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Transportsystemets grunduppgift är att skapa till-
gänglighet, alltså att göra det lätt att nå ett rikt utbud 
av arbetsplatser, service, arbetskraft, aktiviteter och 
andra människor. Ett otal vetenskapliga studier har 
visat att hög tillgänglighet har en rad positiva effekter: 
högre tillgänglighet ger högre sysselsättning, produk-
tivitet, innovationskraft och även upplevd livskvalitet. 
Hög tillgänglighet har varit en förutsättning för ut- 
veckling ända sedan civilisationens början: det är den 
som möjliggör specialisering, arbetsdelning, innova-
tioner och att goda idéer kan testas och spridas. Över 
hela världen, och sedan mycket lång tid tillbaka, 
söker sig människor till platser med hög tillgänglighet, 
lockade av möjligheten att få utveckla och använda 
sina talanger och intressen, och ta del av de möjlig-
heter som dessa platser erbjuder. Stockholm är en av 
dessa platser. Hit söker sig fler och fler människor av 
alla dessa skäl, och därmed utvecklas inte bara de 
själva: de bidrar till utveckling, tillväxt och möjlig-
heter också för alla dem som redan bor i regionen. 
Transportsystemet är förutsättningen och möjlig- 
göraren för allt detta. När transportsystemet utveck-
las så ökar också tillgängligheten på allt fler platser, 
så att allt fler och större områden blir attraktiva för 
människor och näringsliv att lokalisera sig i, vilket 
ytterligare ökar tillgängligheten för hela regionen i 
en god spiral. Historiskt har vi sett denna utveckling 
med tunnelbanesystemet med början på 1950- och 
1960-talet, och pendeltågssystemet från 1970-talet och 
framåt, bara för att nämna ett par välkända exempel.  

 Syftet med denna rapport är att ge en överblick 
över de utmaningar som Stockholms transportsystem 
står inför, och ge idéer till hur de kan lösas. Avsikten 
är delvis att föreslå ett antal konkreta åtgärder, men i 

än högre grad att försöka ge en principiell förståelse 
för vilka de största problemen är och vilken typ av 
åtgärder som har störst potential att lösa dem. 
Ämnet är så omfattande att alla frågor inte ryms i en 
enda rapport. För att begränsa arbetet något fokuserar 
denna rapport på transportsystemets huvudfunktion 
som skapare av tillgänglighet. Två stora ämnesområden 
berör jag knappast alls: trafiksäkerhet och transport-
sektorns omställning till elektricitet och biodrivmedel. 
Bägge områdena tillhör förstås transportsektorns 
viktigaste, men på något sätt behöver man avgränsa ett 
arbete som detta. Jag har också behövt förbigå viktiga 
frågor som luftkvalitet, buller, stadsmiljö och social 
hållbarhet. Jag hoppas på läsarens förståelse för be- 
hovet av avgränsning.  

Rapporten är uppdelad i fyra delar: 

• 3 utgångspunkter som beskriver Stockholms- 
trafikens utveckling och problem

• 6 principiella strategier för hur länets  
transportsystem kan förbättras

• 9 konkreta åtgärder
• 27 förslag på lovande infrastrukturinvesteringar.

Rapporten är skriven på uppdrag av Stockholms 
Handelskammare, och är ett bidrag till deras 
Framtidsprogram. Under arbetets gång har jag haft 
stor nytta av Handelskammarens idéer, synpunkter 
och diskussioner. De åsikter och bedömningar som 
framförs i rapporten är dock mina egna.  

Stockholm, oktober 2019 
JONAS ELIASSON

Professor i transportsystem

Förord
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3 utgångspunkter

1. STOCKHOLMS TRAFIK- OCH RESANDEVOLYMER KOMMER FORTSÄTTA ÖKA

Transportsystemets viktigaste uppgift är att skapa tillgänglighet. Hög tillgänglighet 
ger hög produktivitet, innovationskraft och livskvalitet. Stockholms höga tillgänglig-
het kommer fortsätta locka till sig människor och verksamheter, och därmed 
kommer trafiken och resandet i länet fortsätta öka. Infrastrukturinvesteringar, 
prissättning och trafikplanering är viktiga, men påverkar det totala resandet mindre 
än vad många tror. Resor till och från jobbet står bara för en mindre del av resandet: 
det mesta är fritidsresor. Det gäller särskilt biltrafiken. 

Allt fler människor och verksamheter vill lokalisera sig 
i Stockholm. Det som attraherar är den höga tillgäng-
ligheten till andra människor, arbetsplatser, arbets-
kraft, kultur, fritidsaktiviteter och innovationssystem. 
Högre tillgänglighet leder till bättre möjligheter till 
specialisering, matchning, lärande och delande, vilket 
i sin tur leder till högre produktivitet, sysselsättning, 
livskvalitet och innovationskraft. Dessa fördelar gör 
att många människor och företag frivilligt söker sig till 
områden med hög tillgänglighet, trots avigsidor i form 
av trängsel och höga priser. Trenden att befolkningen 
och antalet arbetsplatser ökar i länet, och särskilt i de 
centrala delarna, lär inte brytas eftersom hög tillgäng-
lighet ger allt större fördelar i en allt mer specialiserad 
ekonomi och med allt mer specialiserade livsstilar1. 

Ökande befolkning leder förstås till mer resande och 
mer trafik. Även den ökande specialiseringen tenderar 
att öka resandet och transporterna, eftersom man är 
beredd att resa eller transportera längre för att nå just 
den arbetsplats, vara eller aktivitet man är ute efter. 
Faktorer som bränslepriser, biljettpriser, konjunktur 

1 Som illustration kan nämnas att bruttoregionprodukten per invånare är ca 620 000 kr/år i Stockholms län, jämfört med ca 380 000 kr/år i resten av landet 
(genomsnitt). Hela skillnaden beror inte på de produktivitetseffekter som uppstår av hög tillgänglighet (en del är s.k. selektionseffekter), men en stor del.   
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och infrastrukturinvesteringar påverkar också trafik- 
och resandevolymerna, men effekterna är mycket 
mindre än vad de flesta vanligen föreställer sig, 
särskilt på totalnivå. Både bil- och kollektivtrafik- 
resandet har ökat sedan mycket lång tid tillbaka, och 
det beror främst på befolkningsökningen. Flera typer 
av prognoser visar att både vägtrafiken och kollektiv- 
resandet i länet med stor sannolikhet kommer fortsätta 
att öka ungefär proportionellt mot länets befolknings- 
ökning även de närmaste decennierna. Om bränsle-
priset ökar i framtiden, vilket är troligt inte minst av 
klimatpolitiska skäl, så kommer visserligen trafik- 
ökningen dämpas, men även stora bränsleprisökning-
ar kommer sannolikt ge små effekter jämfört med 
länets förväntade snabba befolkningsökning.

Figur 1 visar hur vägtrafiken och kollektivtrafik- 
resandet utvecklats sedan tidigt 1990-tal. Sedan 

2  Åtminstone påverkar biljett- och bränslepriser mindre än vad många verkar föreställa sig. En enkel statistisk analys (se bakgrundsrapport) visar att 1 % ökat 
bensinpris bara ökar kollektivresandet med 0,15 %, och att 1 % minskat biljettpris bara ökar kollektivresandet med 0,15 %. Annorlunda uttryckt skulle en 
fördubbling av bränslepriserna bara öka kollektivtrafikresandet med 15 %, och en fördubbling av biljettpriserna bara minska kollektivtrafikresandet med 15 %.  
(Att effekterna råkar bli precis lika stora är bara en tillfällighet.)

3 Trafiken över regioncentrumsnittet brukar vara en god indikator på länets biltrafikarbete (antalet körda fordonskilometer). Det är i stort sett omöjligt att mäta 
biltrafikarbetet direkt. Man kan uppskatta det genom omfattande trafikmätningar kombinerat med trafikmodellbearbetning och bränsleförsäljning, men sådana 
uppskattningar är fortfarande osäkra. Indikatorer som trafikvolymer över vissa snitt, som går att mäta exakt, är därför mycket användbara. 

1970-talets början har länets befolkning ökat 
med nära 60 procent. Kollektivtrafikresandet har 
ökat ungefär proportionellt – något långsammare 
1980–1995, och något snabbare sedan mitten av 
1990-talet.  Både bränslepris och biljettpris har ökat 
omkring 150 procent korrigerat för inflation sedan 
början av 1990-talet. Effekterna från prisökningarna 
har i viss utsträckning tagit ut varandra. Dessutom 
är de effekterna relativt små jämfört med effekten 
av befolkningsökningen2. Vägtrafiken över de yttre 
gränserna för Stockholm, Solna och Sundbybergs 
kommuner, det så kallade regioncentrumsnittet3, 
ökade snabbare än befolkningen fram till slutet av 
1990-talet, och har sedan dess ökat ungefär pro-
portionellt mot befolkningen, i viss utsträckning 
dämpat av det väsentligt ökade bränslepriset under 
2000-talet. Varken trängselskattens införande, 
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Figur 1.  
Länets befolkning, vägtrafik över region- 
centrum- och innerstadssnitt samt 
kollektivtrafikpåstigande  
1992 (index=100).
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variationer i kollektivtrafikresande eller variationer i 
månadskortspris har påverkat regioncentrumtrafiken 
märkbart4. Trafiken över innerstadssnittet, däremot, 
har påverkats starkt av trängselskattens införande. 
Denna trafik ökade fram till början av 1990-talet, 
men var sedan i stort sett oförändrad fram till 
trängselskattens införande 2006, som minskade 
denna trafik ungefär 20 procent. Sedan dess har 
innerstadssnittstrafiken faktiskt minskat ytterligare 
trots ökande befolkning, inflation och ekonomisk 
tillväxt. Minskningen har delvis skett på grund av 
ökande bensinpris och trängselskattehöjningen 2016. 
Cyklandet över innerstadssnittet har ökat relativt 
snabbt i nästan 30 år, och har nästan fyrdubblats 
under den perioden. Dock utgör det fortfarande bara 
en liten andel av resandet. Samtidigt som cyklandet 
över innerstadssnittet ökat minskar det sedan lång 
tid tillbaka i de yttre delarna av länet, liksom i de 
flesta andra delar av landet. På en 20-årsperiod har 
cyklandet i landet nästan halverats5. Det är särskilt 
ungdomar som cyklar allt mindre.

Fördelningen på färdmedel, ärenden och resläng-
der kan kort sammanfattas så här: 

4  I en bakgrundsrapport finns en enkel tidsserieanalys av vilka faktorer som påverkat trafiken.

5  Trafikanalys (2015).

6 ”Personresande” inkluderar tjänsteresor men exkluderar godstransporter och annan yrkestrafik (hantverkare, sophämtning osv.). Siffrorna i detta avsnitt är 
baserade på länets senaste resvaneundersökning (RVU 2015). Resärendet ”hemresa” har fördelats proportionellt på övriga resärenden. ”Resandet” syftar här på 
personkilometer, alltså antalet resta kilometer, även kallat persontransportarbete. När man diskuterar och analyserar resande och trafik ur ett systemperspektiv är det 
nästan alltid andelar av persontransportarbetet eller trafikarbetet (antalet fordonskilometer) som är det relevanta, inte andelar av antalet resor. Det är väldigt vanligt 
att man blandar ihop detta, och därför drar felaktiga slutsatser. Reseandelar kan användas för att beskriva hur en viss grupp gör sina resor (t.ex. ”kvinnor gör i 
genomsnitt sju procent av sina resor med cykel”), men är man intresserad av trafikens/resandets sammansättning i transportsystemet som helhet så är det 
personkilometrar som är det relevanta. Det är t.ex. det som är relevant för analyser av miljöpåverkan, trafiksäkerhet, vilka som drar nytta av investeringar osv. Det 
inser man om man gör tankeexperimentet att man ställer sig på en representativ gata och tittar på resenärerna som far förbi en. Sammansättningen av ärenden, 
reslängder, färdmedel, kön osv. som man då ser är proportionell mot antalet personkilometer (eller fordonskilometer) per kategori, inte antalet resor per kategori.

7 Stockholms stads miljöförvaltning (2016).

8 Sweco (2018).

• Drygt hälften av länets personresande sker med 
bil, drygt en tredjedel med kollektivtrafik och 
omkring tre procent med cykel. Kollektivtrafik- 
och cykelandelarna är högre i länets centrala delar 
och under rusningstid, och högre för arbetsresor 
än för övriga personresor. 

• Drygt hälften av länets personresande6 är fritids-
resor, alltså inköp, besök, nöjen och liknande. 
Arbets- och skolresor utgör bara en tredjedel av 
resandet (vilket brukar förvåna många). En tiondel 
är tjänsteresor. 

• Ungefär två tredjedelar av det privata bilresandet 
är fritidsresor. Bara en fjärdedel av privatbilresan-
det är arbetsresor, vilket också brukar förvåna. 

• Huvuddelen av bilresandet utgörs av relativt långa 
resor: omkring tre fjärdedelar utgörs av resor läng-
re än två mil, och bara fyra procent utgörs av resor 
kortare än fem km. 

• I länets centrala delar står yrkestrafiken för en 
relativt stor andel. Omkring en fjärdedel av inner-
stadstrafiken är lastbilar och bussar, och ytterligare 
en dryg fjärdedel är juridiskt ägda personbilar 
av vilka de flesta torde användas för yrkestrafik7. 
Omkring en tredjedel av trafiken över Saltsjö–
Mälarsnittet är yrkestrafik8.
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2. DET FINNS FLER SÄTT ATT SKAPA GOD 
TILLGÄNGLIGHET ÄN ”HÖGRE KAPACITET”  
OCH ”MINDRE TRÄNGSEL”

Debatten om hur transportsystemet kan förbätt-
ras snävar alltför ofta in på ”högre kapacitet” eller 
”minska trängseln” – men det finns också många 
andra sätt. För att skapa hög tillgänglighet för 
många människor på begränsad yta är det viktigt 
att ytsnåla färdmedel som kollektivtrafik, gång 
och cykel är attraktiva, och att bebyggelse- 
planeringen gör att det är nära till det mesta.  

Hög tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett 
rikt utbud av arbetsplatser, service, aktiviteter, varor 
eller vad man nu vill nå. Att skapa hög tillgänglig-
het är transportsystemets grunduppgift. Förbättrad 
tillgänglighet omsätts sedan i andra samhällsnyttor, 
som till exempel bättre fungerande arbets- och 
bostadsmarknader, högre sysselsättning och produk-
tivitet, ökad livskvalitet och högre innovationsgrad. 
Tillgängligheten kan ökas på flera olika sätt: kortare 
restider, lägre reskostnader, tryggare och bekvämare 
resor, pålitligare restider, lättare att hitta information 
om den bästa resvägen. Alla sådana faktorer spelar 
roll för tillgängligheten. Diskussionerna om tillgäng-
lighet fastnar alltför ofta i begränsade perspektiv som 
”kapacitet” eller ”framkomlighet”, som bara utgör en 
del av vad som skapar tillgänglighet. Varken högre 
kapacitet eller bättre framkomlighet är någon nytta 
i sig; det skapar bara nyttor om det leder till lägre 
generaliserade reskostnader genom snabbare, mer 
pålitliga eller bekvämare resor. 

Med detta sagt så är kapacitetsfrågorna viktiga. I 
takt med att befolkningen och antalet verksamheter 
växer kommer transporterna öka vilket kommer 
leda till ökad trängsel, i synnerhet i länets centrala 
delar. Det är därför viktigt att försöka öka kapaci-
teten i samtliga transportslag, eller åtminstone slå 
vakt om den kapacitet som finns. En viktig strategi 
är också att försöka göra yteffektiva transportslag 
som kollektivtrafik, gång och cykel mer attraktiva. 
I någon mån kan detta locka över bilister till andra 
transportslag och därmed minska trängseln, men 
framför allt är detta det effektivaste sättet att skapa 
hög tillgänglighet för många människor på liten yta. 
Det är också klokt att använda prissättning för att 

använda kapaciteten så effektivt som möjligt i alla 
transportslag. Slutligen är det viktigt att bebyggelsen 
planeras så att avstånden blir så korta som möjligt. 
Dels förbättrar det förutsättningarna för kollektiv-
trafik, gång och cykel, dels håller det nere det totala 
transportarbetet med samtliga transportslag, vilket 
minskar kapacitetsbehoven.
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”I takt med att befolkningen 
och antalet verksamheter 

växer kommer transporterna 
öka vilket kommer leda till 
ökad trängsel, i synnerhet i 

länets centrala delar."
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3. HUR BEFINTLIG INFRASTRUKTUR UT- 
NYTTJAS, FÖRVALTAS OCH TRIMMAS SPELAR 
MYCKET STÖRRE ROLL ÄN VILKEN NY INFRA-
STRUKTUR SOM BYGGS

Stora summor pengar läggs på transporter, både 
av det offentliga och av resenärerna själva. 
Särskilt det närmaste decenniet kommer många 
stora investeringar genomföras. Men det mest 
avgörande är hur vi förvaltar och utnyttjar den 
infrastruktur som vi redan har.

Samhället lägger stora pengar på transporter, 
dels via medborgarnas direkta kostnader, dels via 
offentliga utgifter. Det närmaste decenniet kom-
mer ovanligt stora satsningar på infrastruktur att 
genomföras i länet. Sammanlagt kommer drygt 200 
miljarder kronor investeras i länets infrastruktur 
2018–2029, varav ca 40 miljarder kronor är statliga 
medel och resten kommer från region, kommuner 
och trängselskatt. Trafikens driftskostnader är dock 
nästan dubbelt så stora som investeringskostnader-
na. Driften av länets kollektivtrafik kostar omkring 
19 miljarder kronor per år, av vilket knappt hälften 
täcks av biljettintäkter, drygt hälften av landstings-

9  SLL (2019, s. 90).

10  Uppskattningen bygger på antagandena att personbilar i genomsnitt kostar 250 000 kr första gången de säljs till en privatperson, att kapitalkostnaden är 4 % per 
år och att de körs i 17 år. Det ger en årskostnad på drygt 19 000 kr per personbil, vilket motsvarar drygt 12 mdkr/år totalt i länet.

skattemedel, plus en liten del reklam- och hyresintäk-
ter9. Driftskostnaderna för biltrafiken är ungefär lika 
stor, och utgörs av omkring 7 miljarder kronor per år 
i bränslekostnader, varav knappt 4 miljarder kronor 
är skatter, och omkring10 12 miljarder kronor per år i 
kostnader för bilägande. Till detta kommer närings-
livets transportkostnader. 

Även om stora infrastrukturinvesteringar kommer 
att färdigställas det närmaste dryga decenniet så 
är det ett relativt litet tillskott jämfört med all den 
infrastruktur som redan finns. Den grundläggande 
strukturen i regionens bebyggelse och transportsys-
tem kommer knappast ändras fundamentalt ens på 
femtio eller rentav hundra års sikt. En central insikt 
är därför att det mest avgörande är hur vi använder 
den infrastruktur som redan finns. Smart prissättning, 
information, trafikering, signaloptimering, hantering 
av trafikstörningar samt smärre ombyggnader och 
trimningar kan skapa mycket stora tillgänglighets-
förbättringar på relativt kort tid och till relativt låg 
kostnad. Betydligt mer resurser och uppmärksamhet 
än idag borde ägnas åt sådana åtgärder.

” Den grundläggande strukturen i regionens  
bebyggelse och transportsystem kommer  

knappast ändras fundamentalt ens på femtio  
eller rentav hundra års sikt. 



12

45 PUNKTER FÖR BÄTTRE STOCKHOLMSTRAFIK

1. UTRED FLER PROJEKTFÖRSLAG SÅ ATT  
DE BÄSTA INVESTERINGARNA KAN SÅLLAS 
FRAM 

För få idéer till infrastrukturåtgärder utreds. Det 
gör att vi riskerar att missa dem som ger mest 
nytta för pengarna, och ökar risken att kostnad- 
erna skenar. 

För att hitta guldkorn måste man vaska igenom en 
stor mängd grus. På samma sätt måste man utreda 
mycket fler projektidéer än vad man kan genomföra 
för att hitta de bästa projektförslagen och de smartas-
te utformningarna. Beslut om infrastruktur- 
åtgärder borde därför gå till så här:

1.  Först hittar man på så många bra förslag och 
förbättringsidéer man kan, systematiskt och med 
hjälp av allmänhet, experter och politiker. 

2.  Sedan utreder man förslagens kostnader och 
effekter allt noggrannare, så att kandidater som 
skapar mycket nytta per krona sållas fram. 

3.  Till sist väljer man ut de bästa projekten givet 
den budget man har. 

Alltför sällan går det till så. I verkligheten brister 
processen på två sätt. 

För det första letar man inte systematiskt och 
kreativt efter många förbättringsförslag som sedan 
kan jämföras med varandra. Alldeles för sällan 
får kreativa trafikplanerare på kommunerna och 
Trafikverket ett ganska öppet uppdrag att leta efter, 
kartlägga och översiktligt utreda kostnadseffektiva 
och smarta förbättringar, som sedan kan föreslås 
för genomförande om de visar sig bra. I stället har 
organisationerna i själva verket fullt upp med att 
planera och genomföra det som redan är beslutat för 
genomförande. Det finns alldeles för lite tid, upp-
drag, mandat och processer för att förutsättningslöst 
leta efter och kartlägga smarta förbättringsidéer. 

För det andra utreds alldeles för få projektidéer 
som sedan får konkurrera med varandra om vilka 
som är mest kostnadseffektiva och angelägna. Det är 
i själva verket mycket vanligt att utformning, kostnad 
och effekter utreds först när man redan bestämt sig 
för att ett projekt ska genomföras. Alltför sällan sker 
prioriteringen mellan ”konkurrerande” projekt i det 
skede när utformning och kostnader är utredda och 
kända. Det leder inte bara till att sämre projekt väljs; 
det gör också att det finns för lite kostnadsbesparings-
tryck vid utformningen av projektet, och att det finns 
för lite som håller emot när projekten fördyras av 

6 strategier
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okända omständigheter eller glidande ambitions-
ökningar. Det gör också att utredningsbeslut alltför 
ofta uppfattas som genomförandebeslut, vilket gör 
att det är svårt att stoppa projekt som visar sig vara 
sämre eller dyrare än man först trodde.

En av de allra vanligaste frågorna jag själv får är 
”vilka infrastrukturinvesteringar tycker du bör byg-
gas?”. Frågan är nästan omöjlig att svara på eftersom 
så få idéer är tillräckligt utredda. Det existerar helt 
enkelt inte någon lång kandidatlista med möjliga, 
färdigutredda projekt som experter, politiker och 
allmänhet kan diskutera och önska sig ifrån, baserat 
på konkreta fakta. I stället diskuteras alltför ofta 
vaga idéer om ”behov” eller ”brister” där varken 
projektförslagens utformning, effekter eller kostnader 
är kända. Alltför ofta investeras prestige, känslor och 
politiskt kapital i att ett visst vagt formulerat ”behov” 
måste åtgärdas, vilket gör det svårt både politiskt 
och psykologiskt att ändra sig när väl kostnader och 
nyttor är kända. 

De problem som kort antytts ovan är förmodli-
gen transportplaneringens enskilt största problem. 
Samma sjuka förekommer inom alla transportslag, 
och gäller både små och stora projekt. Samtidigt är 
lösningen egentligen så enkel och uppenbar: man 
måste systematiskt och kreativt leta efter många 
förbättringsförslag, betydligt fler än vad man har 
budget att genomföra. I denna fas kan man med 
fördel ta hjälp av allmänhet, debattörer och poli-
tiker, och utnyttja lokalkunskap för att hitta idéer 
om vad som kan förbättras. Sen bör man utreda 
dem på ett jämförbart sätt och gradvis sålla fram en 
tillräckligt lång kandidatlista med konkreta projekt 
där utformning, kostnader och effekter är kända. 
Det gäller bara att hantera mängden av uppslag 
systematiskt: avfärda det som är mindre lovande, 
sålla fram det mer lovande, och hålla ordning på vad 
som föreslagits och utretts förut. Man måste också 
undvika att processen blir personberoende: idéerna 
och utredningsresultaten måste sparas i en databas 

Hitta på så många 
bra förslag och 
förbättrings- 

idéer man kan.

BESLUT OM INFRASTRUKTURÅTGÄRDER BORDE GÅ TILL SÅ HÄR:

21 3
Utred förslagens 

kostnader och 
effekter.

Välj ut de bästa 
projekten givet den 

budget man har.
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eller liknande. Baserat på detta underlag kan man ha 
en informerad debatt och fatta välmotiverade beslut. 
Alla kommer naturligtvis inte vara överens om vad 
som ska prioriteras, men en sådan process har ändå 
tre positiva effekter. För det första sker debatt och 
beslut på mer saklig grund. För det andra blir pro-
jektutformningen effektivare om projektledaren vet 
att alltför dyra projekt sållas bort i ett senare skede. 
För det tredje ökar chansen att man hittar verkligt 
smarta projekt om man utreder många kandidater. 
Det vore särskilt värdefullt att systematiskt söka 
efter små och mellanstora åtgärder i mycket högre 
grad än idag, eftersom de ofta har en överlägsen 
kostnadseffektivitet. 

Varför uppstår problemen ovan11? Ett skäl är att 
det finns ett psykologiskt motstånd mot ”förgäves-
utredningar”. En utredning som leder till att en idé 
avfärdas kan kännas som slöseri och bortkastade 
resurser. Men i själva verket sparar även sådana 
utredningar pengar, eftersom de är nödvändiga för 

11 Utförligare kvantitativa och kvalitativa beskrivningar av problemet och hur det 
kan åtgärdas finns bland annat i Eliasson (2015), Eliasson, Börjesson, Odeck och 
Welde (2015), Eliasson och Lundberg (2012), Finanspolitiska rådet (2015), 
Johansson och Anund (2018), Welde, Eliasson, Odeck och Börjesson (2013).

” Det vore särskilt  
värdefullt att systematiskt  

söka efter små och mellanstora 
åtgärder i mycket högre grad  
än idag, eftersom de ofta har  

en överlägsen kostnads- 
effektivitet.
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2. PRIORITERA BÄTTRE OCH TYDLIGARE I 
KOLLEKTIVTRAFIKUTBUDET 

 
Kollektivtrafikens största utmaning nästa decenni-
um är att prioritera. De senaste 20 åren har 
kostnader, biljettpriser och skattebidrag nästan 
fördubblats. För att ha råd att förbättra kollektiv-
trafiken, och att trafikera de många nya investe-
ringarna, så måste prioriteringsmetoderna bli 
smartare och mer transparenta. 
 
Kollektivtrafikens stora fördel är att det går att 
förflytta stora mängder människor yt- och miljöeffek-
tivt. I en storstad där många människor vill resa på 
en liten yta måste därför kollektivtrafiken vara rygg-
raden i transportsystemet av både yt- och miljöskäl. 
Det är därför angeläget att göra kollektivtrafiken så 
attraktiv som möjligt. 

Kollektivtrafikens två största problem är svårig- 
heten att prioritera trafikeringen (linjedragningar 
och turtäthet) efter vad som ger mest samhällsnytta 
per krona, samt det ineffektiva biljettprissystemet. 
Dessa två spelar betydligt större roll för kollektiv- 
trafikens attraktivitet och effektivitet än någon 
enskild investering, och kommer bli allt viktigare  
att hantera framöver.

att sålla fram de idéer som skapar mest nytta per 
krona. Ett annat skäl är att planeringsprocesserna 
alltmer inriktats mot att identifiera ”behov” eller 
”brister”, snarare än konkreta förbättringsförslag. 
Detta skapar i sig ett förväntanstryck på att behovet 
eller bristen måste åtgärdas. Om det i ett senare ske-
de visar sig att alla föreslagna åtgärder har mycket 
låg kostnadseffektivitet är det svårt eller omöjligt 
att stoppa genomförandet. Att avsluta en plane-
ringsprocess av något som man själv definierat som 
ett ”behov” med svaret ”nej vi hittade ingen vettig 
lösning, det får vara som det är” är nästan omöjligt, 
både politiskt och psykologiskt. Ett tredje skäl är den 
vanliga förekomsten av principbeslut som fastslår 
att alla länkar i ett längre stråk ska uppfylla en viss 
standard, vad det än kostar och vilka nyttor det än 
ger. Att fastslå utformningsnormer och stråk som 
ska åtgärdas kan ofta vara ett klokt sätt att starta en 
planeringsprocess, innan man känner till alla detal-
jer. Men sedan måste man vara beredd att ändra 
och göra avsteg om det visar sig att kostnaderna blir 
högre eller nyttorna lägre för att uppfylla de normer 
och principer man slagit fast i början av processen. 
Ett slaviskt följande av olika typer av utformnings-
normer är ett av de vanligaste sätten att råka ut för 
kostnadsöverskridanden, eftersom många utform-
ningsnormer tagits fram med för lite fokus på vad det 
kostar att uppfylla dem. 
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Att det är så viktigt att prioritera i kollektiv- 
trafikeringen beror på flera saker: att kollektivtrafik 
är ett relativt dyrt transportslag, att produktions-
kostnaderna dessutom har ökat snabbt de senaste 
decennierna, att trafiken till hälften betalas med 
skattemedel, att beläggningsgraden varierar oerhört 
mycket och att en rad stora investeringar närmaste 
decenniet förutsätter kraftigt ökat trafikutbud som 
måste finansieras på något sätt. Jag ska kort illustrera 
dessa faktorer med några siffror.

På vissa sträckor och tider är beläggningen i 
kollektivtrafiken mycket hög och trängseln ett stort 
problem. Men medelbeläggningen i länet är bara 
omkring 30 procent, vilket ändå är högt jämfört 
med resten av landet. Det betyder att variationen i 
beläggning är oerhörd: samtidigt som vissa platser 
och tider är överbelastade finns det andra som är 
nästan tomma. Det senare är det dock betydligt 
färre som känner till. Men det ligger i sakens natur: 
om ett tåg eller en buss är tom finns där inga rese-
närer som observerar det. Medelresenären kommer 
därför att uppleva att trängseln i kollektivtrafiken i 
genomsnitt är hög, helt enkelt eftersom det är många 
resenärer där trängseln är hög och få där den är låg. 

Detta är ett problem eftersom kollektivtrafik är  
ett relativt dyrt transportslag när beläggningen blir 
låg. På de tider och platser där många reser så är  
kollektivtrafik inte bara yt- och miljöeffektivt utan 
också relativt kostnadseffektivt. Men vid låg belägg-
ning blir kostnaden och miljöbelastningen per  
personkilometer mycket hög. Till exempel är den 
totala driftkostnaden för en buss omkring 500 
kronor per mil12, vilket kan jämföras med den totala 
driftskostnaden för en vanlig personbil på ca 20–25 
kronor per mil. Det betyder att om det är färre än 
20–25 personer i bussen så lönar det sig rent eko-
nomiskt om passagerarna reste i varsin bil. Det är 
betydligt högre beläggning än genomsnittet i länet, 
som ligger på omkring 15 personer per buss13. Man 
skulle alltså i princip spara mycket pengar om all 
busstrafik ersattes av personbilar. Det går förstås 
inte, bland annat eftersom ytan inte skulle räcka 
överallt, men det illustrerar vidden av problemet. 

12 I genomsnitt är bussarnas driftskostnad 0,97 kr/sittplats-km (SLL Trafikförvaltningen, 2018a, s. 27).

13 Mer exakt så är snittbeläggningen i busstrafiken omkring 30 % och de flesta bussar har ca 50 platser.
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Lågbelagd trafik innebär också en miljöbelastning. 
Huvuddelen av busstrafiken drivs av biobränslen, 
men det är framför allt utbudet – inte efterfrågan 
– på biobränsle som begränsar användningen av 
biobränsle i Sverige. Det innebär lätt förenklat att 
om man sparar biobränsle i busstrafiken så kan det 
användas för att ersätta diesel någon annanstans i 
transportsektorn. För att bedöma klimatavtrycket av 
busstrafik kan man därför jämföra energiåtgången, 
och jämföra t.ex. med biltrafik. En buss i linjetrafik 
förbrukar omkring 4 liter diesel/mil och en personbil 
omkring 0,5 liter diesel/mil. Om samma drivmedel 
används i de två fordonen betyder det att det lönar 
sig energimässigt med busstrafik om en buss ersätter 
8 personbilar. Medelbeläggningen i en bil i Sverige 
är omkring 1,4 personer och i en buss 11 personer 
(Trafikanalys 2017). Miljömässigt skulle det därför 
gå ungefär på ett ut om landets busstrafik ersat-
tes av personbilstrafik. Det är alltså i genomsnitt: 
återigen är poängen att beläggningsgraden varierar 
oerhört mycket, och att det är viktigt att prioritera 
vid utformningen av trafikering, även av miljöskäl. 
Variationen i beläggning är lika stor för spårbunden 
kollektivtrafik. Även där är medelbeläggningen bara 

14 Valet av period beror på att det inte finns data före 1999 eller efter 2017 (än). 

15 Jag använder i rapporten ”SL” som samlingsbegrepp för länets kollektivtrafik, precis som regionen själv gör. Strängt taget är SL bara ett varumärke samt ett 
landstingsägt aktiebolag som äger vissa tillgångar. Ett mer korrekt begrepp är egentligen ”Trafikförvaltningen”, eftersom regionens trafikförvaltning är den 
regionala s.k. kollektivtrafikmyndigheten, dvs. den myndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Men av läsbarhetsskäl använder jag ändå ”SL” som 
beteckning här. 

omkring 30 procent, samtidigt som fordonen är helt 
överbelastade på vissa sträckor och tider. 

Kostnaderna har dessutom ökat snabbt under 
lång tid. Mellan 1999 och 201714 har antalet påsti-
gande i kollektivtrafiken ökat med drygt 30 pro-
cent, och utbudet av kollektivtrafik definierat som 
sittplatskilometer ökat ungefär lika mycket. Under 
samma period har den totala driftskostnaden för 
kollektivtrafiken ökat med 130 procent i fasta priser, 
alltså mer än en fördubbling. Produktionskostnaden 
per sittplatskilometer har alltså ökat med drygt 
70 procent. Det är mer än dubbelt så mycket som 
regionens ekonomiska tillväxt per capita. Ökade 
lönekostnader kan bara förklara en bråkdel av kost-
nadsökningen. Kostnadsökningen har täckts dels 
genom att biljettpriserna nästan fördubblats (+87 
procent i fasta priser), dels genom att skattebidra-
get till SL15 också nästan fördubblats (kostnaderna 
för kollektivtrafiken subventioneras till ungefär 
hälften av skattemedel). Samma trend med kraftigt 
ökade produktionskostnader syns i hela landet. Det 
är oklart vad det beror på även om det finns flera 
hypoteser, bland annat särkrav och detaljstyrning. 
Forskningsstudier har dock visat att upphandling i 
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Figur 2.  
Driftskostnad för 
olika transportslag. 
Bilkostnaden är 
inklusive fordons- 
avskrivningskostnad. 
Kollektivtrafik- 
kostnaderna är 
exklusive investe-
rings- 
kostnader för 
infrastruktur  
och spårfordon.
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”Kollektivtrafikens två  
största problem är svårig-
heten att prioritera trafike-
ringen (linjedragningar och 
turtäthet) efter vad som ger 

mest samhällsnytta per 
krona, samt det ineffektiva 

biljettprissystemet.”
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konkurrens minskar produktionskostnaderna, och 
att kostnaderna ökat mer i storstäderna än i övriga 
landet. Ingen effekt av så kallade incitamentsavtal 
har kunnat påvisas16. Detta understryker ytterligare 
att det är nödvändigt att prioritera den trafik som 
skapar mest samhällsnytta per krona. 

Problemet med de ökande kostnaderna kommer 
förvärras av ytterligare en faktor, nämligen de stora 
planerade investeringarna det närmaste decenniet, 
bland annat de nya tunnelbanorna till Nacka, 
Barkarby, Älvsjö och Solna, Spårväg Syd och ned-
grävningen av Roslagsbanan. De kommer ge  
välbehövliga kapacitetsökningar – förutsatt att regi-
onen har resurser för att faktiskt använda den nya 
infrastrukturkapaciteten, dvs. köra så mycket trafik 
som avsett. De investeringar som färdigställs det 
närmaste decenniet förutsätter en väsentligt utökad 
trafikering jämfört med idag. Visserligen kommer 
såväl biljettintäkter som skatteunderlag öka med 
ökande befolkning, men trafikeringsökningen är 
större än så. Detta kommer göra behovet av  
prioriteringar ännu större.

I stort sett över hela länet finns önskemål om ökat 
kollektivtrafikutbud. Minskningar av utbudet har 
ofta visat sig ha ett högt politiskt pris. Samtidigt är 
det i längden knappast hållbart att öka trafikutbudet 
samtidigt som produktionskostnaderna ökar i denna 
takt. Alltså måste man prioritera bland idéer och 
önskemål.  

Processen och metoderna för att prioritera trafi-
keringen behöver därför dels utvecklas, dels bli mer 
transparenta. En indikation på att trafikeringen kan 
effektiviseras är som sagt att en stor del av kollektiv-
trafiken har mycket låg beläggning samtidigt som 
utbudet är tämligen frikostigt, i synnerhet i länets 
mer perifera delar och utanför rusningstid. Förutom 
att effektiviseringen i sig är viktig så vore det en stor 
vinst om kollektivtrafikens prioriteringsmotiv gjordes 
mer transparenta. Om nyttokostnadskalkyler för  
olika trafikeringsupplägg upprättades och tillgänglig- 
gjordes skulle det till exempel bli betydligt lättare 
att diskutera om turtätheterna på olika linjer är 
”lagom”. Sådana underlag vore inte bara till nytta 
för regionens eget beslutsfattande, utan skulle också 
förbättra den allmänna debatten och skapa större 

16 Vigren  (2016).

acceptans för och medvetenhet om de prioriteringar 
som måste göras. Att upprätta sådana kalkyler bety-
der förstås inte att man måste följa dem slaviskt, men 
utan dem är man hänvisad till tumregler, magkänsla 
och vem-skriker-högst-argument. Debatter brukar 
bli mer strukturerade och konstruktiva när det finns 
objektiva kriterier att utgå ifrån. En förebild är 
Trafikverket, som det senaste decenniet har gjort en 
väsentlig ambitionshöjning för att tillgängliggöra och 
förklara de samhällsekonomiska beslutsunderlag som 
man använder för att prioritera mellan investeringar.

  

3. VÄRNA DET PRIMÄRA VÄGNÄTET

Vägtrafiken kommer fortsätta att spela en viktig 
roll för länets tillgänglighet. Därför måste det 
primära vägnätets framkomlighet värnas, dels 
genom att trafiken inte får växa okontrollerat, dels 
genom att värna vägnätets kapacitet. Förtätning 
och bostadsbyggande är viktigt, men det får inte 
ske på bekostnad av det primära vägnätets 
framkomlighet.

När man analyserar vägtrafik så måste man hålla 
två tankar i huvudet. Den ena är att bilen i många 
sammanhang är ett mycket effektivt färdmedel – 
snabbt, bekvämt och relativt billigt – och därför 
skapar hög tillgänglighet för många människor. Den 
andra är att biltrafik har stora externa effekter så 
som utsläpp, olyckor, barriärer och buller, tar ganska 
mycket yta i anspråk och kan kväva sig själv genom 
att trängseln leder till långa och osäkra restider. En 
av trafikplaneringens viktigaste uppgifter är därför 
att avväga biltrafikens för- och nackdelar. 

Grundprincipen är att sätta ett pris på bilresande 
som återspeglar dess externa effekter, alltså sådant 
som drabbar andra än resenären själv. På så sätt kan 
varje resenär själv avgöra om nyttan av bilresan är 
högre än de samlade ”kostnaderna”, inklusive onyt-
torna ovan. Den avvägningen kan ingen annan än 
resenären själv göra; det är knappast någon utomstå-
ende som kan bedöma vilka resor som är ”onödiga” 
respektive ”nödvändiga”. I Sverige har vi kommit 
ganska långt med att prissätta biltrafikens externa 
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effekter genom bränsleskatter, trängselskatter och 
parkeringsavgifter. Det är därför inte självklart att 
det i varje läge är motiverat att minska biltrafiken 
ytterligare. 

Man ska också komma ihåg att det är stor skillnad 
på innerstaden samt dess närmaste omnejd och övri-
ga länet. I innerstaden är det ont om plats, många 
människor i rörelse och stor efterfrågan på ytor för 
många syften förutom trafik: hus, torg, aktiviteter, 
handel, kaféer, konst, parker och gatuträd. Det gör 
att biltrafikens nackdelar blir mer påtagliga där. 
I resten av länet är situationen och förutsätt-
ningarna annorlunda. Trängseln är ett 
mycket mindre problem, det finns 
mer ytor att använda, och rese-
avstånden är längre. Det gör 
att bilens fördelar är större 
och dess nackdelar mindre 
än i innerstaden. Lösningar 
och avvägningar som är 
rimliga i innerstaden är 
inte självklart rimliga eller 
lämpliga i resten av länet. 
Denna distinktion kanske 
framstår som självklar, men 
i alltför många debatter om 
trafik- och stadsplanering talar 
folk förbi varandra eftersom den 
ena parten talar om innerstaden och 
den andra parten om ytterstaden eller 
länets utkanter. 

Av ovanstående följer två slutsatser, som delvis 
kan verka stå i motsättning till varandra. Å ena 
sidan kommer det faktum att allt fler människor 
ska vistas och röra sig på en begränsad yta göra att 
biltrafiken inte kan öka särskilt mycket i länets cen-
trala delar. Eftersom befolkningen ökar måste därför 
bilresandet per länsinvånare minska i länets centrala 
delar. Att regioncentrumtrafiken kommer öka totalt 
sett är mycket troligt, men den ökningen måste ske 
långsammare än proportionellt mot befolknings- 
ökningen. Å andra sidan kommer vägtrafiken 

17 Det primära vägnätet är det nätverk av huvudvägar med relativt hög kapacitet och relativt höga hastigheter som binder ihop hela länet: Europavägarna, 
länsvägarna och de större kommunala vägarna. De flesta av de kommunala ”vägarna” är i själva verket juridiskt sett ”gator”, men jag håller mig här till normalt 
vardagligt språkbruk och kallar dem ”vägar”. 

fortsatt spela en mycket viktig roll för länets till-
gänglighet, i synnerhet i länets yttre delar men även 
centralt. För att länets yttre delar ska vara attraktiva 
för människor och företag, vilket är viktigt för hela 
länets arbets- och bostadsmarknad, så måste vägtra-
fiken fungera även i och genom länets centrala delar. 
Men även i regionens inre delar kommer vägtrafiken 
spela en fortsatt viktig roll – dels för yrkestrafiken, 
dels för de personresor där start- eller målpunkt är 
svåra att nå med andra färdmedel.

En central strategi för länets transportsystem mås-
te därför vara att värna det primära vägnätets 

kapacitet och funktion17. Av flera skäl 
kommer vägkapaciteten knappast 

kunna ökas genom stora ny- 
investeringar. Det gör att det 

blir än viktigare att slå vakt 
om vägnätets befintliga 
kapacitet och funktion. Det 
finns två hot mot det pri-
mära vägnätets funktion, 
och de behöver hanteras 
på olika sätt:

1. Det första hotet är att 
vägtrafiken växer så mycket 

att den kväver sig själv. De 
senaste två decennierna har 

trafiken över regioncentrum- 
snittet vuxit ungefär proportionellt 

mot antalet invånare i länet; innan dess 
växte trafiken ännu snabbare. I längden riskerar det 
att omintetgöra vägtrafikens fördelar, eftersom det 
kommer vara omöjligt och/eller orimligt dyrt att 
skapa ny kapacitet som motsvarar trafikökningen. 
Bilresandet per länsinvånare måste alltså minska, 
i synnerhet i rusning och i de centrala områdena. 
Bättre alternativa färdmedel och en bebyggelse- 
planering som möjliggör korta avstånd hjälper i viss 
utsträckning, men det enda verkligt effektiva sättet 
att åstadkomma det på är prissättning av biltrafik, 
som trängselskatter och parkeringsavgifter. Det 
gäller bara att prisinstrumenten utformas effek-

”En central strategi  
för länets transport- 
system måste därför  
vara att värna det  
primära vägnätets  

kapacitet och  
funktion.
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tivt – det är ingen mening med att fördyra biltrafik 
överallt och alltid, då minskar effekten på de platser 
och tider där man verkligen behöver minska trafi-
ken. Prisinstrument ska utformas med precision, och 
träffa de platser och tider där efterfrågan överskrider 
utbudet. 

Att hålla ned vägtrafikvolymerna så att inte väg-
trafiken kväver sig själv är alltså ett sätt att bevara 
dess förmåga att skapa tillgänglighet och därige-
nom samhällsnyttor. Att minska vägtrafik är dock 
inte ett mål i sig. Att minska vägkapaciteten för att 
därigenom minska vägtrafiken och därmed skapa 
bättre framkomlighet är en bakvänd logik. Minskad 
vägkapacitet skapar i normalfallet18 mer trängsel 
och därmed längre och osäkrare restider. Därmed 
sjunker också tillgängligheten, vilket innebär mins-
kade samhällsnyttor. Denna samhällsförlust får 
sedan vägas mot att trafikminskningar kan ge andra 
samhällsvinster som till exempel minskade utsläpp 
och olyckor. Denna avvägning måste göras speci-
fikt för varje plats, eftersom effekterna på trängsel 
och trafikvolym är olika på olika platser och för 
olika åtgärder. Detta är egentligen självklart, men 
man möter inte sällan lite slarviga resonemang där 
varje minskning av vägkapaciteten är bra, och varje 
ökning är dålig.  

 2. Det andra hotet mot det primära vägnätets 
funktion är att regionens förtätning och en allt större 
stadsmässighet i många områden ofta leder till önske-
mål om att försämra det primära vägnätets funktion 
genom lägre kapacitet och lägre hastigheter. Det finns 
gott om idéer om att omvandla områdena omedelbart 
intill viktiga trafikleder till stadsbebyggelse, där trafik-
leden omvandlas till en stadsgata med trafiksignaler, 
plankorsningar, övergångsställen och låga hastigheter. 
Förtätning och stadsmässighet är i sig angeläget och 
bra på många sätt, men här finns en oundviklig kon-
flikt mellan de lokala stadsmiljöintressena och det 
regionövergripande intresset av hög tillgänglighet. Ett 
av regionens mest strategiska bekymmer är att inner-
staden och dess allra närmaste omnejd är så mycket 
mer attraktiv än områden som ligger lite längre ut. 

18 Förutsatt alltså att trafikvolymerna är högre än kapaciteten, annars uppstår ju ingen trängsel, och då är det förstås inget problem. Det finns dock enstaka fall där 
man kan minska den totala trängseln genom att stänga vissa länkar som orsakar mer skada än nytta. Fenomenet kallas Braess’ paradox, och finns beskrivet i Eriksson 
och Eliasson (2019). 

Det skapar bland annat överhettning på bostads- och 
kontorsmarknaden. Just nu byggs en ny ”årsring” i 
staden – stora bebyggelseprojekt i en cirkel Solna-
Alvik-Årstafältet-Slakthusområdet-Nacka. Om ett 
par decennier kommer stadens täta kärna sträcka sig 
ytterligare några kilometer längre ut. Nästa årsring, 
som kan påbörjas om ett par–tre decennier, kommer 
att hamna ytterligare ett steg längre ut. Samtidigt 
som detta pågår får man inte försämra länets yttre 
delars attraktivitet. Både för dem, och för de nya 
årsringarna, kommer vägtrafiken ha en viktig funk-
tion, och därför måste det primära vägnätet fortsätta 
att fungera. Annars minskar tillgängligheten i de 
nya årsringarna, och framför allt längre ut, vilket 
riskerar att leda till ytterligare överhettning i inner-
staden och att de planerade nya årsringarna inte blir 
tillräckligt attraktiva. 

Det gäller därför att lyckas göra denna bebyggelse-
förtätning utan att det primära vägnätets funktion 
försämras. Haken är att det i varje enskilt projekt 
blir både lättare och trevligare om man får göra om 
”sin” trafikled till en mysig kvartersgata. I denna 
konflikt mellan gatornas ”färdas”-funktion och deras 
”vistas”-kvaliteter väger ofta ”färdas” betydligt 
lättare inom det enskilda projektet. Därför behövs 
övergripande riktlinjer om det primära vägnätets 
framkomlighet, så att avvägningsfrågan lyfts upp på 
en övergripande nivå. 

Stadsmässighet och täthet är självklart efter-
strävansvärt. Men det kan inte vara så överallt, på 
samma sätt som det inte är det överallt i innerstaden. 
En storstadsregion behöver också plats för de fula 
men nödvändiga funktionerna, älskade av ingen 
men nödvändiga: trafikleder, etableringsytor för 
drift, snö- och avfallsupplag, dagvattenhanterings-
ytor, reningsverk, bussterminaler, fordonsdepåer 
osv. Planeringen måste lösa sådana funktioner redan 
på ett övergripande plan, så att man inte bygger in 
olösliga konflikter i de enskilda projekten. Därför 
bör man göra en noggrann och ansvarsfull analys av 
planer där bostadsbebyggelse läggs väldigt tätt intill 
stora leder av vitalt regionalt intresse. 
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Vidare är det viktigt att understryka att kollektiv-
trafik, gång och cykel förstås måste vara ryggraden 
i transportsystemet i en tät stadsregion. Bebyggelse 
och transportsystem måste planeras på mikro- och 
makronivå så att yteffektiva färdmedel blir självklart 
attraktiva alternativ som tar hand om huvuddelen av 
transportbehoven i de nya stadsområdena. Men med 
detta sagt så kommer även vägtrafiken att spela en 
viktig roll i regionen som helhet – särskilt längre ut, 
utanför den årsring av stadskvartersbebyggelse som 
nu påbörjats – och då måste även vägtrafiken kunna 
ta sig genom den större stadskärna som kommer 
växa fram de närmaste decennierna.

4. PEKA UT PRIMÄRA NÄT I INNERSTADEN FÖR 
BUSS-, CYKEL- RESPEKTIVE BILTRAFIK 

I innerstaden måste många funktioner och trafik-
slag rymmas, och allt får inte plats på varje gata. 
Därför behöver man bestämma vad olika gators 
huvudfunktioner ska vara. Buss-, cykel- och 
biltrafik bör ha utpekade primära nät, som bara 
delvis kan överlappa för att det ska fungera väl. 

I gaturummet konkurrerar många funktioner om 
utrymmet. Men eftersom gatubredden är begränsad 
så kan alla funktioner inte rymmas på varje gata. 
Ser man till en enskild gata så är det nästan alltid 
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trevligast att göra om den till ett mysigt, stadsmässigt 
stråk med handel, gående, sittplatser och träd. Men 
om man gör så med varje gata så försämrar man sta-
dens sammanlagda funktion. Förutom ytor för vistel-
se, promenader och handel så behövs ytor för trafik 
och tekniska funktioner som lastning och snöupplag. 
Om man försöker få plats med alla funktioner på 
varje gata tenderar det att bli ett ineffektivt gytter 
som inte fungerar särskilt bra för någonting. Det 
betyder att man behöver planera vad olika gators 
huvudfunktioner ska vara på en övergripande nivå. 

Ingenstans är konflikterna mellan de många funk-
tioner som ska rymmas i gaturummet så tydliga som 
i innerstaden. Ändå saknas en övergripande plan 
för vad olika gators huvudfunktioner ska vara. Det 
leder till otaliga låsningar och konflikter till exempel 
när fastigheter ska byggas om, busslinjer dras eller 
cykelbanor byggas. Som ett konkret exempel kan 
man tänka på Odengatan mellan Odenplan och 
Valhallavägen. Där samsas bilar, bussar, cyklar, 
parkerade bilar, lastplatser, träd, kiosker och gående 
på en ganska smal yta, och inget fungerar särskilt 
bra. Några av dessa funktioner skulle behöva flyttas 
till angränsande gator eller parallella stråk, där de i 
gengäld kan få desto mer utrymme. De oundvikliga 
målkonflikterna kan inte lösas genom att betrakta 
gatorna en och en i taget, utan behöver lyftas till en 
högre geografisk och strategisk nivå.

En viktig del av detta är att peka ut primära nät 
för buss-, bil- och cykeltrafiken. I viss mån kan dessa 
nät överlappa, men de flesta innerstadsgator är för 
smala för att skapa hygglig framkomlighet för alla 
tre transportslagen. 

Stombusslinjerna skulle behöva ett nät av gator 
med prioriterade signaler och körfält, och håll-
platser utformade så att hållplatsstoppen tar så lite 
tid som möjligt. Stombussarna fraktar överlägset 
mest människor och bör därför ha högst prioritet. 
Stombussnätet måste förstås knyta ihop de viktigaste 
mål- och knutpunkterna så att det blir korta gång-
avstånd till och från hållplatserna. Det betyder att 
på de gator som har flest målpunkter, till exempel 
affärsgator som Hamngatan och Kungsgatan, ska 
stombussarnas framkomlighet vara högst prioriterad 

19 Det finns redan ett primärt vägnät definierat, men det skiljer inte på om det avser prioritet för busstrafik eller annan vägtrafik (en vanlig konflikt), och eftersom det 
dessutom innehåller lite för många länkar så används det knappast för att prioritera i praktiken. 

medan övriga funktioner och transportslag får rym-
mas i mån av plats. 

Det vore angeläget att även definiera ett primärt 
vägnät för biltrafiken i innerstaden19, där genom- 
gående trafik är prioriterad. I motsats till buss- 
nätet måste inte detta nät anknyta direkt till viktiga 
målpunkter; dess funktion bör framför allt vara att 
samla upp trafik som ska ut ur eller genom staden. 
Om man tydligare definierar vilket gatunät som 
ska fungera som ett stomnät för vägtrafiken så blir 
det lättare att minska vägtrafikens utrymmen och 
prioritering på övriga gator, till förmån för andra 
funktioner – lastning, vistelse, handel, parkering 
osv. Ett specifikt exempel är bristen på östvästliga 
förbindelser förbi city. Efter att även Fredsgatan 
och Klarabergsgatan stängts för biltrafik så finns 
egentligen inga bra östvästliga förbindelser söder om 
Odengatan (som inte heller fungerar särskilt bra), 
utan bara konfliktfyllda tillfällighetslösningar som 
Mäster Samuelsgatan, Tegnérgatan och (värst av 
allt) Klaratunnelns förbindelse via Norrlandsgatan. 
Bilköerna som bildas är inte bara ett problem i sig, 
utan försämrar också för gående, bussar, cyklar 
och stadsliv. Det vore bättre att bestämma sig för 
att någon eller par av dessa förbindelser ska ha god 
framkomlighet, för att sedan kunna fördela ytor till 
gående, cyklister och bussar på de övriga. Bilköerna 
kommer förstås inte försvinna, men genom en mer 
genomtänkt funktionsuppdelning behöver åtminsto-
ne inte allt vara i vägen för allt.

”Bilköerna kommer inte 
försvinna, men genom  

en mer genomtänkt  
funktionsuppdelning  
behöver inte allt vara  

i vägen för allt.
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Slutligen behövs ett primärt cykelnät. Det är ofta 
svårt att skapa bra cykelinfrastruktur på gator som 
Odengatan och Sveavägen, dels för att det är ont 
om plats, dels för att det är mycket dyrt att omskapa 
gaturummen i den omfattning som skulle behövas 
– uppskattningsvis över 100 miljoner kronor per kilo-
meter. Ett kostnadseffektivt alternativ kan då vara att 
skapa cykelstråk på parallellgator. Det är inte alltid 
möjligt, eftersom det inte alltid finns någon lämplig 
parallell gata. Men där det går kan man med jäm-
förelsevis låga kostnader skapa mycket goda cykel-
förutsättningar, i och med att cyklarna där kan ges 
prioritet över alla andra funktioner och trafikslag. 
Det räcker med förhållandevis enkla åtgärder som 
vägvisning, vägmarkeringar, smärre korsningsom-
byggnader och ändrade trafikregleringar. Ett exem-
pel på trafikreglering är den så kallade cykelgatan 
som ger cyklister företräde i gaturummet. Eftersom 
åtgärderna är relativt enkla och billiga så kan de 
genomföras snabbt, och pengarna räcker till fler 
åtgärder. Det är inte alltid som det finns en lämplig 
parallellgata, men till exempel är Surbrunnsgatan 
ett möjligt parallellstråk till Odengatans värsta del 
(Odenplan-Valhallavägen), och Luntmakargatan ett 
möjligt parallellstråk till Sveavägens värsta del söder 
om Odengatan.

Poängen är alltså att dessa primära nät måste 
definieras samtidigt, och samtidigt måste övriga 
funktioner som parkering, lastning, vistelse och 
tekniska ytor fördelas på andra gator. Bara på så sätt 
kan de oundvikliga konflikterna lösas så effektivt 
som möjligt. 

5. LÅT INTE BRA PROJEKT FALLA MELLAN 
FINANSIERINGSSTOLARNA 
Att ansvaret för infrastruktur och kollektivtrafik  
är uppdelat mellan staten, kommunerna och 
landstinget gör att vissa bra projekt faller mellan 
stolarna. Det bör lösas genom länsplane- 
finansiering och att kommunerna i högre grad 
medfinansierar projekt i andra kommuner. 

Ansvaret för länets transportsystem är uppdelat 
mellan staten, som har hand om de nationella väg- 
och järnvägsnäten, regionen, som har ansvar för 
driften av kollektivtrafiken och tunnelbane- och 
lokalbanespår, samt kommunerna, som har hand 
om de kommunala gatorna. De kommunala gatorna 
är betydligt fler än de statliga vägarna även om tra-
fikvolymerna generellt sett är lägre. Stockholm skil-
jer sig från resten av landet genom att ett antal starkt 
trafikerade leder är kommunala och inte statliga, 
som till exempel Nynäsvägen, Drottningholmsvägen 
och Bergslagsvägen. 

Det finns flera fördelar med dagens ansvarsfördel- 
ning, men också flera nackdelar. En av de värsta 
nackdelarna är att kommuner av naturliga skäl sällan 
är tillräckligt villiga att göra dyrbara åtgärder som 
huvudsakligen gynnar andra kommuners invånare. 
Ett tydligt exempel är förbättringar för bussar från 
kranskommunerna till Stockholms stad. Bussar från 
till exempel Ekerö, Nacka, Tyresö och Värmdö färdas 
på gator som sköts och finansieras av Stockholms 
stad. När Stockholm lägger pengar på att förbättra 
för bussarna genom till exempel signalprioritering, 
busskörfält och ökad kapacitet så hamnar nyttorna 
av detta framför allt i andra kommuner. Även om 
Stockholms stad visserligen lägger en hel del resurser 
på sådana åtgärder så är det uppenbart att incitamen-
ten för kommunen att prioritera detta är lägre än om 
nyttorna hamnat i den egna kommunen. Liknande 
exempel finns överallt där busstrafik går tvärs över 
kommungränser. Det gör att det investeras mindre i 
förbättringar för busstrafiken än vad det borde göra. 
Samma problem finns för cykel- och biltrafikinveste-
ringar: förbättringar i en kommuns vägnät som främst 
gynnar en annan kommuns invånare prioriteras inte 
så högt som de borde.
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Det finns två utvägar ur detta dilemma, och bägge 
borde användas mer än idag. För det första borde 
denna typ av förbättringar i högre grad finansieras av 
medel från stat och region, det vill säga nationell plan, 
länsplan och regionens20 investeringsplan. För det 
andra borde kommunerna i högre utsträck-
ning än idag finansiera åtgärder i andra 
kommuners gatunät, i de fall där 
nyttorna tillfaller den egna kom-
munens invånare. Det är oklart 
om det största hindret för detta 
är kommunernas vilja eller 
det juridiska läget. Det kan 
nämligen anses strida mot 
kommunallagen att en kom-
mun investerar i en annan 

20 När det gäller busstrafik, alltså, eftersom regionen har ansvar för kollektivtrafiken. 

kommuns gatunät. Tunnelbaneöverenskommelserna 
har dock klargjort att det är juridiskt tillåtet för 
kommuner att investera i spårinfrastruktur i andra 
kommuner. Rimligen borde därför kommunal-
lagen tillåta liknande avtal för gatuinfrastruktur. 

Om det trots allt skulle krävas ändringar i 
kommunallagen för att tillåta sådana 

överenskommelser är det en uppgift 
för regering och riksdag. Frågan 

kommer antagligen först att 
aktualiseras när några kom-
muner för fram ett specifikt 
fall för avgörande.

”Kommunerna borde i  
högre utsträckning än idag 
finansiera åtgärder i andra 

kommuners gatunät, i de fall 
där nyttorna tillfaller  

den egna kommunens 
invånare.”
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6. FÖRTÄTA I REGIONENS CENTRALA DELAR

Huvuddelen av regionens befolknings- och 
näringslivstillväxt bör ske centralt. Det är bra för 
transportsystemet, miljön, tillgängligheten och 
produktiviteten. 

Allt talar för att befolkningen och verksamheterna i 
länet kommer fortsätta att öka snabbt. Flera skäl talar 
för att så mycket som möjligt av denna ökning bör ges 
möjlighet att lokalisera sig centralt. Det gör det lättare 
att skapa yteffektiv trafikförsörjning, dels eftersom 
underlaget för kollektivtrafik ökar, dels eftersom 
gång och cykel är mest attraktivt på korta avstånd. 
Det är bra ur klimatsynvinkel, eftersom bilresandet 
per person är lägre i centrala områden. Jämfört med 
perifera lokaliseringar medför det inte lika mycket 
behov av nya infrastrukturinvesteringar. Slutligen ten-
derar hög närhet att ge högre agglomerationseffekter. 
Eftersom dessa positiva effekter i hög grad är externa, 
dvs. fördelarna tillfaller hela samhället och inte bara 
individen själv, så betyder det att helt fri lokalisering 
av ny bebyggelse inte ger ett effektivt utfall. I stället 
bör samhället i viss utsträckning uppmuntra central 
lokalisering i bebyggelseplaneringen. 

Dessutom ligger detta i linje med vad många 
själva vill. Man behöver ju inte tvinga folk att bo i 
eller nära innerstaden – det är redan fler som vill 
det än vad som får plats, vilket syns på bostads- och 
lokalpriserna. Det är alltså så lyckligt att det som är 
miljömässigt och ekonomiskt effektivt sammanfaller 
med många människors egna önskemål. Det enda 

som behövs är att fortsätta bygga attraktiva miljöer 
centralt. 
I nuläget faller dock tillgängligheten snabbt med 
avståndet till city. Det är det främsta skälet till 
överhettningen på bostads- och lokalmarknaden i 
centrala lägen, samtidigt som det ofta är svårt att 
få lönsamhet i att bygga bostäder eller lokaler lite 
längre ut. Det är därför särskilt angeläget att öka 
tillgängligheten i områden där det är möjligt att öka 
tätheten men där det nu inte riktigt är lönsamt att 
bygga. I innerstaden är det inget problem, där är 
redan tillgängligheten så hög. I regionens perifera 
delar är det i stort sett omöjligt att öka tillgänglig-
heten så mycket att de utgör ett seriöst alternativ till 
innerstaden. Men i områdena strax utanför inner- 
staden så kan det vara möjligt att med relativt 
begränsade investeringar göra det väsentligt mer 
attraktivt att bygga.

I regionkärnan finns inte många större oexploa- 
terade områden kvar, efter att Årstafältet, Slakthus-
området och ytterligare några områden byggts 
färdigt om ett drygt decennium. Huvuddelen av 
tillkommande bebyggelse måste därför ske genom 
förtätning eller måttligt stora exploateringsprojekt. 
Det finns dock vissa områden vars attraktivitet skulle 
kunna öka med måttliga åtgärder, som till exempel 
Östberga. Ytterligare ett steg längre ut finns det 
sedan ganska gott om plats för staden att växa, i 
ett band ungefär på avståndet östra Nacka–Farsta–
Skärholmen söderut och Kista–Helenelund norrut.

” Det är så lyckligt att det som är miljömässigt och  
ekonomiskt effektivt sammanfaller med många  

människors egna önskemål. Det enda som behövs  
är att fortsätta bygga attraktiva miljöer centralt. 
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I Farsta finns det plats för ytterligare stadsbebyggelse.
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 9 åtgärder

1. GÖR KOLLEKTIVTRAFIKTAXAN SMARTARE 

Smartare kollektivtrafiktaxa skulle göra att kollektivtrafikens kapacitet och resurser utnytt-
jades effektivare. Kostnaderna för kollektivtrafikresor är till hälften subventionerade med 
skattemedel, men subventionsgraden varierar kraftigt: i länets yttre delar är kollektivtrafik-
resor subventionerade ungefär tio gånger så mycket som i de inre delarna, vilket tenderar att 
glesa ut bebyggelsen. En smartare kollektivtrafiktaxa skulle inte ha negativa fördelnings- 
effekter. 

Det finns tre goda skäl för att subventionera kollektiv- 
trafik: höga fasta kostnader, skalfördelar och att 
biltrafik (ibland) är underprissatt. Däremot finns det 
inga särskilda skäl att alla kollektivresor ska kosta 
lika mycket oberoende av tidpunkt, plats och längd, 
eller att en enstaka resa ska vara gratis för frekventa 
resenärer med månadskort medan den är relativt dyr 
för sällan-resenärer utan månadskort. Dessa egen- 
heter med dagens kollektivtrafiktaxa är egentligen 
lite märkliga, och gör att kollektivtrafikresurserna 
inte används så effektivt som möjligt. Taxan borde 
därför reformeras på två sätt: den borde differen- 
tieras efter hur mycket trängsel det är i systemet och 
hur mycket resan kostar att producera. Enhetstaxan 
och månadskortet är visserligen populära, men  
systemet är också problematiskt på en rad sätt. 

21 Subventionsgraden kan definieras på olika sätt beroende på vilka av Trafikförvaltningens kostnader och intäkter som tas med i beräkningen. Här definieras 
subventionsgraden som differensen mellan resans produktionskostnad och biljettpriset, dividerat med produktionskostnaden. 

22 Börjesson, Eliasson och Rubensson (2018).

Subventionerna motiveras ibland med fördel-
ningspolitiska argument, men kollektivtrafiksubven-
tioner är inte någon träffsäker fördelningspolitik i 
Stockholm. I stort sett alla inkomstgrupper erhåller 
nämligen lika mycket subventioner per person, med 
undantag för de allra högsta inkomsterna som får 
något mindre. Inte heller är fördelningseffekter 
något bra argument mot mer differentierad prissätt-
ning. Ett prissystem som till exempel var proportio-
nellt mot resans längd, eller där man betalade för 
varje enskild resa, skulle inte förändra subventioner-
nas fördelningsprofil över olika inkomstgrupper. 

I genomsnitt är priset för Stockholms kollektiv-
trafikresor subventionerade21 till 44 procent, men 
det varierar oerhört mycket i länet22. 34 procent av 
kollektivtrafikresorna är inte subventionerade alls 
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utan genererar ett överskott åt SL, och det handlar 
framför allt om resor i regionens centrala delar. 
16 procent av resorna är å andra sidan subventio-
nerade över 70 procent, och det handlar framför 
allt om resor i regionens perifera delar. Invånare 
i Stockholm, Solna och Sundbyberg får i genom-
snitt sina kollektivresor subventionerade med 6 
kronor per resa, medan invånarna i länets periferi 
(Nykvarn, Sigtuna, Nynäshamn, Värmdö, Vaxholm, 
Östertälje, Österåker, Norrtälje, Vallentuna) i 
genomsnitt får 58 kronor per resa i subvention. 
Invånarna i länets centrala delar subventionerar 
alltså i hög grad resandet för invånarna i de perifera 
delarna via landstingsskatten. Ändå är det i region-
centrum som det är viktigast att försöka locka över 
bilister till kollektivtrafiken, eftersom trängsel- och 
luftproblemen är störst där. Men kollektivtrafik-
subventionen fungerar alltså tvärtom. Den höga 
subventionsgraden i periferin bidrar också till länets 
utglesning, eftersom människors resande i praktiken 
subventioneras mer ju glesare de bor. Som påpekats 
ovan så borde det vara en övergripande regional 
strategi att uppmuntra central lokalisering, av 
miljö-, trafik-, ekonomi- och produktivitetsskäl. Men 
kollektivtrafiksubventionerna drar i stället åt motsatt 
håll. Dessutom kanske man kan anse att dessa stora 
skillnader är orättvisa, att invånare i en kommun ska 
subventionera invånare i en annan. Men vad som är 
”rättvist” är svårare att definiera, och vad man anser 
beror förmodligen delvis på var man själv bor. 

Ett annat problem med med dagens taxa är att det 
inte kostar mindre att resa när det är gott om plats i 
fordonen. Trängsel i kollektivtrafiken är en externa-
litet, det vill säga en onytta som man orsakar andra, 
på precis samma sätt som vägträngsel. Högre taxa 
när det är trångt, och tvärtom, borde vara lika själv-
klart som trängselskatter i vägtrafiken. Precis som i 
vägtrafiken finns det vissa resenärer i rusning som 
skulle kunna ändra restidpunkt om taxan var lägre 
utanför rusningstid. Därmed skulle det bli mer plats 
för övriga resenärer och trafikens tidhållning skulle 

förbättras. Detta eftersom överbelastning är ett av 
de främsta skälen till förseningar och att fordonen 
hamnar i ”kolonner”. Med detta skulle behovet av 
dyra kapacitetsförstärkningar minska. 

Det tredje problemet är månadskortets funktions-
sätt. I de flesta branscher försöker man locka sällan-
konsumenter genom olika rabatter och erbjudanden. 
I kollektivtrafiken är det tvärtom: om man redan är 
vaneresenär med månadskort så är varje ytterligare 
resa gratis, men om man som ibland-resenär över-
väger en enstaka resa så är priset tämligen högt. Det 
generella problemet är att det gör resursutnyttjandet 
mindre effektivt. Sällanresenärer som exempelvis 
bilister får betala ett onödigt högt pris, vilket gör 
att de ”underutnyttjar” kollektivtrafiken, medan 
vaneresenärer inte betalar något alls, vilket gör att 
de ”överutnyttjar” den. 

Att reda ut exakt hur ett effektivt biljettprissystem 
skulle se ut kräver en större utredning. Prissystemet 
behöver vara lättbegripligt, men ta hänsyn till resans 
produktionskostnad, om det är trängsel ombord, 
samt i vilken grad resenärer flyttar över från biltra-
fik och därigenom skapar nyttor genom minskad 
vägträngsel eller mindre utsläpp. Dagens system tar 
inte hänsyn till någon av dessa faktorer, vilket leder 
till uppenbara ineffektiviteter som överbelastning 
på vissa tider och platser och underbeläggning på 
många andra, att regionens centrala delar i hög grad 
subventionerar regionens perifera delar samt och att 
subventionsgraderna är som lägst precis på de platser 
och tider där det är som mest angeläget att försöka 
minska biltrafiken. Ett smartare utformat taxe- 
system skulle förmodligen kunna skapa mycket stora 
samhällsnyttor även i en ganska enkel utformning. 
Dessutom kan man pröva sig fram: det går att med 
minimala kostnader testa vilka effekter en tids- 
differentierad taxa skulle få, till exempel, och sedan 
utvärdera detta. Möjligheten att experimentera är 
en av de största fördelarna med prisreformer jämfört 
med fysiska investeringar.
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2. INFÖR EN TRAFIKSTÖRNINGSAVGIFT FÖR 
TRAFIKSTÖRANDE ARBETEN

Gatuarbeten och andra trafikstörande arbeten 
betalar inte sina samhälleliga kostnader. Det gör 
att det inte finns incitament att störa trafiken så 
lite och kort som möjligt. En trafikstörningsavgift 
borde införas. 

Det finns många sorters trafikstörande arbeten:  
ledningsarbeten, beläggningsarbeten, ombyggnader 
av fastigheter som tar gatumark i anspråk osv. De är 
en vanlig källa till irritation hos medborgarna, i syn-
nerhet eftersom de ofta ser ut att vara så ineffektiva: 
de verkar okoordinerade och hålla på onödigt länge. 

Sanningen är att det faktiskt ligger en del i denna 
kritik. Det är ett stort antal olika aktörer som utför 
trafikstörande arbeten – i Stockholms stad görs bara 
omkring 20 procent av staden själv, till exempel. 
Resten görs av ledningsdragande bolag, fastighets-
ägare och liknande. Kommunerna samverkar som 
regel med övriga aktörer för att koordinera arbetena 
och försöka minska trafikstörningarna, men aktö-

rernas incitament till koordinering och att minimera 
trafikstörningarna är alldeles för små. Det är till 
större delen frivilligt för aktörerna att samordna sig 
med andra, och kommunerna har små möjligheter 
att tvinga fram samordning. Än mer betydelsefullt 
är att det inte finns några incitament för bolagen 
att minska den totala trafikstörningen genom att 
minimera arbetets utbredning i tid och rum. Privata 
aktörer och bolag har i praktiken få skäl att ta 
hänsyn till andra samhällskostnader än sina egna 
genomförandekostnader. Avgiften för att få gräva i 
gatan är vanligen försumbar i sammanhanget – runt 
någon tusenlapp i veckan, oberoende av om det är 
Sveavägen eller någon liten kvartersgata det hand-
lar om. Om ett bolag kan spara på sina kostnader 
genom att ta längre tid på sig eller breda ut sig över 
ett större område så är den kommunala avgiften 
oftast försumbar i jämförelse.

Kommunerna kan i många fall säga nej till en 
ansökan om ett trafikstörande arbete – men samtidigt 
har förstås ledningsdragande bolag och fastighets- 
ägare ett legitimt intresse av att till exempel reparera 
ledningar och fastigheter. Dilemmat är att kommun- 
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erna inte har tillräcklig information för att avgöra 
om arbetet är så viktigt att det är ”värt” störningen 
ur ett samhällsperspektiv. Än mer omöjligt är det för 
kommunen att avgöra om den som ansöker ansträng-
er sig tillräckligt för att minimera störningen i tid 
och rum. Kommunen kan ställa krav på så kallade 
trafikanordningsplaner, men kan i praktiken inte 
kräva att man ska klara arbetet på kortare tid eller ta 
mindre plats i anspråk, eftersom kommunen inte har 
tillräcklig information om arbetets förutsättningar 
för att bedöma vad som är möjligt och rimligt.

Enda sättet att lösa problemet är att införa ett 
instrument som ger aktörerna ett eget ekonomiskt 
intresse av att minimera trafikstörningarna av ett 
arbete, exempelvis genom att minska dem i omfatt-
ning, förlägga dem vid tillfällen när störningarna 
blir mindre eller genom att bättre samordna sig 
med andra aktörer. De som genomför trafikstöran-
de arbeten borde därför betala en avgift som står i 
proportion till den störning som arbetet ger upphov 
till. Därmed skulle varje enskild aktör ta hänsyn till 
de störningar dennes arbeten orsakar, och därmed 
göra en samhällsekonomiskt effektiv avvägning 
mellan sina egna och samhällets totala kostnader för 
genomförandet av arbetet, inklusive trafikstörningar. 
Kommunerna har dock idag ingen laglig möjlighet 
att ta ut en sådan avgift, eftersom relaterade avgifter 
endast får stå i proportion till kommunens självkost-
nad för att hantera ärendet23.

Stockholms stad har skrivit till regeringen och 
föreslagit att en utredning tillsätts om en lagändring 
som tillåter kommuner att ta ut en sådan trafikstör-
ningsavgift vid trafikstörande arbeten och aktiviteter. 
En sådan avgift måste dock utformas på ett sätt så att 
inte kommuner frestas att utnyttja den som finansie-
ringskälla. Principerna för avgiftssättningen måste 
därför prövas av en regional eller nationell aktör, 
lämpligen länsstyrelsen som redan har liknande 
statliga tillsynsansvar. Det krävs också utveckling av 
schablonmetoder för att bedöma hur stora trafikstör-
ningar ett arbete orsakar.

23 Det är dock möjligt att vore en framkomlig väg att sluta civilrättsliga avtal om 
sådana trafikstörningsavgifter via de s.k. schaktloven, som är en sorts avtal mellan den som gör arbetet och kommunen. Den lagliga grunden för att tvinga någon att 
sluta ett sådant avtal (som villkor för att få gräva i allmän platsmark) verkar dock inte ha prövats. Ett relaterat problem är de som utför arbeten utan schaktlov (eller 
upplåtelse). Det utgör brott mot ordningslagen och ska beivras av polis, men polisen har sällan resurser att prioritera sådana brott. Om en trafikstörningsavgift 
inkluderas i schaktlovsavgiften (som idag är minimal) kan man förvänta sig att problemet med arbeten utan schaktlov ökar. Frågan är därför kopplad till polisens 
bristande resurser för att beivra denna typ av brott. 
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3. FÖRBÄTTRA HANTERINGEN AV  
TRAFIKSTÖRANDE INCIDENTER 

 
En stor del av vägträngseln orsakas av incidenter 
och olyckor. Mer resurser borde läggas på att 
minimera konsekvenserna av dem.  

En ganska stor del av trängseln på vägarna orsakas av 
mindre incidenter, som till exempel lindriga krockar, 
fordon med motorstopp och lastbilar som tappat last. 
Om man kunde minska hur mycket sådana små- 
incidenter påverkade skulle man med enkla medel 
få bort många av de värsta köerna. Det behövs tre 
typer av åtgärder: 
 
• att hindret fås bort så snabbt som möjligt med 

bärgnings- eller städbilar
• att eventuella trafikavspärrningar som behövs blir 

så små och kortvariga som möjligt 
• information till vägtrafiken så att resenärer kan 

välja andra rutter, tidpunkter eller färdmedel. 

Trafikverket och Stockholms stad bedriver redan  
ett samarbete kallat Trafik Stockholm med trafik- 
övervakning, bärgningsbilar och olika informations-
åtgärder. Erfarenheterna är så goda att det borde 
skalas upp och utvecklas: fler bärgnings-/städbilar, 
ansvar för ett större vägnät, fler informationskanaler, 
fler trafikövervakningskameror så att ledningen blir 
snabbare och effektivare och så vidare. 

Vad gäller trafikavspärrningar till följd av inci-
denter är det oftast polisens ansvar. Utvärderingar 
tyder på att det ofta vore möjligt att göra mindre 
och kortare avspärrningar än vad som är fallet 
idag. Det vore en enkel men förvånansvärt effektiv 
förändring: köerna som byggs upp under en avspärr-
ning i rusningstid varar nämligen mycket längre än 
själva avspärrningen, eftersom det tar så lång tid att 
avveckla köer i rusning. 

4. LÅT KOMMUNERNA SKÖTA ENKLARE  
TRAFIKÖVERVAKNING

 
Polisen har inte resurser att prioritera enklare 
trafikförseelser. Kommunerna borde ges möjlighet 
att övervaka och beivra enkla men viktiga trafik-
regleringar. Det kräver lagändringar men bör vara 
möjligt.

Det finns en rad enkla trafikförseelser som poli-
sen inte har resurser att övervaka och beivra, som 
till exempel fordon som bryter mot vänstersväng 
förbjuden, fordonstrafik förbjuden, miljözonsbestäm-
melser, dubbdäcksförbud osv. Detsamma gäller en 
rad brott mot ordningslagen där man olagligt block-
erar gator och cykelbanor med t.ex. byggställningar, 
skräphögar, byggsäckar osv. Det är fullt förklarligt 
att polisen har viktigare saker att prioritera framför 
dessa jämförelsevis bagatellartade saker. Men ur 
trafikplaneringssynvinkel är det ett stort problem 
– faktiskt så stort att många kommuner tvekar att 
införa regleringar som vore motiverade men där det 
är svårt att se till att de efterlevs. En enkel lösning 
vore att införa kommunal trafikövervakning: en sorts 
motsvarighet till de kommunala parkeringsvakterna, 
med befogenhet att utfärda sanktionsavgifter för 
enkla förseelser, alltså motsvarande felparkerings-
avgifter. I sak är frågan ganska enkel och självklar: 
det är inte särskilt mycket svårare att beivra vän-
stersväng förbjuden än att beivra olaglig parkering. 
Juridiskt är frågan betydligt mer komplicerad och 
kräver förmodligen lagändringar. Men den är tro-
ligen inte olösbar om man bara vill. För kommunal 
trafik- och stadsplanering är detta en mycket viktig 
fråga.  
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 5. FÖRBÄTTRA BUSSTRAFIKEN 

Busstrafiken kan förbättras radikalt genom bland 
annat bättre information, trafikstyrning och 
prioritiering. BRT-linjer har stor potential, särskilt i 
ytterstaden. 
 
Bussar har många fördelar jämfört med andra kol-
lektivtrafikslag. Med busstrafik är det relativt billigt 
att skapa finmaskiga nät med hög turtäthet, så att 
man både får korta väntetider och korta avstånd till 
närmaste hållplats, och det krävs inte mycket inves- 
teringar i infrastruktur. Om det inte krävs mycket 
hög passagerarkapacitet på liten yta så överväger 
vanligen bussens fördelar framför spårvägens. Det 
verkar vara vanligare att man underskattar buss- 
trafikens potential och fördelar än tvärtom. I vilket 
fall som helst torde alla kunna hålla med om att  
det är vettigt att göra busstrafiken så effektiv och 
attraktiv som möjligt. 

Dagens busstrafik går nämligen att förbättra 
avsevärt med relativt enkla medel. Ibland kan man 
nästan misstänka att bussarnas kostnadseffektivitet 
paradoxalt nog gör att de inte får samma uppmärk-
samhet och omvårdnad som dyrare transportslag. 

Först och enklast: bättre information. Det ska 
självklart vara möjligt att snabbt och lätt se var och 
vart bussarna går. Lika självklart som att det finns 
lättlästa spårtrafikkartor överallt i kollektivtrafiken 
borde det finnas busstrafikkartor och vägvisning till 
busshållplatser och busslinjer. Alla stockholmare vet 
hur tunnelbanenätet ser ut och kan se tunnelbane-
kartan för sin inre blick. Det beror på ett utomor-
dentligt systematiskt, pedagogiskt och konsekvent 
informationsarbete. Bussarna förtjänar exakt lika 
mycket omtanke och uppmärksamhet, så att man 
utan att ens anstränga sig vet var och vart bussarna 
går. Inom detta område finns mycket att göra. 

Korta restider är förstås också viktigt. Här kan 
signalprioritering och busskörfält ofta hjälpa. Det 
finns relativt många lågt hängande frukter, särskilt 
i ytterstaden, där det till skillnad från i innerstaden 
ganska ofta går att bredda vägutrymmet vid behov. I 
innerstaden har mycket arbete lagts på att prioritera 
bussarna, men även om vissa framsteg har gjorts 
har förbättringarna ändå varit ganska begränsade. 

Innerstaden är helt enkelt en svår miljö med kon-
flikter med korsningar, övergångsställen och annan 
trafik, och med begränsat utrymme som även ska 
räcka till gångbanor, cykelbanor, trädplanteringar, 
lastplatser och övrig vägtrafik. Haken är att många 
av de viktigaste stråken genom innerstaden delas av 
biltrafik, bussar och cyklar, och det är ofta svårt att 
skapa busskörfält antingen för att det bara finns ett 
körfält i varje riktning eller för att man måste tillåta 
svängande bil- och cykeltrafik som då måste röra sig 
över busskörfältet. Man borde därför definiera pri-
mära nät för buss-, bil- och cykeltrafik i innerstaden, 
som bara överlappar där det fungerar eller där det är 
nödvändigt – se särskilt avsnitt ovan. 

Påstigning i samtliga dörrar är en relativt 
enkel åtgärd som oftare borde användas, eftersom 
det förkortar tiden som bussen står stilla på hållplat-
sen. En högt belastad stombuss kan få uppåt 25 pro-
cent längre restid under i övrigt ideala förhållanden 
på grund av tiden det tar för passagerarna att stiga 
på. Om denna tid kan minskas finns alltså relativt 
stora tidsvinster att hämta.  

Minimering av trafikstörande arbeten är 
viktigt, i synnerhet för innerstadsbussarna. En trafik-
störningsavgift som ger ledningsbolag och fastig-
hetsägare incitament att minimera arbetenas längd, 
utbredning och trafikpåverkan skulle kunna spela 
stor roll – se ovan. 

Parkeringsövervakning av busskörfält och 
hållplatser har testats och gett vissa resultat. Det 
är dock oklart om det var en kostnadseffektiv åtgärd; 
någon sådan utvärdering verkar inte ha gjorts när 
åtgärden testades. Bötfällning av parkering som 
blockerar busskörfält och hållplatser skulle under-
lättas om det räckte med foto- eller filmbevis för att 
bötfälla p-syndare. Då kunde bussar utrustas med 
kameror framtill och fotografera blockerande fordon. 
Det krävs dock en lagändring för att tillåta det. En 
hovrättsdom har avgjort att p-vakten måste sätta fast 
eller överlämna en fysisk lapp. Det räcker alltså inte 
med ett foto eller en film. Kommuner och region har 
uppvaktat regeringen flera gånger för att få till stånd 
en lagändring, men hittills utan resultat.  

Jämna tidsavstånd mellan bussarna är viktigt 
särskilt när trafiken är tät och beläggningen hög. 
Med jämna tidsavstånd minimeras genomsnittlig 
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väntetid, och trängseln ombord minimeras eftersom 
resenärerna sprids jämnt över bussarna. Även förut-
sägbarheten i sig har ett värde för resenärerna.  
För några år sedan utvecklade SL och KTH ett  
system som hjälpte bussarna att hålla jämna tids- 
avstånd, och uppföljningar visade att det hade 
mycket goda effekter, precis de som räknades upp 
ovan. För närvarande används dock inte systemet 
på grund av problem med bussarnas IT-plattform 
som härstammar från 1980-talet. Att återinföra det 
borde vara en högprioriterad åtgärd.

Förbättringarna ovan kan tillämpas på i princip 
alla busslinjer, även om de förstås är viktigast på de 
högst belastade linjerna. Det numera även i Sverige 
omtalade konceptet Bus Rapid Transit (BRT) fören-
ar elementen ovan med egna körbanor, dedikerade 
stationer med perronger och mycket hög turtäthet. 
Därmed kan man också få mycket hög kapacitet.  
Det som oftast är kapacitetsbegränsande i Stockholm 
är utrymmet för hållplatser. Att köra bussarna tätt 
är inget större problem under färd, men om det bara 
ryms en buss i taget på hållplatserna så blir det  
problem när en buss stannar för på- och avstigning. 
Vid tät trafik så kommer då föregående buss ikapp 
och får vänta, och när den kommer in på hållplatsen 
har alla stigit på föregående buss, och sen är buss- 
kolonnen ett faktum. Nyckeln är alltså tillräckligt 
stora hållplatser, vilket är svårt att ordna i inner- 
staden på befintliga gator. 
Ett alternativt sätt att få upp kapaciteten är att köra 
med längre bussar, som dubbelledbussar som har 

24 Delrapporter ges ut som nyhetsbrev, t ex (SLL Trafikförvaltningen, 2018b).

uppåt 50 procent högre kapacitet än dagens led- 
bussar. Tester med dubbelledbussar har gett upp-
muntrande resultat, så det borde definitivt vara 
något att undersöka närmare. Det gör det dock ännu 
viktigare att tillåta påstigning i samtliga dörrar. 

I ytterstaden är det lättare att ordna hållplatser 
med tillräcklig kapacitet. I all synnerhet finns det 
möjligheter när man planerar nya bebyggelse- 
områden. Där borde fullskaliga BRT-system kunna 
vara ett mycket effektivt koncept. En av de stora  
fördelarna med bussar är att man kan ha hög tur-
täthet i en korridor med ett helt knippe linjer, som 
sedan sprider sig i ett område för att möjliggöra tätt 
med hållplatser i området. Man får alltså ett linje-
nät som liknar en lövräfsa, med ett skaft där det går 
många linjer och en räfsa som sprider sig åt många 
håll. Det gör att man kan skapa ett nät där det både 
är kort till närmaste hållplats, och hög turtäthet och 
kapacitet i den tätaste korridoren – något som är 
svårt att ordna med spårtrafik.

SL bedriver tillsammans med kommuner och 
Trafikverket ett utmärkt arbete för att förbättra buss-
trafiken24, kallat ”Grönt ljus stombuss”. Det handlar 
om att förbättra medelhastigheter, regularitet, pålitlig-
het och information. Det man kunde önska är egent- 
ligen bara att arbetet gick ännu snabbare och fick mer 
resurser. Jämfört med hur mycket engagemang, peng-
ar och information som läggs på stora investeringar så 
går arbetet med busstrafikförbättringar på lågfart. 
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6. ANPASSA REGLER OCH LAGAR  
TILL CYKELTRAFIK

Alltför många trafikregler är anpassade för bilar, 
inte för cyklar. Lagstiftningen bör ändras så att det 
blir möjligt att utforma trafikregleringar speciellt 
anpassade för cykeltrafik. 

Dagens trafikregler för fordon är framför allt ut- 
formade för biltrafik. Om cyklar ska följa i stort sett 
samma trafikregler blir konsekvenserna inte sällan 
absurda. Det leder till att trafikreglernas legitimitet 
urholkas, med följd att många cyklister struntar i 
dem när de anser att det är befogat. Cyklisters ibland 
liberala inställning till trafikregler är alltså förklar-
lig och ibland även objektivt sett befogad, men den 
skapar ändå problem. Andra trafikanter får svårt att 
förutspå cyklisternas beteende. Cyklister kan miss- 
bedöma vad som är en ”onödig” regel och skapa  
farliga situationer. Det skapar irritation och otrygg-
het i trafiken, även bland cyklisterna själva25. 

Att anpassa trafikregler till cykeltrafikens förut-
sättningar har en överlägsen kostnadseffektivitet: 
det kostar praktiskt taget ingenting och skulle kunna 
skapa mycket stora nyttor över hela landet. Det 
mesta handlar inte om att ändra generella trafik-
regler, utan om att tillåta vissa regleringar som idag 
inte är tillåtna. Det är till exempel inte lagligt för en 
kommun att sätta upp en tilläggsskylt på en trafik- 
signal där det står ”gäller ej cykel” – hur befogat eller 
naturligt det än skulle kunna vara i ett enskilt fall. 
Det handlar alltså inte om att undanta cyklar gene-
rellt från trafiksignaler utan om att göra det lagligt 
för Trafikverket och kommunerna (som ansvarar för 
trafikföreskrifterna, dvs. ”skyltarna”) att där det är 
lämpligt att kunna göra sådana undantag. Många 
tror antagligen att debatten om cykeltrafikregler 
handlar om själva sakfrågan, alltså huruvida det är 
lämpligt med sådana undantag eller ej. Men så är 
det inte: frågan handlar i stället om huruvida olika 
”undantagsskyltar” är förenliga med nuvarande lag-
stiftning och med den så kallade Wienkonventionen, 
en internationell konvention från 1968 som reglerar 
principer för vägmärken och trafikregler. Att det 
vore bra att kunna undanta cyklar från vissa trafik- 

25 Cyklister nämner t.ex. ”andra cyklister” som den enskilt största källan till otrygghet i trafiken, före bilister och gående (Eliasson, 2017).

regleringar som avser bilar, på platser där det är 
lämpligt, verkar de allra flesta trafikplanerare vara 
överens om. Det stöds också av nationella och inter-
nationella experiment och erfarenheter. Problemet 
är bara att det inte alltid är lagligt att göra så.

Några saker som väghållaren borde kunna 
tillåta för cyklister där det är lämpligt: 

• Högersväng mot rött. En tilläggsskylt vid en trafik-
signal skulle kunna ange att här får cyklister svänga 
höger även vid röd signal, med väjningsplikt mot 
gående och annan trafik. Det vore särskilt naturligt 
när det finns cykelbana eller cykelfält på gatan 
till höger, eftersom cyklisterna då inte kommer 
i konflikt med andra fordon som kommer från 
vänster. Stockholms stad anser att detta redan är 
förenligt med trafiklagstiftningen och förbereder ett 
försök, men denna juridiska bedömning är omstridd. 
Flera andra länder tillåter redan denna reglering, 
även länder som anslutit sig till Wienkonventionen. 

• Köra rakt fram mot rött. På samma sätt som vid 
högersvängen ovan borde väghållaren med en 
tilläggsskylt kunna få tillåta cyklister att passera 
röd trafiksignal med väjningsplikt. Två fall vore ofta 
naturliga: signalreglerade övergångsställen som 
inte ligger vid en korsning utan ”mitt på” en gata, 
och T-korsningar med cykelbana eller cykelfält rakt 
fram, det vill säga längs med T:s tvärbalk. 

• Cykla mot enkelriktat. Detta har Stockholms stad 
redan infört, och staden anser att regleringen är 
förenlig med trafiklagstiftningen. Men regleringen 
har nyligen överklagats till Länsstyrelsen som 
uttalat att man anser att regleringen inte är tillåten. 
Frågan kommer överklagas till Transportstyrelsen 
som är sista instans. Regeringen borde avgöra 
frågan genom att explicit tillåta denna reglering. 
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Ett särskilt område är väjningsreglerna vid över-
gångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter. Få 
trafikanter har alla regler klart för sig26. Generellt 
sett har cyklister ganska sällan företräde framför 
bilar när de ska passera en gata: de har nästan bara 
företräde vid särskilda så kallade cykelöverfarter 
(som få trafikanter torde känna igen) samt när bilar 
svänger över en längsgående cykelbana. Det är för 
sällan. Antingen borde grundreglerna ändras, så 
att cyklister har företräde vid även vid så kallade 
cykelpassager och helst även övergångsställen, eller 
så borde fler passager regleras som cykelöverfarter, 
och dessa märkas ut tydligare. I dagsläget är det 
alldeles för ofta som viktiga cykelstråk hackas upp 
av korsningar med jämförelsevis oviktiga bilvägar. 
Dessutom borde skyltningen göras tydligare, så att 
både bilister och cyklister lätt ser vad som gäller. 
Väjningspliktsskylten och målade ”hajtänder” 
används för sällan.

7. TILLÅT NATTLEVERANSER I INNERSTADEN 

Tillåt leveranstrafik med särskild licens att 
leverera varor nattetid, och underlätta och stimu-
lera nattleveranser. Försök visar att  
potentialen är hög och att bullerstörningar  
kan bli minimala. 

26 En sammanfattning finns i Transportstyrelsen (2015).

På Stockholms gator är det förbjudet att köra last- 
bilar tyngre än 3,5 ton nattetid (22–06), med vissa  
undantag. Det gör bland annat att leveranser till 
detaljhandeln måste göras dagtid, vilket skapar trafik- 
bekymmer både för leverantörerna, affärerna och 
övriga trafikanter. Om det bara gick att leverera 
varor nattetid utan att invånarna stördes av buller 
så skulle mycket vara vunnet. Leveranserna skulle 
komma fram snabbare och säkrare, övriga trafikan-
ter skulle störas mindre av lastning och lossning och 
varuhanteringen blir ofta enklare för affärerna själ-
va eftersom leveransen står och väntar när persona-
len kommer på morgonen. Ett flerårigt experiment i 
Stockholm med tysta, eldrivna lastbilar har visat att 
detta är fullt möjligt, och att det finns stora vinster  
att hämta. Förutom tysta lastbilar behövs också tysta 
rullvagnar, utbildning av chaufförer och låsbara 
utrymmen där leveranserna kan ställas. Det betyder 
att det krävs en del förberedelser samt någon typ 
av licensiering för de levererande företagen. Men 
annars finns inget som hindrar att nattleveranser 
införs i full skala, och det borde göras så snart som 
möjligt. Vinsterna i form av minskade störningar för 
övriga trafikanter, snabbare och säkrare leveranser, 
bättre arbetsmiljö för chaufförerna och smartare 
logistik för affärerna verkar avsevärda.  

” Vinsterna i form av minskade störningar för övriga 
trafikanter, snabbare och säkrare leveranser, bättre 

arbetsmiljö för chaufförerna och smartare logistik för 
affärerna verkar avsevärda.  
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8. TILLÅT LÄNGRE MASSTRANSPORTFORDON 

Hälften av den transporterade tonmängden i 
Stockholm är masstransporter. Om maxlängden 
för masstransportlastbilar ökades från 12 till 15 
meter skulle antalet masstransportleveranser 
kunna halveras. 

Eftersom det byggs så mycket i Stockholm, både 
hus och infrastruktur, genereras en stor mängd 
masstransporter – grus, rivningsmassor och sten. 
Masstransporter står för 18 procent av lastbils- 
transporterna och hela 50 procent av den transpor-
terade tonmängden. Eftersom lastbilstrafik står för 
en oproportionerligt stor del av utsläppen och olyck-
orna så är det angeläget att varje lastbil kan trans-
portera så mycket som möjligt, så att transporterna 
blir så få som möjligt. På det mesta av Stockholms 
stads gatunät gäller dock en lokal trafikföreskrift 
att fordon inklusive släp inte får vara längre än 12 
meter. Om man ändrade den bestämmelsen så att 
masstransporter fick vara upp till 15 meter på en 
del av vägnätet skulle antalet sådana lastbilsrörelser 
kunna minska med uppåt hälften, visar en utred-
ning27. Därmed skulle utsläppen, slitaget, trängseln 
och olyckorna som denna trafik orsakar kunna 
minska i ungefär samma grad. Att effekten blir så 
stor beror på att huvuddelen av masstransporterna 

27 Atkins (2017).

idag går med så kallade ”Stockholmsbilar” som är    
9 meter långa. Tillåter man fordonen att vara 15 
meter långa, i stället för dagens gräns på 12 meter, 
kan man ha en påhängsvagn. Det gör för övrigt 
också svängradien mindre, så att det stundtals farliga 
”svepet” en lastbil gör i kurvorna kan minska. 

Däremot är det förmodligen inte en bra idé att 
tillåta 15-metersfordon generellt – för alla transporter 
– eftersom det skulle kräva ombyggnad av en mängd 
lastplatser och korsningar. Men masstransporterna 
är speciella, eftersom de till exempel inte betjänar 
detaljhandel eller liknande. Därmed vore det förhål-
landevis enkelt att ha en 15-metersregel just för dem, 
och nyttorna skulle som sagt kunna bli väsentliga. 
Förutom att åtgärden är bra i sig så är den också 
intressant genom att den visar på potentialen att för-
bättra trafiken med förhållandevis enkla reglerings-
förändringar – se också avsnittet om cykelregleringar 
och cykellagstiftning. Att optimera regleringar kostar 
i stort sett ingenting mer än utredningskostnaderna, 
och kan ge mycket stora nyttor. En akilleshäl är dock 
övervakningen: i de flesta fall sköts den av polisen, 
som ofta har ont om resurser för att övervaka och 
beivra denna typ av lite mer komplexa trafikregle-
ringar. Det vore därför bra om kommunerna, som 
är väghållare, kunde få hjälpa till att övervaka vissa 
typer av enklare trafikregleringar; denna tanke dis-
kuteras under en egen rubrik. 

” Eftersom lastbilstrafik står för en stor del av utsläppen 
och olyckorna så är det angeläget att varje lastbil kan 

transportera så mycket som möjligt. 
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9. SÄTT PARKERINGSAVGIFTERNA SMARTARE
 
Parkeringsavgifter bör sättas så att beläggnings-
graden blir lagom. I innerstaden borde de höjas, i 
ytterstaden ofta sänkas eller tas bort. Boendepar-
keringsrabatten borde avskaffas på sikt, och 
prioritet ges till besöksparkering. Med rätt utfor-
made p-avgifter i ytterstaden kan gatorna använ-
das som informell infartsparkering, vilket är bra. 

Genom smartare parkeringsavgifter kan man sänka 
de generaliserade reskostnaderna och utnyttja gatu-
rummet bättre. Lagstiftning och samhällsekonomisk 
effektivitet sammanfaller i två grundprinciper:  

1. Gatuparkering är i första hand till för tillfällig 
besöksparkering. Parkeringsavgifter sätts så 
att beläggningsgraden inte blir för hög. De ska 
balansera att platserna utnyttjas och att det är 
någorlunda lätt att hitta en plats – 90 procent 
genomsnittsbeläggning är en vanlig tumregel. 
Om beläggningen är lägre så behövs inga 
parkeringsavgifter. 

2. Boendeparkerar gör man på tomtmark, dvs. på 

28 När nya bostäder planeras måste planerarna försöka bedöma hur stor efterfrågan på boendeparkering kommer att bli, med hänsyn tagen till att folk som vill ha 
en boendeparkeringsplats förstås måste betala vad det kostar att anlägga parkeringen (byggkostnad plus markvärde). Det är denna bedömning som kallas 
”parkeringsnorm”, vilket ibland felaktigt tolkas som att man ”måste” anlägga fler p-platser än vad som ”behövs”.

sin egen tomt eller p-plats där man betalar 
för ytan som man använder (garage eller yt- 
parkering). 

I praktiken är det lite mer komplicerat, särskilt när 
det gäller boendeparkering. Trots att plan- och 
bygglagen åtminstone sedan 1980-talet angett att 
boendeparkering ska ordnas på tomtmark28, medan 
gatuparkering främst är till för tillfälliga besökare, 
så är många områden planerade för att de boende 
ska parkera på gatan. I vissa fall har man tänkt så 
från början, och i andra områden har denna praxis 
utvecklats över tid, inte minst i och med boende- 
parkeringsrabatten som infördes på 1980-talet. Man 
kan förstås önska sig att grundprincipen med boende- 
parkering på tomtmark skulle ha upprätthållits 
bättre, men nu är det dessvärre ett faktum att inte alla 
boende har möjlighet att få tag i tomtparkering ens 
om de skulle vara villiga att betala för det. Det beror 
delvis, särskilt i ytterstaden, på att mycket av tomt- 
parkeringsutbudet kontrolleras av bostadsrättsfören-
ingar, som har föga intresse av att höja parkerings-
platshyran för sina egna medlemmar. Därmed får 
man inte den prishöjning som skulle få utbud och 
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efterfrågan att mötas. I princip finns dock inget skäl 
att rabattera boendeparkering. I så fall snarare  
tvärtom: den som bor i ett område har betydligt 
lättare att ordna parkering på tomtmark än den 
som är på tillfälligt besök. Borttagandet av boende-
parkeringsrabatten kan dock inte ske över en natt, 
dels eftersom p-utbudet på tomtmark förändras så 
långsamt, dels för att det är rimligt att förutsättning-
arna som gällde när folk flyttade in i ett område inte 
förändras alltför snabbt och drastiskt.

I innerstaden är beläggningsgraden mycket hög 
– i genomsnitt 90–95 procent, och över 100 procent 
i många områden. Beläggningen nattetid är unge-
fär densamma som dagtid. Under 2000-talet har 
avgiftsnivåerna i Stockholms innerstad tredubblats i 
reala termer, men förhållandet mellan boende- och 
besöksparkeringsavgifter har följts åt fram till nyli-

29 En analys av effekterna av parkeringsavgiftsreformen finns i Eliasson (2019).

30 Omkring en fjärdedel av minskningen verkar kunna förklaras av pågående byggen, och omkring en tredjedel av nyinförda p-förbud. Orsakerna till resten av 
minskningen framgår inte i datamaterialet och har inte gått att reda ut. 

gen. Ungefär hälften av de parkerade fordonen har 
boendeparkeringsrabatt. Det vore därför motiverat 
att höja gatuparkeringsavgiften i innerstaden, och 
ytterligare minska boendeparkeringsrabatten. I 
de flesta delar av innerstaden finns en fungerande 
parkeringsmarknad: det finns parkeringsplatser att 
hyra, och stiger priset torde också en del lokaler 
som ursprungligen varit garage men nu används till 
annat omvandlas tillbaka till parkering, vilket ökar 
utbudet. 

Utanför innerstaden är situationen annorlunda. 
Variationen i beläggningsgrad är stor: i vissa områ-
den är det mycket ont om lediga p-platser, medan det 
i andra områden inte är några problem alls att hitta 
en p-plats. Kommunernas parkeringsavgifter är dock 
sällan satta efter principerna ovan, dvs. ”prissätt när 
det behövs men inte annars” och ”gatuparkering 
är främst till för besökande”. Till exempel införde 
Stockholms stad nyligen gatuparkeringsavgifter i 
ytterstaden, och eftersom effekterna av reformen 
följdes upp utförligt29 så ger det intressanta lärdomar. 
Före avgifterna var beläggningsgraden i flerfamiljs-
husområden 85 procent dagtid och över 90 procent 
nattetid. Parkering avgiftsbelades dock bara dagtid, 
och med väsentlig rabatt för boende. Detta minskade 
antalet parkerande fordon dagtid med 27 procent, 
men eftersom antalet gatu-p-platser en tid därefter 
minskades30 så minskade bara beläggningsgraden till 
strax under 80 procent dagtid. I ytterstadens småhus- 
områden var beläggningsgraderna låga redan före 
avgiftsbeläggningen, såväl dagtid som kvällstid. 
I taxeområde 4 (närmast innerstaden) minskade 
beläggningsgraden dagtid från 43 procent till 23 
procent, och hade minskat ännu mer om inte antalet 
p-platser minskats. Beläggningsgraden i taxeområde 
5, förorter längre bort från innerstaden, låg kvar 
på drygt 20 procent även efter att de nya avgifterna 
införts. Med tanke på de låga beläggningsgraderna 
var det alltså knappast motiverat att införa parke-
ringsavgifter i dessa områden. Den stora boende- 
parkeringsrabatten, samt att parkering nattetid 
fortsatt är gratis trots att beläggningsgraden då är 
högre än på dagen, gynnar relativt sett de boendes 
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förvaring av sina bilar på gatan över besöks- 
parkering – alltså tvärtom mot hur det borde vara. 
De flesta kommuners parkeringsprissättning är  
ologisk på liknande sätt.

Att besöksparkering på ytterstadsgator ofta är 
överprissatt gör också att man minskar möjligheten 
att använda dessa gator som informell infartsparke-
ring. Fler infartsparkeringar hör till de åtgärder som 
engagerade lekmän oftast förespråkar. I princip är det 
ingen dum idé att resor som startar från områden och 
på tider med dåligt kollektivtrafikutbud kan ske med 
bil första sträckan för att sedan övergå till kollektiv-
trafik där vägarna blir trånga och kollektivtrafik- 
utbudet bättre. Det är ett naturligt svar på en viktig 
fråga, nämligen hur man effektivast trafikförsörjer 
områden och tider där resandet är så glest att det 
inte går att motivera attraktiv kollektivtrafik, särskilt 
med tanke på det kommer bli än viktigare att priori-
tera vad SL lägger pengar på. Risken är då att resor 
från dessa startpunkter blir bilresor hela vägen till 
målpunkten, vilket inte är så lyckat om målpunkten 
är i regioncentrum. Cykel till kollektivtrafikknut-
punkten är ofta en ännu bättre lösning på samma 

31 Notera att ”resor” här avser tur/retur-resor, så att det går att jämföra med antalet p-platser. 

problem, men det finns omständigheter som årstider, 
avstånd, ålder och ärendetyp som kan göra att cykel 
inte heller är ett tillräckligt attraktivt alternativ. 
Potentialen att väsentligt förbättra transportsystemet 
genom fler infartsparkeringar är dock inte stor, av 
två skäl. För det första är antalet infartsparkeringar 
så litet att även en stor utbyggnad inte skulle spela 
så stor roll. Det finns några tusen infarts-p-platser 
utanför innerstaden, jämfört med ett par hundra  
tusen bilresor och över en halv miljon kollektivtra-
fikresor till innerstaden varje dag31. För det andra så 
är marken som vore attraktiv för infartsparkeringar 
– huvudsakligen nära tunnelbane- och pendeltågs- 
stationer – oftast så värdefull att den bättre används 
till bostäder, kontor och handel än till parkering 
(som, om man tar hänsyn till markvärdet, skulle bli 
starkt subventionerad). 

Det idealiska sättet att anordna infartsparkering 
vore alltså att hitta platser som ändå är svåra att kon-
vertera till bebyggelse, och som står relativt tomma 
dagtid men som kan användas till något annat natte-
tid, så att inte marken står oanvänd då. Den beskriv-
ningen stämmer exakt in på gator i bostadsområden. 
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De är ofta relativt full- 
belagda nattetid, men dagtid 
finns ofta gott om plats. 
Gator i befintliga bostads- 
områden är ofta ändå omöjliga 
att konvertera till bebyggelse32. De 
är med andra ord den ideala platsen 
att använda som infartsparkering. Därför 
är det så olyckligt att kommunernas parkerings- 
avgifter oftast är satta precis tvärtom. På nätterna 
när gatorna är som mest fulla tar man inte ut någon 
avgift, utan bara på dagtid när gatorna är relativt 
tomma. De som bor i området och därför borde ord-
na parkering någon annanstans än på gatan33 betalar 
mycket lägre avgift än de som inte bor i området. 
Detta trots att både lagen34 och många kommuners 
parkeringsstrategier säger att gatuparkering i första 
hand är till för besöksparkering, inte för långtids- 
förvaring av folks personliga egendom, även om  
egendomen råkar vara en bil. 

Här finns alltså en enkel förbättringsåtgärd: 
utforma parkeringsavgifter så att annars relativt 
oanvända gator kan användas som infartsparkering. 
Det behövs strängt taget inget mer än att utforma 
parkeringsavgifter enligt de naturliga principerna 
ovan: inga rabatter och ett pris som gör att gatan blir 
”lagom full” hela dygnet. Följde man dessa enkla  
 

32 Här syftar jag förstås inte på gator vars parkeringsytor hellre borde användas till cykling eller kollektivtrafik, utan på gator inne i bostadsområden som ändå inte 
är en del av cykel- eller kollektivtrafikstråk. 

33 Denna princip är dock inte möjlig att genomföra överallt, eftersom det finns områden där det helt enkelt inte finns garageplatser att hyra. I teorin så skulle då 
priset för hyrda p-platser stiga tills utbud mötte efterfrågan, men det är vanligt att så inte sker om platserna ägs av bostadsrättsföreningar som hyr ut till sina 
medlemmar: i stället bildas långa köer för att få hyra en (underprissatt) p-plats. 

34 Två lagar är relevanta här. Kommunallagen (och ett antal förarbeten och utredningar) säger att parkeringsavgifter bara får tas ut för att ”ordna trafiken”, dvs. 
användas för att få efterfrågan i linje med utbudet. Med andra ord: om gatan blir överfull (enligt någon rimlig definition) så är det tillåtet att ta ut parkeringsavgifter, 
men inte annars. Motiveringen är att kommuner annars skulle ha motiv att ”beskatta” andra kommuners invånare. Plan- och bygglagen säger att parkering för 
boende ska ordnas på tomtmark, dvs. antingen på den egna tomten eller t.ex. i garage eller parkeringshus.  

35 Förutsatt förstås att det inte finns ännu bättre användning av marken än parkering; det finns gator där parkeringsytor hellre kunde användas till cykel, 
kollektivtrafik, parker osv. Men det finns också gator där det liksom inte gör något om viss yta används till parkering. Det är dem detta handlar om.  

principer skulle man ta ut 
högre avgift på natten än på 

dagen i ytterstaden – i ganska 
stora områden skulle man inte 

ta ut någon avgift alls dagtid – 
och därmed skulle gatorna kunna 

användas som infartsparkering dagtid 
och som boendeparkering nattetid35.

Att det är så politiskt svårt att införa  
vettiga parkeringsavgifter – dvs. avgifter när gatan 
är full men inte annars, och inga boenderabatter 
utom i undantagsfall där det inte går att ordna eller 
hyra parkering på tomtmark – verkar bero på att 
boende tenderar att anse att gatan är ”deras”: att de 
skulle ha någon sorts förtur till att parkera på gatan 
eftersom deras hus ligger där. Men gatan tillhör inte 
dem som råkar bo intill den: den är allas. Det är i 
det avseendet ingen skillnad på Drottninggatan i 
city och Grävlingsvägen i Bromma; gatorna tillhör 
oss alla i samma grad. Lika lite som den som bor på 
Drottninggatan kan förbjuda någon att promenera 
där kan den som bor på Grävlingsvägen förbjuda 
någon att parkera där, vare sig juridiskt eller mora-
liskt. Och lagligt sett har faktiskt den som vill besöks-
parkera på Grävlingsvägen mera rätt till det än den 
som vill boendeparkera där.

”Utforma parkerings- 
avgifter så att annars 

relativt oanvända gator 
kan användas som 
infartsparkering.
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27 investeringar

Väginfrastruktur
De statliga planerna 2018–2029 domineras av 
Förbifart Stockholm och några sammanhängande 
mindre investeringar som t.ex. Hjulsta–Jakobsberg. 
De flesta övriga statliga väginvesteringar är åtgärder 
i regionens perifera delar, t.ex. Gnesta, Roslags-
Näsby och Södertälje. Relativt lite förbättringar  
planeras i regionens centrala delar. Det finns inte 
heller mycket kommunala planer för vägförbättring-
ar centralt. Stockholms stad, som ansvarar för en 
stor del av det primära vägnätet inom sina gränser, 
investerar i stort sett ingenting i vägnätet utöver 
löpande underhåll, och detsamma gäller de flesta 
andra kommuner i regionens centrum. På ett över-
gripande plan är det förmodligen klokt att lägga 
huvuddelen av investeringsmedlen på kollektivtrafik 
och cykel. Men det är oroande att det nästan inte 
finns några medel till smärre trimningar och  
effektiviseringar i vägnätet.

Numera är det ett välkänt fenomen att vissa 
ökningar av vägkapaciteten kan leda till så stora 

36 Ett särskilt tack till Fredrik Davidsson (Movea) för värdefulla förslag och synpunkter på detta avsnitt.

trafikökningar att restiderna kan bli lika långa 
som innan kapacitetsökningen. Men det är inte en 
generell regel; det är inte så att alla förbättringar av 
vägsystemet är meningslösa. Det gäller bara att ta 
hänsyn till ruttvals- och trafikgenereringseffekter när 
man beräknar effekterna av en investering – vilket 
moderna utvärderingsmetoder gör. 

Det finns troligen en ganska stor mängd små 
och mellanstora trimningar att göra i vägsystemet 
som skulle få trafiken att fungera bättre. Det är 
dock svårt att veta säkert om effekterna skulle vara 
värda investeringskostnaden, eftersom alldeles för 
få sådana trimningsåtgärder utretts och utvärderats 
ordentligt. Nedan följer en lista på elva mindre och 
mellanstora förbättringsidéer som skulle kunna vara 
mycket kostnadseffektiva, och åtminstone vore värda 
att utreda ordentligt36. Syftet är inte att ge en full-
ständig förteckning över allt som vore värt att göra, 
utan framför allt att illustrera vilken typ av mindre 
och mellanstora åtgärder som kan ge stora förbätt-
ringar jämfört med kostnaden.
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KLARASTRANDSLEDEN är en av stadens värsta 
flaskhalsar, där köer bildas långt innan omgivande 
vägnät nått sin kapacitetsgräns. Mer än två tredje-
delar av trafiken har antingen start- eller målpunkt i 
innerstaden, så när köer uppstår så växer de upp på 
innerstadens gatunät. Dessa två faktorer gör att  
Klarastrandsledens flaskhalsar vore värdefulla att 
åtgärda – särskilt den norra, eftersom det är de  
köerna som sedan fortplantas upp på innerstads- 
gatorna. Större delen av leden ligger inklämd mellan 
Centralstationen och Karlbergskanalen, men det 
vore troligen tekniskt möjligt att bredda ett par 
meter in på spårområdet, vilket skulle möjliggöra tre 
körfält i stället för dagens två, och då kunde man ha 
två norrgående körfält för att minska de köer som 
idag fortsätter upp på bland annat Kungsbron. Den 
viktigaste förbättringen vore dock att öka kapa-
citeten i den norra flaskhalsen. Om man stängde 
rampen från Vasagatan upp på Centralbron i sydlig 
riktning skulle man också kunna öka kapaciteten 
i Klarastrandsledens södra flaskhals. Om trafik 
kan flöda snabbare genom flaskhalsarna är det ett 

mindre problem att själva kön bara står i ett körfält. 
Det finns också idéer och utredningar om betydligt 
större och dyrare investeringar: en tvåplanslösning 
skulle t.ex. möjliggöra två körfält i varje riktning 
(Gatu- och fastighetskontoret, 2004; Scandiaconsult 
& Carl Bro, 2004; Trafikkontoret, 2005). 

NORRLANDSGATAN–MÄSTER SAMUELSGATAN-
KLARATUNNELN är en dåligt fungerande lösning 
som skapar köer som sprider sig i ett stort område i 
city. Det är särskilt olyckligt att ha stillastående bil- 
köer i ett område som huvudsakligen borde vara till 
för fotgängare, flanörer och handel. Huvudproblemet 
är flaskhalsarna som bildas dels i korsningen Norr- 
landsgatan–Mäster Samuelsgatan, dels i nedfarten 
till Klaratunneln. Några smärre fysiska åtgärder 
kunde hjälpa, men framför allt behöver man se över 
vägnätet i flera omgivande kvarter och tänka igenom 
hur trafikströmmarna egentligen ska ledas. Frågan 
hör därför samman med behovet av ett genomtänkt 
primärt vägnät i innerstaden. 
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STADSGÅRDSLEDEN är just nu relativt lite belastad 
eftersom Slussen byggs om. Men där finns en eller 
par flaskhalsar i östgående riktning som behöver 
vara borta när väl Slussen är klar. Annars bildas  
det köer som växer bakåt ut på innerstadsgatorna 
och broarna. På Stadsgårdsleden västerut, in mot 
staden, bildas det förstås också köer, men det är inte 
så mycket att göra åt: det finns så många flask- 
halsar i innerstaden att någonstans måste köerna  
in mot staden hamna, och då är Stadsgårdsleden och 
vägarna längre österut förmodligen det minst dåliga 
stället att placera dem på. Ut från staden, däremot, 
är det troligen både möjligt och värt att förbättra 
kapaciteten. 

BROMMAPLAN är Västerorts värsta flaskhals, och en 
av relativt få flaskhalsar som nästan säkert är värd 
att åtgärda. Skälet är att många flaskhalsar annars 
ligger i serie, så bygger man bort en flaskhals så 
fastnar bara trafiken i nästa. Men med Brommaplan 
är det på flera sätt annorlunda. Dels är korsningen 
överbelastad även utanför rusningstid, när det finns 
kapacitet kvar i omgivande nät, dels är det den sista 
och värsta flaskhalsen för trafiken ut från staden, så 
det finns inget ”nedströms” som stoppar trafik mot 

Hässelby eller Ekerö. Knutpunkten är viktig för 
både buss- och biltrafik, och ligger i navet för både 
nordsydlig och östvästlig trafik och har därmed 
regional betydelse. Korsningens betydelse kommer 
bli ännu större med tiden eftersom det planeras 
mycket ny bebyggelse i och kring Riksby. Problemet 
med Brommaplan är att trafikströmmar blockerar 
varandra, dels genom bakåtblockerande köer från 
rödljusen, dels genom att strömmar som egentli-
gen inte skulle behöva störa varandra, till exempel 
västnordlig och östsydlig, blockerar varandra. 
Genom att ersätta cirkulationsplatsen med en mer 
skräddarsydd lösning skulle kapaciteten sannolikt 
kunna ökas. Redan en så enkel lösning som en vanlig 
signalreglerad fyrvägskorsning skulle förmodligen ge 
betydande förbättringar. Även framkomligheten för 
cyklister och fotgängare bör kunna ökas, eftersom de 
kan få rakare stråk och mindre rödljustid. Att bygga 
om en korsning på plan mark är jämförelsevis billigt, 
även om det förmodligen krävs ledningsflyttar som 
drar upp kostnaden. En hake är att det framför allt 
är trafik till och från Ekerö och Solna som drabbas, 
medan Brommaplan hör till Stockholm stads gatu-
nät. Den hamnar därmed inte så högt upp på listan 
över investeringar som den borde.  

Stadsgårdsleden, ombyggnad av Slussen.



47

45 PUNKTER FÖR BÄTTRE STOCKHOLMSTRAFIK 45 PUNKTER FÖR BÄTTRE STOCKHOLMSTRAFIK

KVARNBACKSVÄGEN, som ansluter till Brommaplan, 
är trots att den ser ut som en vanlig gata en del av 
huvudstråket Ekerö–Solna genom Stockholm, och 
där går ett stort antal busslinjer inklusive stombuss-
linjer. Gatan är ett utmärkt exempel på hur man 
med minimala åtgärder skulle kunna få stora för-
bättringar för både buss- och biltrafik. Längs större 
delen av vägen finns i praktiken två körfält i varje 
riktning (även om de inte är utmålade), men på någ-
ra få ställen smalnar vägbanan av till ett körfält per 
riktning, och i de flaskhalsarna skapas bakåtblocke-
rande köer som skapar enorma köer där både bussar 
och bilar fastnar. Med några smärre vägbreddningar 
kunde man skapa genomgående busskörfält hela 
vägen. Särskilt om man kombinerar detta med en 
större eller mindre ombyggnad av Brommaplan 
skulle man få mycket stora vinster till ringa kostnad. 

Korsningen MAGELUNGSVÄGEN–ÅGESTA BROVÄG 
fungerar inte så bra som den borde, och orsakar 
köer åt flera håll även när omgivande vägnät har 
gott om kapacitet kvar. Med smärre ombyggnader 
och trimning av signalerna skulle man kunna öka 
kapaciteten. 

VÄSTBERGAVÄGEN går genom ett industri- och 
företagsområde och har bland annat stor betydelse 
för yrkestrafiken. Större delen av gatan är tillräckligt 
bred för 2+2 körfält, men den är inte målad så och 
ena ”körfältet” blockeras av parkerade fordon. Med 
smärre breddningar samt parkerings- och lastfickor 
där det behövs kunde man skapa två körfält i varje 
riktning, vilket skulle minska köerna betydligt. 
Särskilt bra vore det att få till detta i korsningarna, 
eftersom det är där flaskhalsarna annars skapas. 

E4 MOT ARLANDA har nu 3+3 körfält fram till 
Rosersberg, där det går över till 2+2 körfält. Det 
bildar en flaskhals som ofta leder till köer. Att 
bredda E4 till 3+3 körfält fram till Arlanda, varav 
ett busskörfält under rusning, skulle troligen ha 
förhållandevis låg kostnad och kunna skapa stora 
förbättringar. 

TRAFIKPLATSEN RUNT SÖDRA LÄNKENS VÄSTRA 
MYNNING, alltså trafikplatsen där Årstabergsvägen 
och Åbyvägen ansluter till Södra länkens mynning 
mot Årstalänken, fungerar rätt dåligt. Några smärre 
ombyggnader i form av ett par extra kortare körfält, 
en borttagen växling samt signalreglering skulle 
kunna öka kapaciteten, och framför allt se till att 
inte köande bilar blockerar varandra. Fördelen med 
signaler är just att man kan placera de bilköer som 
inte går att undvika på platser där de inte blockerar 
andra trafikströmmar. 

Vid TRAFIKPLATS BERGSHAMRA finns en besvärlig 
flaskhals där trafiken från Bergshamraleden ska upp 
på E18 och två körfält väver samman. Problemet är 
att bron bara har tre körfält per riktning, och det 
är sammanlagt fyra nordgående körfält som ska 
samsas. Det här behöver utredas vidare, men det är 
förmodligen möjligt att få till en lösning med högre 
kapacitet än dagens abrupta sammanslagning av 
trafikflödena. 

HUDDINGEVÄGENS korsningar med Sockenvägen/
Östbergavägen och med Åbyvägen är problema-
tiska och skapar köer uppströms som är ”onödiga” 
i meningen att det finns hygglig kapacitet kvar 
nedströms från respektive korsning. Om kapaci-
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teten i dessa korsningar går att öka bör det alltså 
få goda effekter. Även detta behöver utredas när-
mare, men troligen kan vävningarna Åbyvägen/
Huddingevägen respektive signalregleringen och 
utformningen av korsningen Huddingevägen–
Sockenvägen–Östbergavägen förbättras. 

Vissa av dessa idéer kan mycket väl behöva avfär-
das när man utreder dem närmare – de kanske är för 
dyra eller ger inte tillräckligt goda effekter. Poängen 
är att det är ett strukturellt problem att de flesta av 
dessa tämligen uppenbara idéer inte är ordentligt 
utredda (med några undantag) – se vidare avsnittet 
”Leta systematiskt efter förbättringar”.  Gemensamt 
för idéerna på denna lista är att det handlar om för-

hållandevis begränsade investeringar för att lösa upp 
en enskild flaskhals. Att kostnaden är ”förhållande- 
vis begränsad” betyder att de flesta kostar några 
tiotals upp till ett par hundra miljoner kronor, vilket 
är relativt lite med tanke på trafikmängderna – flera 
tiotusentals fordon per dygn – och att investerings-
kostnader annars oftast räknas i miljarder. De flesta 
förslagen ligger i ytterstaden, vilket delvis beror 
på att det oftare finns vissa ytor att använda, men 
framför allt för att det finns så många flaskhalsar i 
innerstaden att det bara i undantagsfall är värt att 
åtgärda någon enstaka – trafiken fastnar oftast bara 
nedströms den åtgärdade flaskhalsen. 
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Det finns knappt någon åtgärd som kan slå trafik-
signaloptimering i kostnadseffektivitet. Skillnaden 
mellan ett effektivt optimerat system av signaler (i 
flera korsningar) och ett dåligt inställt är enorm. 
Signaloptimering är svårt och det råder brist på 
signalspecialister, men det är i detta sammanhang 
en mycket billig åtgärd jämfört med nyttan man 
kan få ut. Signalerna behöver sedan trimmas regel-
bundet, gärna med bara ett par års mellanrum, men 
då behövs oftast bara mindre justeringar. När man 
optimerar korsningar hittar man också ibland små, 
oerhört kostnadseffektiva förbättringar som t ex att 
skapa eller förlänga ett svängmagasin, måla om kör-
fälten in i eller ut från korsningen, måla spärrlinjer 
för att minska blockeringar och dylikt. Även detta är 
förstås angelägna åtgärder som i högre grad borde 
uppmuntras.

Förutom ovanstående elva relativt små åtgärder 
finns det två stora investeringsförslag att överväga, 
nämligen Tvärförbindelse Södertörn och Östlig 
förbindelse. 

TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN
Tvärförbindelse Södertörn är en förbindelse mellan 
de sydöstra och sydvästra delarna av länet. På de 
befintliga vägförbindelserna är det bitvis problema-
tiskt redan idag, men det som verkligen förändrar 
situationen är att Norviks hamn nu håller på att 
etableras. Att Norvik etableras beror i sin tur på 
att en stor del av hamnverksamheten i innerstaden 
flyttas ut för att göra plats för bostäder och arbets-
platser. I princip är det en klok markanvändning: det 
är generellt sett bättre att lägga ytkrävande, bullriga 
och miljöstörande verksamheter, som hamnar, på 

ytor som inte är fullt så värdefulla som innerstadens, 
och i stället använda de mest centrala platserna för 
bostäder, kontor och service. Men det kräver förstås 
att det finns infrastruktur som förbinder hamnen 
med omvärlden. En stor del av godset från hamnen 
kommer att gå på spår; de statliga investeringspla-
nerna för det närmaste decenniet innehåller en hel 
del förstärkningar av spåren till Nynäshamn. En 
hel del av lastbilsgodset kan ta väg 73, som tidigare 
byggts ut bland annat på grund av den nya hamnen. 
Men lastbilsgods på väg västerut behöver också en 
förbindelse, och det är det som är Södertörnsledens 
främsta syfte. De befintliga alternativen är antingen 
tämligen smala vägar, eller omvägen via Södra län-
ken som dessutom redan är hårt belastad. Ingetdera 
är särskilt lyckat. 

Problemet är kostnaden. Från början skulle leden 
kosta omkring 1,5 miljarder kronor, men ett antal 
faktorer, bland annat allt högre krav på att delar 
av leden ska gå i tunnel, har gjort att kostnaden nu 
beräknas till omkring 10 miljarder kronor. I den 
statliga investeringsplanen finns avsatt pengar till 
hälften av kostnaden, men resten är ofinansierat. 
10 miljarder kronor är oerhört mycket pengar, och 
framför allt behöver man förstås undersöka om det 
inte går att göra projektet billigare. Trots detta är 
ändå Södertörnsleden troligen värd pengarna och 
borde därför slutföras. För det första har den en rik-
tigt skaplig nyttokostnadskvot, det vill säga att den 
skapar klart mer samhällsnyttor än vad den kostar. 
För det andra och viktigast så är det svårt att se hur 
Norviks hamn annars ska kunna utvecklas som pla-
nerat, och Norviks hamn är av strategisk betydelse 
för hela länet. 

” Det finns knappt någon åtgärd som kan slå trafik- 
signaloptimering i kostnadseffektivitet. 
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ÖSTLIG FÖRBINDELSE
Östlig förbindelse är en annan komplicerad fråga, 
eftersom det är fråga om så mycket pengar – troli-
gen över 20 miljarder. Det finns också frågor kvar 
att lösa rörande ledens anslutningar till Norra 
Djurgårdsstaden. Å andra sidan har den en skaplig 
nyttokostnadskvot, som troligen är klart underskat-
tad dels eftersom beräkningsmetoderna tenderar 
att underskatta effekter på vägträngsel, dels (och 
troligen viktigast) eftersom leden torde möjlig- 
göra ytterligare bebyggelse i ganska centrala lägen, 
som Nacka, Tyresö och Lidingö. Vidare finns de 
positiva stadsmiljöeffekterna av att avlasta delar av 
innerstaden (som Slussen) bara delvis med i kalkylen. 
Slutligen minskar den sårbarheten över Saltsjö-
Mälarsnittet. Lodbrok-kollisionen 2005 illustrerade 
hur sårbart transportsystemet är i detta snitt, även  

37 Yngre läsare kan behöva påminnas om att pontonkranen Lodbrok körde in i Essingeleden 2005, efter att kört på fel sida om Stora Essingen. Bron fick stängas av 
helt eller delvis under lång tid, med enorma köer över nästan hela länet som följd. (Att köerna blir så långa beror förstås på att bakåtblockerande bilar stoppar även 
fordon som inte ska över Essingeleden. När väl korsningarna börjar blockeras så sprider sig köer över mycket stora områden.) Skadorna på bron blev inte så fullt så 
stora som först befarades; ett tag var man rädd att hela bron skulle ha totalskadats. Det visade sig turligt nog att det räckte med förhållandevis lindriga reparationer. 

 
om konsekvenserna den gången inte blev så stora 
som först befarades37. 

Med tanke på detta är Östlig förbindelse i princip 
en god investering, där de samlade samhällsnyttorna 
framstår som större än kostnaderna. Men eftersom 
det är så mycket pengar är finansieringen svår att 
lösa, alltså från vilka källor pengarna ska kunna 
hämtas. En del av finansieringen kan komma från 
ytterligare trängselskatter på och runt själva leden, 
och möjligen något från regionen och de berörda 
kommunerna – men med tanke på redan överens-
komna tunnelbane- och spårvägspaket så är deras 
budgetar redan ansträngda till bristningsgränsen, 
så det torde bara kunna bli symboliska summor. 
Huvuddelen av pengarna skulle därför behöva kom-
ma från statliga anslag, men även i de statliga pla-
nerna är konkurrensen om utrymmet mycket hård. 
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Kollektivtrafikinfrastruktur
Det närmaste dryga decenniet utgörs huvuddelen 
av regionens infrastrukturinvesteringar av ett antal 
mycket stora kollektivtrafikinvesteringar. Flera är 
olika typer av kapacitetsförstärkningar, som t.ex.38 
Slussens nya bussterminal, Roslagsbanans upprust-
ning och förlängning till Centralen, nytt signalsystem 
för röda linjen och Mälarbanan Tomteboda–Kallhäll, 
tunnelbaneförlängningen Kungsträdgården–Nacka/
Söderort samt den nya tunnelbanan Fridhemsplan-
Älvsjö. Till detta kommer ett antal stora investering-
ar som i huvudsak innebär andra typer av förbätt-
ringar än kapacitetsökningar, som t.ex. Tvärbanans 
Kistagren, Tvärbanans nya Solnagren, Spårväg 
syd, tunnelbana till Arenastaden och Barkarby. 
Dessutom planerar regionen i sin s.k. stomnätsplan 
att utöka stombusstrafiken. Sammanlagt handlar det 
om gigantiska investeringar – en bra bit över hundra 
miljarder kronor. 

Som tidigare påpekats kommer därför kollektiv-
trafikens absoluta huvuduppgift vara att prioritera 
trafikeringen så att driftmedlen räcker till att köra 
all den planerade nya trafiken, och att pengarna 
används så effektivt som möjligt. I ljuset av detta och 
den stora volymen redan beslutade investeringar bör 
man vara försiktig med att rekommendera ytterliga-
re stora investeringar. 

38  Investeringskostnaderna finns angivna i SLL Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, 2018; SLL Trafikförvaltningen, 2017.

Men det vore sannolikt värt att satsa på att omvand-
la åtminstone några av ytterstadens busslinjer till 
BRT-linjer, åtminstone längs stora delar av sträckan. 
Det handlar alltså om att ge linjerna signalprioritet, 
egna körfält där det behövs, påstigning på ”sta-
tioner” genom samtliga dörrar i stället för vanliga 
hållplatser, raka linjedragningar och tydlig infor-
mation om var, när och vart bussen går. Allt detta 
är förhållandevis billiga åtgärder som kan skapa 
stora förbättringar. Till de stora fördelarna hör att 
man kan skapa busslinjenät som ser ut som lövräfsor 
i ändarna. Längst ut i den glesare bebyggelsen så 
delar olika linjer upp sig i ett finmaskigt nät, så att 
det blir korta avstånd till hållplatserna. Sedan sam-
las flera sådana linjer till ett stomlinjestråk som körs 
i BRT-koncept med hög turtäthet. På så vis får man 
nära till första hållplats, få eller inga byten och hög 
turtäthet i stomlinjestråket.

Det handlar alltså i första hand om att omdana 
följande stråk till BRT-liknande linjer: 

STOMLINJERNA 176/177 EKERÖ–SOLNA–
SUNDBYBERG-DANDERYD. Stora delar av stråket 
fungerar hyggligt, men på vissa sträckor behöver 
nya, egna körfält anläggas. Vid några bytespunkter, 
exempelvis Brommaplan, står bussen stilla orim-
ligt länge, och även själva angöringen tar för lång 
tid eftersom bussen måste in och krångla på en 
terminal. 

STOMLINJEN 178 MÖRBY–JAKOBSBERG. Viktigt 
stråk särskilt med tanke på den omfattande nybe-
byggelsen i Järfälla/Barkarby och den nya tun-
nelbanan. Fungerar relativt väl idag men kan med 
enkla BRT-idéer bli betydligt bättre och snabbare. 
På några platser skulle man överväga lite större 
ombyggnader för att få bort flaskhalsar och få till 
rakare sträckning. 

STOMLINJEN 179 SOLLENTUNA–VÄLLINGBY. Det 
är svårt att undvika att linjen går i ett antal konstiga 
krokar för att undvika Järvafältet och parkområdet 
mellan Tensta och Rinkeby, men det gör att restider-
na blir långa. Effektivare förbindelser Vällingby–

” Det närmaste dryga  
decenniet utgörs huvud- 

delen av regionens  
infrastrukturinvesteringar 

av ett antal mycket  
stora kollektivtrafik- 

investeringar. 
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Tensta–Rinkeby–Kista–Sollentuna vore värdefullt 
av många skäl. Man kan överväga att göra linjen 
genare, kanske även med delvis ny dedikerad infra-
struktur. Om inte annat borde linjens skyltning och 
utmärkning i stadsrummet kunna bli mycket tydliga-
re, inte bara av trafikskäl utan också för att mentalt 
driva hem hur nära dessa tämligen olika stadsdelar 
faktiskt ligger varandra. 

173 SKARPNÄCK–SKÄRHOLMEN och  
172 SKARPNÄCK–NORSBORG. Dessa två linjer har 
ganska långt kvar till stombusstandard. Linje-
dragningarna är krokiga eftersom vägnätet ser ut 
som det gör, och få sträckor har egna körfält eller 
signalprioritet. Även enkla åtgärder borde kunna 
förbättra avsevärt – information och synlighet om 
inte annat – men vägnätets utseende begränsar  
möjligheten att dra en gen linje. 

TYRESÖBUSSARNA. Hade Tyresö ingått i Stock-
holms kommun när de stora tunnelbaneinvestering-
arna gjordes hade tunnelbanan antagligen redan 
gått hela vägen till Tyresö. När den nu inte gör det 
så bör man i stället satsa på riktigt bra bussförbin-
delser. Vid och runt Gullmarsplan planeras redan 
omfattande förändringar, inte minst eftersom de nya 
tunnelbanelinjerna kommer göra Gullmarsplan till 
en ännu viktigare knutpunkt. Längs vägen in från 
Tyresö centrum finns ett antal flaskhalsar som borde 
vara värda att bygga bort – inte minst eftersom det 
finns tämligen gott om mark runt vägen att göra 
eventuella breddningar på. Inne i själva Tyresö kan 
de vanliga förbättringarna göras: egna körfält där 
det behövs, genare sträckningar på vissa ställen, 
signalprioriteringar. Slutligen kan man överväga att 
förlänga linjerna längre än Gullmarsplan för att få 
fler direktförbindelser och minska antalet byten för 
resenärerna. 

Vilka av stråken som vore mest värdefulla att 
förbättra går inte att veta utan närmare utredningar, 
särskilt eftersom SL inte publicerar påstigandesiffror 
per busslinje. Det medför att resenärsflödena är 
okända för utomstående.  
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Cykelinfrastruktur 

Cykeln har många fördelar jämfört med andra 
färdmedel, särskilt i urbana miljöer. Det är relativt 
snabbt, eftersom cykeln tar en raka spåret från där 
man är till dit man vill vid den tidpunkt man vill. 
Det är billigt – själva cykeln kostar jämförelsevis lite, 
och infrastrukturen kan i princip vara ganska billig. 
Det är någorlunda yteffektivt; flödeskapaciteten är 
visserligen klart lägre än för kollektivtrafik, men å 
andra sidan högre än för biltrafik39, särskilt om man 
även räknar med ytbehovet för parkering. Cyklar 
bullrar inte, ger inga utsläpp, har positiva hälsoeffek-
ter för den som cyklar och medför små trafiksäker-
hetsrisker för andra trafikanter40. Att förbättra för 
cykeltrafiken är därför ofta ett både kostnads- och 
yteffektivt sätt att förbättra tillgängligheten, särskilt i 
täta urbana miljöer. Det kan göras på flera olika sätt. 
Den absolut lägst hängande frukten är att anpassa 
trafikregler och trafiklagstiftning för cykeltrafik, 
vilket redan argumenterats för ovan. Vidare behöver 
cyklisternas trafiksäkerhet och upplevda trygghet 
förbättras. Slutligen är ofta vägvisningen usel, sär-
skilt jämfört med biltrafikens standard. 

Vad gäller infrastrukturinvesteringar så finns det 
relativt gott om projektidéer som bör kunna ge hög 
nytta per krona, särskilt eftersom det under lång tid 
inte investerades särskilt mycket i cykelinfrastruktur. 
Men baksidan av de relativt små erfarenheterna 
av att utvärdera och bygga cykelinfrastruktur är 
att kostnaderna ofta blir betydligt högre än väntat, 
och att metoderna och processerna för att prioritera 
bland alla idéer är outvecklade. Erfarenheterna av 
de senaste årens satsningar på cykelinfrastruktur 
har visat att kostnaderna ofta blir betydligt högre än 
vad man tidigare trott. Stockholms stad var tidigt 

39 Stockholms stads cykelplan rekommenderar 2,25 m bredd på enkelriktade cykelbanor längs de viktigaste stråken (de s.k. pendlingsstråken). Flödena på 
pendlingsstråken varierar kraftigt, men ligger typiskt sett på några tusen cyklister per dag. Om flödet är över 15 000 cyklar per dag rekommenderas en bredd på 3,25 
m. Det kan jämföras med att bilkörfält normalt är 3,25–3,5 m breda, och att huvudgator typiskt har flöden på 5–15 000 fordon per dag. Gator och vägar med högre 
flöden än så har oftast två körfält i varje riktning; Sveavägen, t.ex., har två körfält och ett flöde på 25–30 000 fordon per dag. Genomsnittligt antal personer per bil i 
Stockholm är omkring 1,25. Att jämföra flödeskapaciteter är vanskligt och beror på olika antaganden (bl.a. vad som ska anses vara ”maximalt” flöde), men 
sammantaget betyder det att den maximala flödeskapaciteten i personer per dygn per breddmeter är högre för cykel än för bil – kanske i storleksordningen 20–50 % 
högre. Det faktiska flödet i personer per dygn per breddmeter är dock i dagsläget typiskt sett lägre för cykel än för bil, även i innerstaden och regionkärnan. 

40 Däremot är olycksrisken relativt hög för cyklisten själv. Det är omkring 6 gånger högre risk per kilometer att skadas svårt för cyklister än för bilister (genomsnitt 
för riket) (SIKA, 2005) och minst 4 gånger högre risk för lättare skador (”minst” eftersom mörkertalet för lättare skador för cyklister förmodligen är stort) (avser 
Stockholms stad). Trafiksäkerhetsåtgärder för cykeltrafik är därför en angelägen fråga. 

41 Stockholms stads trafikkontor (2012a, 2012b).

ute med att satsa på cykelinfrastruktur. När man gav 
ut sin cykelplan41 2012 så bedömdes kostnaden för 
cykelbanor vara ca 8 miljoner kronor per kilometer i 
innerstaden och 1,5–3 miljoner kronor per kilo- 
meter i ytterstaden. Sedan dess har många cykel- 
banor byggts i staden, och tyvärr har kostnaderna 
visat sig vara betydligt högre. Cykelprojekt genom-
förda i innerstaden har haft en snittkostnad på 
50–60 miljoner kronor per kilometer, och i ytter- 
staden har kostnaden varit omkring 30 miljoner  
kronor per kilometer. Detta inkluderar visserligen 
också utredning, projektering samt en del andra 
åtgärder som man passat på att göra samtidigt, 
till exempel förbättringar av växtbäddar och belys-
ning, men det är relativt små poster i sammanhang-
et. Investeringskostnaderna för cykelbanor har alltså 
visat sig vara sju till tio gånger högre än man trodde 
när man tog fram och beslutade om cykelplanen. 

Av detta kan man dra två slutsatser: vi behöver  
bli bättre på att utforma kostnadseffektiv cykel- 
infrastruktur, och det är ännu viktigare att prioritera 
vilka projekt som ska genomföras, och till vilken 
standard, än vad man trodde 2012. Båda dessa frågor 
får idag för lite uppmärksamhet. 

Kostnadseffektiv cykelinfrastruktur först. Det 
spelar mycket stor roll för kostnaden hur man väljer 
att bygga om en gata för att få till en cykelbana. De 
enklaste sätten – som till exempel att skilja av ett 
före detta bilkörfält med plaststolpar, som man med 
framgång har gjort på Götgatan – kostar nästan 
ingenting men fungerar ofta utmärkt. De dyraste 
fallen – om man t.ex. måste flytta kantstenen, göra 
om avrinningen och flytta avloppsbrunnar – kan 
kosta 60–70 mnkr/km, och i vissa fall betydligt mer. 
Eftersom den totala budgeten är begränsad innebär 
höga kostnader att färre cykelbanor kan byggas och 



5 5

45 PUNKTER FÖR BÄTTRE STOCKHOLMSTRAFIK 45 PUNKTER FÖR BÄTTRE STOCKHOLMSTRAFIK

färre problempunkter åtgärdas. Det är därför viktigt 
att man strävar efter lösningar som inte är dyrare 
än nödvändigt. Ibland går höga kostnader inte att 
undvika, och ibland kan det ändå vara välinveste-
rade pengar – men det torde vara uppenbart att det 
görs för få ”budgetlösningar” som skapar mycket 
nytta per krona. Det är svårt att säkert säga vad 
detta beror på, men en starkt bidragande faktor 
är vad man kan kolla ett ”normtänkande” – att en 
cykelbana ska uppfylla vissa fastslagna normer: vara 
utformad på ett visst sätt, ha en viss standardbredd, 
en viss standardavskiljning osv. Det är användbart 
att ha sådana standardutformningar som utgångs-
punkt, men man måste överväga avsteg från normen 
baserat på platsens och projektets specifika förutsätt-
ningar. Det är när man inte gör det som kostnaderna 
rusar iväg. 

Den andra självklara slutsatsen är att det är viktigt 
att prioritera rätt bland alla projektidéer, så att man 
får ut så mycket total cykelnytta per satsad krona 
som möjligt. Det betyder att man behöver identifiera 
fler lovande projektidéer än vad man faktiskt har råd 
att bygga, sedan beräkna de olika projektidéernas 
kostnader och bedöma deras nyttor på ett jämförbart 
sätt och till sist välja ut de projekt som ger störst total 
nytta givet den budget man har. Det här problemet 
förekommer överallt i transportsektorn, inte bara 
när det gäller cykelinfrastruktur. Men prioriterings-
metoderna och kostnadsberäkningarna är något mer 
utvecklade för väg- och spårinvesteringar, eftersom 
det finns mer erfarenhet av dem.
Av detta följer att man bör vara försiktig med att 
peka ut vad som är de bästa investeringarna innan 
man utrett kostnader och nyttor. Det är framför 

” Vi behöver bli bättre på att utforma  
kostnadseffektiv cykelinfrastruktur. 
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allt kostnaden för åtgärder som kan bli ledsamma 
överraskningar på grund av tekniska förutsättningar 
som markförhållanden, vattenavrinning, ledningar, 
markägandeförhållanden och detaljplanebestäm-
melser. Med detta sagt är här en lista på platser där 
förbättringar borde kunna ge mycket cykelnytta för 
pengarna. Precis som förut är detta långt ifrån någon 
fullständig lista; avsikten är bara att illustrera platser 
där man till relativt låg kostnad bör kunna skapa stora 
trafikantvinster. Utbyggnadstakten av länets cykel- 
infrastruktur är nu också mycket hög – de närmaste 
fem åren ska 150 kilometer ny cykelbana byggas42 – så 
många andra bra idéer är redan på gång.  

Längs RIDDARHOLMSKANALEN går ett av stadens 
högst belastade cykelstråk, samtidigt som bredden 
är helt otillräcklig särskilt som trafiken dessutom 
är dubbelriktad. Det är inte okomplicerat att göra 
ingrepp i denna miljö med tanke på stadsbild och 
kulturhistoria. Men en relativt enkel åtgärd vore  
att bredda cykelbanan på konsoler en bit ut över 
kanalen – med en bredd som får bli en kompromiss 
mellan cykeltrafiknyttan och önskemål om att inte 
skymma vattenspegeln. Det vore trevligt om cykel- 
banan kunde fortsätta på en ny bro i norra änden, 
och den idén är under utredning, men av kultur- 
historiska skäl och stadsmiljöskäl är det osäkert om 
det är möjligt. I väntan på det kunde man åtminstone 
få bort de två farliga 90-graderskurvorna norr om 
Riddarhuset genom att ta bort parkeringsplatserna 
där. Genom att bredda cykelbanan där och göra 
kurvorna mjukare skulle man kunna få till en klar 
förbättring till mycket låg kostnad i sammanhanget. 

HORNSTULL fungerar tämligen dåligt för cykel- 
trafiken, i all synnerhet för den stora ström norr- 
gående cykeltrafik som kommer över Liljeholmsbron 
och sedan ska vidare på Långholmsgatan. Eftersom 
här är så mycket annan trafik också så är det svårt 
att få till en idealisk lösning, men genom en ombygg-
nad av östra sidan av korsningen och södra delen av 
Långholmsgatan kan det åtminstone bli betydligt 
bättre än idag med relativt begränsade ingrepp. Det 
är dock ett besvärligt ställe att göra arbeten på efter-

42 SLL Cykelkansliet, 2018.

som korsningen är så belastad. Men Liljeholmsbron 
kommer sannolikt ändå att behöva renoveras inom 
en ganska snar framtid, och då kan man passa 
på att göra om korsningen och södra delen av 
Långholmsgatan också.   

TRANEBERGSBRONS ÖSTRA RAMP är en olycks-
drabbad sträcka eftersom cyklister kommer i hög 
fart nedför bron och delar yta med både gående 
och cyklister på väg uppför i andra riktningen. 
Att bredda bron vore trevligt men troligen mycket 
dyrt; men det skulle gå att få det betydligt bättre 
genom att ta någon breddmeter av slänten ned 
mot Fredhällsparken. Sådana markarbeten är inte 
billiga, men jämfört med andra infrastrukturinves-
teringar vore det förmodligen inte så dyrt – det vore 
åtminstone värt att undersöka.   

I andra änden av Tranebergsbron är det framför 
allt Alvik som är ett problem, och i all synnerhet den 
ökända svängen förbi Alviks färg. Den här åtgärden 
är på sätt och vis bara en liten detalj, men jag tar 
upp den för att den är ett så bra exempel på hur det 
finns enstaka problempunkter som det borde vara 
prioriterat att åtgärda, utan att man nödvändigtvis 
måste åtgärda en hel lång sträcka. Att åtgärda hela 
sträckor tar nämligen inte sällan lång tid att planera 
och genomföra, och kostar mycket pengar, vilket 
riskerar att leda till att enstaka problempunkter blir 
kvar under lång tid. Det vore bättre att så snart man 
kan åtgärda de värsta punkterna på ett enkelt och 
snabbt sätt, förutom att man förstås också ska arbeta 
med längre sträckor. I fallet med Alviksvängen så 
vore varje decimeters breddning mycket värd, och 
rent fysiskt är det inte så komplicerat att förbättra 
jämfört med idag, även om detaljplan och markägar-
förhållanden kan innebära svårigheter. 

STRÅKET ALBANO–NORRTULL–HAGASTADEN 
är redan viktigt och blir allt viktigare, inte minst 
eftersom det blir allt fler studenter i Albanoområdet, 
vilket genererar mycket cykelresor. Den östvästliga 
kopplingen från Albanova-området till Norrtull och 
Hagastaden är i dagsläget orimligt krånglig och en 
lång omväg. En gång/cykel-bro över Roslagsvägen, 
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förmodligen nära Värtabanans befintliga bro, är 
en uppenbar och gammal idé som har planerats 
länge. Tillsammans med smärre förbättringar av 
cykelbanorna genom Bellevueområdet skulle det 
väsentligt förbättra gång/cykel-tillgängligheten 
i hela området Solna–Hagastaden–Norrtull–
Roslagstull–Albano–Frescati. Broar är för övrigt 
förvånansvärt ”billiga” jämfört med att bygga om 
befintliga gator. Även broar kostar visserligen rätt 
mycket, men jämfört med hur förtvivlat mycket 
det kostar att bara flytta kantstenar på en befintlig 
gata så får man ofta rätt mycket infrastruktur för 
pengarna när man bygger en bro. 

GÖTGATSBACKEN ned mot Slussen är kanske 
cykel-Stockholms värsta problem. Situationen 
kommer bli något bättre när Slussen är färdig, 
men problemfritt blir det inte, och det är svårt att 
göra mirakel eftersom höjdförhållandena är som 
de är och husen står där de står. Den övre delen 
av Götgatan, mellan Medborgarplatsen 
och S:t Paulsgatan, skulle kunna 
förbättras som cykelstråk genom 
att förlänga den alternativa 
vägen via Repslagargatan 
hela vägen över 
Medborgarplatsen. Idag 
är en del av denna väg 
skyltad som en omväg 
på ett par kvarter, 
vilket förbättrat läget 
på Götgatan något, men 
en lite större ombyggnad 
så att stråket fortsatte över 
Medborgarplatsen verkar värt 
att överväga. 

SURBRUNNSGATAN OCH 
LUNTMAKARGATAN är ungefär sam-
ma typ av outnyttjad möjlighet: de är föga 
använda parallellstråk till gator som är nästan 
hopplösa att få till, i det här fallet Odengatan 
respektive Sveavägen. Med ”hopplös” menar 
jag dels att bredden på Odengatan respektive 

Sveavägen är otillräcklig för att få tillräcklig plats 
för såväl gående, vägtrafik, bussar som cykeltrafik, 
dels att man skulle behöva omdana hela gatu- 
sektionen vilket skulle kosta mycket stora summor 
– säkert en bra bit över 100 mnkr, och gissningsvis 
mer än det dubbla. Och ändå skulle det knappast 
bli riktigt bra. Men parallellt med Sveavägen 
och Odengatan går alltså Surbrunnsgatan och 
Luntmakargatan, där man skulle kunna få till 
riktigt bra genomgående cykelstråk med relativt 
enkla åtgärder: målning, cykelgatereglering, lite 
borttagna p-platser, prioritet i korsningar osv. 
Det vore mycket kostnadseffektiva åtgärder som 
också går jämförelsevis snabbt att genomföra. 
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