verklighetens förutsättningar
I verkligheten finns det naturligtvis ingen expert
som har den överblick som krävs för att avgöra
vilka utsläppsminskningar som skulle vara
’effektivast’. Det finns heller ingen allsmäktig
internationell beslutsfattare som skulle kunna
genomdriva sådana beslut, och ingen tvingande
mekanism som skulle kunna genomföra den
kompensation som skulle krävas för att hantera
oönskade fördelningseffekter.
I stället är det ett hopkok av formella förhandlingar,
informell samordning, enskilda beslut om styrmedel
och genomförande av mängder av separata
åtgärder som till slut kommer att avgöra hur
utsläppsminskningar kommer att fördelas över
källor, länder, samhällssektorer och individer.
Besluten fattas av många olika aktörer, ofta utan
samordning dem emellan. Ingen kan fullt ut
förutse, eller ta ansvar för, det slutliga utfallet av
alla dessa processer. Varje beslutsfattare har även
rådighet bara över vissa åtgärder, och kan inte fritt
’flytta över’ sitt klimatåtagande till någon annan.
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Besluten fattas också i ett politiskt sammanhang,
där långsiktiga förändringar bara kan genomföras
om de upplevs som tillräckligt rättvisa och på
andra sätt acceptabla av väljarna.
Klimatarbetet sker heller inte i ett vakuum. Varje
beslutsfattare måste ta hänsyn till hur
klimatåtgärderna kan bidra till (eller motverka)
måluppfyllelse när det gäller andra samhälleliga
mål. Ett hållbart transportsystem innebär att många
närliggande mål kan nås med delvis gemensamma
medel.
Värdet av effektivitet
Det är alltså omöjligt att tänka sig att man någonsin
skulle kunna genomföra klimatarbetet med en helt
’effektiv’ fördelning av anpassningar och
åtaganden. Det är inte möjligt – och knappast ens
önskvärt – att följa den principen fullt ut vare sig på
global, nationell eller lokal nivå.
Tanken på att åtagandena skall fördelas ’effektivt’
kan ändå fungera som ett hypotetiskt rättesnöre.
Det finns till exempel inget självändamål i att alla
aktörer, alla samhällssektorer eller alla kommuner,
ska minska sina utsläpp precis lika mycket.
Minskningar bör med fördel genomföras där de kan
göras till liten ansträngning och till låg kostnad. En
alltför detaljerad nedbrytning av målen, där var och
en sköter sitt inom i förväg satta ramar, kan
motverka det syftet och leda till suboptimeringar.

Värdet av en gemensam målbild
Analysen av vad som är effektiva och
genomförbara åtgärder, och en lämplig målnivå,
kan aldrig göras en gång för alla. Dessa slutsatser
måste successivt anpassas. Dels handlar det om
anpassning till nya omvärldsförutsättningar och
andra aktörers åtgärder, men det handlar också om
att medborgarnas attityder och värderingar kan
ändras, till exempel när det gäller vad som upplevs
som förbättringar respektive försämringar.
En gemensam vision – en målbild – kan emellertid
spela en viktig roll för utvecklingen, även om den
omprövas efter hand. Den ger en ram för frivilligt
koordinerade beslut, och kan också lägga en grund
för att ändra medborgarnas långsiktiga
förväntningar, och de ’krav’ de ställer på samhället.
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MÅL FÖR MINSKADE KLIMATUTSLÄPP
Det globala perspektivet och Sveriges totala åtagande
Den globala bilden
Klimathotet är i grunden ett gemensamt globalt
problem. Det uppstår som en aggregerad effekt av
otaliga lokala utsläppskällor spridda över jordens
alla länder.
FN:s klimatmöten har tidigare fastslagit det så
kallade tvågradersmålet för klimatförändringarna.
Det innebär att klimatpåverkan bör begränsas till
en maximal global temperaturökning på två grader
Celsius jämfört med förindustriell nivå.

Det svenska åtagandet
Det nationella miljökvalitetsmålet om begränsad
klimatpåverkan är generellt formulerat och ansluter
till FN:s tidigare tvågradersmål. Det säger däremot
ingenting om hur stort ansvar Sverige åtar sig för
att bidra till att tvågradersmålet uppnås.
I linje med de internationella överenskommelser
som gjorts inom området, har dock Sveriges
regering och riksdag sedan mer konkret beslutat
om åtaganden enligt nedan.

I det nyligen avslutade klimatmötet i Paris (COP21)
skrev alla länder under på att den globala
temperaturökningen skall begränsas än hårdare –
till 1,5 grader Celsius. Detta nya mål kommer att
kräva ännu större – och snabbare – minskning av
utsläppen av klimatgaser.
Enligt de beräkningar som tidigare gjorts krävde det
tidigare tvågradersmålet att de globala utsläppen
av växthusgaser
• minskar med 40 till 70 procent till 2050
(jämfört med 2010)
• är nära noll eller lägre år 2100
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Generella klimatmål för Sverige (år 2020):
• 40 procent lägre utsläpp av växthusgaser än 1990
• 50 procent förnybar energi
• 20 procent effektivare energianvändning än 2008

KLIMATMÅL FÖR SVENSK TRANSPORTSEKTOR
Riksdagens beslutade mål och FFF-utredningens ambitioner
Riksdagens beslutade mål
År 2009 beslutade riksdagen om målet att den
svenska transportpolitiken skall säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
Detta övergripande mål bryts ner i ett hänsynsmål
och ett funktionsmål. Till målen finns flera
preciseringar, där hänsynsmålets precisering med
avseende på klimat är formulerat såhär:

Färdplan 2050
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag
utarbetat den så kallade Färdplan 2050, med syfte
att ”uppnå visionen om att Sverige inte ska ha
några nettoutsläpp av växthusgaser 2050”.
Om visionen skall bli möjlig att uppnå krävs att
även transportsektorns utsläpp bör bli nära noll till
år 2050.

”Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet
begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis
ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett
brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av
fossila bränslen”.1

___________________________

Regering och riksdag har även beslutat om ett
särskilt mål för 2020 när det gäller andelen
förnybar energi i transportsektorn, som då skall
uppgå till minst 10 procent. Detta särskilda mål kan
dock sägas ha spelat ut sin roll, eftersom det redan
har uppnåtts.

1) I formuleringen av hänsynsmålet har riksdagen inte gett
någon ledning för vad som krävs för att fordonsflottan skall
anses vara ’fossiloberoende’. Olika företrädare för regeringen
har, sedan målet lades fram, gett målet olika innebörd
(Elforsk 2013). Trafikverket, FFF-utredningen och Elforsk
tillsammans med Svensk Energi (Elforsk 2013) har dock i
olika sammanhang gjort tolkningen att det innebär en 80procentig minskning av utsläppen (se vidare nästa sida).
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Utredningen för fossilfri fordonstrafik
Det finns alltså ännu inget nationellt politiskt beslut
om vad det transportpolitiska målets krav på
”fossiloberoende” innebär mer konkret.
Den så kallade FFF-utredningen utgår dock i sitt
slutbetänkande (SOU 2013:84) från att det krävs
att användningen av fossil energi till vägtransporter
minskar med 80 procent jämfört med år 2010 .
Trafikverket har tidigare (bland annat i samband
med Kapacitetsutredningen och framtagandet av
Färdplan 2050) föreslagit en snarlik målbild för
2030– att användningen av fossil energi till
vägtransporter skall minska med 80 procent, då
jämfört med år 20041.
Elforsk gjorde (i samarbete med Svensk Energi)
samma tolkning i sitt färdplansarbete. Där påtalar
de samtidigt behovet av en mer officiell
konkretisering av målet, som kan vara styrande för
arbetet i olika nationella organ och myndigheter
(Elforsk 2013).

____________________
1) Att referensåret satts olika i FFF-utredningen jämfört med
ambitionerna i Kapacitetsutredningen/Färdplan 2050 har i
praktiken ingen betydelse, eftersom skillnaden i utsläpp
mellan 2004 och 2010 var mindre än 1 procent.
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HUR KAN TRANSPORTSEKTORNS MÅL UPPNÅS?
Den tekniska utvecklingen räcker inte för att nå målen
De nationella målen kräver alltså kraftigt minskad
användning av fossil energi – både totalt sett, och
specifikt för vägtransporter. På sikt (år 2050)
förutsätter Färdplan 2050 att också vägtrafiken
generarar klimatgasutsläpp nära noll.
Övergång till förnybara bränslen, och effektivare
användning av energi (genom elektrifiering och
effektivare bränsledrivna fordon) har pekats ut som
viktiga verktyg, och det finns till exempel särskilda
mål inom dessa områden för att skynda på
utvecklingen. I Trafikverkets klimatscenario antas
till exempel att bränsledrivna personbilar år 2030
bara kräver 50 procent av dagens energi per
fordonskilometer, och att 75 procent av
trafikarbetet med personbil år 2030 drivs ickefossilt.
Flera faktorer som är svåra (eller omöjliga) att
påverka sätter dock gränser för hur stora
utsläppsminskningar som tekniken kan bidra med.
Bland annat tekniska begränsningar,
fordonsflottans omsättningshastighet och den
totala tillgången på bioråvara, kan ge tvingande
randvillkor. Det gäller särskilt för de närmaste
decenniernas utveckling.
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Både Trafikverket och FFF-utredningen har därför
kommit till slutsatsen att den minskning av
utsläppen per fordonskilometer som maximalt
kan uppnås med teknisk utveckling inte räcker för
att nå målen. Även antalet fordonskilometer
måste minska jämfört med nuvarande prognoser,
se Figur 1, ur Trafikverket (2015).
Utveckling medoch
dagens
I både Trafikverkets klimatscenario
FFFförväntade
trafikutveckling
utredningen kallas strävan mot detta nödvändiga
och dagens fordonspark
trendbrott för ”ett transportsnålt samhälle”.

”Transportsnålt
samhälle”

Elektrifiering
och
energieffektivisering

Bioenergi

Klimatmål
Figur 1:

Användning av fossil energi för Sveriges vägtransporter.
Den potentiella effekten av olika åtgärdsområden
(enligt Trafikverkets klimatscenario 2015).

TRANSPORTSNÅLT SAMHÄLLE – EN HISTORIK

Vilken nivå kan tillåtas? Vilken styrning krävs? Detta omprövas successivt
Vilken ambitionsnivå för området transportsnålt
samhälle krävs för att de nationella målen för
transportsektorns utsläpp skall kunna nås? Detta
avgörs av två faktorer ( se Figur 1 sid 17):
1. Vilket utrymme som finns till
utsläppsminskningar genom övergång till ickefossil energi och energieffektivisering
2. Vilken utveckling av transportarbetet fram till
2030 som förväntas om inga särskilda åtgärder
vidtas
Punkt 1 – potential för ”teknisk” omställning - avgör
vilken absolut nivå på trafikarbetet som kan tillåtas
år 2030, och därmed vilken trafikutveckling som
kan tillåtas jämfört med ”idag”.
Den andra punkten – trafikprognosen – behövs för
att bedöma avvikelsen mellan målet och det
”förväntade” trafikarbetet. Denna avvikelse avgör
hur kraftig styrning mot ett transportsnålt samhälle
som kommer att krävas för att uppnå målet.
Slutsatsen att klimatmålen kommer att kräva en
omställning mot ett transportsnålt samhälle slogs
fast redan i Trafikverkets tidigare klimatscenario
”Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för
begränsad klimatpåverkan” (Trafikverket (2010)).
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Senare har samma principiella analysmodell
tillämpats av FFF-utredningen och Trafikverkets
nya klimatscenario (Trafikverket 2015).
Den grundläggande ambitionsnivån har varit
samma i alla dessa tre arbeten: 80% reduktion av
vägtrafikens CO2utsläpp fram till 2030. Olika
bedömningar när det gäller punkt 1. och 2. ovan
har ändå lett till olika slutsatser när det gäller
• hur trafikarbetet i landet, för personbil respektive
lastbil, kan tillåtas utvecklas (målet)
• hur stor avvikelse detta innebär jämfört med
förväntad utveckling (behov av styrning och
omställning)
Denna omprövning, i kombination med ökad
kunskap om möjliga åtgärder och effektsamband,
har sedan i sin tur lett till att även kombinationen
av åtgärdsområden, och deras omfattning, skiljer
sig något mellan de tre målscenarierna.
I denna åtgärdsplan har vi i första hand utgått från
det senaste dokumentet (Trafikverket (2015)).
Den successiva utvecklingen mellan de tre
scenariernas innehåll när det gäller Transportsnålt
samhälle – och de små skillnaderna dem emellan sammanfattas i tabell på nästa sida.

TRANSPORTSNÅLT SAMHÄLLE – TRE MÅLBILDER
Tre måluppfyllande scenarier på nationell nivå – successivt modifierade
Bedömd
potential
Bio-bränsle
(TWh/år)

Referensscenario
Trafikarbete
”idag”-2030

Trafikverkets tidiga
klimatscenario
(2010)

15

+20%
(2010)

FFF-utredningen
(2013)

20

Trafikverkets nya
klimatscenario
(2015)

20

Scenario

”Förväntad” ökning

Målscenario 2030
Trafikarbete
(personbil)

Kommentar:
Mål och Åtgärdsmix
successiv utveckling

jämfört
”idag”

jämfört
2030 ref

-20%

-35%

Bland annat ingick generell
bränsleskattehöjning +50% i åtgärdsmixen.
Denna bedömdes ensamt stå för nästan halva
åtgärdseffekten ( –15% , 2030 jämfört 2030ref)

-30%

Ökad Bio-potential kunde gett utrymme för
större trafikarbete. Målet för Transportsnålt
samhälle (-20%, bas 2010) bibehölls ändå.
(Därmed överträffades det övergripande målet
för CO2-reduktion:”nås mellan 2010 och 2030”)
Trots bibehållet mål mindre behov av
omstyrning jfrt m 2030ref pga lägre prognos.
Dessutom antogs ny, större, potential för bl. a.
distansarbete och resfria möten. Därför möjligt
med åtgärdsmix utan bränsleskattehöjning

-30%

FFF-utredningens åtgärdsmix utan
bränsleskattehöjning bibehölls, liksom dess
beräknade åtgärdspotentialer 2030. Det
övergripande CO2-målet uppfylls trots högre
prognos än FFF, pga att den större Biopotential
som identifierats i FFF-utredningen utnyttjas.

(2004)

+13%

-20%

(2010)

(2010)

+26%
(2010)

-12%
(2010)

Slutsatserna när det gäller behov av omställning mot ett Transportsnålt samhälle skiljer sig, trots gemensamma
utgångspunkter när det gäller det övergripande målet. Nya underlag har lett till nya slutsatser efterhand.
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HUR TRANSPORTSNÅLT BEHÖVER SVERIGE BLI?
Olika mål för personbilstrafik respektive lastbil
Både i Trafikverkets klimatscenarier och FFFutredningen är den övergripande bedömningen att
det är mera möjligt och mindre kostsamt att
motverka personbilstrafikens ökning, än att hålla
tillbaka tillväxten av lastbilstrafiken. Därför fördelas
åtagandet när det gäller transportsnålt samhälle
ojämnt mellan olika typer av transporter i de
måluppfyllande scenarierna.
Personbilstrafiken i Sverige förutsätts i det
senaste Klimatscenariot (Trafikverket (2015))
minska avsevärt, med 12 procent, mellan 2010
och 2030. Då behöver man inte kräva att
godstransporterna minskar på samma sätt – det
räcker att antalet fordonskilometer med lastbil
minskar 2 procent för att det övergripande målet
för transportsektorn (80 procents reduktion av
utsläppen) skall nås.

Tabell 1 och Tabell 2 presenterar åtgärdsmixen.

Tabell 1: Möjligheter till minskning av trafiktillväxten för personbil
2030 och 2050 (Trafikverket 2015)

Detta under förutsättning att man samtidigt lyckas
uppfylla de ambitiösa antaganden om möjlig
energieffektivisering och ökad användning av
förnybara bränslen som ingår i klimatscenariot.
Klimatscenarierna beskriver också hur åtagandena
skulle kunna uppnås för personbil respektive lastbil
genom en kombination av åtgärdsområden – en
åtgärdsmix – se tabell 1 och 2.
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Tabell 2: Möjligheter till minskning av trafiktillväxten för lastbil
2030 och 2050 (Trafikverket 2015)

GEMENSAM BILD AV
STOCKHOLMS
UTMANING
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RIMLIGA KLIMATMÅL FÖR STOCKHOLM?
Bakgrund – olika argument

Det finns inget självklart svar på frågan vad som
vore en rättvis, klok eller rimlig fördelning mellan
kommuner av den svenska transportsektorns
klimatåtagande. Som vi redan nämnt är det dock
rimligt att ta hänsyn till hur stora kostnader och
uppoffringar som minskningarna skulle kunna
innebära på olika håll.
När det gäller persontransporter skulle man kunna
resonera till exempel utifrån följande argument:
• Stockholmare genererar betydligt färre bilresor
per person än andra - och skulle därmed
eventuellt kunna anses ha mindre ansvar än
andra för att minska sitt bilresande ytterligare.
Det är ju inte där som bilresor "överkonsumeras”.
• Stockholm förväntas växa kraftigt. Tillväxten i
andra delar av landet är lägre. Den befolkningsomflyttning som sker, lär leda till att trafiken –
utan åtgärder - ökar mer på vägar och gator i
Stockholm än i andra delar av landet där
befolkningstillväxten är mindre (eller till och med
negativ). Därmed blir det svårare att minska
trafikarbetet på Stockholms vägar jämfört med
idag, än på andra håll. Av det skälet kan man
hävda att det vore orimligt att kräva lika stora
trafikminskningar i Stockholm som i regioner med
lägre befolkningstillväxt.
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• Å andra sidan kan man misstänka att det skulle
innebära mindre individuell uppoffring för
Stockholmare att minska sitt bilresande om det
införs incitament till det. Till exempel är
kollektivtrafiken av hög standard och
tillgängligheten till aktiviteter inom gång- och
cykelavstånd är god. Det skulle alltså innebära
mindre uppoffringar - aggregerat över kollektivet
– om det är i Stockholm minskningarna sker.
• Dessutom kan man misstänka att det av delvis
samma skäl skulle krävas mindre insatser för
samhället för att locka Stockholmare att avstå
från bilresor. Det skulle alltså kunna vara
"billigt"/"effektivt" för skattebetalarna att skapa
minskningarna just där.
Ovanstående argument kan alla sägas vara rimliga,
från olika utgångspunkter. Som synes talar de i olika
riktning: Stockholm bör reducera trafiken mer än
andra enligt vissa argument. Stockholm bör
reducera trafiken mindre än andra enligt andra
argument.
Motsvarande, motstridiga, resonemang kan föras
även när det gäller utvecklingen av lastbilstrafiken:
Större befolkning kräver mer godstransporter, men
stor befolkningskoncentration ökar samtidigt
möjligheten till samlastning och ruttplanering.

RIMLIGA KLIMATMÅL FÖR STOCKHOLM?
Antaganden och beräkningsförutsättningar, 1 (3)
Man kan alltså välja olika utgångspunkter för att
översätta de nationella målen till mål för en enskild
kommun. Varje konkretisering av vad FFFutredningens ambitionsnivå bör innebära för just
Stockholms kommun bygger därmed på
utgångspunkter och antaganden som kan
ifrågasättas och bör diskuteras.

till städerna, och då särskilt storstäderna. Man kan
förvänta sig att såväl ’morötter’ som ’piskor’ kan
vara mera verksamma i städer där det redan finns
goda transportalternativ. Därmed blir det också
rimligt att samhället koncentrerar ambitionerna och
insatserna dit, och att effekterna blir mer uttalade
där.

I det här uppdraget har utgångspunkter och kritiska
avgöranden stämts av med beställarna under
arbetets gång, och dessutom förankrats med
inbjudna experter på de workshops som har
arrangerats inom uppdraget.

Vilka minskningar som de facto kommer att uppstå
i storstäderna, jämfört med landet som helhet,
kommer att bero på hur den slutliga mixen av
åtgärder och styrmedel kommer att se ut. I våra
analyser har vi utgått från den ansvarsfördelning
mellan storstad och andra delar av landet som
impliceras av de åtgärdsmixer som Trafikverket
och FFF-utredningen ansett vara rimliga vägar mot
målet.

De utgångspunkter som tillämpats kan
sammanfattas i punkterna:
• Större möjligheter ger större ansvar
• Viss hänsyn till kraftig befolkningstillväxt
• Nationell utveckling av fordonsflottan
• Regional profil baserad på Klimatscenariernas
åtgärdsmix
Vad dessa punkter står för utvecklar vi på de
närmast följande sidorna.
Större möjligheter ger Stockholm större ansvar
Det är troligt att de åtgärder som vidtas för att
minska klimatutsläppen kommer att koncentreras
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Att utifrån objektiva kriterier avgöra vilken
fördelning mellan kommuner som vore ’effektivast’ i
samhällsekonomisk mening skulle däremot kräva
långt mer omfattande analyser än vad som varit
möjliga i detta uppdrag. Sådana analyser skulle
dessutom vara av begränsat värde för
beslutsfattarna, så länge man inte samtidigt kan
identifiera kompensationsmekanismer som
hanterar oacceptabla fördelningseffekter (se
resonemang på sidan 12).

RIMLIGA KLIMATMÅL FÖR STOCKHOLM?
Antaganden och beräkningsförutsättningar, 2 (3)
Viss hänsyn till kraftig befolkningstillväxt
Enligt stadens egna prognoser för perioden 20102030 förväntas Stockholms befolkningsökning
bli 35 procent. Enligt SCB kommer landets totala
befolkning att öka med 15 procent under samma
tid. Vi har antagit att båda dessa siffror är rimliga
framtidsbedömningar, och att Stockholm alltså
kommer att ha en betydligt större del av landets
befolkning år 2030 än år 2010.
För persontrafik diskuterar vi, baserat på detta,
kring två olika alternativa målnivåer:
• Dels beräknat med en ’geografisk’ modell, där
man inte låter kommunen Stockholm få något
extra utrymme för att hantera den trafik som
genereras av den kraftiga befolkningstillväxten
• Dels en ’per capita’ modell där man sätter målet
med hänsyn till att Stockholm framöver kommer
att ha en större del av Sveriges invånare, och
därmed bör kunna tillåtas ha en större andel av
Sveriges totala trafikarbete än vad man har i
dag.
För lastbilstrafik presenterar vi dock bara mål i
linje med ’per capita’ modellen. Vi har i samråd
med Trafikkontoret gjort bedömningen att ett mål
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satt utan hänsyn till Stockholms befolkningstillväxt
vore så gott som omöjligt att uppnå när det gäller
lastbilstrafik .
’Per capita modellen’ – en kommentar
Båda målbilderna – den ’geografiska’ respektive
’per capita’ modellen - syftar till att det totala målet
för minskat trafikarbete i hela landet (-12 procent)
skall nås. För att de samlade kommunala
åtagandena när de summeras skall räcka till det
nationellt satta målet krävs dock att andra
kommuner anpassar sina målbilder till samma
tolkning.
Om Stockholm väljer att sätta sina mål i enlighet
med ’per capita’ modellen, samtidigt som
kommuner med låg befolkningstillväxt väljer en
ambitionsnivå som inte tar hänsyn till att de i
framtiden kommer att ha en minskande andel av
befolkningen, så kommer det nationella målet inte
att nås när kommunernas ambitioner läggs
samman.

RIMLIGA KLIMATMÅL FÖR STOCKHOLM?
Antaganden och beräkningsförutsättningar, 3 (3)
Samma utveckling av fordonsflottan
Denna utredning lägger fokus på FFF-utredningens
åtgärdsområde Transportsnålt samhälle, vilket är
naturligt med tanke på Trafikkontorets
ansvarsområde. Det är därför bara när det gäller
Transportsnålt samhälle som vi har anpassat FFFutredningens slutsatser till Stockholms specifika
förutsättningar.
När det gäller vilka vinster genom elektrifiering och
annan energieffektivisering, respektive ökad andel
biodrivmedel som kan förväntas, har vi i samråd
med Miljöförvaltningen, utgått från att Stockholm
kommer att följa samma bana som resten av
landet.
Regional profil – två versioner
Storstädernas andel av landets samlade insatser
för ett Transportsnålt samhälle, kommer som vi
påpekat att bero på mixen av åtgärder och
styrmedel.
Vår analys av vad som vore en ’rimlig’ målnivå
utgår från den åtgärdsprofil som skisserats i FFFutredningen och Trafikverkets klimatscenarier.
Den åtgärdsmix som presenteras i dessa
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måluppfyllande scenarier har dock ändrats
efterhand (se diskussion sidan 17-18). Åtgärdernas
samlade geografiska profil varierar därför,
beroende på vilket underlagsmaterial som använts.
Arbetet med att diskutera en lämplig ambitionsnivå
för Stockholms del genomfördes huvudsakligen i
del 1 av detta uppdrag. Då utnyttjades slutsatserna
i WSP (2011), vilka baserades på åtgärdsprofilen i
Trafikverket (2010).
Parallellt med detta uppdrag har WSP under 2015
emellertid analyserat Klimatscenariots regionala
konsekvenser på nytt – denna gång med
utgångspunkt i den åtgärdsmix som presenteras i
Trafikverket (2015). Vissa referenser till detta
senare arbete har kunnat utnyttjas som jämförelse
när resultaten från del 1 uppdaterats inför denna
slutrapport.

RIMLIGA KLIMATMÅL FÖR STOCKHOLM?
Regional profil – underlag till beräkningarna i Steg 1
Personbil
I WSP (2011) var slutsatsen att det klimatscenario
som presenterades i Trafikverket (2010) skulle leda
till att Storstadsbor skulle minska sitt bilresande
med 25 procent per person, medan motsvarande
siffra för den genomsnittliga invånaren skulle bli 21
procent. (se Figur 2). Det betydde alltså att
storstadsbor i det scenariot, relativt sett, skulle ges
ett större "ansvar” för att minska sitt bilresande
(25/21 =19 procent större) än det som gällde för
genomsnittliga svenskar.
(Samtidigt är det värt att notera att den absoluta
minskningen av antalet personbilskilometer per
person beräknades bli större i medelbyggd region,
se figur 2)

med hela 25 procent, om det totala målet för
lastbilstrafikens minskning i landet (-2 procent)
skulle uppnås.
Dessa analyser var utgångspunkt när rimliga
målnivåer diskuterades i uppdragets steg 1.

Lastbilstrafik
När det gällde lastbilstrafik gjordes analyserna i
WSP (2011) med en annan regional indelning, och
inga särskilda resultat togs fram för just Storstad.
Däremot konstaterade man att den föreslagna
åtgärdsmixen skulle ge betydligt större effekter för
lastbilstrafik i stora tätorter (”städer”) än för
lastbilstrafik på landsbygd och landsväg.
Lastbilstrafiken i städerna skulle behöva minska
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Figur 2: Effekten på personbilsresande i olika regioner
av Klimatscenariots åtgärder (efter WSP 2011)

RIMLIGA KLIMATMÅL FÖR STOCKHOLM?
Regional profil – nya analyser under 2015
När WSP ( parallellt med arbetet i detta uppdrag)
under 2015 åter analyserat klimatscenariots
regionala profil åt Trafikverket framgår det tydligt
att den nuvarande formuleringen av
klimatscenariots åtgärdspaket (FFF-utredningen
och Trafikverket, 2015) har en ännu tydligare
tätorts-/ storstadsprofil än den tidigare versionen
(Trafikverket (2010). Detta beror bland annat på att
paketet inte längre omfattar någon höjd
bränsleskatt. Bränsleskatt är en åtgärd som får
mer likartad effekt över landet. Många av de andra
åtgärder som ingår i åtgärdsmixen har däremot en
specifik tätorts- (Storstads-)prägel.
Om den senaste versionen av klimatscenariot
skulle genomföras både när det gäller inriktning
(åtgärdsmix) och omfattning, skulle Stockholm
därför komma att bära en ännu större del av
ansvaret för de nationella målen än vad som
framgår av bedömningen i WSP (2011).
Analysresultaten från WSP:s nya regionalisering
tyder på att det nuvarande klimatscenariots
inriktning motsvarar en minskning av trafikarbetet i
Storstadskommunerna om -14%.
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Denna analys är gjord MED hänsyn till
Storstadskommunernas förväntade
befolkningsökning.
I en motsvarande analys UTAN hänsyn till
befolkningsutvecklingen skulle det krävas att den
lätta trafikens trafikarbete i Stockholm skulle
minska med hela -22% för att det nya
klimatscenariot som helhet skulle kunna nås.

MÅLBILD FÖR TRAFIKSNÅLT SAMHÄLLE I STOCKHOLM
Trafik med lätta fordon 2010 - 2030

Enligt slutsatserna i WSP (2011) (baserat på
klimatscenariot i Trafikverket (2010), se figur 2
sidan 26) valde vi alltså i uppdragets steg 1 att
föreslå mål som bygger på att Stockholm, med
tanke på sina gynnsamma förutsättningar, bör göra
ett relativt åtagande som innebär 19 procent större
relativ minskning av den lätta trafiken än i landet
som helhet.
I den ’geografiska’ målformuleringen, utan hänsyn
till Stockholms starka befolkningstillväxt, utgick
uppräkningen från det genomsnittliga åtagande
som numera gäller för Sverige som helhet (-12
procent).

Tabell 3: Möjliga mål för utvecklingen av fordonstrafikarbetet 2010-2030.
Lätta fordon, Stockholms stad.
Båda alternativen baseras på FFF-utredningens övergripande målbild för
transportsektorns klimatutsläpp 2030.
och den aktuella tolkningen av .

Med hänsyn till befolkningstillväxten blir bilden en
annan. Eftersom befolkningen i Sverige växer (+15
procent 2010-2030), innebär Klimatscenariots totalt
12-procentiga minskning en större genomsnittlig
minskning, 23 procent, om man räknar per capita .
I ’per capita’ modellen utgår uppräkningen (”19
procent högre i Stockholm än i landet i
genomsnitt”) från denna siffra. Varje Stockholmare
år 2030 får därmed maximalt generera 28 procent
mindre trafikarbete (med lätta fordon) än vad
dagens Stockholmare genererar.
De två alternativa målbilderna från steg 1
sammanfattas i Tabell 3 och Figur 3.
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Figur 3:

Grafisk illustration av de två målen för utvecklingen
av lätt trafik i Stockholms stad (från Tabell 3 ovan)

MÅLBILD FÖR TRAFIKSNÅLT SAMHÄLLE I STOCKHOLM
Trafik med lastbil 2010 - 2030

Stockholms kommun kan så gott som helt
betraktas som tätbyggd stad. Enligt resonemangen
i föregående avsnitt och WSP (2011) behöver
lastbilstrafiken i kommunen därför utvecklas i linje
med ambitionen att lastbilstrafiken i Sveriges alla
”städer” minskar med 25% sammantaget.
Samtidigt har vi dock bedömt att det är rimligt att
Stockholm, som förväntar en exceptionellt kraftig
befolkningstillväxt, bör kunna tillåtas ha en större
andel av städernas samlade lastbilstrafik år 2030
än vad man har i dag.
Sverige beräknas enligt SCB få 15 procent större
befolkning under de 20 år som analysen gäller. En
pågående urbanisering förutses dessutom leda till
att städerna växer mer än befolkningen i
genomsnitt1. När Klimatscenariot innebär en totalt
25-procentig minskning av städernas lastbilstrafik
så motsvarar det därför en 35-procentig minskning
om man räknar per capita.

Målsättning för Stockholm MED
hänsyn till Stockholms
förväntade befolkningsökning
FFF/Klimatscenariot
- totalt
- i "städer"
- per capita i "städer"

-2%
-25%
-35%

Mål för Stockholm
- per capita

-35%

- totalt

-12%

Tabell 4: Mål för utvecklingen av fordonstrafikarbetet 2010-2030.
Lastbil, Stockholms kommun.

En målbild för lastbilstrafiken i Stockholm som
beräknats utifrån denna utgångspunkt presenteras
i Tabell 4 och Figur 4.
________________
1

Vi har antagit en genomsnittlig befolkningsökning i Sveriges
städer på 20 procent 2010-2030.
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Figur 4:

Grafisk illustration av målet för lastbilstrafikens
utveckling i Stockholm (från Tabell 4 ovan)

VILKET ÅTAGANDE KRÄVS AV STOCKHOLM?
En mer differentierad bild av utmaningen har växt fram i steg 2
Under arbetet med steg 2 av åtgärdsplanen har de
fortsatta diskussionerna - utifrån analyserna i
föregående avsnitt - landat i en bild av utmaningen
där det slutliga valet av målnivå för de kommunala
insatserna måste anpassas till en i grunden politisk
bedömning av till exempel
• En självständig syn på vad som är en rimlig
nationell ambitionsnivå
• hur man vill förhålla sig till risker förknippade
med osäker teknisk utveckling och
befolkningstillväxt

• vad som är en rättvis fördelning mellan
kommuner (bland annat med hänsyn till att trafik
”exporteras” mellan kommuner vid
infrastrukturomläggningar)
Som en illustration av osäkerheterna har vi i
figuren nedan ritat in en skara av olika tänkbara
ambitionsnivåer för Stockholm, som motsvarar
olika tolkningar av ”ett rimligt åtagande” för
trafikminskningarna för den lätta trafiken.
I figuren presenteras bland annat de förslag till
målnivåer som formulerades i steg 1 (-3% enligt
’per capita’ modellen respektive -14% enligt den
’geografiska’ modellen). Figuren visar också de
motsvarigheter (-14% ’per capita’ respektive -22%
’geografiskt’) som bedömts bli följden om den nya
åtgärdsmixen följs (se sidan 27).
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I figuren på föregående sida indikeras alltså också
– med streckade linjer – att andra målnivåer kan
anses relevanta utifrån andra bedömningar kring
vad som är ’rimligt’, ’troligt’, och ’rättvist’.
Vi påminner om att ingen av linjerna i Figuren på
föregående sida egentligen utgått från vad
Stockholm ”kan klara”, eller ”bör” ta ansvar för.
Slutsatserna kring hur stort ’extra’ ansvar som
kommer att falla på storstadskommunerna är rent
deskriptiva och baseras på de nationella målen,
(backcasting) i kombination med det förväntade
utfallet av den åtgärdsmix som skisserats i
Trafikverket (2010) respektive FFF-utredningen.
Analyserna beskriver därmed hur utfallet kan
beräknas bli för olika typer av kommuner, om man
nationellt använder just den åtgärdsmix som
skisserats i respektive klimatscenario.
Med en annan åtgärdsmix blir fördelningen över
kommuner en annan. Eftersom den senaste
versionen av klimatscenariot inte innehåller någon
generell bränsleprishöjning blir den relativa
betydelsen av tätortsåtgärder större i FFFutredningen än i Trafikverket (2010). Det är därför
den nya regionaliseringen ger ett större ”extra”
åtagande för storstadskommunerna än den
tidigare.
Det finns alltså ett spann av möjliga tolkningar av
Stockholms åtagande när det gäller hur mycket
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trafiken behöver minska jämfört med år 2010.

Åtgärd
2

Åtgärd
1
Åtgärd
3

Åtgärdsmix A

Åtgärd
4

Åtgärd
2
Åtgärd
5

Åtgärdsmix B

ÅTGÄRDSBEHOVET BEROR OCKSÅ AV PROGNOSEN
Vad händer ”utan åtgärd”? Ytterligare osäkerheter kring åtgärdsbehovet
På föregående sidor har vi diskuterat vilka
utgångspunkter som bör användas för ett
måluppfyllande scenario: Vilken nivå på
trafikarbetet i Stockholm år 2030 kan tillåtas inom
ramen för FFF-utredningens ambitioner och
Trafikverkets klimatscenarier?
Svaret på den frågan är naturligtvis viktigt när man
skall besluta om åtgärdsplanens omfattning. Men
åtgärdsplanens omfattning måste också anpassas
till vilken utveckling av transportarbetet som kan
förväntas om inga särskilda åtgärder vidtas: Hur
stort är det gap mellan ”förväntat” och ”önskat”,
som åtgärderna skall överbrygga?
Denna avvikelse avgör hur kraftig styrning mot ett
transportsnålt samhälle som kommer att krävas för
att uppnå målet.
Bedömningar av trafiksituationen år 2030 är
naturligtvis mycket osäkra. Vi kan till exempel inte
fullt ut förutse hur befolkning och ekonomi kommer
att utvecklas över tid, och vi har inte heller full
kunskap om hur dessa bakgrundsfaktorer påverkar
trafiken. Dessutom är det orimligt att ”förvänta” sig
att trafiksystemet lämnas helt ”utan åtgärd” ända
fram till år 2030. Varje enskilt business-as-usual
scenario är alltså en osäker framtidsbild.
32

Denna ytterligare osäkerhet illustreras i figuren
ovan. Där är figuren kompletterade med en skara
linjer som representerar olika sinsemellan
konkurrerande scenarier för trafikens utveckling om
åtgärdsplanen inte genomförs. Dessa leder till olika
bedömningar av hur stora åtgärder som krävs. Det
blir därmed mindre relevant att sikta mot ett
åtgärdspaket som bedöms uppnå en specifik
målnivå. (Däremot är det fortfarande angeläget att
bevaka att den samlade åtgärdslistan gör det
möjligt att nå tillräckligt stor samlad effekt.)
Frågan om olika tänkbara utvecklingslinjer - ”med”
respektive ”utan” klimatåtgärder – och deras
osäkerheter, diskuteras vidare i nästa kapitel.

ALTERNATIVA
UTVECKLINGSLINJER
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TRAFIKPROGNOSER FÖR ÅR 2030 – STEG 1
Utgångspunkter

För att illustrera olika tänkbara utvecklingslinjer för trafiken
har vi utnyttjat trafikanalyser som nyligen genomförts i andra
sammanhang1. Vi har därmed varit bundna av de
förutsättningar och antaganden som man valt för dessa.
Våra huvudslutsatser bygger på analyser av trafiksituationen
år 2030 som genomfördes för två olika scenarier under
våren 2015. Resultaten ger oss därmed möjlighet att
beskriva två olika utvecklingslinjer för Stockholmstrafiken:
• en mer förväntad utveckling (BAS) i linje med den
utveckling av trafiksystemet som kan förväntas 2 framöver
• en alternativ framtid som förutsätter starka styrmedel och
åtgärder med ambitionen att minska omfattningen av
biltrafik (TPK-scenariot)
TPK-scenariots styrande åtgärder är samlade inom tre
områden: trängselskattesystemet (T), parkeringspolicyn (P),
och kollektivtrafiken (K).
Verktygets inbyggda styrkor och begränsningar
De trafikanalyser som vi utnyttjar har genomförts med
prognosverktyget LuTrans. Dessa bygger på antaganden,
förutsättningar och begränsningar som man behöver ta
hänsyn till när resultaten skall tolkas. Till exempel:
• Befolkning och arbetsplatser är lika stor, och lokaliseras på
samma sätt i modellen, oavsett trafiksystem. I verkligheten vet
vi att byggföretagens vilja att exploatera i olika lägen, och
företags och individers vilja att söka lokal/bostad på viss plats,
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påverkas av vilken tillgänglighet som erbjuds.
• Modellen hanterar alla fordonsslag och beräknar det totala
trafikarbetet. Men det är bara för privat personbilsresande3
som modellen beskriver sambandet mellan trafiksystem och
trafikarbete på ett någorlunda realistiskt sätt. Vi kan alltså
egentligen inte studera hur olika åtgärder påverkar
distributions- och annan lätt yrkestrafik, och heller inte hur den
tunga lastbilstrafiken påverkas av förändringar i trafiksystemet.
• Modellen tar hänsyn till att bilägandet påverkas av vilka fördelar
och kostnader det innebär att köra bil. I scenariot med
styrmedel för minskad biltrafik och fler kollektivtrafiksatsningar
kommer färre personer i modellen att ha tillgång till bil. I det här
avseendet ger LuTrans en betydligt mer realistisk beskrivning
än den vanligare SamPersmodellen.
_____________________
1 Analyserna

har genomförts av WSP i två andra uppdrag åt
Trafikkontoret.
Vilken utveckling som ”förväntas” kan naturligtvis diskuteras.
Hösten 2015 gjordes analyser för ett mer renodlat business-asusual scenario, som rensats från vissa icke-beslutade
förändringar av policykaraktär. Detta scenario, BAS-BAU, har
utnyttjats i viss utsträckning för kompletterande analyser.
2

Privat personbilsresande avser här persontransporter i lätta
fordon i icke- yrkesmässig trafik. Näringslivets transporter, till
exempel budbilar och hantverkares resor mellan olika uppdrag,
ingår alltså inte, oavsett om de utförs med fordon som är
registrerade som ”personbilar”.
3

TRAFIKPROGNOSER 2030 – STEG 1
Förutsättningar

Gemensamma förutsättningar i BAS och TPK
För både befolkning och antal arbetsplatser bygger
beräkningarna på en kraftig tillväxt (30-40 procent)
både i Stockholms stad och i länet som helhet. Detta
är i linje med regionala ambitioner, men är en starkare
tillväxt än de bedömningar som SCB gör för regionen i
sina prognoser.

Vad innebär TPK-scenariot därutöver?
TPK scenariot speglar ett medvetet och ambitiöst
beslutsfattande i syfte att minska biltrafiken genom
ekonomiska styrmedel och fler investeringar i
kollektivtrafik.

Både när det gäller de rörliga kostnaderna för att köra
bil, och taxorna i kollektivtrafiken, antar man (realt)
oförändrade kostnader under perioden. Utöver
dagens trängselskattesystem tas trängselskatt ut på
Essingeleden, Södra och Norra länken (20 kr i
högtrafik) och på Österleden (10 kr).

T – Trängselskattesystemet
TPK scenariots T-del innebär framförallt att ett mer
omfattande trängselskattesystem införs, med ett antal
avgiftssnitt också längre ut från City, och på
Förbifarten. I dessa blir skatten 10 kronor per passage
i högtrafik. Skatten i BAS-scenariots avgiftssnitt sänks
något, men sammantaget blir det frågan om en
skattehöjning för de allra flesta resor.

I båda scenarierna har man antagit en kraftig
utbyggnad av trafikinfrastrukturen för både bil och
kollektivtrafik. Både Förbifart Stockholm och
Österleden förutsätts till exempel vara färdigställda år
2030, liksom tunnelbanan till Nacka, Arena-staden och
Barkaby, Tvärbana till Solna och Sickla och en ny
pendeltågsstation vid Solvalla.

P – Parkeringspolicy
Scenariots P-del innebär parkeringsavgifter för alla
boende och besökande, även i ytterstaden. I
genomsnitt antas en höjning av timtaxan med 5 kr i
innerstad och 12 kronor i ytterstad, och en
boendeparkeringskostnad om 1000 kr/mån i innerstad
och 600 kr/mån i ytterstad.

Beräkningarna förutsätter också att Stockholm lyckas
när det gäller framkomlighetsstrategins ambitioner för
cyklandets färdmedelsandel (15 procent år 2030). Den
ambitionsnivån nås i BAS-scenariot genom
(ospecificerade) förbättringar som ökar cykeltrafikens
attraktivitet.

K – Kollektivtrafik
De stora satsningarna i scenariots K-del omfattar
Västlig T-bana till Danderyds sjukhus, Spårväg Syd
mellan Globen och Flemingsberg, och en förlängning
av Roslagsbanan till Centralen. Dessutom ingår ökad
stom- och direkt- busstrafik på många håll i staden.
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ALTERNATIVA TRAFIKANALYSER 2030 – STEG 1
Resultat – BAS-scenariot

Det trafikarbete inom Stockholm stads gränser som
beräknas i BAS-scenariot presenteras i Tabell 5.
Trafikarbetet förväntas öka kraftigt fram till 2030, både när
det gäller personbil (23 procent) och lastbil (22 procent)
trafik. Privat personbilstrafik1 förväntas växa något mindre
än yrkestrafik i lätta fordon.
Att trafiken växer är naturligt med tanke på den stora
befolkningstillväxt som ligger i förutsättningarna, både i
Stockholm stad och de omgivande kommunerna.
Med det perspektivet är den beräknade trafikökningen
snarats förvånande liten – befolkning och arbetsplatser
ökar betydligt mer (30-40 procent) än den beräknade
trafiken i kommunen.
Skillnaden är förvånande, särskilt som ekonomisk tillväxt
tidigare förväntats leda till ökad biltrafik per person.
Samtidigt kan det tyckas vara en glädjande observation,
med tanke på de åtagande om minskad biltrafik som
klimatmålen innebär.
________________________________________
Privat personbilstrafik används här för att beteckna
icke-yrkesmässig trafik med lätta fordon som utför
persontransport. Näringslivets transporter ingår inte,
även om de utförs med fordon registrerade som
”personbil”
1
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Privat personbilstrafik
Jämfört 2010
Lätt yrkestrafik
Jämfört 2010
Summa:
Personbilstrafik
Jämfört 2010
Lastbilstrafik

År 2010
4 900 000
2 000 000

2030 BAS
5 900 000
+19%
2 700 000
+33%

6 900 000

8 600 000
+23%

460 000

560 000
+22%

Tabell 5: BAS-scenariot:
Trafikarbete (fkm ÅMD, bil) med olika fordonsslag i
Stockholm stad Resultat av trafikanalyserna.

ALTERNATIVA TRAFIKANALYSER 2030 – STEG 1
Resultat – BAS-scenariot, forts

Resultatet på föregående sida bör dock tolkas med
eftertanke.
Det finns flera förklaringar till att biltrafikarbetet i dessa
analyser beräknas få en lägre ökningstakt än befolkning
och arbetsplatser:
1. En viktig delförklaring är att beräkningarna för 2030
byggt in mycket stora kollektivtrafiksatsningar redan i
förutsättningarna BAS-scenariot, liksom ett kraftigt
ökat cyklande (färdmedelsandel 15%).
2. En annan förklaring är att den kraftiga befolkningsökningen leder till en ökad befolkningstäthet. Vi vet att
ökande täthet, generellt, ger minskad biltrafik, bland
annat eftersom de genomsnittliga resavstånden blir
kortare i en tät struktur.
3. Det finns emellertid också en tredje, mer problematisk,
förklaring till den till synes låga trafiktillväxten. I
scenariot finns flera nya vägar (Förbifart Stockholm,
Österleden) som avlastar det befintliga vägnätet i
Stockholm stad, och flyttar trafik till andra kommuner.
Trafikökningar som annars skulle förväntats inom
Stockholm stads gränser har alltså i viss mån
”exporterats” till andra kommuner. Det är inte möjligt
att från de aggregerade beräkningsresultat vi haft
tillgång till avgöra hur stor denna ’fiktiva’ effekt är.
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ALTERNATIVA TRAFIKANALYSER 2030 – STEG 1
Resultat – Effekt av TPK scenariots åtgärdspaket
Resultaten av trafikanalyserna för de två olika
scenarierna presenteras tillsammans i Tabell 6.
Restriktioner och kollektivtrafiksatsningar i TPKscenariot beräknas leda till en avsevärd minskning av
den lätta fordonstrafiken jämfört med BAS-scenariot.
Minskningen är så stor att den nästan håller tillbaka
BAS-scenariots trafikökning från år 2010 (som drivs
bland annat av kraftig befolkningstillväxt).
Med TPK-scenariots samlade insatser förväntas därför
det lätta trafikarbetet i Stockholms stad endast bli 4
procent högre år 2030 än vad det är i dag (2010).
En närmare analys – som inte redovisas särskilt i
tabellen – visar att de ekonomiska styrmedlen (TP) av
åtgärdspaketet bidrar till så gott som hela
biltrafikminskningen. Om scenariots K-del
(kollektivtrafiksatsningarna) skulle genomföras ensamt
förväntas den lätta trafiken öka med 23 procent under
åren 2010-2030, alltså samma ökning som i BASscenariot.

I det samlade resultat som presenterades för den lätta
trafiken (+4 procent) ingår dessa påverkade resor, men
de blandas med yrkesmässig trafik med lätta fordon (till
exempel en del distribution med små fordon och
hantverkares resor mellan olika uppdrag).
Dessa näringslivstransporter med personbil behandlas
schablonmässigt i modellen, och får därför i princip
samma utveckling oavsett scenario. I modellen
beräknas den typen av trafik öka, med drygt 30% till
följd av ökad befolkning och ökad ekonomisk tillväxt.
Även i verkligheten lär näringslivstransporter påverkas i
mycket liten grad av åtgärderna i TPK-scenariot.
År 2010
Personbil 4 900 000
Jämfört 2010
Lätt yrkestrafik2 000 000
Jämfört 2010

Summa:
Personbilstrafik
6 900 000
De åtgärder som ingår i TPK-scenariot riktar sig primärt
Jämfört 2010
mot privat personbilstrafik. I prognosen beräknas den
typen av trafik också minska avsevärt, för att år 2030
Lastbilstrafik
460 000
vara 8 procent lägre än vad den var år 2010.
Jämfört 2010

2030 BAS
5 900 000
19%
2 700 000
33%

2030 TPK
4 500 000
-8%
2 700 000
31%

8 600 000
23%

7 200 000
4%

560 000
22%

560 000
22%

Tabell 6: Trafikarbete (fkm ÅMD, bil) med olika fordonsslag i
Stockholm stad Resultat av trafikanalyserna.
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Tabell 6 visar exakt samma trafikarbete för lastbil
trafik i BAS respektive TPK-scenariot, (inom den
begränsade noggrannhet som avrundningarna
medger).

År 2010
Personbil 4 900 000
Jämfört 2010
Lätt yrkestrafik2 000 000
Jämfört 2010

2030 BAS
5 900 000
19%
2 700 000
33%

2030 TPK
4 500 000
-8%
2 700 000
31%

Summa:
Personbilstrafik
6 900 000
Jämfört 2010

8 600 000
23%

7 200 000
4%

De åtgärder som modellerats i TPK-scenariot kan
knappast heller ge någon direkt inverkan på
lastbilstrafikens omfattning.

Lastbilstrafik
460 000
Jämfört 2010

560 000
22%

560 000
22%

Analysen visar därmed att det är mycket svårt att
få personbilstrafiken att minska sammantaget, om
man inte vidtar åtgärder som också påverkar
näringslivets lätta transporter.

Tabell 6 (kopia från föregående sida):
Trafikarbete (fkm ÅMD, bil) med olika fordonsslag i
Stockholm stad Resultat av trafikanalyserna.

Men dessutom lägger själva modelluppbyggnaden
hinder i vägen för analysen när det gäller tung
trafik: Även om man skulle vidta åtgärder som i
verkligheten skulle påverka de tunga
transporternas omfattning (antal, och start- och
målpunkter), så är modellens struktur sådan att
effekterna inte skulle synas i prognosresultaten.
Den likhet mellan BAS och TPK som framgår i
Tabell 6 när det gäller tung trafik bör därför inte
tolkas alls. Modellberäkningarna kan inte bidra
med någon ny kunskap när det gäller detta.
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NÅR VI MÅLET? ANALYSER I STEG 1
Index
trafikutveckling

Personbilstrafik
I Figur 5 jämförs utveckling av den lätta trafikens
trafikarbete i scenarierna BAS respektive TPK, med
de två nivåer på målsättning som blev resultatet av
analyserna i steg 1 (baserat på Trafikverket (2010)
och WSP (2011), se sidan 28.)

140%

BAS

120%

TPK

100%
80%
60%
40%

MÅL

20%

Illustrationen visar att om man tillåter sig en
målsättning som tar hänsyn till stadens starka
befolkningsökning (’per capita’) behövs åtgärder som
minskar trafikarbetet med personbil med drygt 20
procent jämfört med BAS-scenariots (oönskade)
utveckling. TPK-scenariots åtgärder kan leda en
avsevärd bit mot det målet, men för att nå målet fullt
ut krävs ytterligare åtgärder.

0%
2010

Figur 5:

2015

2020

2025

Grafisk illustration av personbilstrafikens utveckling i scenarierna
BAS respektive TPK i relation till målen i Figur 3

Om man antar den strängare ’geografiska’
målsättningen, behövs åtgärder som sammantaget
motsvarar en minskning av det förväntade
personbilsarbetet med närmare 30 procent. För att
nå så långt behöver TPK-scenariot kompletteras med
ytterligare ett lika kraftfullt paket av åtgärder.

Vi påminner också om att redan modellanalysernas
BAS-scenario innehåller ett antal biltrafiksminskande
åtgärder och styrmedel utöver dem som redan är
beslutade. Det handlar bland annat om utvidgat
trängselskattesystem, avsevärd uppskrivning av
trängselskattenivåerna och (oidentifierade) åtgärder
som leder till att cykelplanens mål för
färdmedelsfördelningen uppnås.

Man måste dessutom komma ihåg att både i scenario
BAS och scenario TPK skulle jämförelsen utfallit
mindre gynnsamt, om inte en del av trafiken
”exporterats” till andra kommuner genom att den
flyttat till Förbifart Stockholm och Österleden.

Om dessa - i modellkörningarna ’förutsedda’ åtgärder inte genomförs kommer de att behöva
ersättas av andra lika kraftiga åtgärdspaket. Annars
kan man inte räkna med att med TPK-paketet kunna
nå ens den utveckling som förutspås enligt figur 5.
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NÅR VI MÅLET? – ANALYSER I STEG 1, FORTS
Lastbilstrafik
Jämförelsen i Figur 6 omfattar bara BAS scenariot,
eftersom TPK-scenariots beräknade ”effekter” inte bör
tolkas alls när det gäller lastbilstrafik. Även för BASscenariot bör den förväntade utvecklingen tolkas med
försiktighet, på grund av modellens schematiska
hantering av de drivkrafter som i verkligheten styr
lastbilstrafikens utveckling framöver.

Index
trafikutveckling

140%
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BAS

100%
80%

MÅL

60%
40%

Figuren indikerar att om inga åtgärder vidtas för att
begränsa lastbilstrafiken förväntas trafikarbetet att
växa i en takt som inte alls är förenlig med FFFutredningens ambitioner. Detta trots att en del av
trafiken ”exporterats” till andra kommuner genom att
den flyttat till Förbifart Stockholm och Österleden.

20%
0%
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Figur 6:

För att lastbilstrafiken i Stockholm skall uppnå ett mål
som är förenligt med Trafikverkets klimatscenario
krävs åtgärder som motsvarar en minskning av
lastbilstrafiken med över 30 procent jämfört med
vad som förväntas enligt modellberäkningarna.
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Grafisk illustration av lastbilstrafikens utveckling i scenario
BAS i relation till et i Figur 4

VAD TROR VI NU OM ”BUSINESS-AS-USUAL”?
Nya analyser i steg 2 illustrerar grundläggande osäkerhet
Under hösten 2015 har WSP i ett separat uppdrag
åt Trafikkontoret jämfört olika alternativa
trafikprognoser för trafiksituationen år 2030. (WSP
(2015 b). Det är analyser som genomförts de
senaste åren i olika sammanhang och för olika
uppdragsgivare. Ett av de jämförda scenarierna är
det som använts som utgångspunkt för analyserna
i steg1 på sidan 35-39 ovan (LuTrans BAS)1.
De scenarier som jämförs har genomgående varit
så kallade JA-scenarier (JämförelseAlternativ) i
olika analyser. Därmed har de har haft ambitionen
att spegla en ”förväntad” utveckling framöver
utifrån de beslut som redan fattats - eller uppfattas
som nära förestående.

Vid en närmare analys visar det sig ändå att de
bedömningar som gjorts i olika sammanhang av
vilken framtid som är att vänta har skilt sig
avsevärt. Dessa skillnader har i sin tur gett avtryck
i stora skillnader när det gäller den väntade
trafikarbetesutvecklingen
Jämförelsen sammanfattas i tabellen nedan.
Resultaten diskuteras på nästa sida.
_______________________________
1

I Tabell 5-6 anges BASprognosen ge +23% (personbil),
här +28%. Skillnaden, som ligger i osäkerhetsintervallet,
beror på detaljer när det gäller vilka länkar som angetts
ligga inom Stockholm stad i respektive uttag.

LuTrans BAS

LuTrans BAS-BAU

SamPers JA
Trängselskatt

SamPers TrV 2014

Trängselskatt utgångsnivå
Trängselskatt utveckling
Trängselskatte system

Trängselskatt 2016
ökar med realinkomsten
införs även på
+ Norra/södra Länken
+ Österleden

Trängselskatt 2016
ökar med inflationen
innerstad + Essingeled

Trängselskatt 2016
ökar med inflationen
innerstad + Essingeled

Trängselskatt 2015
ökar med inflationen
innerstad + Essingeled

Cykel

Målen uppnås

Höjd hastighet +25%

Oförändrade förutsättningar

Oförändrade förutsättningar

Väg infrastruktur
Bilinnehavsökning 2010-2030
Befolkningsökning 2010-2030
Stockholms stad)

Österleden
5%

Ej Österleden
5%

Ej Österleden
14%

Ej Österleden
14%

40%

40%

29%

14%

28%

37%

59%

32%

-9%

-2%

23%

16%

Indata

Utdata Trafikarbetesökning 2010-2030

(Stockholms stad)
Trafikarbetsökning 2010-2030
(per capita, Stockholms stad)
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De olika analyser som jämförs i tabellen på
föregående sida har alla kommit till slutsatsen att
det samlade biltrafikarbetet (oavsett fordonstyp) i
Stockholms stad kommer att öka fram till år 2030
om inga särskilda åtgärder vidtas.
De förväntade ökningarna varierar dock mycket –
från en 60 procentig ökning i det scenario som
användes som jämförelse när olika typer av
förändringar av trängselskattesystemet skulle
analyseras häromåret, till en knappt 30-procentig
ökning i det scenario som användes som
jämförelse i analyserna i Steg 1 av detta uppdrag.
Dessa stora skillnader kan framförallt förklaras av
skilda bedömningar och antaganden när det gäller:
• Befolkningsutveckling
• Trängselskattesystemet 2030 –
systemutformning och avgiftsnivåer
• Cykelplanens genomslag i cyklisternas villkor
och beteenden
Tabellen på föregående sida visar att det scenario
som varit utgångspunkt för jämförelsen i Steg 1,
LuTrans BAS, ger en lägre prognos för
utvecklingen fram emot 2030 än alla de övriga
scenarier som ingått i jämförelsen.
Att LuTrans BAS är ett ”lågt” scenario framstår
ännu tydligare om man tar hänsyn till att man i det
scenariot utgått från en betydligt kraftigare
befolkningstillväxt (+40%) än de som tillämpats i de
två SamPersanalyser som ingick i jämförelsen
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(+29% respektive +14%).
Förutsättningarna i LuTrans BAS innebär
förväntningar om flera åtgärder och förändringar av
dagens trafiksystem, utöver dem som de facto
redan beslutats. Det handlar bland annat om ett
avsevärt skärpt trängselskattesystem, och att
cykelplanens mål om framtida cykelandel (15% av
alla resor under förmiddagens högtrafik) antas
uppfyllt år 2030 – trots att konkreta planer för hur
målet skall nås ännu inte formulerats (och inte
heller implementerats i modellen).
När analysen rensas från dessa antaganden av
policykaraktär - i scenariot LuTrans BAS-BUA –
blir resultatet att trafikarbetet i Stockholms stad
förväntas öka ungefär i takt med befolkningsutvecklingen. (Trafikarbetet per capita bedöms
alltså förbli ungefär konstant – trots ökande
realinkomster.)
Analyserna ovan indikerar alltså att utan aktiva och
konkreta beslut som styr utvecklingen i annan
riktning än den nu inslagna kan man befara att
trafikarbetet framöver kan komma att öka (ännu)
kraftigare än vad som beräknats i BAS-scenariot.
Detta innebär i sin tur att behovet av aktiv styrning
och konkreta åtgärder ökar ytterligare, jämfört med
den bild som gavs av analyserna i steg 1 (sidan
36-41) om vi ska kunna nå målet om att
trafikarbetet i Stockholms stad skall utvecklas i linje
med de ambitioner som uttrycks i FFF-utredningen
och Trafikverkets klimatscenarier.

INFRASTRUKTURINVESTERINGARNAS
BETYDELSE

44

INFRASTRUKTURENS BETYDELSE
Förbifart Stockholm, Österleden, T-bana till Nacka
Valet av objekt
I uppdraget har också ingått att belysa vad några olika
enskilda infrastrukturobjekt har för betydelse för den
utveckling som illustrerats i föregående avsnitt, och i
förlängningen för Stockholms möjligheter att nå sina
klimatmål.
Trafikkontoret vill översiktligt illustrera i vilken
utsträckning enskilda infrastrukturobjekt påverkar
möjligheten att uppfylla klimatmålen, både när det gäller
vägprojekt (som kan förväntas öka biltrafikarbetet) och
kollektivtrafikobjekt (som kan bidra till att minska det).
Två vägobjekt och två spårobjekt som är aktuella
valdes därför ut för illustrationen: Förbifart Stockholm,
Österleden, T-bana till Nacka och en västlig utbyggnad
av T-banan hela vägen från Älvsjö till Danderyds
sjukhus. Alla dessa objekt ingår i BAS eller TPK
scenariot i de trafikanalyser som presenterats i
föregående avsnitt. Objektens effekter bidrar alltså till
den sammantagna utveckling som analyserna visar
mellan år 2010 och 2030.
Man har däremot inte studerat objektens enskilda
bidrag i de analyserna. Därför har vi i detta uppdrag fått
lita till resultat och bedömningar som gjorts i andra
sammanhang, Vi har hämtat information från publicerad
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dokumentation då sådan funnits, och intervjuat
personer med insyn i analysarbetena.
Den geografiska avgränsningen
Stockholms stads medborgare, politiker och tjänstemän
är centrala aktörer när frågan om till exempel
Förbifarten diskuteras. Det är naturligt att de vill skapa
sig ett underlag för att avgöra om dessa diskussioner
har någon avgörande betydelse i jämförelse med annat
arbete med stadens klimatmål. Situationen illustrerar
dock tydligt ett problem som uppstår när det i globala
klimatproblemet skall brytas ner för åtgärder och
uppföljning på lägre geografisk nivå.
Det är, som vi tidigare påpekat, knappast relevant att
analysera vilken betydelse de utpekade objekten har för
trafikarbetet inom just Stockholms stads gränser. Med
en sådan avgränsning blir det till exempel helt
avgörande vilken geografisk sträckning tunnel-objekten
har under jord – går trafiken ”i Stockholm” eller inte? En
sådan analys förefaller helt meningslös om syftet är att
belysa vad Stockholms stads beslutsfattare kan göra
för att minska trafikens klimatpåverkan.

Ett rimligare perspektiv för Stockholms
beslutsfattare är att fråga sig vilken inverkan
projekten får för de totala klimatsutsläppen,
samtidigt som man beaktar objektens kostnader
och nyttor i övrigt. Den bilden får sedan jämföras
med betydelsen av andra beslut och åtgärder inom
klimatområdet

Förbifart Stockholm
VTI (2006) uppskattar trafikarbetet i länet till 24
miljoner fordonskilometer per dygn. En jämförelse
med det trafikarbete som beräknats för Stockholms
stad – ca 7 miljoner fordonskilometer per dygn innebär att Staden står för ca 30 procent av länets
totala trafikarbete.

Det har visat sig svårt att göra en helt jämförbar
sammanställning av effekterna av de fyra utpekade
objekten. Underlagsmaterialen är delvis bristfälliga,
och beräkningsförutsättningarna skiljer sig åt.

Trafikverket (2009) anger att Förbifarten kan
komma att öka klimatutsläppen från trafiken i
Stockholms län med ca 3,5 procent. Den totala
ökning av trafikarbetet som Förbifart Stockholm
genererar kan därmed antas motsvara drygt 11
procent av trafikarbetet i Stockholm stad.

I samtliga fall har analyserna gjorts utan hänsyn till
de effekter objekten kan få på framtida
lokaliserings och bebyggelsemönster. I den mån
investeringarna driver på en glesare bebyggelsestruktur med mer exploatering i perifera lägen så
kan detta göra att biltrafiken ökar jämfört med
prognoserna. Den risken är särskilt stor för
väginvesteringar, men kan uppstå även för
kollektivtrafikinvesteringar.
Nedan diskuteras objekten var för sig när det gäller
deras påverkan på trafikens klimatutsläpp. Notera
att vi, av de skäl som diskuterades på föregående
sida jämför objektens totala koldioxideffekter (som
delvis uppstår utanför staden) med trafikarbetet
inom Stockholms stad. Dessa jämförelsetal skall
framförallt ses som indikationer på de olika
objektens relativa koldioxideffekter, när de jämförs
med varandra.
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För trafiken inom Stockholms stads gränser är det
dock inte osannolikt att Förbifarten innebär en
minskning, när trafik från bland annat Essingeleden
avlastas till Förbifarten. Detta eftersom den förra
(Essingeleden) går i Stockholms stad, medan den
senare i stora delar går utanför kommunen.

Österleden
Till vår kännedom finns det ännu inga publicerade
analyser av Österledens trafikeffekter. Underhandsuppgifter från Christian Nilsson, WSP, som
arbetat med analyserna, anger att Österleden ökar
trafikarbetet i länet med ca 1,5 procent.
Den totala ökning av trafikarbetet som Österleden
genererar kan därmed antas motsvara ca 5
procent av trafikarbetet i Stockholm stad.
Det är svårt att bedöma Österledens effekter på
trafikarbetet inom Stockholms stads gränser.
Beräkningar indikerar att trafikarbetet i innerstaden
och på Essingeleden sammanlagt minskar
påtagligt (100 000 fordonskilometer per dygn) om
Österleden byggs, men det finns inga beräkningar
av hur stor del av trafikarbetet på själva Österleden
som faller inom kommunen.
T-bana till Nacka
I januari 2014 publicerade SLL en förstudie för den
nya tunnelbanan mellan Gullmarsplan och Nacka. I
förstudien presenteras de totala koldioxidbesparingar (kg utsläpp) som de olika
sträckningsalternativen skulle kunna ge upphov till
genom minskad biltrafik i en tabell. Omräkning med
rimliga emissionsfaktorer indikerar att trafikarbetet i
länet kommer att minska med ca 10 miljoner
fordonskilometer per år, med viss variation mellan
olika sträckningsalternativ.
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Den totala minskning av trafikarbetet som T-bana
till Nacka innebär kan därmed antas motsvara
mindre än 0,5 procent av trafikarbetet i Stockholm
stad.
En överslagsmässig bedömning är att ungefär
halva denna besparing faller inom Stockholm stads
geografiska gränser.
Västlig T-bana
Här avses den gula linjen i hela den sträckning
som diskuterats från norr till söder ÄlvsjöLiljeholmen-Fridhemsplan-Arenastaden-Danderyds
sjukhus, och alltså inte bara den norra del som
planeras i närtid.
De trafikanalyser som genomförts av TPKscenariot (K-delen) innefattar bland annat denna
förstärkning i kombination med flera andra mycket
kraftiga satsningar inom kollektivtrafikområdet.
De separata trafikanalyserna av K-scenariot visar
(se sidan 37) att hela kollektivtrafiksatsningen
sammantaget inte beräknas begränsa
biltrafikarbetets utveckling i Stockholms stad
överhuvudtaget (avrundat till närmaste procenttal).
Detta bör betyda att den separata effekten på
biltrafikarbetet av västlig tunnelbana ensam är
betydligt mindre än 0,5 procent av trafikarbetet i
Stockholms stad.

INTRODUKTION TILL
POTENTIALBEDÖMNING
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OLIKA TYPER AV TRAFIK

Klimatscenariot tillämpar en grov indelning: personbil och lastbil
I FFF-utredningen och Trafikverkets klimatscenario
delas arbetet med att begränsa trafikarbetets
utveckling - Transportsnålt samhälle – i två olika
delar genom att personbilstrafik respektive
lastbilstrafik hanteras var för sig.
Denna indelning i två grupper tillämpas både när
målnivåer för trafikarbetets utveckling definieras,
(-12% för personbilstrafik, -2% för lastbilstrafik) och
när åtgärdspaket sätts samman (se tabell 1 och
tabell 2, sidan 20).
Indelningen görs delvis därför att åtgärdspaketen
behöver ha olika inriktning (olika typer av åtgärder
är verksamma för olika typer av trafik). Men
differentieringen görs också därför att man anser
att åtgärderna inom dessa områden bör vara olika
kraftfulla sinsemellan. Orsaken är att man har gjort
bedömningen att en hård begränsning av
godstransporter med bil kan ge fler oönskade
sidoeffekter (bland annat för den ekonomiska
tillväxten), än motsvarande minskning av
personbilsresandet.
Även om Klimatscenariot bara differentierar mellan
dessa två grupper, så är vare sig personbils- eller
lastbilstrafik egentligen särskilt homogena grupper
av trafik. Oavsett om det handlar om vilka åtgärder
som kan påverka trafikens omfattning, eller om det
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handlar om vilka oönskade (eller önskade)
sidoeffekter en sådan begränsning kan ha finns det
stora skillnader inom respektive grupp. Inte minst
är det stor skillnad mellan villkoren för
• Personbilstrafik som utförs yrkesmässigt
(hantverkare som förflyttar sig mellan olika
uppdrag, godsleveranser som sker med
personbil, taxi)
• Personbilstrafik som genomförs av enskilda
privatpersoner, och som styrs av deras beslut
(olika privata ärenden, men även tillfälliga
”ärenden i tjänsten”, till exempelvis möten
I uppdraget har vi därför - i samråd med
Trafikkontoret – valt att arbeta med en finare, och
något modifierad, indelning av trafiken än den som
kommer till uttryck i FFF-utredningens kategorier:
• persontransporter (normalt med personbil)
• Underhåll och service (med lätta fordon, oftast
personbil)
• Godsleveranser (en del av dessa sker med
personbilsregistrerade fordon. Vi har dock ändå,
i jämförelsen med FFF-utredningens och
Klimatscenariots klassifikation, jämställt detta
segment med det som i de scenarierna kallas
”lastbil”)

INDELNING I OLIKA SEGMENT
Vi har arbetat med en finare indelning

Analys av olika åtgärders potential har alltså gjorts
efter en indelning i tre övergripande grupper:
persontransporter, underhåll och service respektive
godstrafik. För var och en av grupperna har vi
dessutom arbetat med en finare indelning i olika
segment utifrån ärendetyp.
För att på ett adekvat sätt kunna tolka hur de
åtgärdspotentialer som presenteras i nästföljande
kapitel förhåller sig till varandra, behöver man
känna till hur stora de olika segmenten är. Även om
åtgärdseffekten är liten i ett (stort) segment, kan
åtgärden ändå ge en stor total effekt. På
motsvarande sätt kan en åtgärd som har stor effekt
i ett segment ändå ge begränsad total effekt, därför
att effekten bara uppstår i ett litet (del-)segment.
I tabellen till höger presenteras en ungefärlig
fördelning av trafikarbetet med bil (alla
fordonstyper) i Stockholms stad över de olika
segmenten.

och att segmenten underhåll och service
respektive godstrafik är ungefär lika stora. Det är
därmed rimligt att anta att persontransporterna
(som de definierats här) står för ungefär tre
fjärdedelar av personbilstrafiken (som är basen för
FFF-utredningens och klimatscenariots
målsättningar)
Vidare framgår det att segmenten skolresor och
tjänsteresor är små. Tillsammans står de för
mindre än 10 procent av persontransporterna, och
ännu mindre av personbilstrafiken
Transportkategori/segment
Persontransporter
Arbetsresor
Skolresor

Tabellen bygger på översiktliga uppskattningar
utifrån flera olika källor: resvaneundersökningar,
enstaka trafikmätningar och inkalibrerade
trafikmodeller. Tabellen kan därför enbart ses som
en indikation på den faktiska fördelningen.
Tabellen visar att persontransporterna står för
knappt två tredjedelar av det totala trafikarbetet,

Andel i
segment

ca 65%
39%
2%

Tjänsteresor

6%

Fritidsresor

16%

Övrigtresor

36%

Underhåll och service

ca 20%

Taxi

43%

Hantverkstrafik

43%

Företagsbilar

14%

Godstrafik – ”lastbil”
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Andel i
kategori

ca 15%

Leveranser lätta fordon

60%

Transporter tunga fordon

40%

”POTENTIALER” - STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER
Teoretiska och praktiska potentialer.

I uppdraget har ingått att göra en bedömning av
vilken potential olika styrmedel, åtgärder och
åtgärdsområden kan ha när det gäller att begränsa
trafikarbetets utveckling inom olika segment. En
sådan potential kan beräknas enligt olika principer.
När trafikarbetet minskar till följd av ett offentligt
beslut är det normalt resultatet av en effektkedja
med flera länkar.
• Någon offentlig aktör har fattat beslut som
förändrar villkoren i transportsystemet: bygga en
väg, höja en taxa, öka en turtäthet
• Någon enskild medborgare (eller organisation)
har fattat beslut om att anpassa sig till dessa
förändrade omständigheter på ett sätt som gör
att trafikarbetet förändras
Inte sällan finns det flera mellanled i kedjan, som i
exemplet i figuren till höger.
I den mån någon av aktörerna fattat sitt beslut i
syfte att minska biltrafiken talar vi om ett styrmedel
för (i det här fallet) minskad biltrafik. Hur stor
potential detta styrmedel får beror på kraften i de
åtgärder som aktörer nedströms i kedjan vidtar för
att anpassa sig till fattade beslut.
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Figuren visar exempel på en hypotetisk effektkedja. Styrmedlet
”ändrad ersättningsmodell” leder till successiva
anpassningsåtgärder hos operatörer och resenärer. Den slutliga
effekten (minskat bilresande) avgör styrmedlets potential.

Att effekter uppstår i en kedjan av successiv
anpassning kan leda till svårigheter när potentialer
skall uppskattas.

båda perspektiven. Särskilt när det gäller godstrafik
är kopplingen mellan bedömda potentialer och
konkreta styrmedels effekter ganska svag.

Skall vi ange den (maximala, teoretiska) effekten
inom ett visst åtgärdsområde? Det vill säga den
effekt beslut inom ett område kan få om alla
trafikanter anpassar sig till förändrade
förutsättningar på det sätt vi önskar eller tycker
vore lämpligt, till exempel ”flytta hälften av alla
korta bilresor till cykel”?

I detta uppdrag har ambitionen varit att så långt
möjligt fokusera på styrmedelsperspektivet och i
första hand bedöma de (kommunala) styrmedlens
potentialer att påverka trafikarbetet. Detta för att
göra det möjligt att samlat bedöma hur långt
Stockholms stads rådighet räcker för att uppfylla
FFF-utredningens ambitioner när det gäller trafiken
i Stockholms stad.

Eller ska vi ange den (praktiska, konkreta)
bedömda effekten av ett specifikt beslut – t ex
effekten av att bygga X kilometer cykelbana – med
hänsyn till den faktiska anpassning som kan tänkas
ske till följd av just detta? Detta är en detaljnivå
som inte lämpar sig för den typ av bred översikt
som är syftet i det här uppdraget.
Eller ska vi – som en sorts kompromiss mellan
dessa nivåer - beskriva den effekt som bedöms
möjlig att uppnå med en viss typ av styrmedel – till
exempel effekten av ”ökad satsning på cykeltrafik”?
Här blir svårigheten att denna effekt naturligtvis
kommer att bero på hur kraftiga satsningar som
man kommer att vara beredd att göra.
Ofta är det svårt att renodla synsätten. I FFFutredningens tabeller över möjliga potentialer
(återgivna i tabell 1 och 2, sidan 20), och den
analys som lett fram till dem, finns exempel på

Ofta har det dock varit svårt att göra
bedömningarna strikt begränsat till specificerade
styrmedel, bland annat eftersom kunskap om
styrmedel och effektkedjor ännu är outvecklade
inom flera områden. Och också därför att
resurserna i uppdraget inte räckt för att göra en
fullständig analys av förväntade effekter av
specifika styrmedel.
De bedömda potentialerna är därför i viss mån en
blandning av
• teoretiskt bedömda maxpotentialer inom bredare
åtgärdsområden
• praktiskt uppskattade realistiska effekter av
specifika styrmedel/åtgärder.
Detta är alltså en svaghet som våra analyser delar
med FFF-utredningens slutsatser.
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POTENTIALBEDÖMNINGARNA – PROCESS OCH METOD
Process
Vid tre olika tillfällen under år 2015 samlades
representanter för Stockholms stad (Trafikkontoret
och Miljöförvaltningen), WSP samt inbjudna
experter för att diskutera olika åtgärders och
styrmedels potential att minska trafikarbetet med
olika typer av biltrafik
Diskussionerna följde ett fastställt format, som
utformats för att underlätta
• Framtagandet av relevanta förslag till effektiva
styrmedel och åtgärder inom respektive området
Syftet var att formulera åtgärder både inom de
åtgärdsområden som pekats ut av FFFutredningen, och utöver dessa
• Välgrundade bedömningar av potentialen inom
olika åtgärdsområden
De åtgärder/åtgärdsområden som analyserats
skiljer sig åt, både vad gäller vem som påverkas av
åtgärden och var i kedjan åtgärden kommer in. Det
är också i vissa fall svårt att dra exakta gränser
mellan olika åtgärder, och överlapp förekommer.
I vissa fall gjorde två separata grupper på
workshopen bedömningar för samma åtgärder.
Utöver de bedömningar som gjordes vid
workshoparna, så har WSP som en del i sitt arbete
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genomfört separata uppskattningar av
potentialerna, med samma strukturerade metod.
Metod
Metoden bygger på att åtgärdens/styrmedlets
effekt bedöms i två olika dimensioner: åtgärdens
”bredd” – det vill säga hur stor del av det
analyserade segmentet som alls berörs av
åtgärden åtgärdens ”djup” – det vill säga i vilken
utsträckning den berörda gruppen minskar sitt
biltrafikarbete
Effekterna bedömdes separat för de olika segment
och delsegment som identifierats (se tabell på
sidan 50)
Resultatpresentation
De bedömningar som gjorts – dels av WSP och
dels av deltagarna på de olika workshoparna - har
vägts samman. Den samlade bedömningen
presenteras i det följande, i olika avsnitt för de tre
segmenten Persontransporter, Underhåll och
Service respektive Leveranser.
Utöver den bedömda potentialen – och en
bakgrund till bedömningen – presenteras också en
analys av kommunens rådighet inom de olika
områdena, och en översiktlig bild av åtgärdens
natur - huruvida åtgärden är en push- (”piska”)
eller pull- (”morot”) åtgärd.

ÅTGÄRDSPOTENTIALER
PERSONTRANSPORTER

54

INDELNING I ÅTGÄRDSOMRÅDEN
I nedan presenteras vilka delåtgärder som ingick i respektive åtgärdsområde i det nya klimatscenariot,
samt huruvida motsvarande – eller andra liknande - delåtgärder analyserats inom ramen för att ta fram en
Stockholmsspecifik åtgärdsplan för fossilfrihet.
I tabellen på nästa sida presenteras ytterligare några åtgärdsområden, som ingått i analyserna inför
Stockholms åtgärdsplan, men som inte alls ingått i FFF-utredningens förslag och det nya klimatscenariot.
Delåtgärder
Delåtgärder
Bedömningen av åtgärdspotentialer
i det här kapitlet utgår
från indelningarna i åtgärdsområden i de två
Nya
klimatscenariot
Åtgärdsplan
fossilfrihet
tabellerna.

Klimatscenariots åtgärdsområden

Förbättrad stadsplanering
inklusive satsningar på cykel och gång

.

Förbättrad kollektivtrafik

Bilpooler & biluthyrning
E-handel
Resfritt

Trängselskatt, parkeringspolicy och avgifter

Förtätning
Centralare lokalisering
Funktionsblandning
Utformning på GC villkor
Kollnära lokalisering i tätort
Koll förbättring<30 km
Koll förbättring>30 km

Förtätning
Centralare lokalisering
Funktionsblandning
Utformning på gång- och cykeltrafikens villkor
Kollnära lokalisering i tätort

Kollektivtrafikframkomlighet (körfält, signalprio, etc)
Förbättrat kollektivtrafikutbud
Bilpooler och annan car-sharing
Stimulera transporteffektiv e-handel
Stimulera distansarbete
Stimulera distansutbildning
Stimulera resfria möten
Färre p-platser på gata (indirekt hänvisade till dyrare garage)
Parkeringstal - färre platser (nyexploatering)
Parkeringsavgifter (högre, på fler platser)

Distansarbete
Distansutbildning
Resfria möten
Parkering utbud

Parkering pris vid arbetet
Trängselskatt

Lägre hastighet för biltrafiken
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Höjd trängselskatt
Minskad "avdragsrätt" trängselskatt
(även: brukare av leasingbilar betalar själva)
Sänkta hastigheter (hastighetsgränser + utformning)

Ytterligare åtgärdsområden

Delåtgärder
Nya klimatscenariot

Delåtgärder
Åtgärdsplan fossilfrihet

Fler ekonomiska styrmedel

Höjd skatt (energi- , koldioxid- eller kilometer-skatt)
Minskade reseavdrag
Minskade subventioner tjänstebilar
MM nybyggda bostäder samt i samband med flytt
MM-åtgärder riktade mot arbetsplatser
Gröna resplaner för verksamheter
Stimulera samåkning
Övrig MM (ej arbetsplatser eller nyinflyttade)
Slopa fria skolvalet
gating (begränsning av trafiken till innerstaden med absolut tak)

Mobility management-åtgärder

Övriga åtgärder
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FÖRBÄTTRAD STADSPLANERING
Inklusive satsningar på gång och cykel
Beskrivning av åtgärdsområdet
Detta område omfattar åtgärder som syftar till att
skapa en bättre stadsplanering. Delåtgärderna
handlar om smartare lokalisering samt satsningar
på cyklister och fotgängare. Åtgärderna beskrivs
närmare på följande sidor.
Åtgärdspotential
Den bedömda potentialen framgår av den övre
tabellen till höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till 8 procent. Motsvarande bedömning för
Sverige i det nya klimatscenariot var något högre,
10 procent.
Stadens rådighet
Kommunen har stor rådighet över gatuutformning
och därmed möjligheten att prioritera cyklister och
fotgängare. Vidare har kommunen möjlighet att
planera för smart lokalisering, men är beroende av
att externa aktörer väljer att utnyttja dessa
möjligheter för att sådan lokalisering faktiskt ska
komma till stånd.
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Åtgärd

Stockholm

Sverige

Förtätning

-4%

-4%

Centralare lokalisering

-1%

-1%

Funktionsblandning

-1%

-1%

Utformning på gång- och
cykeltrafikens villkor

-1%

-3%

Kollnära lokalisering i tätort

-1%

-1%

SUMMA

-8%

-10%

Åtgärd

Grad av rådighet

Morot/Piska

Förtätning

Delvis

Morot

Centralare lokalisering

Delvis

Morot

Funktionsblandning

Delvis

Morot

Utformning på gång- och
cykeltrafikens villkor

Stor

Morot

Kollnära lokalisering i tätort

Delvis

Morot

Förtätning
Förtätning handlar om att styra mot ökat byggande
på tillgänglig mark inom ramen för de befintliga
tätorternas gränser, samt att undvika
exploateringar som låter tätortsytan breda ut sig i
så kallat ”urban sprawl”.
Hög täthet har potential att bidra till minskad
bilanvändning på flera sätt. Tillgången till många
målpunkter inom en begränsad yta bidrar till en
hög tillgänglighet. Avstånden mellan målpunkter
blir generellt kortare, så att fler målpunkter kan nås
inom gång- och cykelavstånd. Täta städer är också
lättare att ge en effektiv kollektivtrafikförsörjning
med gena linjesträckningar som når en stor del av
befolkningen.
Stadens rådighet
Kommunerna har goda möjligheter att styra mot
förtätning genom sitt planmonopol. Kommunen kan
verka för förtätning genom att tillgängliggöra mark
för nybyggnation med höga exploateringstal inom
tätortsgränserna, och genom att vara restriktiv
avseende bostadsbyggande med låga
exploateringstal i tätorternas utkanter eller utanför
dessa. Kommunerna kan därmed styra mot
förtätning. Om en förtätning sedan kommer till
stånd beror på om det finns exploatörer som är
intresserade av att investera på de platser och
med de exploateringsgrader som planerna anger.
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Potentialbedömning
Effekten av förtätning har antagits vara i samma
storleksordning som den som bedömdes för
Sverige i det nya klimatscenariot, och som beskrivs
i SOU 2013:84. Bedömningen utgår från vilka
förändringar som krävs för att uppnå olika
potentialer, utan att för den skull säga något om
ifall förändringarna är möjliga att åstadkomma.
Om all tillkommande befolkning enligt prognoser
fram till år 2030 skulle lokaliseras inom befintliga
tätorter genom förtätning, skulle trafiken i landet bli
4 procent lägre än i referensscenariot. Å ena sidan
är möjligheten att förtäta större i storstäder med
stor inflyttning och där det byggs mycket.
Stockholm skulle därmed kunna ha ännu större
potential. Å andra sidan ingår det redan en hel del
förtätning i liggande planer för Stockholm, och
potentialen utöver dessa planer antas därför vara
mindre än för landet som helhet. WSP har, utifrån
ovanstående resonemang, landat i bedömningen
att åtgärdspotentialen för Stockholm är ungefär
densamma som för Sverige.

Centralare lokalisering

Kommentar

Enligt vissa studier är det en fördel om förtätningen
sker inifrån och ut – ju närmare centrum människor
bor ju mindre reser de med bil, även med en given
täthet. Genom att förtäta bebyggelsen nära städers
centrum kan effekten därmed bli större än vid en
generell förtätning av tätorten.

Stadsplaneringens inflytande på transportmönstren
beror på den detaljerade lokaliseringen av
verksamheter och bebyggelse. När det gäller
åtgärderna förtätning och centralisering är FFFutredningens och klimatscenariots antaganden
emellertid mycket schematiskt beskrivna, och de
beräknade effekterna baserade på observerade
genomsnittliga samband mellan genomsnittlig
”täthet” och transportbeteende.

Stadens rådighet
Enligt samma resonemang som ovan har
kommunen genom sitt planmonopol möjlighet att
styra förtätningen, men är samtidigt beroende av
att det finns exploatörer som vill investera på de
platser och med de exploateringsgrader som de
framtagna planerna anger.
Potentialbedömning
Enligt SOU 2013:84 skulle den extra effekten av att
förtäta nära städers centrum kunna ge minskningar
av trafikarbetet på i storleksordningen 1-2 procent.
Beräkningen förutsätter då att den tillkommande
befolkningen lokaliseras i medeltal 1-2 km närmare
centrum än i referensscenariot. Enligt motsvarande
resonemang som för förtätning ovan finns det
omständigheter som talar för att potentialen i
Stockholm skulle kunna vara både större och
mindre än genomsnittet för landet. WSP har därför
utgått från att åtgärdspotentialen för Stockholm är
ungefär densamma som för hela Sverige.
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Bland annat därför råder betydande osäkerhet om
hur den schematiskt antagna ’ytterligare’
förtätningen/centraliseringen som FFF-utredningen
och Klimatscenariot förutsätter, förhåller sig till de
konkreta lokaliseringsförslag för Stockholm som
ligger i förutsättningarna till de modell-beräknade
scenarierna BAS och BAS-BAU. Det har därmed
inte alls varit möjligt att inom uppdragets ram
egentligen avgöra i vilken utsträckning det faktiskt
finns utrymme för att uppnå den uppskattade
potentialen gentemot BAS-scenariots utveckling,
genom (ännu) tydligare strävan mot förtätning, när
Stockholm växer.

Funktionsblandning
Funktionsblandning innebär en strävan efter att
integrera bostäder med andra typer av
verksamheter. I områden med god blandning av
bostäder, service, fritidsaktiviteter och vissa typer
av arbetsplatser skapas möjlighet för att en större
andel av resorna sker med gång eller cykel,
alternativt med korta bilresor i stället för långa.
Det finns troligen synergieffekter mellan hög täthet
och funktionsblandning. Täta städer ger ökad
möjlighet för funktionsblandning, då en större
befolkning i närområdet förbättrar det lokala
underlaget för butiker och annan service.
Etableringen av stora externa handelsplatser med
låg tillgänglighet med andra färdmedel än bil utgör
exempel på motsatsen till det som avses med
funktionsblandning. Externa handelsetableringar
riskerar också att utarma befintliga handelscentrum
förlagda i city eller stadsdelscentra.
Stadens rådighet
Kommunerna kan skapa förutsättningar för
funktionsblandning genom sitt planmonopol och
tillståndsgivning. Kommunen kan begränsa var
etablering av handelsområden får göras, men inte
styra var kommersiell service verkligen etableras.
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Potentialbedömning
Enligt samma resonemang som för förtätning och
centralare lokalisering har WSP bedömt att
åtgärdspotentialen för Stockholm vad gäller
funktionsblandning är ungefär lika stor som för
landet som helhet. Enligt SOU 2013:84 kan
effekten av funktionsblandning uppskattas till en
minskning av biltrafiken med 1 procent. Denna
siffra baseras på att en fjärdedel av alla externa
handelsetableringar avvecklas.
Å ena sidan skulle potentialen kunna vara större
för Stockholm, i och med att många människor bor
samlat på relativt liten yta och det därmed finns
potential att skapa underlag för funktionsblandad
bebyggelse. Å andra sidan har en stor del av
stockholmarna redan korta avstånd till de
efterfrågade funktionerna (handel, service, etc),
och i enlighet med den aspekten har Stockholm
mindre potential än genomsnittet.

Utformning för gång- och cykeltrafik
Åtgärden syftar till att förändra den relativa
attraktiviteten mellan bil respektive gång och cykel.
Genom att förbättra förutsättningarna för gång och
cykel som transportmedel är önskan att andelen
som väljer att resa med dessa färdmedel ska öka.
Utformning för gång- och cykeltrafik innebär att
framkomlighet och säkerhet för de oskyddade
trafikanterna ökas, genom att tillskapa utrymme i
form av adekvata ytor i gaturummet för fotgängare
och cyklister. Hög framkomlighet och undanröjda
barriärer och säkerhetsrisker för oskyddade
trafikanter prioriteras. Detta kan ibland kräva att
biltrafiken ges minskat utrymme och/eller lägre
hastighetsgränser. Den ökade standarden för gång
och cykel gör då dessa färdslag mer attraktiva,
särskilt för korta resor, samtidigt som bilresor blir
mindre attraktiva.
Stadens rådighet
Gatuutformning är något som kommunerna har
stor rådighet över. Detta är också en åtgärd där det
går att hitta synergier med andra åtgärder, såsom
funktionsblandning, genom att ökad gång- och
cykeltrafik förbättrar underlaget för butiker.
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Potentialbedömning
Effekten av åtgärden utformning för gång- och
cykeltrafik har bedömts vara betydligt mindre för
Stockholm än den åtgärdspotential som bedömdes
för Sverige i det nya klimatscenariot, 1 respektive 3
procent.
Den lägre bedömning WSP gjort grundar sig på att
cykeltrafiken redan enligt en mer ’förväntad’
utveckling (modellanalysernas BAS-scenario)
kommer att öka starkt. BAS-scenariot bygger på
redan fattade beslut om trafiksystemets utveckling,
och förutsätter även att Stockholm lyckas när det
gäller framkomlighetsstrategins ambitioner för
cyklandets färdmedelsandel (15 procent år 2030).
Detta betyder inte att cykelsatsningarna behöver bli
betydelselösa ur klimatsynpunkt. Stockholms
cykelsatsningar kan – om man faktiskt hittar vägar
att lyckas med sina högt satta mål - innebära
avsevärd minskning av biltrafiken, jämfört med en
situation där sådana satsningar inte vidtas.
Särskilda analyser inom det uppdrag som
presenteras på sidan 42 (modelljämförelser) visade
att färdmedelsandelsmålet, om det uppfylls, kan ge
en avsevärd effekt på biltrafikarbetet i staden
(kanske uppemot -5 procent). Denna effekt är dock
alltså redan intecknad i BAS-scenariots utveckling.

Kollektivtrafiknära lokalisering i tätort
Kollektivtrafiknära lokalisering i tätort innebär att
bostäder och andra målpunkter förläggs till platser
med goda kollektivtrafikförbindelser.
Genom att koncentrera och förtäta bostäder och
andra målpunkter till platser med hög
kollektivtrafiktillgänglighet ökar sannolikheten att
resenärer väljer kollektiva färdmedel i stället för bil.
En av mekanismerna bakom detta är minskad
restid för förflyttningen till/från hållplats, vilket ökar
attraktiviteten för kollektiva färdmedel.
Kollektivtrafiknära lokalisering innebär också större
möjlighet att utforma en effektiv kollektivtrafik med
högt resandeunderlag och hög turtäthet.
Sammantaget ger detta högre standard och
attraktivitet för kollektivtrafiken vilket ökar resandet.
Stadens rådighet
Kommunerna har viss rådighet att via
planförfarande möjliggöra och främja
kollektivtrafiknära lokalisering kontra lokaliseringar
som ligger långt från kollektivtrafikstråk och
terminaler. Dock kan kommunen inte styra privata
byggherrar och näringsidkare till att välja att
investera på specifika platser.
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Potentialbedömning
Enligt samma resonemang som för förtätning,
centralare lokalisering och funktionsblandning har
WSP bedömt att åtgärdspotentialen för Stockholm
vad gäller kollektivtrafiknära lokalisering i tätort är
ungefär lika stor som för landet som helhet. Enligt
SOU 2013:84 är denna potential cirka 1 procents
minskning av biltrafiken om gångavståndet minskar
med 7 minuter för en resa dörr-till-dörr med
kollektivtrafiken.
Å ena sidan skulle potentialen kunna vara större
för Stockholm, i och med att många människor bor
samlat på relativt liten yta. Å andra sidan har en
stor del av stockholmarna redan korta avstånd till
station/hållplats, och i enlighet med den aspekten
har Stockholm mindre potential än genomsnittet.

FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK

Förbättrad kollektivtrafikframkomlighet och utbud
Beskrivning av åtgärdsområdet
Detta område omfattar åtgärder som syftar till att
skapa en mer attraktiv kollektivtrafik.
Delåtgärderna handlar om framkomlighet och
utbud för kollektivtrafiken. Åtgärderna beskrivs
närmare på följande sidor.

Åtgärd

Åtgärdspotential

Förbättrat kollektivtrafikutbud

Den bedömda potentialen framgår av den övre
tabellen till höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till ungefär 1,5 procent. Motsvarande
bedömning för Sverige i det nya klimatscenariot var
ungefär densamma, 8 procent.

SUMMA

Stadens rådighet
Kommunen har rådighet att fördela gatuutrymmet
så att busstrafiken prioriteras. Vidare har
kommunen viss möjlighet att påverka utbudet,
genom att kommunen själv kan beställa extra
kollektivtrafik av kollektivtrafikmyndigheten.
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Stockholm

Sverige

Koll förbättring<30 km

-

-3%

Koll förbättring >30 km

-

-5%

-1,5%

-

0%

-

-1,5%

-8%

Kollektivtrafikframkomlighet
(körfält, signalprio, etc)

Åtgärd

Grad av rådighet

Morot/Piska

Koll förbättring <30 km

Delvis

Morot

Koll förbättring >30 km

Delvis

Morot

Kollektivtrafikframkomlighet
(körfält, signalprio, etc)

Delvis

Morot

Förbättrat kollektivtrafikutbud

Delvis

Morot

• och genom ett ökat kollektivtrafikutbud där det är
motiverat .

Öka framkomligheten
Åtgärder som syftar till att öka kollektivtrafikens
framkomlighet omfattar exempelvis dedikerade
kollektivtrafikkörfält samt att ge signalprioritet till
kollektivtrafikfordon.
Stadens rådighet
Kommunen har rådighet över fördelningen av
gatuutrymme. Därigenom kan kommunen styra så
att busstrafiken får bättre framkomlighet.
Potentialbedömning
Fördubblad kollektivtrafik bedöms kunna minska
vägtrafiken med 8 procent. (SOU 2013:84).
”Fördubblad kollektivtrafik” skall här dock snarast
tolkas som en schematisk beskrivning av en
mycket omfattande höjning av kollektivtrafikens
sammantagna standard.
Att fördubbla utbudet av kollektivtrafik överallt i
landet är inte en rimlig åtgärd – särskilt inte i
Stockholm där utbudet redan är så stort och
turtätheten hög. Motsvarande effekter kan på
nationell nivå troligen uppnås mer kostnadseffektivt
genom att nyanserat
• öka framkomligheten för kollektivtrafik på vissa
håll
• förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik på
andra håll (förbättrad matning, bättre
hållplatslokalisering)
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WSP har landat i bedömningen att det för
Stockholms kan vara rimligt att minska biltrafiken
med 1,5 procent genom att öka framkomligheten
för kollektivtrafik. Enligt de samband mellan restid i
kollektivtrafiken och biltrafikens omfattning som
gäller i Sampers regionala modell för Mälardalen,
är den så kallade korsrestidselasticiten -0,15..
Den ambitiöst ansatta potentialen 1,5 procent
minskning av biltrafiken motsvarar därmed
ungefärligen en genomsnittlig förkortning av
restiderna i hela kollektivtrafiksystemet med hela
10 procent.
Totalt sett förväntas alltså effekten av en bättre
kollektivtrafik bli mindre för Stockholm än för hela
Sverige.
Åtgärden bedöms påverka alla ärenden, men
fritidsresor något mindre än övriga ärenden
eftersom fritidsresor inte i samma utsträckning görs
i rusningstrafik. Effekten på trafikarbetet blir störst
för de största segmenten arbete och övrigt.

Förbättrat kollektivtrafikutbud
Ett ökat kollektivtrafikutbud innebär dels ökad
kapacitet så att fler kan åka kollektivt, dels kortare
väntetider genom ökad turtäthet. En ökning av
turtätheten minskar väntetiden och därmed den
totala restiden för kollektivresan. Detta leder till
ökat resande. Av en total resandeökning i
kollektivtrafiken till följd av standardhöjningar,
brukar mellan en tredjedel och hälften utgöra
överflyttning från bil. Resten består av generell
ökning av kollektivresandet till följd av förbättringen
och av överflyttning från cykel.
Stadens rådighet
Kommunerna har inte egen rådighet över
kollektivtrafikutbudet, utan det ligger ytterst hos de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM).
Kommunerna har däremot viss indirekt rådighet via
påverkan på kollektivtrafikmyndigheten, samt mer
direkt rådighet genom att kommunen kan beställa
extra trafik från RKM.
Potentialbedömning
Utökad kollektivtrafik i Stockholm har små
möjligheter att minska biltrafikens omfattning. Det
indikeras bland annat av resultaten av
beräkningarna för TPK-scenariots K-del (se sidan
36) där biltrafikarbetet inte påverkas alls, trots
mycket omfattande satsningar på utökad
kollektivtrafik (bland annat en helt ny
kollektivtrafiklinje och omfattande satsningar på
stombusstrafiken).
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WSP har därför landat i att det för Stockholms del
visserligen är rimligt att minska biltrafiken med 1,5
procent genom att öka framkomligheten för
kollektivtrafik (se sidan 64), men att en ”förbättring
av kollektivtrafikutbudet” inte kan förväntas minska
biltrafiken ytterligare.
Totalt sett förväntas alltså effekten av ett förbättrat
kollektivtrafikutbud bil mindre i Stockholm än
genomsnittet för landet enligt FFF-utredingen och
Trafikverkets klimatscenario. Det beror framförallt
på att turtätheten redan är hög i stora delar av
Stockholm. Det ger därmed inte lika stor effekt att
öka turtätheten ytterligare. En förbättring av
turtätheten när den redan är relativt hög, till
exempel från 5-minuterstrafik till 3-minuterstrafik,
innebär nämligen en betydligt mindre förbättring av
den totala resuppoffringen (väntetiden) än när
turtätheten ökar från exempelvis 15-minuterstrafik
till 10-minuterstrafik.
(Å andra sidan ger en viss procentuell ökning av
kollektivtrafikresandet större effekt på biltrafiken i
Stockholm än på andra håll, eftersom
kollektivtrafikandelen redan är stor. Låt säga att
andelarna för bil och kollektivtrafik är ungefär lika
stora. Då innebär en viss ökning av
kollektivtrafikandelen en lika stor minskning av
biltrafikandelen. Om andelen bil från början är
betydligt större än andelen kollektivtrafik, krävs det
däremot en betydligt större ökning av
kollektivtrafikandelen för att uppnå lika stor relativ
effekt på biltrafikandelen som när
färdmedelsandelarna från början är lika stora.)

BILPOOLER

Bilpooler, biluthyrning och annan car-sharing
Beskrivning av åtgärdsområdet
Åtgärd

Detta område omfattar åtgärderna bilpooler,
biluthyrning och annan car-sharing. Åtgärderna
beskrivs närmare på följande sidor.

Stockholm

Sverige

Bilpooler & annan car-sharing

-3%

-3%

SUMMA

-3%

-3%

Åtgärdspotential
Den bedömda potentialen framgår av den övre
tabellen till höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm bedömts till 3
procent. Motsvarande bedömning för Sverige i det
nya klimatscenariot var också 3 procent.
Stadens rådighet

Åtgärd

Kommunen har ingen direkt kontroll över de
aktörer som driver bilpoolerna. Genom planering
och i sin parkeringspolicy kan kommunen däremot
främja bilpoolsutvecklingen.
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Bilpooler & annan car-sharing

Grad av rådighet
Delvis

Morot/Piska
Morot

Bilpooler och biluthyrning
En ökad anslutning till bilpooler innebär två
motriktade effekter på bilresandet:
En del av de som ansluter sig är personer som
utan bilpoolen skulle förblivit billösa. De använder
bilpoolen för att öka sin tillgänglighet, och kommer
att åka mer bil än de annars skulle gjort.
En del av bilpoolsdeltagarna kommer däremot att
använda sig av bilpool som alternativ till eget
bilägande (eller andra-bilsägande). Den gruppen
kommer att minska sitt bilåkande, bland annat på
grund av att bilpoolsanvändning ger en högre
marginalkostnad för ”extra” bilkörande.
Hittillsvarande erfarenheter visar att den bilbegränsande effekten dominerar för konventionella
bilpooler, så att de i genomsnitt bidrar till minskat
bilresande och ökat resande med gång, cykel och
kollektivtrafik. En genomsnittlig bilpoolsmedlem har
visat sig minska sitt bilresande med en tredjedel,
jämfört med sin tidigare bilanvändning. För nya
former av bildelning, som t. ex. Car2go, kan
balansen visa sig bli en annan.
Utöver att bidra till minskat resande främjar
bilpooler också mer energieffektiva och säkra
fordon. De bilar som ingår i bilpooler är generellt
säkrare än övriga bilar, och det är vanligt med
miljöfordon i bilpooler. Bilpoolernas bidrag till
minskade koldioxidutsläpp består till ca 80 procent
av användarnas minskade bilresande, och till ca 20
procent av att bilpoolsbilar är mer miljövänliga.
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Det finns flera olika former av bilpooler, såväl
privata kommersiella som icke-vinstdrivande
kooperativ. Dessa aktörer ligger naturligtvis utanför
kommunens direkta kontroll. Kommunen kan dock
främja bilpooler i planering och i parkeringspolicyn.
Framför allt handlar det om att främja möjligheten
att få till parkeringsplatser för bilpoolsbilar i
bostadsområden, och i anslutning till viktiga
målpunkter i attraktiva lägen. Dagens lagstiftning
tillåter emellertid inte att specifika p-platser på
gatumark reserveras. Stadens p-bolag kan dock
hyra ut platser och vidare kan staden tillsammans
med byggherren främja bilpooler i nya fastigheter i
samband med nyexploatering.
Potentialbedömning
Bilpooler reducerar utsläppen av växthusgaser
genom att användarna i genomsnitt minskar sin
bilanvändning med en tredjedel (SOU 2013:84). I
potentialbedömningen har åtgärdseffekten för dem
som ansluter sig därför uppskattats till 30 procent
även för Stockholm. WSP har utgått från att
effekten är lika stor för alla segment, utom för
tjänsteresor. Att bilpool finns tillgänglig på
arbetsplatsen bedöms förvisso ha en effekt på
bilresandet, men inte för själva tjänsteresorna som
troligen skulle genomförts med bil även utan
bilpool. När det finns bilpool på arbetsplatsen antas
detta däremot ge ett minskat arbetsresande med
bil, eftersom det ibland bara är möjligt att cykla
eller åka kollektivt till arbetet om det finns en
bilpoolsbil tillgänglig på arbetsplatsen.

Det finns många olika bedömningar av hur stor
andel av befolkningen som kan förväntas gå med i
en bilpool. Idag (Trafikverket 2012) är endast 0,2
procent av befolkningen medlemmar i bilpool.
Under senare år har bilpooler dock haft en ökande
trend. Bedömningar för framtiden spår att upp till
20 procent av befolkningen potentiellt skulle kunna
gå med i en bilpool (SOU 2013:84). WSP har mot
denna kontext antagit att 10 procent av
stockholmarna skulle kunna vara bilpoolsmedlemmar år 2030.
Med utgångspunkt i ovanstående bedömningar,
och med hänsyn tagen till hur stor andel av
trafikarbetet som sker i respektive segment, blir
den totala åtgärdseffekten en minskning på knappt
3 procent. Eftersom segmenten arbetsresor och
övrigtresor är störst (i termer av trafikarbete) sker
den största minskningen i dessa segment.
WSP har bedömt att effekten av bilpool är lika stor i
Stockholm som i landet som helhet. Möjligheten att
öka antalet bilpoolsanvändare är i och för sig större
i Stockholm, i och med att fler personer får nära till
varje bilpoolsbil. Den effekten motverkas dock av
att rekyleffekten, att personer som tidigare inte alls
kört bil börjar köra bil när de får tillgång till bilpool,
blir större i Stockholm där bilinnehavet är lägre.
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E-HANDEL

Stimulera transporteffektiv e-handel
Beskrivning av åtgärdsområdet
Åtgärd

Detta område handlar om att stimulera
transporteffektiv e-handel. Åtgärden beskrivs
närmare på följande sidor.
Åtgärdspotential
Den bedömda potentialen framgår av den övre
tabellen till höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till 2 procent. Motsvarande bedömning för
Sverige i det nya klimatscenariot var något högre,
3 procent. I Stockholm bedöms potentialen var
mindre eftersom fler personer har nära till handel i
fysiska butiker, och därför blir inte vinsten i termer
av minskat resande lika stor.
Stadens rådighet
Kommunerna har möjlighet att främja e-handel
genom att exempelvis nyttja detta för inköp av
dagligvaror för vårdtagare i hemtjänsten.
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Stockholm

Sverige

Stimulera transporteffektiv
e-handel

-2%

-3%

SUMMA

-2%

-3%

Åtgärd
Stimulera transporteffektiv
e-handel

Grad av rådighet
Delvis

Morot/Piska
Morot

Stimulera transporteffektiv e-handel
Inköpsresorna står idag för cirka 17 procent av
resorna och 9 procent av det totala
persontransportarbetet. Inköp av dagligvaror görs
till stor del med bil. FFF-utredningen konstaterar att
det finns potential att minska biltrafikarbetet om en
större del av dagligvaruinköpen, men även andra
varor, skedde via e-handel. För att få till stånd en
större andel e-handel krävs ökat utbud av framför
allt dagligvaror, vilket förväntas leda till en större
efterfrågan på e-handelstjänster. En klimateffektiv
e-handel förutsätter även en effektiv samordning
av transporterna mellan utlämningsställe och kund.
Därmed hänger åtgärden nära samman med
allmän samordning av godstransporter i staden.
Stadens rådighet
Kommunerna kan främja e-handel genom att
exempelvis nyttja detta för inköp av dagligvaror för
vårdtagare i hemtjänsten. Detta kan enligt FFFutredningen öka efterfrågan på dessa tjänster
betydligt och skulle därmed kunna bidra till att ge
underlag för ett ökat utbud av varor inom
e-handelssektorn. Dessutom skulle en sådan
åtgärd vara tidsbesparande för hemtjänsten.
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Potentialbedömning
Åtgärden att stimulera transporteffektiv e-handel
bedöms endast ha effekt på övrigtresorna,
eftersom inköpsresor ingår i detta ärende.
Övrigtresorna utgör drygt en tredjedel av det totala
persontransportarbetet. I segmentet bedöms alla
bli berörda, och åtgärdseffekten förväntas bli
ungefär 6 procent. Detta motsvarar en minskning
av det totala persontransportarbetet med ungefär 2
procent.
Den bedömda effekten ligger något lägre än enligt
klimatscenariots ambitioner (3 procent). Det beror
på att fler av de boende i Stockholm har nära till
handel i fysiska butiker. Om inköp i stället görs via
e-handel krävs ofta en resa för upphämtning i
butik, en resa som många gånger blir lika lång som
resan till en fysisk butik där motsvarande vara kan
köpas. Därför blir vinsten i termer av minskat
resande vid e-handel inte lika stor i Stockholm som
i landet som helhet.

RESFRITT

Distansarbete, distansutbildning och resfria möten
Beskrivning av åtgärdsområdet
Detta område omfattar åtgärder som syftar till att
minska resandet till arbete/skola samt i tjänsten.
Delåtgärderna handlar om att stimulera
distansarbete, distansutbildning och resfria möten.
Åtgärdspotential
Den bedömda potentialen framgår av den övre
tabellen till höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till drygt 2 procent. Motsvarande
bedömning för Sverige i det nya klimatscenariot var
högre, 4 procent. Den största skillnaden ligger i
delåtgärden resfria möten, och beror på att den typ
av resor som berörs mest av åtgärden är mindre
vanliga i Stockholm än i landet som helhet.
Stadens rådighet
Kommunen har begränsad rådighet över dessa
åtgärder, men kan påverka genom att stimulera de
egna anställda till distansarbete och sina
samarbetspartners till att hålla distansmöten.
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Åtgärd

Stockholm

Sverige

Stimulera distansarbete

-1,6%

-1,5%

Stimulera
distansutbildning
JA

-0,2%

-1,0%

Stimulera resfria möten

-0,3%

-1,5%

SUMMA

-2,1%

-4,0%

Åtgärd

Grad av rådighet

Morot/Piska

Stimulera distansarbete

Delvis

Morot

Stimulera distansutbildning

Delvis

Morot

Stimulera resfria möten

Delvis

Morot

Distansarbete och distansutbildning
Distansarbete innebär att de som har arbeten som
möjliggör att de jobbar hemifrån i stället för att resa
till arbetet stannar hemma och jobbar vissa dagar.
En växande trend i världen är att högre utbildning i
allt större utsträckning erbjuds på distans. Detta
gäller även äldre, prestigefyllda universitet. På så
vis har möjligheten att studera på distans ökat.
Genom att inte resa till arbetet/studierna minskas
behovet av transporter. En motverkande kraft när
det gäller studieresors trafikarbete är det fria
skolvalet, som öppnar upp för ökade reslängder.
Dessa två effekter berör emellertid olika grupper då
den senare berör grund- och gymnasieskolan.
Stadens rådighet
Kommunernas möjlighet att påverka ligger främst i
att uppmana de egna anställda att, om möjligt,
arbeta hemifrån. Kommunernas möjlighet att
påverka är dock mycket begränsad. Möjligheten
och tillvaratagandet av möjligheten till
distansutbildning är ingenting kommuner har
rådighet över, utan är en åtgärd som främst ligger
på lärosätena.
Potentialbedömning
Ungefär 5 procent av den arbetsföra befolkningen i
Sverige arbetar idag på distans under en given dag
(SOU 2013:84). WSP har gjort bedömningen att
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ungefär hälften av de yrkesverksamma har ett
arbete som möjliggör distansarbete år 2030. De
bedöms ha möjlighet att arbeta på distans
ytterligare en dag varannan vecka jämfört med
idag. Detta motsvarar en åtgärdseffekt på 10
procent. En viss rekyleffekt förväntas uppstå
genom att en del väljer att bosätta sig längre bort
från arbetet i och med förbättrade förutsättningar
för distansarbete. WSP har därför valt att räkna
med en åtgärdseffekt på 8 procent.
Omkring en femtedel av alla universitets- och
högskolestudenter studerar helt och hållet på
distans (SOU 2013:84). WSP gör dock
bedömningen att alla studerande i någon mån har
möjlighet att studera på distans.
För studerande har den potentiella förändringen
bedömts vara en extra dags distansstudier
varannan vecka, vilket motsvarar en åtgärdseffekt
på ca 10 procent.
Med hänsyn tagen till hur stor del av trafikarbetet
som görs i olika segment blir åtgärdspotentialen
ca 1,6 procent för distansarbete och ca 0,2 procent
för distansutbildning.

Resfria möten
Varje dag genomförs ett stort antal tjänsteresor till
och från möten. Detta är möten som till viss del
skulle kunna ersättas med resfria möten, såsom
telefonmöten och liknande.
Genom att avstå från att resa till möten och i stället
använda sig av andra tekniska lösningar kan den
typen av resor potentiellt reduceras.
Stadens rådighet
Här har kommunerna ganska begränsad möjlighet
att påverka, eftersom det ytterst är mellan de
inblandade parterna beslutet om hur mötet ska
genomföras sker. Kommunerna kan emellertid i
egenskap av stor beställare och samarbetspartner
verka för att så många som möjligt av deras möten
sker på distans.
Potentialbedömning
Mellan 35 och 40 procent av alla yrkesverksamma i
Sverige kunde år 2012 använda sig av resfria
möten (SOU 2013:84). WSP har dock i sin
bedömning utgått från att alla yrkesverksamma i
någon mån kommer att kunna utnyttja resfria
möten år 2030.
Vidare har WSP gjort bedömningen att 5 procent
av de tjänsteresor som görs kan ersättas med
resfria möten. Med hänsyn tagen till att endast 6
procent av persontransportarbetet i Stockholm sker
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i segmentet tjänsteresor, blir den totala
åtgärdseffekten en minskning på ca 0,3 procent.
Denna siffra är lägre än den bedömning (en
minskning på 1,5 procent) som gjordes för hela
Sverige i det nya klimatscenariot. Detta beror dels
på att andelen tjänsteresor är lägre i Stockholm
(6 procent) än i Sverige som helhet (8 procent).
Det beror också på att resfria möten i första hand
påverkar långa resor i tjänsten, samt att resor i
glesbygdsområden påverkas mer än resor i
storstad (WSP 2011). I Stockholm är denna typ av
resor inte lika vanlig som i Sverige som helhet.

TRÄNGSELSKATT, P-POLICY OCH AVGIFTER

Höjd trängselskatt, minskad ”avdragsrätt” samt olika parkeringsåtgärder
Beskrivning av åtgärdsområdet
Detta område omfattar åtgärder som har med
parkering och trängselskatt att göra. Delåtgärderna
handlar om utbud och pris för parkering, samt
ändrade kostnader för trängselskatt. Åtgärderna
beskrivs närmare på följande sidor.
Åtgärdspotential
Den bedömda potentialen framgår av tabellen till
höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till knappt 18 procent. Motsvarande
bedömning för Sverige i det nya klimatscenariot var
mycket lägre, 3 procent. Skillnaden gäller både
parkeringsåtgärder och trängselskatt.
Parkeringsåtgärder är effektivare i storstad än på
många andra håll , bland annat eftersom många
bor i lägenhet och inte har möjlighet att parkera på
sin egen tomt i stället. När det gäller trängselskatt
är effekten för Sverige fördelad över hela landet,
trots att höjningen egentligen endast ger effekt där
det faktiskt finns trängselskatt. Därför är
åtgärdspotentialen för Stockholm betydligt större.
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Åtgärd

Stockholm

Sverige

Färre p-platser på gata
(indirekt hänvisade till dyrare
garage)

-2,4%

-0,5%

Parkeringstal – färre platser
(nyexploatering)

-0,5%

-

Parkeringsavgifter (högre, på
fler platser)

-5,9%

-

-

-1,5%

Höjd trängselskatt

-7,3%

-1,0%

Minskad ”avdragsrätt”
trängselskatt (även: brukare av
leasingbilar betalar själva)

-1,8%

-

-17,9%

-3,0%

Parkering pris vid arbetet

SUMMA

Stadens rådighet
Kommunen har rådighet över parkering som sker
på kommunal mark, främst gatumark. För dessa
parkeringar har kommunen stora möjligheter att
påverka såväl utbud som pris. När det gäller privat
parkering har kommunen däremot varken rådighet
över utbud eller över pris.
Vid nyexploatering har kommunen rådighet att
bestämma vilka parkeringsnormer som ska gälla,
och kan på så vis begränsa parkeringsutbudet i
områden där det byggs nytt.
Om det i FFF-utredningen föreslagna styrmedlet
kommunal skatt på all parkering skulle införas i
Sverige påverkat det även priset på parkering på
privat mark.
När det gäller trängselskatt har kommunen ingen
formell makt, utan den är egentligen en statlig
angelägenhet. Kommunerna har däremot stora
möjligheter att påverka staten i förhandlingar om
de vill införa, eller ändra, trängselskatt.
För minskad ”avdragsrätt” för trängselskatt bedöms
kommunen inte ha samma möjlighet att påverka.
Detta är en fråga om staten har rådighet över.
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Åtgärd

Grad av rådighet

Morot/Piska

Färre p-platser på gata
(indirekt hänvisade till dyrare
garage)

Stor

Piska

Parkeringstal – färre platser
(nyexploatering)

Stor

Piska

Parkeringsavgifter (högre, på
fler platser)

Stor

Piska

Denna typ av avdrag har kommunen ingen
Delvis
Piska
rådighet över.

Parkering pris vid arbetet
Höjd trängselskatt

Delvis

Piska

Minskad ”avdragsrätt”
trängselskatt (även: brukare av
leasingbilar betalar själva)

Liten

Piska

Parkeringsutbud , färre p-platser på gata
Utbudet av parkeringsplatser är en viktig faktor när
beslut om färdmedelsval ska fattas. Ett minskat
utbud av parkering minskar bilens relativa
attraktivitet jämfört med andra färdmedelsval.
Tillgång till parkering är vidare en faktor vid
människors val att köpa bil, och påverkar därmed
bilägandet i stort.
Parkeringsutbudet kan till exempel minskas genom
att begränsa möjligheten att parkera på gatan. Om
gatuparkeringen minskas tvingas fler parkera i
garage, vilket ofta innebär att avståndet till
parkeringen ökar och samtidigt generellt sett är
dyrare än att parkera på gatan. Sammantaget gör
detta det mindre attraktivt att parkera i garage än
på gatan.
Stadens rådighet
Kommunen har rådighet över parkering som sker
på kommunal mark, främst gatumark. En stor del
av parkeringsplatserna finns dock på privat mark.
Kommunen har idag ingen rådighet över vilket
parkeringsutbud som finns där. I FFF-utredningen
föreslås ett styrmedel som innebär möjlighet att
beskatta all parkering, det vill säga även parkering
på privat mark. Ett liknande system är infört i
Nottingham i England.
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Potentialbedömning
Möjligheten att parkera vid bostaden påverkar i
första hand bilinnehavet, och begränsade
parkeringsmöjligheter vid målpunkten om bilen
väljs för den specifika resan eller inte.
Endast en liten del ( 5 procent) av segmenten
arbets- och skolresor bedöms bli berörda av
åtgärden. Detta beror på att en relativt liten andel
av de som parkerar vid arbetsplatsen parkerar på
gatan. Bland de som blir berörda bedöms effekten
dock bli stor, 50 procent.
En betydligt större andel av segmenten fritidsresor
och övrigtresor (30 respektive 60 procent) antas bli
berörda, eftersom det är betydligt vanligare med
gatuparkering hemma vid bostaden. Effekten i
dessa segment bedöms däremot bli mindre ,
ungefär 5 procent.
Sammantaget, och med hänsyn tagen till storleken
på respektive segment, innebär effekterna ovan en
minskning av trafikarbetet med drygt 2 procent.

Parkeringstal – färre platser
Parkeringsutbudet kan även minskas genom att
ändra parkeringsnormen. Genom att kräva färre
parkeringsplatser vid nyexploatering blir det
krångligare för de som flyttar in att få tag på en
parkeringsplats, vilket påverkar hur många som
väljer att ha bil.
Stadens rådighet
Kommunen har rådighet att bestämma vilka
parkeringsnormer som ska gälla vid
nyexploatering.
Potentialbedömning
Möjligheten att parkera vid bostaden påverkar
bilinnehavet, och i viss mån även hur ofta bilen
används. Om det blir längre till parkeringen
används bilen för lite färre av resorna än tidigare.
Eftersom åtgärden endast berör parkering vid
nyexploatering påverkas en mindre del,
uppskattningsvis 10 procent, av respektive
segment av åtgärden. Åtgärdseffekten har
uppskattats vara lika stor som för minskat
parkeringsutbud genom färre parkeringsplatser på
gatan, 5 procent.
Sammantaget, och med hänsyn tagen till storleken
på respektive segment, innebär effekterna ovan en
modest minskning av persontransportarbetet med
ungefär 0,5 procent.
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Parkeringsavgifter (högre, på fler platser)
En annan åtgärd inom parkeringsområdet är höjda
parkeringsavgifter, antingen genom att höja
taxorna eller genom att utöka området i vilket
avgifter tas ut.
Stadens rådighet
Kommunen har rådighet över parkering som sker
på kommunal mark, främst gatumark. För privat
parkering har kommunen ingen rådighet över priset
på parkering. Privata parkeringsägare har
dessutom ofta incitament att hålla parkeringspriset
nere för att tillmötesgå hyresgästerna.
Om det i FFF-utredningen föreslagna styrmedlet i
form av kommunal skatt på all parkering skulle
införas i Sverige skulle det påverka priset på
parkering även på privat mark.
Potentialbedömning
Potentialen att minska persontransportarbetet
genom högre parkeringsavgifter utgår från
analysen av TPK-scenariot. Scenariots P-del
innebär parkeringsavgifter för alla boende och
besökande, även i ytterstaden. I genomsnitt antas
en höjning av timtaxan med 5 kr i innerstad och 12
kronor i ytterstad, och en
boendeparkeringskostnad om 1000 kr/mån i
innerstad och 600 kr/mån i ytterstad.
Effekten av höjda parkeringsavgifter i P-delen av
TPK-scenariot är, enligt modellanalyserna, en
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minskning av trafikarbetet med knappt 15 procent
jämfört med ett scenario utan denna förändring. I
scenariot berörs alla resor, men i verkligheten
endast en del av resorna. Därför har WSP antagit
att 50 procent av fritids- och övrigtresorna berörs.
En lägre andel, 30 procent, av arbetsresorna antas
bli berörda, eftersom många arbetsgivare erbjuder
gratis parkering vid arbetsplatsen. Vidare antas en
högre andel, 80 procent av skolresorna, bli
berörda. Tjänsteresor antas inte bli berörda alls.
Sammantaget innebär detta, med hänsyn tagen till
hur stora de olika segmenten är, att den totala
effekten på trafikarbetet blir ca 6 procent.
Övrigtresorna står för nästan hälften av effekten,
både för att segmentet är stort och för att effekten i
detta segment blir större än genomsnittet.
Potentialbedömningen bygger alltså på de
avgiftsnivåer som skisserats i det modellberäknade
P-scenariot. Om ännu högre avgifter införs bör
man naturligtvis förvänta sig ännu större effekter.
Det som begränsar potentialen är i första hand
vilka möjligheter som finns att göra avgiftsuttagen
generellt heltäckande. Så länge det finns möjlighet
att finna icke-avgiftsbelagda platser att parkera på
kommer det att ske en överflyttning till den
delmarknaden. Detta sänker de genomsnittliga
parkeringskostnaderna, och minskar den
sammantagna effekten.

Höjd trängselskatt
Trängselskatt verkar genom att ett pris sätts på att
passera vissa platser. Det primära syftet är att
minska trängseln på vägnätet i högtrafik. Genom
att priset på bilresor förbi dessa platser ökar,
minskar resorna med bil, och trängseln reduceras.
Trängselskatt påverkar även bilresandet totalt sett,
vilket har minskande effekt på koldioxidutsläppen.
Stadens rådighet
De kommuner som har trängselskatt har ingen
formell makt över skatten, utan den är egentligen
en statlig angelägenhet. Kommunerna har däremot
stora möjligheter att påverka staten i förhandlingar
om de vill införa, eller ändra, trängselskatt. Genom
sin förhandlingsmakt kan kommunerna påverka
exempelvis i frågor om taxor, förändringar i
systemets geografiska utbredning och vilka fordon
som omfattas av skatten.
Potentialbedömning
Potentialen att minska persontransportarbetet
genom en höjning av trängselskatten utgår från
analysen av TPK-scenariot. Scenariots T-del
innebär framför allt att ett mer omfattande
trängselskattesystem införs, med ett antal
avgiftssnitt också längre ut från City , och på
Förbifarten. I dessa blir skatten 10 kronor per
passage i högtrafik.
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Effekten av trängselskatteförändringen i T-delen av
TPK-scenariot är, enligt modellanalyserna, en
minskning av trafikarbetet med drygt 7 procent
jämfört med ett scenario utan denna förändring.
Denna effekt uppnås till exempel under antagandet
att 50 procent av arbets- och skolresorna samt 30
procent av fritids- och övrigtresorna berörs, samt
att effekten på dessa segment blir 20 procent
(samma som den ursprungliga effekten för det
befintliga trängselskattesnittet).

Minskad ”avdragsrätt” trängselskatt
Arbetsgivaren betalar ibland trängselskatt för
personer som kör leasingbil eller tjänste/firmabil till
arbetet eller i tjänsten. Om denna ”avdragsrätt”
minskades skulle det ge effekt på trafikarbetet
genom att priset på bilresorna belastar
arbetstagaren i stället för arbetsgivaren.
Stadens rådighet
Denna typ av avdrag har kommunen ingen
rådighet över.
Potentialbedömning
Den bedömda potentialen utgår från att 20 procent
av de som gör arbets- och tjänsteresor med
leasingbil eller tjänste/firmabil inte själva betalar
trängselskatt. Dessa personer har bedömts minska
sitt resande i samma utsträckning som övriga
trafikanter, det vill säga med 20 procent, om de
själva skulle betala sin trängselskatt.
Med hänsyn tagen till storleken på de två
segmenten ger detta en trafikarbetesminskning på
sammanlagt knappt 2 procent. Merparten av denna
minskning kommer från segmentet arbetsresor,
eftersom det totalt sett står för en betydligt större
del av trafikarbetet än tjänsteresorna.
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LÄGRE HASTIGHET FÖR BILTRAFIKEN

Sänkta hastigheter genom hastighetsgränser och utformning
Beskrivning av åtgärdsområdet
Detta område omfattar åtgärder som syftar till att
sänka hastigheten, genom lägre hastighetsgränser
samt genom utformning som göra att bilisterna kör
långsammare. Åtgärderna beskrivs närmare på
följande sidor.

Åtgärd

Stockholm

Sverige

Sänkta hastigheter
(hastighetsgränser +
utformning)

-0,5%

-3%

SUMMA

-0,5%

-3%

Åtgärdspotential
Den bedömda potentialen framgår av den övre
tabellen till höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm bedömts till 0,5
procent. Motsvarande bedömning för Sverige i det
nya klimatscenariot var högre, 3 procent. Det beror
dels på att de resor som görs i Stockholm är
kortare, dels på att det i Stockholm finns trängsel.
Stadens rådighet
Kommunerna har stor rådighet över gatuutformning
och hastighetsgränser på det kommunala vägnätet.

Åtgärd
Sänkta hastigheter
(hastighetsgränser +
utformning)

Grad av rådighet
Stor

Morot/Piska
Piska1)

______________________________
1)
I blandtrafikmiljöer innebär sänkta hastigheter också att
gående och cyklande blir mer attraktiva färdmedelsalternativ
– dvs en morot. Den avskräckande direkta effekten på
biltrafiken dominerar dock
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Sänkta hastigheter
Sänkta hastigheter är ett effektivt sätt att spara
bränsle och minska koldioxidutsläppen, särskilt för
hastighetsgränser på 80 km/h och uppåt. För lägre
hastighetsgränser kan hastighetssänkningar bidra
till minskade utsläpp, särskilt i kombination med
användning av så kallad sparsam körning. Dessa
besparingar avser fordonens utsläpp per kilometer.
Lägre hastighetsgränser bidrar dessutom till att
minska bilens relativa attraktivitet jämfört med
andra färdmedel. En lägre faktisk (och efterlevd)
hastighet innebär att nyttan med bilresor minskar
till följd av ökad restid. I tätort har den skyltade
hastigheten stor betydelse för framkomlighet,
säkerhet, exponering för buller och luftföroreningar
för oskyddade trafikanter, men också för
kollektivtrafikanter. Anpassning av biltrafikens
hastighet har därför betydelse för hur attraktiva
andra färdmedel ter sig.
Personbilstrafikens faktiska hastighet kan också
sänkas genom ändrad utformning – till exempel
genom omfördelning av vägutrymme från biltrafik
till andra trafikslag. (se till exempel sidan 61,
Utformning för gång- och cykeltrafik)
Stadens rådighet
Kommunerna har stor rådighet över gatuutformning
och hastighetsgränser inom det kommunala
vägnätet, vilket dominerar inom tättbebyggt
område.
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Potentialbedömning Sänkta hastigheter har
bedömts påverka olika segment i olika stor
omfattning. Häften av bilisterna inom segmenten
arbetsresor, skolresor och tjänsteresor antas bli
påverkade av åtgärden. För fritidsresor antas
andelen påverkade vara lägre (20 procent) och för
övrigt resor högre (70 procent).
Vidare påverkar åtgärden olika typer av resor olika
mycket. Enligt tidigare utredningar i FFF-arbetet
(WSP 2011) har WSP gjort bedömningen att
åtgärden ger störst effekter på långa resor (där
höga hastighetsgränser är vanliga).
Den totala åtgärdseffekten i termer av förändrat
trafikarbete har uppskattats till 0,5 procent. Detta
är lägre än för Sverige som helhet, där
minskningen uppskattats till 3 procent. Det beror
dels på att de resor som görs i Stockholm är
kortare, dels på att det i Stockholm finns trängsel
som gör att det redan i dagsläget inte går att köra
så fort som den skyltade hastigheten tillåter.

FLER EKONOMISKA STYRMEDEL

Höjd skatt, minskade reseavdrag och subventioner för tjänstebilar
Beskrivning av åtgärdsområdet
Detta område omfattar ytterligare tre ekonomiska
styrmedel – höjd skatt (energi-, koldioxid-, eller
kilometer-skatt), minskade reseavdrag och
minskade subventioner för tjänstebilar. Åtgärderna
beskrivs närmare på följande sidor.

Åtgärd

Stockholm

Sverige

Höjd skatt motsvarande 1 kr/l

-2,0%

-

Minskade reseavdrag

-2,7%

-

Minskade subventioner
tjänstebilar

-1,0%

-

Åtgärdspotential

SUMMA

-5,7%

-

Den bedömda potentialen framgår av den övre
tabellen till höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till 6 procent. I det nya klimatscenariot
ingick inte den här typen av åtgärder.
Åtgärd

Grad av rådighet

Morot/Piska

Stadens rådighet

Höjd skatt

Liten

Piska

Den här typen av ekonomiska styrmedel har
kommunen inte rådighet över, utan de är en statlig
angelägenhet.

Minskade reseavdrag

Liten

Piska

Minskade subventioner
tjänstebilar

Liten

Piska
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Höjd skatt på drivmedel1)
Skatten på drivmedel är idag indelad i två delar, dels
en energiskatt och dels en koldioxidskatt. I dag är
energiskatten för bensin 3,25 kr/liter och för diesel
1,83 kr/liter. Utöver särskilda beslut om höjd
energiskatt sker en årlig ’automatisk’ omräkning med
hänsyn till konjunkturutvecklingen.
Enligt ekonomisk teori är en generell höjning av
koldioxidskatten det effektivaste styrmedelet för att
åstadkomma en minskning av koldioxidutsläppen (se
sid 11). En höjning påverkar direkt det samlade
trafikarbete som utförs med fossila bränslen, och
dessutom både den tekniska utvecklingen (via
betalningsviljan för koldioxidsnål teknik), och
omställningen av fordonsflottan. Det förefaller dock
politiskt svårt att höja skatten till de nivåer som skulle
krävas för att uppnå de ambitioner om minskningar
som finns uttryckta i politiska mål, FFF-utredningen
och Trafikverkets klimatscenario.
I de måluppfyllande scenarierna har Transportsnålt
samhälle dessutom dubbla syften: (1) att begränsa
det trafikarbete som utförs med fossila bränslen (2)
att hålla efterfrågan på de begränsade biobränsleresurserna inom ramarna. Om en skattehöjning skall
bidra till båda målen måste skatten gälla även
biobränslen.
Stadens rådighet
Över statlig skatt har kommunen ingen rådighet.
Potentialbedömning
Effekten av höjd bränsleskatt har bedömts utifrån ett
hypotetiskt räkneexempel där den generella
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skattehöjningen utformas likformigt oavsett bränsle,
men sätts så att den motsvarar en höjning av
bensinpriset med 1 kr/l (+7%) i dagens fordonsflotta.
En nyligen genomförd studie på KTH (Bastian &
Börjesson, 2014) visar att körsträckans
bensinpriselasticitet i Sverige är -0,3. 7 procent
ökning av bensinpriset ger därmed 2 procents
minskning av bilresandet (0,07*0,3=0,021). Alla
bilresenärer antas bli berörda av åtgärden.
Totalt beräknas därför en åtgärdspotential om 2
procents minskning av persontransportarbetet.
Denna ”potential” är en direkt följd av den ansatta
höjningens storlek: ”1 krona per liter”. I princip kan
man uppnå godtyckligt stora minskningar genom att
höja priset tillräckligt mycket. I det äldre
klimatscenario som presenterades i Trafikverket
(2010) arbetade man till exempel med en hypotetisk
50-procentig ökning av bränslepriset, som i det
scenariot beräknades ge 15 procent minskning av
trafikarbetet för personbilar.
_________________________
1) Ett liknande generellt styrmedel är en skatt som tas ut per
körd kilometer – så kallad kilometerskatt. I förhållande till
koldioxidutsläpp är kilometerskatt ett något mindre effektivt
styrmedel än koldioxidskatt, eftersom kilometerskatt inte bidrar
till teknikomställning. Å andra sidan bidrar kilometerskatt mer
effektivt än energiskatter till att minska trafikarbetet vilket alltså
kan vara önskvärt även av andra skäl. För närvarande
diskuteras kilometerskatt i Sverige framförallt i samband med
Vägslitageutredningen som ett sätt att hantera den tunga
trafikens slitage på infrastrukturen.

Minskade reseavdrag

Minskade subventioner tjänstebilar

I dagsläget finns flera typer av subventioner och
avdrag kopplade till personbilsresande. Ett av dem
är reseavdrag för resor till och från arbetet och för
tjänsteresor. Avdraget har som syfte att öka
rörligheten på arbetsmarknaden, men tenderar att
ensidigt gynna bilanvändning då det är svårt att få
avdrag för arbetsresor med kollektivtrafik och
cykel. De genomsnittligt högsta resavdragen i
landet yrkas av inkomsttagare i Södermanlands
och Uppsala län – ofta långpendlare in till
Stockholm.

Ett annat typ av avdrag som påverkar resandet är
subventioner för tjänstebilar.

Stadens rådighet
Reseavdrag har kommunen ingen rådighet över.
Potentialbedömning
Åtgärdseffekten baseras på forskningsresultat om
minskade reseavdrag (WSP, 2012), enligt vilka
transportarbetet för arbetsresor med bil skulle
minska med 7 procent vid en minskning av
reseavdraget. Eftersom enbart arbetsresor berörs
innebär detta, sett till hela persontransportarbetet ,
en något mindre minskning om 2,7 procent.
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Stadens rådighet
Denna typ av avdrag har kommunen ingen
rådighet över.
Potentialbedömning
Enligt Trafas statistik sker 9 procent av alla
färdmedelskilometer med leasingbilar. Dessa bilar
subventioneras av arbetsgivare, så att den som kör
bilen inte betalar den fulla kostnaden för sina resor.
Andelen resor som sker med leasingbil har antagits
vara densamma (9 procent) för alla ärenden.
Vidare har WSP räknat med en effekt motsvarande
den man skulle få vid en mycket stor (5 kronor)
höjning av bensinpriset i dagens fordonsflotta.
Detta innebär att bensinpriset idag ökar med
ungefär 35 procent. Om vi tillämpar
bensinpriselasticiteten -0,3 (från Bastian &
Börjesson, 2014) blir åtgärdseffekten en minskning
av trafikarbetet med 11 procent (0,35*0,3=0,105).
Med hänsyn tagen till hur stor del av trafikarbetet
som sker i respektive segment, innebär detta att
persontransportarbetet minskar med cirka 1
procent.

MOBILITY MANAGEMENT-ÅTGÄRDER
För privatpersoner och riktat mot arbetsplatser
Beskrivning av åtgärdsområdet
Åtgärd

Detta område omfattar ett antal mobility
management-åtgärder riktade direkt mot
privatpersoner respektive mot arbetsplatser.
Åtgärderna beskrivs närmare på följande sidor.
Åtgärdspotential
Den bedömda potentialen framgår av den övre
tabellen till höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till 4 procent. I det nya klimatscenariot
ingick inte den här typen av åtgärder.

Stockholm

Sverige

MM nybyggda bostäder samt i
samband med flytt

-1,5%

-

MM-åtgärder riktade till
arbetsplatser

-2,1%

-

Stimulera samåkning

-0,4%

-

SUMMA

-4,0%

-

Åtgärd

Stadens rådighet
Kommunen har viss rådighet, ibland direkt (till
exempel genom att skapa pendlarparkeringar för
samåkning) och ibland indirekt (till exempel genom
att hjälpa bilopoolsföretag att hitta lämpliga
parkeringsplatser).
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Grad av rådighet

Morot/Piska

MM nybyggda bostäder samt i
samband med flytt

Delvis

Morot

MM-åtgärder riktade till
arbetsplatser

Delvis

Morot

Stimulera samåkning

Delvis

Morot

MM vid nybyggnation och flytt
Mobility management-åtgärder riktade mot
personer som flyttar in i nybyggda bostäder, eller
på annat sätt byter bostad, är ett sätt att främja
hållbart resande. Möjliga åtgärder är exempelvis
gratis kollektivtrafikresande, vandrande skolskjuts
och bilpool.
Stadens rådighet
Kommunen har viss rådighet, ibland direkt (till
exempel genom information från kommunala
mobilitetskontor) och ibland indirekt (till exempel
genom att hjälpa bilopoolsföretag att hitta lämpliga
parkeringsplatser).
Potentialbedömning
Potentialen för denna åtgärd baseras på en analys
av hur stora effekter mobility management-åtgärder
kan ge för Stockholm, baserat på internationell
litteratur (WSP, 2007). I den rapporten finns inte en
enskild åtgärd som motsvarar den nu studerade
åtgärden. Genom att titta på flera olika åtgärder i
rapporten har WSP dock bedömt att ungefär 50
procent av alla Stockholmare kan bli berörda
(flytta) under tiden fram till 2030, och att
åtgärdseffekten kan förväntas bli en minskning av
deras personbilresande med 3 procent.
Sammantaget innebär detta en minskning av
persontransportarbetet med cirka 1,5 procent.
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MM-åtgärder riktade till arbetsplatser
Gröna resplaner för verksamheter är en typ av
MM-åtgärd som riktas mot arbetsplatser. Den
innebär att arbetsgivaren tillhandahåller olika
åtgärder som uppmuntrar de anställda att välja mer
miljöanpassade färdsätt än med bil, särskilt
ensambilåkande. Resplanerna fokuserar oftast på
de anställdas resor till och från arbetet, men kan
också innehålla åtgärder som riktar sig till
tjänsteresor och leveranser .
Stadens rådighet
Kommunen har i det här fallet viss rådighet, och
kan till exempel bidra med information om de
åtgärder arbetsgivaren erbjuder sina anställda.
Potentialbedömning Potentialen för denna åtgärd
baseras också på ovan nämnda analys av MMåtgärders potential i Stockholm. Utifrån resultaten i
den rapporten bedöms åtgärden ge effekt på
ungefär 40 procent av alla arbets- och tjänsteresor.
Åtgärdseffekten för de berörda resorna uppskattas
till 10 procent för arbetsresor. För tjänsteresor
antas åtgärdseffekten bli större, cirka 20 procent.
Sammantaget innebär detta en minskning av hela
persontransportarbetet med drygt 2 procent.

Stimulera samåkning
Det finns flera olika delåtgärder för att öka
möjligheterna till samåkning. En är att erbjuda
pendlarparkeringar, där personer som vill samåka
kan sammanstråla. Ett annat sätt kan vara att öka
informationen, till exempel genom webbaserade
tjänster där privatpersoner kan erbjuda skjuts eller
be om skjuts av någon annan.
Stadens rådighet
Kommunen har direkt rådighet när det gäller att
skapa pendlarparkeringar för samåkning.
Potentialbedömning
Medelbeläggningen i personbil var 1,7 personer år
2010, och lägre vid pendlingstrafik (SOU 2013:84).
Därmed finns det potential att minska trafikarbetet
genom ökad samåkning. Om alla 4-5 platser per bil
utnyttjas kan trafikarbetet teoretiskt minska till en
tredjedel. Trots de uppenbara fördelarna har
samåkningen dock inte ökat under senare år. Flera
försök har gjorts men effekterna har varit
begränsade. Därför har WSP gjort bedömningen
att den potentiella åtgärdseffekten är liten, omkring
2 procent . Alla segment utom tjänsteresor
förväntas bli berörda, och åtgärden antas beröra
20 procent av resenärerna i respektive segment.
Sammantaget innebär detta en minskning av hela
persontransportarbetet med knappt 0,5 procent.
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ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Slopa fria skolvalet och gating
Beskrivning av åtgärdsområdet
Detta område samlar de åtgärder som inte
sorterats in under någon annan rubrik.
Delåtgärderna omfattar ett slopande av fria
skolvalet samt gating. Åtgärderna beskrivs
närmare på följande sidor.

Åtgärd

Åtgärdspotential

SUMMA

Stockholm

Sverige

-0,4%

-

-2%

-

-2,4%

-

Slopa fria skolvalet
gating (begränsning av trafiken
till innerstaden med absolut
tak)

Den bedömda potentialen framgår av den övre
tabellen till höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till ungefär 2 procent. I det nya
klimatscenariot ingick inte den här typen av
åtgärder.

Åtgärd

Stadens rådighet
Kommunen har inte rådighet att besluta om att
slopa det fria skolvalet. När det gäller gating har
kommunen däremot stor rådighet.
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Grad av rådighet

Morot/Piska

Slopa fria skolvalet

Liten

Piska

gating (begränsning av trafiken
till innerstaden med absolut
tak)

Stor

Piska

Slopa fria skolvalet
Det fria skolvalet infördes i Sverige 1992 och
innebär att föräldrar själva kan välja på vilken skola
de vill placera sina barn. I samband med reformen
infördes förbättrade möjligheter att starta friskolor.
Reformen har inneburit större frihet att välja skola,
men med konsekvensen att många elever får
betydligt längre reslängder till skolan än om den
närmsta skolan hade valts. Genom att slopa det
fria skolvalet skulle elever återigen kunna styras till
den skola som ligger närmast, och därigenom
sannolikt dämpa transportbehovet med bil i och
med att en relativt stor andel av eleverna i grundoch gymnasieskolan körs till skolan.
Stadens rådighet
Kommunen har inte rådighet över beslutet om att
slopa det fria skolvalet.
Potentialbedömning
Det tycks inte finnas några undersökningar som
visar hur det fria skolvalet påverkar
färdmedelsvalet för skolresor. Resvaneundersökningar visar dock att andelen bilresor ökar
med avståndet till skolan, även om bil är ett
förvånande vanligt färdmedel även för de barn som
har nära till skolan, (Trivector, 2007)). I vissa fall
kan man förmoda att skjutsning kopplad till det fria
skolvalet i sin tur kan ge en ökad benägenhet att
välja bil även för föräldrarnas arbetsresor i övrigt.
Vi har dock bedömt att denna indirekta effekt är
försumbar i jämförelse med den direkta effekten på
själva skolresandet.
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WSP gör bedömningen att ganska stor del av
bilresande till skola/utbildning i Stockholm beror på
att barn inte väljer närmaste skola. Därför antas en
fjärdedel av detta segment bli berört. Vidare
bedöms åtgärdseffekten av att slopa det fria
skolvalet bli 50 procent för dem som berörs.
Sammantaget skulle detta kunna innebär en
minskning av biltrafikarbetet för privata
persontransporter om -0,4 procent.
Gating
Gating innebär en begräsning av trafiken till
innerstaden med absolut tak för antalet fordon
under viss tidsperiod. Oftast kontrolleras gating
med hjälp av signaler, och introduceras för att
begränsa trängsel snarare än utsläpp.
Stadens rådighet
Kommunen har stor rådighet över denna åtgärd.
Potentialbedömning
De som berörs av den här åtgärden är de som gör
resor till och från innerstaden. Ungefär hälften av
resorna i segmenten arbetsresor, skolresor och
tjänsteresor antas ha innerstaden som målpunkt.
För fritids- och övrigtresor antas en lägre andel
(20-30 procent) ha målpunkt i innerstaden.
Effekten på resandet bedöms vara 5 procent.
Totalt sett ger detta en trafikarbetesminskning om
knappt två procent. Ungefär hälften av effekten
sker på arbetsresorna, eftersom detta både är ett
stort segment och ett segment där många berörs.

SAMMANFATTANDE OM ÅTGÄRDSPOTENTIAL
Åtgärder för persontransporter

Den uppskattade åtgärdspotentialen för åtgärderna
i persontransportsegmentet framgår av tabellen till
höger. I de fall motsvarande bedömningar i FFFutredningen och Trafikverkets klimatscenario har
gjorts för Sverige redovisas dessa också i tabellen.
I tabellen redovisas också två samlade – totala potentialer för Stockholm, beräknade på olika sätt.
De två måtten skiljer sig när det gäller hur de olika
relativa effekter som indikeras i tabellen
kombineras rent matematiskt. I tabellen anges
både deras summa, och deras multiplikativa effekt.
Den senare är möjligen mer relevant om man strikt
utgår från synsättet att det som uppskattats är
relativa förändringar. (Med ett multiplikativt synsätt
blir den samlade effekten mindre än om
potentialerna summeras.)
Eftersom alla bedömningar är mycket osäkra har vi
ändå valt att i övriga sammanställningar längre
fram tillämpa den enklare aggregeringen av en
total potential som en summa av delpotentialerna.
Det finns ytterligare ett skäl till att den samlade
potentialen måste tolkas med försiktighet. När vi i
ovanstående analyser bedömt olika potentialer har
vi ofta utgått från vad som kan antas när det gäller

marginella effekter av enstaka åtgärder (till
exempel i form av så kallade elasticiteter ).
Analysen tar därmed inte alls hänsyn till samspelet
mellan olika åtgärdsområden. Forskning visar att
sådant samspel mellan åtgärdsområden i
verkligheten kan uppstå i form av såväl positiva
som negativa synergier.
Åtgärdsområden

Stockholm

Sverige

-8%

-10%

-1,5%

-8%

Bilpooler & biluthyrning

-3%

-3%

E-handel

-2%

-3%

-2,1%

-4%

-17,9%

-3%

Lägre hastigheter

-0,5%

-3%

Fler ekonomiska styrmedel

-5,7%

-

-4%

-

-2,4%

-

-47,1% (-39%)

Ej jämförbar

Förbättrad stadsplanering inklusive
satsningar på cykel och gång
Förbättrad kollektivtrafik

Resfritt
Trängselskatt, parkeringspolicy
och avgifter

Mobility management-åtgärder
Övriga åtgärder
SUMMA (resp multiplikativ effekt)
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Positiva synergier mellan åtgärdsområden
(”1+1=3” ) kan uppstå när en åtgärd indirekt bidrar
med att samtidigt förbättra förutsättningarna för att
en annan åtgärd skall få effekt). Till exempel fanns
det i samband med trängselskatteförsöket 2006
förhoppningar om att insatta åtgärder i form av
ökad kollektivtrafik och förbättrade
infartsparkeringar skulle göra att trängselskattens
trafikminskande effekt skulle bli större än vad den
annars skulle ha blivit. Forskningen tyder dock på
att sådana synergier åtminstone vid det tillfället
blev mycket små.

störst effekt (18 procents minskning) är trängselskatt, parkeringspolicy och avgifter. Här har
kommunen ganska stor rådighet, även om man
formellt måste förlita sig på statligt beslutsfattande
när det gäller trängselskatt och avdragsrätt (som
står för något mer än hälften av den samlade effekt
som beräknats för åtgärdsområdet).

Negativa synergier (”1+1=1”) kan å andra sidan
uppstå när olika åtgärder verkar gentemot samma
målgrupp och förväntas leda till samma
anpassningsmekanismer. Åtgärderna kan då
hypotetiskt ”konkurrera” med varandra. Inom
ramen för den övergripande bedömningen i det här
uppdraget har det inte varit möjligt att analysera
möjligheter och risker förknippade med synergier
mellan åtgärdsområden. Det kan påpekas att
sådana analyser inte heller ingått i underlagen till
FFF-utredningen och Trafikverkets klimatscenario.

Sammantaget krävs en minskning av trafikarbetet
med personbil med minst 30 procent för att
Klimatscenariots ambitioner skall kunna anses
uppfyllda. Inom delsegmentet persontransporter
tycks det alltså vara möjligt att uppnå denna
potential med viss råge, under förutsättning att alla
de åtgärder och styrmedel som skisserats i
sammanställningen kan vidtas fullt ut.

Det åtgärdsområde som bedöms kunna ge klart
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Andra åtgärdsområden som bedöms kunna ge en
relativt stor effekt är förbättrad stadsplanering, och
fler ekonomiska styrmedel, ett område där det
framförallt handlar om beslut som staten – och inte
kommunen – har rådighet över.

SAMMANFATTANDE OM KOMMUNENS RÅDIGHET
Åtgärder för persontransporter

På sidan 95 har åtgärderna för persontransporter
kategoriserats med avseende på kommunens
rådighet grönt-gult-rött (hög till låg rådighet). Det är
tydligt att en stor del av åtgärderna ligger inom den
kommunala sfären utan att helt och hållet ligga
inom den kommunala rådigheten. De flesta
åtgärder som markerats med gult i figuren kräver
kommunala insatser eller kommunal styrning, men
innehåller också element som innefattar andra
aktörers agerande.

Motsvarande rådighet gäller inte på det statliga
vägnätet inom staden, och inte heller i dagsläget
för parkering på privat mark.
Beträffande trängselskatt har kommunen stor
möjlighet att påverka medan formella beslut om
detta tas i riksdagen.
E-handeln respektive resfria aktiviteter bedöms
vara områden där kommunens insatser har
begränsade möjligheter att påverka utvecklingen i
stort.

Kommunen har stora möjligheter att styra mot
förtätning, funktionsblandning och
kollektivtrafiknära lokalisering i sina planer och
styrande dokument. Kommunen har också
möjlighet att styra lokaliseringen av kommunala
funktioner och verksamheter samt att göra vissa
egna investeringar. Genomförandet är dock också
avhängigt av att exploatörer och näringsidkare
investerar enligt planernas intentioner. På samma
sätt kan kommunen i viss mån stötta bilpooler i
samband med nyexploatering av fastigheter, men
för genomslag krävs också att det finns aktörer
som driver bilpoolerna.

För mobility managment-åtgärder har kommunen
ofta rådighet och inflytande, ibland direkt (till
exempel genom att arbeta med direkt information
till nyinflyttade, och stödja företag i att utarbeta
gröna resplaner) och ibland indirekt (till exempel
genom att hjälpa bilpoolsföretag att hitta lämpliga
parkeringsplatser).

Kommunens rådighet är stor när det gäller
gatunätets utformning, hastighet och
parkeringsvillkor på det kommunala vägnätet.

Slutligen har kommunen liten rådighet över att
ändra ekonomiska styrmedel såsom att höja
bränsleskatter eller minska reseavdragen.
93

Kommunen har viss rådighet över kollektivtrafiken,
till exempel avseende fördelning av gatuutrymme
för olika trafikslag och möjlighet att köpa in extra
trafik från RKM. Primärt krävs dock samverkan
med RKM avseende kollektivtrafikutbudet.

Den sammanställda tabellen på nästa sida visar
sammantaget att de åtgärder som kommunen har
full rådighet inte alls räcker för att uppnå de
trafikminskningar som krävs (total potential ca 10
procent).
Huvuddelen av den samlade potentialen för
trafikminskningar inom kommunen (knappt 30
procent) kan bara uppnås genom att kommunen
använder sitt informella eller indirekta inflytande
över andra beslutsfattare. Det dels om att påverka
riksdagens beslut om framtida trängselskattenivåer
och trängselskattesystem, men också till exempel
om att erbjuda sådana villkor för kommersiella
aktörer att de är villiga att bidra till en ytterligare
förtätning av staden (exploatörer).
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Åtgärdsområde

Åtgärd

Förbättrad stadsplanering inklusive
satsningar på cykel och gång

Förtätning

Förbättrad kollektivtrafik
Bilpooler & biluthyrning
E-handel
Resfritt

Trängselskatt, parkeringspolicy och avgifter

Lägre hastighet för biltrafiken
Fler ekonomiska styrmedel

Mobility management-åtgärder

Övriga åtgärder

Potential Grad av rådighet

Centralare lokalisering
Funktionsblandning
Utformning på GC villkor
Kollnära lokalisering i tätort
Kollektivtrafikframkomlighet (körfält, signalprio, etc)
Förbättrat kollektivtrafikutbud
Bilpooler & annan car-sharing
Stimulera transporteffektiv e-handel
Stimulera distansarbete
Stimulera distansutbildning
Stimulera resfria möten
Färre p-platser på gata (indirekt hänvisade till dyrare garage)
Parkeringstal – färre platser (nyexploatering)
Parkeringsavgifter (högre, på fler platser)
Höjd trängselskatt
Minskad ”avdragsrätt” trängselskatt (även: brukare av leasingbilar
betalar själva)
Sänkta hastigheter (hastighetsgränser + utformning)
Höjd drivmedelsskatt motsvarande 1kr/l
Minskade reseavdrag
Minskade subventioner tjänstebilar
MM nybyggda bostäder samt i samband med flytt
MM-åtgärder riktade till arbetsplatser
Stimulera samåkning
Slopa fria skolvalet
gating (begränsning av trafiken till innerstaden med absolut tak)

SUMMA
Delsummor grad av rådighet

Delsummor morot/piska

Morot/Piska

-4%

Delvis

Morot

-1%
-1%
-1%
-1%
-1,5%
0%
-3%
-2%
-1,6%
-0,2%
-0,3%
-2,4%
-0,5%
-5,9%
-7,3%
-1,8%

Delvis
Delvis
Stor
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Delvis
Stor
Stor
Stor
Delvis
Liten

Morot
Morot
Morot
Morot
Morot
Morot
Morot
Morot
Morot
Morot
Morot
Piska
Piska
Piska
Piska
Piska

-0,5%
-2,0%
-2,7%
-1,0%
-1,5%
-2,1%
-0,4%
-0,4%
-2%
-47,1%

Stor
Liten
Liten
Liten
Delvis
Delvis
Delvis
Liten
Delvis

Piska
Piska
Piska
Piska
Morot
Morot
Morot
Piska
Piska

-10,3%
-28,9%
-7,9%
-20,6%
-26,5%

Stor
Delvis
Liten
Morot
Piska
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Grön=stor rådighet, Gul=delvis rådighet men kräver andras medverkan, Röd=liten rådighet

ÅTGÄRDSPOTENTIALER
UNDERHÅLL OCH
SERVICE
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ÅTGÄRDER FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE
Skatter, parkeringsavgifter och samordning av hantverkare
Beskrivning av åtgärdsområdet
Detta område omfattar åtgärder för segmentet
underhåll och service. Det handlar om skatter,
parkeringsavgifter, att främja lastcyklar samt om
samordning av hantverkare. Åtgärderna beskrivs
närmare på följande sidor.
Åtgärdspotential
Den bedömda potentialen framgår av tabellen till
höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till 6 procent. I det nya klimatscenariot
gjordes inte motsvarande bedömningar för
segmentet underhåll och service.
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Åtgärd

Stockholm

Höjd bränsleskatt motsvarande 1 kr/l

-2,0%

Högre trängselskatt

-1,0%

Högre parkeringsavgifter (”vanliga” platser)

-0,2%

Pris på nyttoparkering

-0,2%

Främja lastcyklar med elassistans

-0,5%

Logistiksamordning
mellan små hantverkare

-2,1%

SUMMA

-6,0%

Stadens rådighet
Kommunens rådighet bedöms vara stor för de
åtgärder som har med parkering att göra.
Kommunen bedöms även ha stor rådighet över
projekt som handlar om att främja lastcyklar med
assistans, både genom att driva projekt i egen regi
eller genom att stödja företag som vill starta denna
typ av verksamhet.
Kommunen bedöms ha relativt liten rådighet över
logistiksamordning mellan små hantverkare. När
det gäller trängselskatt har kommunen ingen
formell makt, men stora möjligheter att påverka
staten i förhandlingar. Drivmedelskattskatt bedöms
tvärtom vara statlig åtgärd som kommunen har
liten möjlighet att påverka beslut om.
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Åtgärd

Grad av rådighet

Morot/Piska

Höjd drivmedelsskatt
motsvarande 1 kr/l

Liten

Piska

Högre trängselskatt

Delvis

Piska

Högre parkeringsavgifter
(”vanliga” platser)

Stor

Piska

Pris på nyttoparkering

Stor

Piska

Främja lastcyklar med
elassistans

Delvis

Morot

Logistiksamordning
mellan små hantverkare

Delvis

Morot

Höjd drivmedelsskatt

Skatten på drivmedel är idag indelad i två delar,
dels en energiskatt och dels en koldioxidskatt. För
närvarande är energiskatten för bensin 3,25 kr/liter
och för diesel 1,83 kr/liter. Utöver höjningar av
energiskatten vid särskilda tillfällen sker en årlig
omräkning av skatten med hänsyn till
konjunkturutvecklingen.
Stadens rådighet
Kommunen har ingen rådighet över
drivmedelsskatterna.
Potentialbedömning
Effekten av höjd drivmedelsskatt har , precis som
för persontransportsegmentet, bedömts utifrån
antagandet att drivmedelspriserna höjs så att
höjningen motsvarar effekten av en prisökning med
1 kr/l bensin för dagens fordonsflotta, vilket
motsvarar 7 procents ökning av bensinpriset.
En nyligen genomförd studie på KTH (Bastian &
Börjesson, 2014) visar att bensinpriselasticiteten i
Sverige är -0,3. Den 7-procentiga ökningen av
bensinpriset ger därmed 2 procents minskning av
bilresandet (0,7*0,3=0,21). Alla bilresenärer antas
bli berörda av åtgärden. Totalt ger den därför en
åtgärdspotential om 2 procents minskning av
trafikarbetet i segmentet underhåll och service.
Här har vi överslagsmässigt räknat med lika stor
priskänslighet för yrkestrafiken som för den privata
persontransporterna.
Det är rimligt att yrkestrafik – som i viss mån kan
vältra kostnaderna vidare på sina kunder – skulle
vara något mindre priskänslig. Skillnaden kan dock
vara mindre än man tror: Det schablonmässiga
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antagandet får dock visst stöd i de Jong et al
(2010), som anger att trafikarbetets
bränslepriselasticitet när det gäller godstrafik på
väg – där kostnaden också kan vältras vidare troligen är så stor som -0.2
Högre trängselskatt
Trängselskatt verkar genom att ett pris sätts på att
passera vissa platser. Det primära syftet är att
minska trängseln på vägnätet i högtrafik. Genom
att priset på bilresor förbi dessa platser ökar,
minskar resorna med bil, och trängseln reduceras.
Trängselskatt påverkar även bilresandet totalt sett,
vilket har minskande effekt på koldioxidutsläppen.
Stadens rådighet
De kommuner som har trängselskatt har ingen
formell makt över skatten, utan den är egentligen
en statlig angelägenhet. Kommunerna har däremot
stora möjligheter att påverka staten i förhandlingar
om de vill införa, eller ändra, trängselskatt. Genom
sin förhandlingsmakt kan kommunerna påverka
exempelvis i frågor om taxor, förändringar i
systemets geografiska utbredning och vilka fordon
som omfattas av skatten.
Potentialbedömning
Potentialen för att, genom en höjning av
trängselskatten, minska trafikarbetet i segmentet
underhåll och service utgår från att alla bilister
inom detta segment på något sätt berörs av
trängselskatten. Åtgärdseffekten bedöms dock
vara betydligt mindre i segmentet underhåll och
service, än för persontransporterna. Högre
trängselskatt uppskattas ge en minskning med
ungefär 1 procent på trafikarbetet i segmentet

Högre parkeringsavgifter (”vanliga” platser)
En åtgärd inom parkeringsområdet är höjda
parkeringsavgifter på ”vanliga” platser. En sådan
höjning påverkar inte enbart persontransporterna,
utan även trafiken i segmentet underhåll och
service.
Stadens rådighet
Kommunen har rådighet över parkering som sker
på kommunal mark, främst gatumark. För privat
parkering har kommunen ingen rådighet över priset
på parkering. Privata parkeringsägare har
dessutom ofta incitament att hålla parkeringspriset
nere för att tillmötesgå hyresgästerna.
Om det i FFF-utredningen föreslagna styrmedlet i
form av kommunal skatt på all parkering skulle
införas i Sverige skulle det påverka priset på
parkering även på privat mark.
Potentialbedömning
Potentialen att minska trafikarbetet för segmentet
underhåll och service genom höjda
parkeringsavgifter bedöms vara liten. Denna trafik
är inte så priskänslig, eftersom parkeringsavgifter
endast utgör en liten del av deras tjänst.
WSP har antagit att 70 procent av trafikanterna
inom hantverkstrafik och företagsbilar påverkas av
åtgärden, och att åtgärdseffekten i dessa segment
är 0,5 procent. Sammantaget ger detta en
minskning på 0,2 procent på trafikarbetet inom
segmentet underhåll och service.
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Pris på nyttoparkering
Även andra parkeringsavgifter såsom priset för
nyttoparkering påverkar sannolikt trafikarbetet.
Stadens rådighet
För privat parkering har dock kommunen ingen
rådighet över priset på parkering. Privata
parkeringsägare har dessutom ofta incitament att
hålla parkeringspriset nere för att tillmötesgå
hyresgästerna. Kommunerna kan däremot styra
över tillgång och pris på parkering i anslutning till
exempelvis arbetsplatser på kommunal mark.
Om det i FFF-utredningen föreslagna styrmedlet i
form av kommunal skatt på all parkering skulle
införas i Sverige skulle det påverka priset på
parkering även på privat mark.
Potentialbedömning
Potentialen att minska trafikarbetet genom högre
avgifter för nyttoparkering bedöms också vara
begränsad. Nyttotrafik är inte särdeles priskänslig.
Nyttoparkeringar används dock även som ”vanlig”
parkering, till exempel av hantverkare som har
utverkad nyttoparkeringstillstånd. Därför bedöms
åtgärdspotentialen vara densamma som för högre
parkeringsavgifter på ”vanliga” platser. Detta
innebär en minskning med 0,2 procent av
trafikarbetet i segmentet underhåll och service.

Främja lastcyklar med elassistans
Lastcyklar med väderskydd och dubbdäck kan ha
potential för transport av varor. Om de dessutom är
elassisterade ökar potentialen ytterligare. Enligt en
rapport från det EU-finansierade projektet
CycleLogistics, kan uppskattningsvis 50 procent av
de varor som transporteras i städer skifta till cykel.
De senaste åren har också flera kommersiellt
drivna ”cykelåkerier” etablerats i olika städer.
Mindre hantverkarfirmor som bara behöver
medföra begränsade mängder material på sina
uppdrag bör också kunna utföra sina transporter av
personal och verktyg med hjälp av lastcyklar.
Stadens rådighet
Kommunens har begränsad rådighet över hur
hantverkare och andra kommersiella aktörer inom
segmentet organiserar sin verksamhet.
Staden kan emellertid stimulera användningen av
lastcyklar på olika sätt. En grundläggande insats
staden kan göra är att se till att cykelinfrastrukturen
är anpassad till de högre krav som lastcyklar
ställer. Därutöver kan användningen av lastcyklar
också stimuleras genom att man beaktar
möjligheten till leveranser med lastcykel vid
upphandling av varor och transporttjänster.
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Potentialbedömning
Denna åtgärd kom på tal på en av de workshops
om åtgärdspotentialer som hölls inom projektet.
Även WSP har efter workshopen gjort en
bedömning av åtgärdspotentialen. Båda
bedömningarna landar i att ungefär 25 procent av
segmentet hantverkstrafik blir berört av denna
åtgärd.
När det gäller åtgärdseffekten är WSP:s
bedömning att den ligger på ungefär 5 procent.
Detta bygger på att det inom det här segmentet är
höga tidsvärden och låg kostnadskänslighet (på
grund av att kostnaden förs vidare till kund). Det
gör sammantaget att det är svårt att åstadkomma
stor överflyttning.
Effekten på trafikarbetet inom segmentet underhåll
och service blir en minskning på ungefär 0,5
procent. På workshopen bedömdes effekten bli
högre (omkring 1,5 procent).

Logistiksamordning mellan små hantverkare
Ett exempel på en åtgärd inom detta område är en
samordnad beställningscentral för hantverkstjänster, liknande en beställningscentral för taxi. Vid
behov av en mindre hantverkarinsats skulle
kunden kunna kontakta beställningscentralen, och
få sig tilldelad den hantverkare som finns på
kortast avstånd.
Tjänsten är troligen bäst lämpad för mindre arbeten
och ”homogena” tjänster, där hantverkarna kan
avstå från att konkurrera sinsemellan med pris och
kvalitet.
Stadens rådighet
Kommunen har relativt liten rådighet över denna
typ av samarbeten. Möjligtvis skulle staden kunna
initiera projekt och skapa nätverk för att undersöka
möjligheterna till att etablera sådana frivilla
samarbeten genom kommersiella affärsmodeller.
Potentialbedömning
Alla hantverkare har bedöms kunna bli potentiellt
berörda av denna åtgärd. Åtgärdseffekten i den
berörda delen av segmentet har uppskattats till 5
procent. Sammantaget ger detta en minskning av
trafikarbetet i segmentet underhåll och service på 2
procent.
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SAMMANFATTANDE OM KOMMUNENS RÅDIGHET
Åtgärder inom underhåll och service

I tabellen nedan har vi, sammanfattat de bedömda
åtgärdspotentialerna inom området Underhåll och
service. (Jämför tabell sid 95 för persontransporter)
Den viktigaste lärdomen av analyserna är att det
varit svårt att generera åtgärder som kan
åstadkomma betydande trafikreduktioner för denna
del av den lätta trafiken. FFF-utredningen

innehåller mycket lite med bäring på detta
segment, och de åtgärder som genererats i
projektets workshops bedöms ha begränsad effekt.
Om man skall kunna uppnå de målsättningar som
formulerats för utvecklingen av den lätta trafiken
sammantaget, kommer persontransporterna – och
leveranser med personbil - att få stå för en större
del av minskningen.

Segment

Åtgärd

Potential

Grad av rådighet

Underhåll och service

Höjd drivmedelsskatt motsvarande 1 kr/l

-2,0%

Liten

Piska

Högre trängselskatt

-1,0%

Delvis

Piska

Högre parkeringsavgifter (”vanliga” platser)

-0,2%

Stor

Piska

Pris på nyttoparkering

-0,2%

Stor

Piska

Främja lastcyklar med elassistans

-0,5%

Del vis

Morot

Logistiksamordning mellan små hantverkare

-2,1%

Delvis

Morot

SUMMA

-6,0%

Delsummor grad av rådighet

-0,9%

Stor

-3,1%

Delvis

-2,0%

Liten

Delsummor morot/piska

Morot/Piska

-2,6%

Morot

-3,4%

Piska
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Grön=stor rådighet, Gul=delvis rådighet men kräver andras medverkan, Röd=liten rådighet

ÅTGÄRDSPOTENTIALER
GODSTRAFIK
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ÅTGÄRDER LEVERANSER LÄTTA FORDON

Skatter, parkeringsavgifter, lastcyklar och samordning av varudistribution
Beskrivning av åtgärdsområdet
Detta område omfattar åtgärder för leveranser med
lätta fordon inom segmentet godstrafik. Det
handlar om skatter, parkeringsavgifter, att främja
lastcyklar samt om samordning av varudistribution.
Åtgärderna beskrivs närmare på följande sidor.
Åtgärdspotential
Den bedömda potentialen framgår av tabellen till
höger. I det pågående arbetet har
åtgärdspotentialen för Stockholm sammantaget
bedömts till 20 procent. Merparten av minskningen,
14 procent, sker genom åtgärden samlad
varudistribution. Denna åtgärd har därmed klart
störst potential inom delsegmentet leveranser med
lätta fordon.
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Åtgärd
Höjd drivmedelsskatt
Högre trängselskatt

Stockholm
-3%
-0,6%

Högre parkeringsavgifter (”vanliga” platser)

<-0,1%

Pris på nyttoparkering

<-0,1%

Främja lastcyklar med elassistans

-0,7%

Lastplatser som minskar söktrafik

-0,2%

Samlad varudistribution
(t ex genom reglering av tidsfönster)

-14%

Samordning kommunens egna transporter

-1,2%

SUMMA

-20%

Stadens rådighet
Kommunen bedöms ha stor rådighet över de
åtgärder som handlar om utformning av
gaturummet, vilket omfattar parkeringsavgifter och
att utöka antalet lastplatser eller göra dem
bokningsbara för att minska söktrafikens
omfattning.
Vidare har kommunen stor rådighet över
möjligheten att samordna sina egna transporter,
och även viss rådighet när det gäller samlad
varudistribution av andra leveranser.
Kommunen bedöms också ha viss rådighet när det
gäller att påverka trängselskatten, inte som formell
rådighet men kommunen har möjlighet att påverka
besluten.
Slutligen bedöms kommunen ha viss rådighet över
att främja lastcyklar med elassistans, både genom
att driva projekt i egen regi eller genom att stödja
företag som vill starta denna typ av verksamhet.
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Åtgärd

Grad av rådighet

Morot/Piska

Höjd drivmedelsskatt

Liten

Piska

Högre trängselskatt

Delvis

Piska

Högre parkeringsavgifter
(”vanliga” platser)

Stor

Piska

Pris på nyttoparkering

Stor

Piska

Främja lastcyklar med
elassistans

Delvis

Morot

Lastplatser som minskar
söktrafik

Stor

Morot

Samlad varudistribution
(t ex genom reglering av
tidsfönster)

Delvis

Piska

Samordning kommunens egna
transporter

Stor

Morot

Höjd drivmedelsskatt
Skatten på drivmedel är idag indelad i två delar,
dels en energiskatt och dels en koldioxidskatt. För
närvarande är energiskatten för bensin 3,25 kr/liter
och för diesel 1,83 kr/liter. Utöver höjningar av
energiskatten vid särskilda tillfällen sker en årlig
omräkning av skatten med hänsyn till
konjunkturutvecklingen.
Stadens rådighet
Kommunen har ingen rådighet över
drivmedelsskatterna.
Potentialbedömning
Effekten av höjd drivmedelsskatt bedöms ge något
större effekt på detta segment än på segmenten
persontransporter samt underhåll och service.
Detta beror på att åtgärden skapar ökat tryck på
effektivisering av rutter och lastgrad.
En åtgärdseffekt på 5 procent har varit
utgångspunkt i bedömningen. Alla i segmentet
bedöms bli påverkade av åtgärden. Sammantaget
innebär detta en minskning med ungefär 3 procent
av trafikarbetet inom segmentet godstrafik.
Högre trängselskatt
Trängselskatt verkar genom att ett pris sätts på att
passera vissa platser. Det primära syftet är att
minska trängseln på vägnätet i högtrafik. Genom
att priset på bilresor förbi dessa platser ökar,
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minskar resorna med bil, och trängseln reduceras.
Trängselskatt påverkar även bilresandet totalt sett,
vilket har minskande effekt på koldioxidutsläppen.
Stadens rådighet
De kommuner som har trängselskatt har ingen
formell makt över skatten, utan den är egentligen
en statlig angelägenhet. Kommunerna har däremot
stora möjligheter att påverka staten i förhandlingar
om de vill införa, eller ändra, trängselskatt. Genom
sin förhandlingsmakt kan kommunerna påverka
exempelvis i frågor om taxor, förändringar i
systemets geografiska utbredning och vilka fordon
som omfattas av skatten.
Potentialbedömning
Potentialen för att, genom en höjning av
trängselskatten, minska trafikarbetet i
delsegmentet leveranser lätta fordon utgår från att
alla fordon inom detta segment på något sätt
berörs av trängselskatten.
Trafiken är inte så känslig för en höjning av
trängselskatten, eftersom kostnaden endast utgör
en liten del av deras tjänst. Åtgärdseffekten
bedöms vara i samma storleksordning som för
segmentet underhåll och service. Trafikarbetet
minskar därmed med ungefär 1 procent i
segmentet godstrafik till följd av denna åtgärd.

Högre parkeringsavgifter (”vanliga” platser)
En åtgärd inom parkeringsområdet är höjda
parkeringsavgifter på ”vanliga” platser. En sådan
höjning påverkar inte enbart persontransporterna, utan
även trafiken i segmentet underhåll och service.
Stadens rådighet
Kommunen har rådighet över parkering som sker på
kommunal mark, främst gatumark. För privat parkering
har kommunen ingen rådighet över priset på parkering.
Privata parkeringsägare har också ofta incitament att
hålla parkeringspriset nere för att tillmötesgå
hyresgästerna. Om det i FFF-utredningen föreslagna
styrmedlet i form av kommunal skatt på all parkering
(statligt beslut) skulle införas i Sverige skulle det
påverka priset på parkering även på privat mark.
Potentialbedömning
Potentialen att minska trafikarbetet för segmentet
genom höjda parkeringsavgifter bedöms vara liten i
termer av att själva avgiftshöjningen minskar
trafikarbetet. Däremot antas antalet lediga platser öka i
och med en prishöjning, och därmed kan söktrafiken för
fordonen i segmentet minska.
WSP har antagit att 1 procent av transportarbetet
(söktrafiken) påverkas, och att åtgärdseffekten i denna
berörda del av segmentet blir 5 procent. Bedömningen
av hur stor andel som påverkas är lägre än på
workshopen. Där utgick bedömningen från hur stor
andel av resorna som berördes, inte av hur stor andel
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av trafikarbetet söktrafiken stod för. Sammantaget
innebär antagandena ovan att trafikarbetet inom
segmentet godstrafik minskar med mindre än 0,1
procent.
Pris på nyttoparkering
Även andra parkeringsavgifter såsom priset för
nyttoparkering påverkar sannolikt trafikarbetet.
Stadens rådighet
För privat parkering har dock kommunen ingen rådighet
över priset på parkering. Privata parkeringsägare har
dessutom ofta incitament att hålla parkeringspriset nere
för att tillmötesgå hyresgästerna. Kommunerna kan
däremot styra över tillgång och pris på parkering i
anslutning till exempelvis arbetsplatser på kommunal
mark. Om det i FFF-utredningen föreslagna styrmedlet i
form av kommunal skatt på all parkering (statligt beslut)
skulle införas i Sverige skulle det påverka priset på
parkering även på privat mark.
Potentialbedömning
Potentialen att minska trafikarbetet genom högre
avgifter för nyttoparkering bedöms också vara
begränsad. Nyttotrafik är inte särdeles priskänslig.
Därför har åtgärdseffekten bedömts vara mindre för
denna åtgärd än för högre parkeringsavgifter, cirka 1
procent (jämfört med 5 procent för p-avgifterna).
Sammantaget innebär antagandena ovan att
trafikarbetet inom segmentet godstrafik minskar med
0,06 procent.

Främja lastcyklar med elassistans
lastcyklar med väderskydd och dubbdäck kan ha
potential för transport av varor. Om de dessutom är
elektrifierade ökar potentialen ytterligare. Enligt en
rapport från det EU-finansierade projektet
CycleLogistics, kan uppskattningsvis 50 procent av
de varor som transporteras i städer skifta till cykel.
I Göteborg pågår projektet Stadsleveransen som
med hjälp av ett mindre elfordon, visserligen inte
cykel men inte långt ifrån, distribuerar varor till 500
butiker och företag.
Stadens rådighet
Kommunens har viss rådighet över denna typ av
projekt, både genom att driva projekt i egen regi
eller genom att stödja företag som vill starta denna
typ av verksamhet.
Potentialbedömning
Denna åtgärd kom på tal på en av de workshops
om åtgärdspotentialer som hölls inom projektet.
Även WSP har efter workshopen gjort en
bedömning av åtgärdspotentialen. WSP:s
bedömning är att 25 procent av segmentet blir
berört av denna åtgärd.
När det gäller åtgärdseffekten är WSP:s
bedömning att den ligger på ungefär 5 procent.
Detta bygger på att det inom det här segmentet är
höga tidsvärden och låg kostnadskänslighet (på
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grund av att kostnaden förs vidare till kund). Det
gör sammantaget att det är svårt att åstadkomma
stor överflyttning.
Effekten på trafikarbetet inom segmentet godstrafik
blir en minskning på ungefär 0,7 procent.

Lastplatser som minskar söktrafik

Samordning kommunens egna transporter

Leveranstrafik har ibland svårt att hitta en
parkering för att kunna stanna och leverera sitt
gods. Det innebär att det skapas ”onödig” söktrafik
då dessa fordon kör runt och letar efter en ledig
parkeringsplats. Genom att skapa fler lastplatser,
där leveransfordon tillfälligt får stanna för att lasta
och lossa, och/eller göra befintliga lastplatser
bokningsbara, skulle detta problem kunna minskas.

En variant på samordnad varudistribution är
samordning av kommunens egna transporter. På
samma sätt som vid samlad varudistribution
möjliggör detta en minskning av det totala antalet
leveranser, och därmed en minskning av
transportarbetet.

Stadens rådighet
Kommunen har stor rådighet över att skapa fler
lastplatser på kommunal mark, främst gatumark.
Potentialbedömning
WSP har antagit att 1 procent av trafikarbetet är
söktrafik (det vill säga den del av trafikarbetet som
påverkas), och att åtgärdseffekten i denna berörda
del av segmentet blir 30 procent.
Bedömningen av hur stor andel som påverkas är
lägre än på workshopen. Där utgick dock
bedömningen från hur stor andel av resorna som
berördes, inte av hur stor andel av trafikarbetet
söktrafiken stod för. Åtgärdseffekten på 30 procent
stämmer överens med bedömningen på
workshopen. Sammantaget innebär antagandena
ovan att trafikarbetet inom segmentet godstrafik
minskar med ungefär 0,2 procent.
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Stadens rådighet
Staden kan genom upphandlingar ställa önskade
krav på sina egna leveranser, och har därmed stor
rådighet över denna åtgärd.
Potentialbedömning
WSP har bedömt att upp emot 10 procent av
transporterna med tunga fordon kan gå till
kommunens verksamheter. Vidare bedöms
åtgärdseffekten i segmentet bli ungefär 20 procent.
Denna siffra bygger på erfarenheter från olika
försök med samlastning av kommunala transporter.
I något fall (Österlen) har utvärderingen enligt
Maria Lindholm visat att man sparat in cirka 30
procent av de fordonskilometer som de kommunala
tranporterna genererar. På Österlen handlade det
dock om speciella omständigheter: små glesbygdskommuner och extremt aktivt engagemang från
kommunens sida. Det har bedömts vara mer rimligt
men en lägre åtgärdseffekt för Stockholm.
Sammantaget ger detta en minskning av
transportarbetet i segmentet godstransporter med
drygt 1 procent.

åtgärdseffekten i segmentet bli så stor som 60
procent. Denna siffra bedömdes vara rimlig såväl
av Maria Lindholm som av godsworkshopens
deltagare.

Samlad varudistribution
Ibland levereras varje produktgrupp till en
mottagare i varsin lastbil, vilket innebär att det
totalt sett skapas många leveranser. Vid samlad
varudistribution levererar leverantörerna i stället
sina varor till en distributionscentral, varifrån de
levereras samlat i en och samma lastbil till
mottagaren.

Sammantaget ger detta en minskning av
transportarbetet i segmentet godstransporter med
14 procent.

Utöver själva samlastningen minskar samlad
varudistribution trafikarbetet genom att
distributionscentralen kan planera leveranserna så
att de går längs en optimerad rutt. Dessutom
möjliggör en samordnad varudistribution att ställa
miljökrav på transportfordon och dess drivmedel.
Stadens rådighet
Kommunen har rådighet över vissa styrmedel som
kan påverka leverantörerna att samordna sina
transporter, eftersom det annars blir för dyrt och
krångligt för dem. Ett sådant styrmedel är
kommunens möjlighet att bestämma tidsfönster för
leveranserna.
Potentialbedömning
Det har gjorts ett flertal försök med samlad
varudistribution runtom i Sverige, och de visar att
åtgärden har stor potential. WSP har bedömt att
ungefär 40 procent av transporterna med tunga
fordon påverkas av åtgärden. Vidare bedöms
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ÅTGÄRDER TRANSPORTER TUNGA FORDON
Masshantering, tillåta längre/tyngre fordon och samlastning
Beskrivning av åtgärdsområdet
I FFF-utredningen och Trafikverkets
klimatscenarier är åtgärdsområden för lastbilstrafik
mycket mer schematiskt beskrivna, än
motsvarande beskrivningar för personbilstrafiken.
Beskrivningarna handlar om maximala teoretiska
potentialer som snarare är delmål än beräknade
potentialer (se resonemang sidan 52).
Åtgärdsområdens uttrycks till exempel som ”ökade
fyllnadsgrader” eller – med ett inlån från EUkommissionens vitbok - ”överflyttning av långa
transporter till andra transportmedel”. Det har alltså
inte funnits direkta åtgärdslistor att utgå från inför
arbetet med att Stockholmsanpassa FFFutredningens åtgärdsområden och potentialer för
den tunga trafiken.
Ytterligare en skillnad gentemot analyserna för den
lätta trafiken är att vi i projektet när det gäller tunga
fordon inte alls arbetat med frågan om vilka
potentialer som kan finnas att minska trafikarbetet
genom mycket generella styrmedel utanför
kommunens rådighet, så som till exempel
kilometerskatt/vägslitageavgift eller höjd
bränsleskatt.
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Denna skillnad mellan hur områdena analyserats
beror enbart på tidsbrist i arbetet och vid
workshops, och de avgränsningar som behövts av
det skälet. Man skall alltså inte tolka detta som att
vi bedömt att det kommunala ansvaret skulle vara
större, eller den kommunala rådigheten väga
tyngre, när det gäller tung trafik.
De analyser som genomförts omfattar kommunala
åtgärder och styrmedel för transporter med tunga
fordon inom segmentet godstrafik. Det omfattar
bland annat åtgärderna masshantering och
samlastning. De åtgärder som diskuterats beskrivs
närmare på följande sidor.

Åtgärdspotential

Stadens rådighet

Den bedömda potentialen framgår av tabellen
nedan. I arbetet har åtgärdspotentialen för
Stockholm sammantaget bedömts till cirka 5
procent. De största potentialerna inom
delsegmentet transporter med tunga fordon
bedöms finnas för åtgärderna samlastning
”vanliga” leveranser och bygglogistikcentrum.

Kommunen bedöms ha viss rådighet över all
åtgärder som gäller transporter med tunga fordon.
Ingen åtgärd har bedömts innebära varken stor
eller liten rådighet.

Åtgärd

Stockholm

Genom olika typer av avtal (markanvisningsavtal,
entreprenadavtal, etc) har kommunen vissa
möjligheter att reglera transporterna till byggen,
liksom masshantering.
Vidare har kommunen viss rådighet över de
åtgärder som handlar om samlastning genom
styrmedel såsom under vilka tidsfönster transporter
är tillåtna.

Sopsugar

-0,1%

Lokal hantering av massbanker

-0,4%

Farligt gods, avfall och masstransporter
på vatten

-2,0%

Tillåta längre och tyngre fordon inom
staden

-0,4%

Sopsugar

Delvis

Morot

Stimulera leveranser off peak

-0,2%

Lokal hantering av massbanker

Delvis

Morot

Samlastning "vanliga" leveranser

-1,0%

Delvis

Morot

Bygglogistikcentrum

-1,0%

Farligt gods, avfall och
masstransporter
på vatten

SUMMA

-5,1%

Tillåta längre och tyngre
fordon inom staden

Delvis

Morot

Stimulera leveranser off peak

Delvis

Morot

Samlastning "vanliga"
leveranser

Delvis

Morot

Bygglogistikcentrum

Delvis

Piska
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Åtgärd

Grad av rådighet

Morot/Piska

Sopsugar
Stationära sopsugssystem består av ett förgrenat
rörsystem med inkastpunkter och en terminal dit
avfallet sugs med hjälp av fläktar. I terminalen
lagras avfallet i en container inför vidare transport
till återvinning, förbränning, kompostering eller
deponi.
Antalet transporter i området reduceras kraftigt
jämfört med traditionell sophantering med kärl och
soprum, då de enda tillfällena som en lastbil krävs
är när containern ska hämtas från terminalen.
Detta gör även att hämtning kan ske när det är låg
trafikbelastning i området.
Stadens rådighet
Kommunen har viss rådighet över åtgärden genom
de krav som kan formuleras i samband med
exploatering i nya områden..
Potentialbedömning
Åtgärden har här bedömts kunna påverka 6
procent av godstrafiken – den uppskattade andelen
soptransporter. Vidare har åtgärdseffekten
uppskattats till 5 procent. (Där sopsugssystem
inrättas försvinner biltransporterna, men det är
bara rimligt att etablera sopsugar i samband med
nyexploatering eller omfattande stadsförnyelse)
Sammantaget ger detta en liten minskning av
transportarbetet med godstrafik på 0,1 procent.
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Lokal hantering av massbanker
Vid byggprojekt skapas mycket transporter av de
massor som grävs bort där det exempelvis ska
byggas nya hus. Om dessa massor kunde
hanteras mer lokalt skulle transporterna till och från
byggen minska.
Stadens rådighet
Kommunen har viss rådighet över denna åtgärd,
genom möjligheten att ge anvisningar för byggen i
markanvisningsavtal.
Potentialbedömning
Omkring 12 procent av transportarbetet med
godstrafik avser byggtrafik. Denna åtgärd har
bedömts beröra en tredjedel av all byggtrafik, vilket
motsvarar 4 procent av all godstrafik. På
godsworkshopen bedömdes åtgärdseffekten vara
25 procent, en siffra som WSP har valt att luta sig
mot.
Sammantaget ger detta en minskning av
transportarbetet i segmentet godstransporter med
knappt 0,5 procent.

Tunga transporter på vatten
Åtgärden handlar om att flytta godsmängder från väg till
köl. Bakgrunden till att denna åtgärd är aktuell är att
det har kommit ett förändrat regelverk avseende sjöfart
på de så kallade inre vattenvägarna (IVV).
Förändringarna innebär en lättnad av många krav,
vilket leder till minskade transportkostnader.
En typ av gods som det kan vara aktuellt att
transportera på vatten är lokala massor. Lokal
masshantering på vatten kan i och för sig inte samköras
med annat gods, men det bör ändå finnas potential för
att hantera mass or via pråmar i stället för på väg.
Även för andra typer av gods, till exempel farligt gods,
avfall och byggmaterial, bör det finnas potential att öka
mängden gods som går på vatten.
Stadens rådighet
Kommunen har viss rådighet över denna åtgärd, genom
att de kan reglera hur transporterna till ett bygge ska
göras genom markanvisningsavtal.
Potentialbedömning
Åtgärden bedöms kunna påverka ungefär en femtedel
av godstransporterna. Åtgärdseffekten för de berörda
transporterna har uppskattats till 25 procent, i enlighet
med de bedömningar som gjordes på workshopen.
Sammantaget innebär detta att potentialen att minska
godstrafikarbetet är ungefär 2 procent.

Tillåta längre och tyngre fordon inom staden
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Ett styrmedel som utreds just nu är avståndsbaserad
vägavgift (kilometerskatt). Om denna träder i kraft kan
den vara ett verktyg för att premiera fordon med lägre
emissioner, till exempel längre och tyngre fordon som
har lägre utsläpp i förhållande till mängden last. Dock är
det inte möjligt att premiera utifrån fordonets
koldioxidemissioner. Ett annat möjligt verktyg skulle
kunna vara att införa en koldioxiddifferentierad
fordonsskatt, som idag finns för lätta fordon.
Stadens rådighet
På kommunal nivå finns vissa typer av regellättnader
som kommunen har rådighet över, till exempel vad
gäller förbud att parkera eller infartsförbud till vissa
områden för tunga fordon. Vad gäller att tillåta större
fordon, som skulle kunna begränsa trafikarbetet i viss
utsträckning, finns begränsningar vad gäller
bärighetsklassningen.
Potentialbedömning
Sannolikt påverkar regellättnader för tunga
lågemissionsfordon på kommunal nivå relativt lite. Den
samlade åtgärdseffekten bedöms vara 1 procent,
baserat på bedömningar som gjordes i underlaget till
Miljöförvaltningens färdplanerabete. Att effekterna blir
så pass små beror på att det finns längdkrav som
måste uppfyllas. WSP hade något högre förväntningar
på åtgärden, cirka 3 procent.
Sammantaget blir effekten på trafikarbetet med
godstrafik knappt 0,5 procent.

Stimulera leveranser off peak
Denna åtgärd handlar i första hand om att minska
trängseln i staden genom att stimulera till
leveranser utanför högtrafiktid. Åtgärden kan dock
även påverka antalet fordonskilometer, eftersom
trängsel kan leda till omvägar jämfört med om
leveranserna exempelvis sker på natten när de kan
köra ”raka vägen”.
Stadens rådighet
Kommunen har rådighet över vissa styrmedel som
kan påverka leverantörerna att förlägga sina
leveranser till vissa tider på dygnet. Ett sådant
styrmedel är kommunens möjlighet att bestämma
tidsfönster för leveranserna.
Potentialbedömning
Vid workshopen bedömdes off-peak leveranser
kunna vara aktuellt för 10 procent av godstrafiken.
Denna nivå kan dock knappast uppnås fullt ut
förrän på ganska lång sikt, eftersom den kräver
omfattande omorganisering av arbetsscheman mm
inte bara hos transportföretagen, utan också hos
godsmottagarna.
Åtgärdseffekten motsvarar i det här fallet den
minskning av trafikarbetet som kan bli resultatet av
att trafiken under trängselfri tid gör vägval som
innebär mindre omvägar. Här har vi gjort
antagandet att dessa omvägar motsvarar 5 procent
av trafikarbetet. Sammantaget innebär detta att
transportarbetet kan minska med 0,2 procent.
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Samlastning ”vanliga” leveranser
På samma sätt som samlad varudistribution för
leveranser med lätta fordon minskar
transportarbetet kan det finnas en viss potential
genom att samordna kommersiella godsflöden
transporterna med tunga fordon.
Stadens rådighet
Kommunen har rådighet över vissa styrmedel som
kan påverka leverantörerna att samordna sina
transporter genom reglering, eftersom det annars
blir för dyrt och krångligt för dem. Ett exempel är
kommunens möjlighet att tillåta mer generösa
tidsfönster för leveranser som kommer från
samlastningscentral.
Potentialbedömning
Möjligheterna till förbättrad samlastning för tunga
fordon är begränsad, eftersom dessa transporter
redan är tämligen väl optimerade. WSP har
bedömt att ungefär 10 procent av transporterna
med tunga fordon kan vara aktuella för
samlastning.
Vidare bedöms åtgärdseffekten i det berörda
segmentet bli ungefär 25 procent. Denna siffra
bedömdes vara rimlig såväl av Maria Lindholm
som av godsworkshopens deltagare.
Sammantaget ger detta en minskning av
transportarbetet i segmentet godstransporter med
1 procent.

Bygglogistikcentrum
Genom att etablera bygglogistikcentrum minskar
miljöbelastningen från transporter samtidigt som
byggproduktionen effektiviseras vid byggen.
Gemensamma logistikcentrum kan försörja
samtliga byggarbetsplatser i ett område, till
exempel då en helt ny stadsdel byggs. Exempel på
tjänster som tillhandahålls, och som påverkar
transportarbetet, är transportstyrning med
trafiklots, samlastning och distribution med
miljöanpassade hybridfordon samt gemensam
avfallshantering.
Stadens rådighet
Kommunen har viss rådighet över denna åtgärd,
genom att de kan reglera hur transporterna till ett
bygge ska göras genom entreprenadavtal.
Kommunen kan exempelvis ange att alla
transporter av en viss storlek ska gå via ett
bygglogistikcentrum.
Potentialbedömning
Åtgärden har bedömts kunna påverka 30 procent
av de tunga transporterna motsvarande 12 procent
av godstrafiken. Detta är en grov uppskattning av
hur stor andel av de tunga transporterna som kan
antas utgöras av byggtrafik utifrån uppgifter från
Sveriges Åkeriföretag.
Åtgärdseffekten uppskattades vid workshopen till
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20 procent utifrån erfarenheterna i Norra
Djurgårdsstaden. Sammantaget ger detta en
minskning av transportarbetet med godstrafik på
ungefär 1 procent.

SAMMANFATTANDE OM KOMMUNENS RÅDIGHET
Åtgärder för godstrafik

Tabellen på nästa sida sammanfattar de bedömda
åtgärdspotentialerna inom området Godstrafik,
uppdelat på de två delsegmenten lätta respektive
tunga fordon. (Jämför motsvarande tabeller på sid
95 för Privata persontransporter, och på sidan 103
för Underhåll och Service)
De åtgärdsområden som anges i FFF-utredningen
och Klimatscenariot för godstransporter är
översiktligt beskrivna, och kan sägas beskriva
(del)mål snarare än egentliga åtgärdspotentialer.
När det gäller leveranser med lätta fordon kunde
workshopens deltagare ändå generera någorlunda
konkreta åtgärdsförslag som bedömdes ha
potential att åstadkomma avsevärd begränsning av
trafiken. Potentialen bedömdes dock sammanlagt
bli betydligt lägre än den som krävs genomsnittligt
för all lätt trafik sammantaget enligt
målsättningarna.
Detta understryker åter att en stor del av de
trafikminskningar som skall åstadkommas för den
lätta trafiken sammantaget, lär behöva tas ut från
det delsegment som rör privata persontransporter,
om målsättningarna alls skall kunna nås.
Den helt dominerande delen av
trafikminskningarna för leveranser med lätta fordon
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bedömdes kunna komma från olika former av
samlad varudistribution (”Samlastning”).
Kommunen kan stimulera ökad samordning av
leveranserna framför allt genom olika former av
reglering som begränsar tillgängligheten för den
som inte samordnar, till exempel genom att erbjuda
mer generösa tidsfönster för fordon som passerat
samlastningscentral. Man har också rådighet att
arbeta aktivt med effektiva logistiklösningar
(samlastning och ruttplanering) för leveranser av
sina egna inköp på det sätt som på olika håll. Det
återstår dock en hel del konkretisering innan man
mer exakt kan bedöma vilka typer av regleringar
som är tillräckliga kan locka fram ”frivillig”
samordning mellan sådana transporter som
bedrivs på kommersiell basis.
När det gäller de godstransporter som görs med
tunga fordon har det varit svårt för
workshopdeltagarna att generera åtgärdsförslag
som kommer ens i närheten av de
trafikminskningar som krävs enligt
målsättningarna- Det beror bland annat på att
Stadens arbete av andra skäl (trängsel) främst
varit inriktat på att minska de många leveranserna
med små lätta fordon.

Segment

Leveranser lätta fordon

Åtgärd
Höjd bränsleskatt motsvarande 1 kr/l
Högre trängselskatt
Högre parkeringsavgifter (”vanliga” platser)
Pris på nyttoparkering
Främja lastcyklar med elassistans
Lastplatser som minskar söktrafik
Samlad varudistribution
(t ex genom reglering av tidsfönster)
Samordning kommunens egna transporter

SUMMA
Delsummor grad av rådighet

Delsummor morot/piska

Transporter tunga fordon

Sopsugar
Lokal hantering av massbanker
Farligt gods, avfall och masstransporter
på vatten
Tillåta längre och tyngre fordon inom staden
Stimulera leveranser off peak
Samlastning "vanliga" leveranser
Bygglogistikcentrum

SUMMA
Delsummor grad av rådighet

Delsummor morot/piska

Potential
-3%
-0,6%
<-0,1%
<-0,1%
-0,7%
-0,2%
-14%

Grad av rådighet
Liten
Delvis
Stor
Stor
Delvis
Stor
Delvis

Morot/Piska
Piska
Piska
Piska
Piska
Morot
Morot
Piska

-1,2%
-19,7%

Stor

Morot

-1,4%
-15,3%
-3%
-2,1%
-17,6%

Stor
Delvis
Liten

-0,1%
-0,4%
-2,0%

Delvis
Delvis
Delvis

Morot
Morot
Morot

-0,4%
-0,2%
-1,0%
-1,0%
-5,1%

Delvis
Delvis
Delvis
Delvis

Morot
Morot
Morot
Piska

0%
-5,1%
0%
-4,1%
-1,0%

Stor
Delvis
Liten

Morot
Piska

Morot
Piska
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Grön=stor rådighet, Gul=delvis rådighet men kräver andras medverkan, Röd=liten rådighet

SLUTSATSER OCH
DISKUSSION
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Vilka är målen?

I Steg 1 av detta uppdrag gjordes en djuplodande
analys i syfte att finna relevanta översättningar av
de nationella målsättningarna för Transportsnålt
samhälle i Trafikverkets klimatscenario och FFFutredningen, till motsvarigheter för trafikarbetet i
Stockholms stad. Det handlade både om
• målsättningar för utvecklingen av det samlade
trafikarbetet (jämfört med 2010)
• vilken samlad åtgärdspotential som behövde
utnyttjas (för att stänga gapet mellan målbild och
förväntad utveckling till 2030)
Liksom i FFF-utredningen och klimatscenariot
gjordes analyserna separat för personbilstrafik
respektive lastbilstrafik. Slutsatsen av dessa
analyser i steg 1 blev att

av lastbilstrafiken jämfört med den ”annars
förväntade” utvecklingen.
Under de fortsatta analyserna i steg 2 har denna
bild fördjupats och nyanserats. Bland annat har vi
tagit hänsyn till en nyligen uppdaterad bedömning
av den regionala profilen hos åtgärdsmixen i det nu
gällande klimatscenariot. Analysen visar att det
aktuella scenariot lägger ett än större ”ansvar” på
storstäderna.
Detta har lett till slutsatsen att frågan om vilken
målnivå (jämfört med 2010) som är ’rimlig’ måste
baseras på en i grunden politisk bedömning av
• vad som är en rättvis fördelning mellan
kommuner

• personbilstrafiken behöver minska med
3-14 procent (beroende på om ambitionerna
fastslås enligt en ’per capita’-modell eller enligt
en strikt ’geografisk’ modell) jämfört med 2010
• lastbilstrafiken behöver minska med 12 procent
Enligt de analyser som genomfördes med LuTrans
BAS-scenario (se sid 42-43), skulle detta innebära
att åtgärder behövde vidtas som motsvarade
ungefär 20-30 procents minskning av
personbilstrafiken, och 30 procents minskning
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• hur man vill förhålla sig till risker förknippade
med osäker teknisk utveckling och
befolkningstillväxt
Men omprövningen beror också på att vi i steg 2
valt att förhålla oss tydligare till den osäkerhet som
råder kring förutsägelser om vilken utveckling som
’förväntas’. Därav följer motsvarande osäkerhet
kring vilka åtgärder som ’krävs’ för att uppnå ett
visst mål för utvecklingen.

SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Räcker åtgärderna?

Fordonskategori

Personbilstrafik

Lastbilstrafik

genomsnittlig
Summa bedömd
Andel per
åtgärdspotential
Delsegment
potential i
delsegment
per
delsegment
fordonskategori
Persontransporter
75%
47%
Underhåll och
37%
25%
6%
service
Leveranser lätta
60%
fordon
20%
14%
Transporter tunga
40%
fordon
5%

Tabellen ovan sammanfattar våra slutsaser från
tidigare avsnitt.
När det gäller personbilstrafiken beräknade vi i
steg 1 att trafikarbetet år 2030 skulle behöva
begränsas med 20-30 procent jämfört med den
trafikutveckling som beräknats i BAS-scenariot, för
att utvecklingen i Stockholms stad skulle vara
konsistent med de mål som formulerats i FFFscenariot och Trafikverkets klimatscenario.
I uppdragets steg 2 har vi sedan konstaterat att det
samlade åtgärdsbehovet kan vara ännu större om
FFF-utredningens intentioner skall uppfyllas
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Bedömt
åtgärdsbehov "Mål"
(Steg 1)
20-30 procent

ca 30 procent

• dels eftersom det BAS-scenario vi tagit avstamp
i tycks ligga i underkant av ett tänkt
osäkerhetsintervall för vilken trafikutveckling
som väntar om inga nya styrande åtgärder
vidtas framöver
• dels eftersom nya analyser visar att det nu
aktuella klimatscenariot lägger ännu större ”del
av ansvaret” på storstädernas trafikutveckling,
än den fördelning som låg till grund för
slutsatserna i steg 1, bland annat eftersom inga
generella skattehöjningar ingår.

Trots dessa försvårande omständigheter visar
tabellen på föregående sida att de samlade
åtgärdslistor som genererats inom uppdraget ändå
– om de skulle kunna realiseras fullt ut – skulle
kunna räcka för att uppnå målen.
Visserligen uppnås små effekter (<10 procents
reduktion av trafikarbetet) inom segmentet
underhåll och service. Men eftersom den samlade
potentialen inom det större delsegmentet
persontransporter har uppskattats kunna vara så
hög som 40-50 procents reduktion av trafikarbetet,
bör den samlade potentialen kunna motsvara en
begränsning av trafikarbetet med uppemot 30-40
procent.
Man måste emellertid hålla i minnet att stora delar
av de viktigaste åtgärdsområdena (störst potential)
ligger till stora delar antingen inom den statliga
sektorn (drivmedelskatt, avdragsrätt och
trängselskatt), eller bygger på samverkan och
samspel med privata aktörer (t. ex. nyexploatering i
förtätande lägen). Det är tydligt att kommunen
genom egna beslut och insatser bara kan uppnå
en begränsad del av de effekter som krävs.
När det gäller lastbilstrafik har vi däremot inte
inom uppdragets ram lyckats generera åtgärder
som alls når upp till den samlade effekt som krävs
enligt analysen i steg 1 (drygt 30 procents
minskning jämfört med BAS). Sammantaget –
både tung och lätt lastbil – gör vi bedömningen att
man kan nå knappt halva den åtgärdseffekten med
de åtgärder som diskuterats vid workshoparna.
123

Även i de nationella scenarierna tycks det ha varit
särskilt svårt att formulera konkreta åtgärdspaket
för hur lastbilstrafikens utveckling skall kunna
uppnå de åsatta målen för ett Transportsnålt
samhälle. Inte heller där finns nämligen någon
direkt koppling mellan de uppsatta ”potentialerna”
och konkreta förslag på styrmedel och åtgärder
som beräknas kunna leda till att dessa uppnås. De
potentialer som uppges för olika åtgärdsområden
inriktade mot lastbilstrafik i till exempel FFFutredningen är snarare att betrakta som en
fördelning av delmål än beräknade potentialer.
Denna brist beror troligen bland annat på att
bakgrundsinformation och effektsamband generellt
är betydligt mindre beforskade och därmed sämre
kända när det gäller efterfrågan på godstransporter
än för persontransporter. Utan bättre kunskap är
det svårt att generera nya förslag till effektiva
åtgärder för lastbilstrafiken. Utan sådan kunskap är
det också svårt att avgöra om det skulle vara
rimligt och effektivt att låta personbilstrafiken (där
potentialen bedöms vara större) bära en (ännu)
större del av det samlade åtagandet inom
Transportsnålt samhälle, än vad de nuvarande
klimatscenarierna föreslår.
Ett första steg mot bättre kunskapsunderlag är att
genomföra sådana ”resvaneundersökningar” för
godstransporter som Stockholms stad nu planerar.
Liknande analyser vore mycket angelägna också
när det gäller trafik inom segmentet Underhåll och
service.

SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Är potentialbedömningarna rimliga?

De bedömningar av potentialen inom olika
åtgärdsområden som genomförts i uppdraget är
grova och har fått göras inom ramen för
begränsade resurser. Syftet har varit att i första
hand ge en så bred bild som möjligt som underlag
för övergripande bedömningar.
I många fall – kanske särskilt när det gäller
leveranstrafik – har bedömningarna av total
potential byggt mera på vilka åtgärdseffekter som
skulle kunna uppnås om – till exempel –
leveranstrafiken samordnades, och
fyllnadsgraderna ökade ”till rimliga nivåer”, snarare
än vilka effekter en viss specifik åtgärd eller
styrmedel kan beräknas få.
Med den utgångspunkten finns det risk att de
potentialer som anges kommer att ligga i överkant
av vad som faktiskt kan uppnås genom konkreta
beslut om specifika styrmedel. Det har heller inte
varit möjligt att stödja bedömningarna av
potentiella effekter inom godsområdet med
modellanalyser, eftersom lastbilstrafiken behandlas
mycket schablonmässigt i den typ av modeller som
använts för analyserna.
Inom persontransportområdet finns större
erfarenhet av att faktiskt införa – och försöka införa
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– olika typer av beteendepåverkande styrmedel i
ganska stor skala.
Man har därför större kunskap både om vilka
insatser som krävs för att uppnå effekt, och de
svårigheter som finns när det gäller att få
acceptans för genomförandet. Därför har
bedömningarna inom det området varit mer
påverkade av vilka potentialer som kan uppnås
med insatser som upplevs som ’rimliga’ och
’politiskt möjliga’.
Ytterligare en faktor riskerar att bidra till att de
bedömda potentialerna kan hamna i överkant, och
det är frågan om hur olika (relativa) potentialer bör
aggregeras till ett sammantaget totalt mått. Med
tanke på den stora grundläggande osäkerheten
har vi valt att – med något enstaka undantag presentera och diskutera ett sammantaget mått
som beräknats på enklast tänkbara sätt som en
summa av de (relativa) potentialer som uppskattats
för olika åtgärdsområden. I själva verket kan en
aggregering baserad på multiplikation vara mer
rättvisande. Om den samlade effekten beräknas
multiplikativt blir den (något) mindre än med den
additiva ansats vi tillämpat här.

SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Hur stor blir omställningen?

De målsättningar som kommer till uttryck i
Transportsnålt samhälle som det definieras i FFFutredningen och Trafikverkets klimatscenario är
ambitiösa.
Den utredning som genomförts har visat att det
kommer att krävas många medvetna beslut och
åtgärder, och betydande resurser, för att brygga
över gapet mellan (1) den trafikutveckling som
krävs för att uppfylla ambitionerna, och (2) den
trafikutveckling som förväntas om inga aktiva
beslut som leder till omställning tas.

som påverkas. Anpassningen sker successivt över
lång tid, och efter det att åtgärderna är genomförda
kommer resmönstren framförallt att skilja sig från
det kontrafaktiska ”hur det kunde ha blivit”.
Skillnaden gentemot det upplevda ”hur det varit
tidigare” blir betydligt mindre.
På lång sikt kan därför även beslut som i dag
förefaller ”politiskt osannolika” (till exempel större
bränsleskattehöjningar) upplevas som rimliga och
fullt acceptabla av väljarkollektiv och trafikanter.

Omställningen kommer inte heller att kunna
uppnås med enbart mer populära
”morotsåtgärder”. Även ”piskor” kommer att krävas,
om målsättningarna skall kunna nås - särskilt om
man tar hänsyn till kostnadseffektiviteten. I den
meningen handlar det om att ta ett stort steg. Det
är sannolikt att de åtgärder som behöver
genomföras kommer att möta motstånd och kräva
politiskt mod av beslutsfattarna.
Detta betyder däremot inte nödvändigtvis att själva
styrningen kommer att upplevas som en stor
förändring eller omställning för de stockholmare
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De stora omställningar som skisseras i
åtgärdsplanen (minskning av biltrafikarbetarbetet
med 30 procent) kan därmed eventuellt – om de
väl genomförs – att upplevas som mindre
dramatiska av dem som faktiskt behöver anpassa
sig än vad vi nu föreställer oss.

Bilresandet i Sverige är inte jämt fördelat. Figuren
nedan (figur av Smidfelt Rosqvist baserad på
resultat presenterade i Kronsell, Smidfelt Rosqvist
& Hiselius (2015)) illustrerar skillnaden mellan de
koldioxidavtryck som mäns respektive kvinnors
genomsnittliga resmönster ger upphov till med de
skillnader som finns idag.
Skillnaden kan användas för att konkretisera hur
stor – eller liten - den omställning är som följer av
ett Transportsnålt samhälle i linje med FFFutredningen och Klimatscenariot.
Skillnaden i koldioxidavtryck mellan män och
kvinnor beror framförallt på att män i genomsnitt
reser mer (längre) med bil. Om män (i genomsnitt)
skulle reducera sitt bilresande till samma nivå som
genomsnittliga kvinnor, skulle det innebära att
bilresandet totalt sett minskade med 18%.
De förändringar av det genomsnittliga
personbilsresandet per capita i Stockholm (jämfört
med 2010) som krävs för att uppnå ambitionerna i
FFF-utredningen och Klimatscenariot är -28%.
Betydligt mer än hälften av den effekten skulle
alltså kunna uppnås om (genomsnittliga) män
anpassade sina resmönster till dem som
(genomsnittliga) kvinnor tillämpar redan idag.

Figur:
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Koldioxidutsläpp per dag baserat på mäns respektive
kvinnors genomsnittliga resmönster
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ÅTGÄRDSPOTENTIAL ARBETSRESOR
De bedömda åtgärdspotentialerna för att minska utsläpp och beroende av fossila bränslen för
segmentet arbetsresor presenteras i tabeller, text och diagram på de följande sidorna.

P1
P2
P3
P4
P5

Höjd bränsleskatt
Minskade reseavdrag
Färre p-platser på gata (indirekt hänvisade till dyrare garage)
Parkeringstal - färre platser (nyexploatering)
Sänkta hastigheter
a) Hastighetsgränser + utformning
b) Utformning för gång- och cykeltrafik (inklusive prio)

P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

Kollektivtrafikframkomlighet (körfält, signalprio, etc)
Förbättrat kollektivtrafikutbud
MM nybyggda bostäder samt i samband med flytt
MM-åtgärder riktade mot arbetsplatser
Gröna resplaner för verksamheter
Bilpooler och annan car-sharing
Stimulera samåkning
Stimulera distansarbete/distansutbildning
Slopa fria skolvalet
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0-1%
X
X
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X
X
X
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X
X
-
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X
-

X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
-

X
-

X
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Utöver de åtgärder som potentialbedömdes på workshop, och som återfinns i tabellen på föregående sida
samt i diagrammet på kommande sida, har WSP bedömt potentialen för ytterligare ett antal åtgärder för
segmentet arbetsresor, se tabellen nedan.
P15
P16
P17
P18
P20
P21
P22
P23

Höjd trängselskatt
Minskad "avdragsrätt" trängselskatt (även: brukare av leasingbilar betalar själva)
Minskade subventioner tjänstebilar
Parkeringsavgifter (högre, på fler platser)
Stimulera resfria möten
Stimulera transporteffektiv e-handel
Smart lokalisering (förtätning, kollektivtrafiknära, funktionsblandning)
gating (begränsning av trafiken till innerstaden med absolut tak)

De åtgärder som bedömdes ha störst potential i
detta segment var minskade reseavdrag, förbättrat
kollektivtrafikutbud och höjd trängselskatt.
För åtgärden minskade reseavdrag skiljer sig
uppskattningarna åt. På workshopen bedömdes
åtgärden ge en effekt på knappt 5 procent, medan
WSP bedömde att effekten blir större, 15 procent.
Bedömningarna skiljer sig både avseende bredd
(andel berörda) och djup (åtgärdseffekt).
Även för åtgärden förbättrat kollektivtrafikutbud
skiljer sig uppskattningarna åt. På workshopen
bedömdes åtgärdseffekten vara 15 procent, jämfört
med WSP:s bedömning på 5 procent. Både på
workshopen och av WSP bedömdes däremot
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0-1%
-

1-5%
X
X
X

5-10%
X
X
-

10-25%
X
-

bredden vara stor, och att andelen berörda inom
segmentet är 90-100 procent.
Andra åtgärder som enligt minst en bedömning ger
relativt stor effekt, runt 5 procent, är höjd
bränsleskatt, färre p-platser på gata (indirekt
hänvisade till dyrare garage), MM-åtgärder riktade
mot arbetsplatser, parkeringsavgifter (högre, på fler
platser) samt smart lokalisering (förtätning,
kollektivtrafiknära, funktionsblandning).
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ÅTGÄRDSPOTENTIAL SKOLRESOR
De bedömda åtgärdspotentialerna för att minska utsläpp och beroende av fossila bränslen för
segmentet skolresor presenteras i tabeller, text och diagram på de följande sidorna.

P1
P2
P3
P4
P5

Höjd bränsleskatt
Minskade reseavdrag
Färre p-platser på gata (indirekt hänvisade till dyrare garage)
Parkeringstal - färre platser (nyexploatering)
Sänkta hastigheter
a) Hastighetsgränser + utformning
b) Utformning för gång- och cykeltrafik (inklusive prio)

P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

Kollektivtrafikframkomlighet (körfält, signalprio, etc)
Förbättrat kollektivtrafikutbud
MM nybyggda bostäder samt i samband med flytt
MM-åtgärder riktade mot arbetsplatser
Gröna resplaner för verksamheter
Bilpooler och annan car-sharing
Stimulera samåkning
Stimulera distansarbete/distansutbildning
Slopa fria skolvalet
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X
X

1-5%
X
X
X
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5-10%
X
-

10-25%
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X
-

X
X
X
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-

X
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Utöver de åtgärder som potentialbedömdes på workshop, och som återfinns i tabellen på föregående sida
samt i diagrammet på kommande sida, har WSP bedömt potentialen för ytterligare ett antal åtgärder för
segmentet skolresor, se tabellen nedan.
P15
P16
P17
P18
P20
P21
P22
P23

Höjd trängselskatt
Minskad "avdragsrätt" trängselskatt (även: brukare av leasingbilar betalar själva)
Minskade subventioner tjänstebilar
Parkeringsavgifter (högre, på fler platser)
Stimulera resfria möten
Stimulera transporteffektiv e-handel
Smart lokalisering (förtätning, kollektivtrafiknära, funktionsblandning)
gating (begränsning av trafiken till innerstaden med absolut tak)

De åtgärder som bedömdes ha störst potential i
detta segment var stimulera distansarbete/
distansutbildning, höjd trängselskatt samt
parkeringsavgifter (högre, på fler platser).
WSP står för den enda bedömningen av alla dessa
tre åtgärder, och har uppskattat den totala effekten
i segmentet till 10-12 procent.
Den enda åtgärd som på workshopen bedömdes
ge en någorlunda stor effekt i detta segment var
färre p-platser på gata (indirekt hänvisade till
dyrare garage). Den uppskattade effekten av
åtgärden var ca 8 procent. Motsvarande
uppskattning från WSP var lägre, ca 2 procent.
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ÅTGÄRDSPOTENTIAL TJÄNSTERESOR
De bedömda åtgärdspotentialerna för att minska utsläpp och beroende av fossila bränslen för
segmentet tjänsteresor presenteras i tabeller, text och diagram på de följande sidorna.

P1
P2
P3
P4
P5

Höjd bränsleskatt
Minskade reseavdrag
Färre p-platser på gata (indirekt hänvisade till dyrare garage)
Parkeringstal - färre platser (nyexploatering)
Sänkta hastigheter
a) Hastighetsgränser + utformning
b) Utformning för gång- och cykeltrafik (inklusive prio)

P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

Kollektivtrafikframkomlighet (körfält, signalprio, etc)
Förbättrat kollektivtrafikutbud
MM nybyggda bostäder samt i samband med flytt
MM-åtgärder riktade mot arbetsplatser
Gröna resplaner för verksamheter
Bilpooler och annan car-sharing
Stimulera samåkning
Stimulera distansarbete/distansutbildning
Slopa fria skolvalet
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X
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Utöver de åtgärder som potentialbedömdes på workshop, och som återfinns i tabellen på föregående sida
samt i diagrammet på kommande sida, har WSP bedömt potentialen för ytterligare ett antal åtgärder för
segmentet tjänsteresor, se tabellen nedan.
P15
P16
P17
P18
P20
P21
P22
P23

Höjd trängselskatt
Minskad "avdragsrätt" trängselskatt (även: brukare av leasingbilar betalar själva)
Minskade subventioner tjänstebilar
Parkeringsavgifter (högre, på fler platser)
Stimulera resfria möten
Stimulera transporteffektiv e-handel
Smart lokalisering (förtätning, kollektivtrafiknära, funktionsblandning)
gating (begränsning av trafiken till innerstaden med absolut tak)

De åtgärder som på workshopen bedömdes ha
störst potential i detta segment var förbättrat
kollektivtrafikutbud (ca 5 procent), MM-åtgärder
riktade mot arbetsplatser (ca 8 procent) samt
bilpooler och annan car-sharing (ca 9 procent).
Bedömningarna var samstämmiga.
Utöver detta bedömde WSP att även stimulera
resfria möten samt smart lokalisering (förtätning,
kollektivtrafiknära, funktionsblandning) ger relativt
stor effekt, ca 5 procent.
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ÅTGÄRDSPOTENTIAL FRITIDSRESOR
De bedömda åtgärdspotentialerna för att minska utsläpp och beroende av fossila bränslen för
segmentet fritidsresor presenteras i tabeller, text och diagram på de följande sidorna.

P1
P2
P3
P4
P5

Höjd bränsleskatt
Minskade reseavdrag
Färre p-platser på gata (indirekt hänvisade till dyrare garage)
Parkeringstal - färre platser (nyexploatering)
Sänkta hastigheter
a) Hastighetsgränser + utformning
b) Utformning för gång- och cykeltrafik (inklusive prio)

P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

Kollektivtrafikframkomlighet (körfält, signalprio, etc)
Förbättrat kollektivtrafikutbud
MM nybyggda bostäder samt i samband med flytt
MM-åtgärder riktade mot arbetsplatser
Gröna resplaner för verksamheter
Bilpooler och annan car-sharing
Stimulera samåkning
Stimulera distansarbete/distansutbildning
Slopa fria skolvalet
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X
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-
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-
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Utöver de åtgärder som potentialbedömdes på workshop, och som återfinns i tabellen på föregående sida
samt i diagrammet på kommande sida, har WSP bedömt potentialen för ytterligare ett antal åtgärder för
segmentet fritidsresor, se tabellen nedan.
P15
P16
P17
P18
P20
P21
P22
P23

Höjd trängselskatt
Minskad "avdragsrätt" trängselskatt (även: brukare av leasingbilar betalar själva)
Minskade subventioner tjänstebilar
Parkeringsavgifter (högre, på fler platser)
Stimulera resfria möten
Stimulera transporteffektiv e-handel
Smart lokalisering (förtätning, kollektivtrafiknära, funktionsblandning)
gating (begränsning av trafiken till innerstaden med absolut tak)

De åtgärder som bedömdes ha störst potential i
detta segment var förbättrat kollektivtrafikutbud
samt bilpooler och annan car-sharing.
För åtgärden bilpooler och annan car-sharing var
workshopens och WSP:s bedömning samstämmig.
För åtgärden förbättrat kollektivtrafikutbud skiljer
sig bedömningarna däremot. Andelen berörda
(bredden) bedömdes vara mindre på workshopen,
medan åtgärdseffekten i segmentet bedömdes
vara betydligt högre. Workshopens uppskattade
effekt är därför större, ca 15 procent, än WSP:s
bedömning, ca 5 procent.
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ÅTGÄRDSPOTENTIAL ÖVRIGTRESOR
De bedömda åtgärdspotentialerna för att minska utsläpp och beroende av fossila bränslen för
segmentet övrigtresor presenteras i tabeller, text och diagram på de följande sidorna.

P1
P2
P3
P4
P5

Höjd bränsleskatt
Minskade reseavdrag
Färre p-platser på gata (indirekt hänvisade till dyrare garage)
Parkeringstal - färre platser (nyexploatering)
Sänkta hastigheter
a) Hastighetsgränser + utformning
b) Utformning för gång- och cykeltrafik (inklusive prio)

P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

Kollektivtrafikframkomlighet (körfält, signalprio, etc)
Förbättrat kollektivtrafikutbud
MM nybyggda bostäder samt i samband med flytt
MM-åtgärder riktade mot arbetsplatser
Gröna resplaner för verksamheter
Bilpooler och annan car-sharing
Stimulera samåkning
Stimulera distansarbete/distansutbildning
Slopa fria skolvalet
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X
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Utöver de åtgärder som potentialbedömdes på workshop, och som återfinns i tabellen på föregående sida
samt i diagrammet på kommande sida, har WSP bedömt potentialen för ytterligare ett antal åtgärder för
segmentet övrigtresor, se tabellen nedan.
P15
P16
P17
P18
P20
P21
P22
P23

Höjd trängselskatt
Minskad "avdragsrätt" trängselskatt (även: brukare av leasingbilar betalar själva)
Minskade subventioner tjänstebilar
Parkeringsavgifter (högre, på fler platser)
Stimulera resfria möten
Stimulera transporteffektiv e-handel
Smart lokalisering (förtätning, kollektivtrafiknära, funktionsblandning)
gating (begränsning av trafiken till innerstaden med absolut tak)

Även i detta segment bedömdes åtgärderna
förbättrat kollektivtrafikutbud samt bilpooler och
annan car-sharing ge störst potential.
Samstämmigheten i de två bedömningarna var
relativt god.
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ÅTGÄRDSPOTENTIAL TAXI
De bedömda åtgärdspotentialerna för att minska utsläpp och beroende av fossila bränslen för
segmentet taxi presenteras i tabellen nedan samt i diagrammet på nästa sida.

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7

Höjd bränsleskatt
Högre trängselskatt
Högre parkeringsavgifter ("vanliga" platser)
Pris på nyttoparkering
Främja lastcyklar med elassistans
Logistiksamordning mellan små hantverkare
Hantverkarsamordning (åka till närmaste)

0-1%
X
X
X
X
-

Ingen av de analyserade åtgärderna bedömdes ha
någon större potential för detta segment.
Samstämmigheten i bedömningarna var stor.
För de mer generella åtgärderna höjd bränsleskatt
och högre trängselskatt bedömdes hela segmentet
bli berört (stor bredd). Åtgärdseffekten i det
berörda segmentet bedömdes dock bli liten (litet
djup). Den totala effekten i segmentet blir därför
modest, mellan 0 och 2 procent.
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X
-

5-10%
-

10-25%
-

På motsvarande sätt uppskattades den totala
effekten för de två parkeringsåtgärderna bli
omkring 0 till 2 procent.
För åtgärden främja lastcyklar med elassistans
bedömdes både bredd och djup vara små, och den
totala åtgärdseffekten blir därför ca 0 procent.
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ÅTGÄRDSPOTENTIAL HANTVERKSTRAFIK
De bedömda åtgärdspotentialerna för att minska utsläpp och beroende av fossila bränslen för
segmentet hantverkstrafik presenteras i tabellen nedan samt i diagrammet på nästa sida.

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7

Höjd bränsleskatt
Högre trängselskatt
Högre parkeringsavgifter ("vanliga" platser)
Pris på nyttoparkering
Främja lastcyklar med elassistans
Logistiksamordning mellan små hantverkare
Hantverkarsamordning (åka till närmaste)

0-1%
X
X
X
X
X

1-5%
X
X
X
X
X
X
-

5-10%
X
-

10-25%
-

De åtgärder som bedömdes ha störst potential i
detta segment var logistiksamordning mellan små
hantverkare och främja lastcyklar med elassistans.

Åtgärden främja lastcyklar med elassistans lades
till av grupp 2 på workshopen, och dess potential
har därför endast uppskattats av denna grupp.

Samstämmigheten i bedömningarna var stor vad
gäller åtgärdernas djup, men varierade en del
avseende åtgärdernas bredd. Störst var skillnaden
i andelen berörda (bredden) för åtgärderna
logistiksamordning mellan små hantverkare och
högre parkeringsavgifter på ”vanliga” platser, där
bredden varierade mellan som lägst 10 respektive
20 procent och som högst 100 procent.

Åtgärdseffekten för de åtgärder som bedömdes ha
störst potential uppskattades till 1-5 procent för
logistiksamordning mellan små hantverkare,
respektive ca 3-4 procent för främja lastcyklar med
elassistans.
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För övriga åtgärder bedömdes potentialen vara
modest, mellan 0 och 2 procent.
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ÅTGÄRDSPOTENTIAL FÖRETAGSBILAR
De bedömda åtgärdspotentialerna för att minska utsläpp och beroende av fossila bränslen för
segmentet företagsbilar presenteras i tabellen nedan samt i diagrammet på nästa sida.

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7

Höjd bränsleskatt
Högre trängselskatt
Högre parkeringsavgifter ("vanliga" platser)
Pris på nyttoparkering
Främja lastcyklar med elassistans
Logistiksamordning mellan små hantverkare
Hantverkarsamordning (åka till närmaste)

0-1%
X
X
X
X
-

1-5%
X
X
X
X
-

5-10%
X
-

10-25%
-

Den åtgärd som bedömdes ha störst potential i
detta segment var främja lastcyklar med
elassistans. Ingen av de övriga åtgärderna
bedömdes ha någon större potential för detta
segment.

Åtgärdseffekten för de åtgärder som bedömdes ha
störst potential uppskattades till 1-5 procent för
logistiksamordning mellan små hantverkare,
respektive ca 3-4 procent för främja lastcyklar med
elassistans.

Samstämmigheten i bedömningarna var stor vad
gäller åtgärdernas djup, men varierade något
avseende åtgärdernas bredd. Åtgärden främja
lastcyklar med elassistans lades till av grupp 2 på
workshopen, och dess potential har därför endast
uppskattats av denna grupp.

För övriga åtgärder bedömdes potentialen vara
modest, mellan 0 och 2 procent.
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ÅTGÄRDSPOTENTIALER GODSTRAFIK
De bedömda åtgärdspotentialerna för att minska utsläpp och beroende av fossila bränslen för
segmentet godstrafik presenteras i tabellen nedan.
0-1%
G1
G2
G3
G4
G5

Farligt gods, avfall och masshantering på vatten
Samlastning stimulerad genom regelförändringar
Uppställningsplats för att undvika returer
Tillåta större fordon
Off-peak-leveranser - "rakare väg"

Åtgärderna diskuterades på den separata
workshop som hölls med fokus på godstrafikens
åtgärdspotentialer.
De åtgärder som bedömdes ha störst potential i
detta segment var farligt gods, avfall och
masshantering på vatten (ca 15-20 procent)
respektive samlastning stimulerad genom
regelförändringar (ca 5 procent).
På workshopen diskuterades ytterligare ett antal
åtgärder, utan att deltagarna landade i specifika
sifferbedömningar av potentialen. Kommunal
samlastning bedömdes ge stor effekt,
logistiksamordning mellan små hantverkare
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10-25%
X
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medelstor effekt och godshantering med lådyckel
(särskilt för segmentet gods i personbil) bedömdes
ge en relativt liten effekt.

OM WSP
WSP och Parsons Brinckerhoff har gått samman
och är nu ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling
inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och
Miljö & Energi.
Bredd och mångfald kännetecknar våra
medarbetare, kompetensområden, kunder och
typer av uppdrag. Tillsammans har vi 32 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder.
I Sverige har vi omkring 3 200 medarbetare.
Vår verksamhet bedrivs inom WSP Analys &
Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad, WSP
Byggprojektering, WSP Environmental, WSP
Management, WSP Process, WSP
Samhällsbyggnad och WSP Systems.
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