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Den som färdas i staden har rätt att få svar på frågan: 
När kommer jag fram? Inställda turer, förseningar, 
trafikstockningar och brist på lediga parkeringsplatser 
försinkar oftast utan förvarning. Det är hög tid att förbättra 
tjänstens kvalité. Med nytänkande och en nyordning inom 
stadstrafiken är detta möjligt. Alla former av stadstrafik 
skulle kunna betraktas som tjänster och samordnas i ett 
informations- och betalsystem, vilket öppnar möjligheter för 
en rad omvälvande förändringar. 

SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL
Inför en resa eller transport frågar man en reseplanerare efter 
alternativ för att nå ett visst resmål. Reseplaneraren presenterar olika 
förslag: färdsätt, resväg, komfort 
under resan (trängsel, sittplats), 
möjl igheter t i l l  samåkning, 
bokning av parkeringsplats eller 
hyrbil/lånecykel för eventuell 
fortsatt färd, samt priset för 
resan inklusive hur detta varierar 
för olika avresetider. Kanske 
ges också förslag på hur resan 
skulle kunna undvikas eller 
förkortas, till exempel genom en 
videokonferens eller alternativa 
resmål med likvärdigt utbud. 
När valet är gjort betalas resan. 
Ett avtal har ingåtts mellan 
producent och konsument.

Under hela resan erbjuds 
resenären navigeringshjälp, 
vid cykling, gång och byten 
mellan olika färdmedel. Om 
det inträffar olyckor eller andra 
oväntade störningar i trafiken får 
trafikanterna instruktioner om att ändra resväg och/eller färdsätt i 
en utsträckning som så långt möjligt undviker att skapa kaos längs 
de alternativ som står till buds. Leverantörerna av stadstrafiken, 
det må vara kollektivtrafikbolag eller väghållare (Trafikverket och 
kommunerna), sätter också omedelbart in kompletterande resurser för 
att om möjligt fullgöra sina åtaganden. Trafikanterna ska ha möjlighet 
att justera sina köp under resans gång vid förändrade resplaner.

När resenären kommit till resans mål jämförs reseavtalet 
med utfallet. Informationen används både av resenären och 
tjänsteleverantören för att successivt förbättra beslut och prognoser 
om resor och transporter. Vid betydande avvikelser kompenseras 
resenären automatiskt.

NY PRINCIP FÖR ATT SKAPA TILLGÄNGLIGHET
Under tusentals år var det närhet som skapade tillgänglighet i 
staden. Den första industriella revolutionen ändrade knappast 
på detta. Ångmaskinen omskapade den långväga trafiken med 
snabbare urbanisering och en tätare stad som följd. Först med den 
andra industriella revolutionen, då vi fick bensin- och elmotorn och 
billig energi, förändrades städer från täta bebyggelsekoncentra-

tioner till vidsträckta regioner.  
I dag har ökad rörlighet blivit 
sättet att skapa tillgänglig-
het. Allt fler stadsbor reser 
allt snabbare och allt längre 
med allt mer resurskrävande 
färdmedel för att nå ett allt 
mer spritt utbud. Den tredje 
industriella revolutionen, med 
mikroprocessorn, internet 
och trådlös kommunikation, 
har inte ännu slagit igenom 
i stadstrafiken så som skett 
på många andra områden. 
Min tes är att information kan 
ersätta ökad fysisk rörlighet 
som huvudsaklig metod för att 
skapa tillgänglighet i staden. 
Därigenom skulle stadstrafiken 
och även stadens framtid kunna 
förändras i grunden.

HUR BLIR DETTA MÖJLIGT?
Det har skett en rad förändringar som bäddar för en nyordning. 
På andra områden, som personliga nätverk, globala produktions-, 
transport-, lagrings- och försäljningssystem och världsomfattande 
system för finansiella transaktioner, har informationssamhällets 
landvinningar fått genomslag. Rationaliserad informationshantering 
i mindre skala har efter hand samordnats till allt större sammanhållna 
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Det finns ett behov att sammankoppla alla de olika delarna av 
stadstrafiken i ett nytt, ICT-baserat system.

system. Detta är en möjlighet som ännu återstår att utnyttja inom 
stadstrafiken. De viktigaste förutsättningarna är företeelser som 
internet; GPS med möjlighet att variera pris efter tid och rum; 
spridd digital intelligens (smarta telefoner och navigatorer); hård- 
och mjukvara (delvis självjusterande prognosmodeller) med mycket 
hög kapacitet; och betalsystem i mobiler. Genom att sammanlänka 
och komplettera fungerande delsystem och funktioner kan ett 
integrerat system byggas upp. Det gäller framför allt reseplanerare, 
navigatorer, trängselavgifter, kilometerskatt, trafikövervakning, 
samordnings- och larmcentraler samt trafikprognoser grundade 
på historiska data.

SMÅ FÖRÄNDRINGAR LEDER TILL STORA FÖRBÄTTRINGAR
Det råder totalt sett ingen brist på kapacitet inom stadstrafiken. Men 
tjänsten produceras och konsumeras delvis på fel plats, vid fel tid 
och på fel sätt. För det mesta behövs det bara små förskjutningar 
i trafikanternas avresetider för att undvika trafikstockningar där 
stora värden går till spillo. 
När en kö väl uppstått 
kan det ta lång tid innan 
den avvecklas, men med 
varierade priser skulle det 
vara möjligt att undvika 
köbildning. Till och med 
när risken för köbildning 
är som störst finns det 
stor ledig kapacitet i både 
person- och lastbilar. Även 
en begränsad samåkning 
och samtransportering 
har alltså stor effekt vid 
risk för köbildning. Om 
man genom information 
och prissättning använder 
de resurser som redan 
f inns  b l i r  det  också 
möjligt att vissa stora, 
kostnadskrävande och 
rörlighetsstimulerande projekt kan undvaras eller skjutas på 
framtiden. Det är inte säkert att sådana kostsamma projekt ger 
önskad e!ekt på framkomligheten då det är känt att ett ökat utbud 
av infrastruktur också leder till ökat resande. 

Med en prissättning som tar hänsyn till de olika trafikslagens 
resursanvändning och negativa påverkan på global och lokal miljö, 
hälsa, stadsupplösning och social orättvisa kan en rad trafikproblem 
som tidigare varit svåra att komma tillrätta med äntligen hanteras. 
Det gäller bland annat avvägningen mellan de olika trafikslagen: 
gång, cykel, beställningstrafik, kollektivtrafik och motordrivna 
individuella transporter.

HINDER OCH MÖJLIGHETER ATT ÖVERVINNA DESSA
Förändringar i trafiken, även sådana som är till gagn för ett 
flertal som till exempel trängselavgifter, möter ett starkt och 
välorganiserat motstånd. Singapore var först med att införa ett 
trängselavgiftssystem 1977, men det dröjde drygt 25 år innan det 
kom några efterföljare av betydelse; London införde systemet 2003 
och Stockholm 2006. En svårighet har varit att det nästan aldrig 
finns någon instans som har kapacitet att besluta om och införa en 
systemförändring. Många parter med delvis motstridiga intressen 
måste samsas, eller tvingas till samförstånd. Det faktum att 
stadstrafiken är bunden i tid och rum är dock en fördel. Varje stad 
kan beskrivas som en delvis isolerad nisch där ett nytt system kan 
införas utan hot om nedläggning eller förflyttning av produktionen. 
Men särskilda omständigheter och beslutskompetenser måste till; 
som Ken Livingstone som möjliggjorde trängselavgifter i London; 
eller Miljöpartiets vågmästarposition i Stockholm som banade väg 
för trängselskatten; eller Jaime Lerner som runt 1990 drev fram ett 
numera världsberömt system med snabbussar i Curitiba i Brasilien. 
Med tanke på att det finns omkring 600 miljonstäder i världen 
är det inte uteslutet att den här föreslagna nyordningen kommer 

att prövas någonstans och med exemplets makt då röja väg för 
växande skaror av efterföljare.

Även bland trafikanterna finns ett starkt motstånd mot att 
ändra invanda handlingsmönster. Att bara sprida information har 
många gånger visat sig otillräckligt för att ändra resandet. Men med 
varierade priser är detta dock möjligt, vilket trängselavgifterna i 
London och Stockholm har visat.

Stadstrafiken är i vissa avseenden inte bara en tjänst utan också 
en mänsklig rättighet. Rätten att röra sig i staden måste garanteras 
(någon form av GPS-registrering av privata fordon krävs dock för 
debitering av variabla avgifter). Alla vill inte eller kan inte använda ett 
högteknologiskt system, därför måste maximipriser för olika tjänster 
gälla. Projektet behöver inte vara fullskaligt från början. Kanske räcker 
det att 20–25 procent ansluter sig till systemet för att positiva 
e!ekter ska uppstå, vilket i sin tur leder till att allt fler ansluter sig.

Otvivelaktigt kommer övervakningssamhället att förstärkas 
med det här skisserade systemet. Detta är en viktig invändning som 

brukar anföras, som det 
verkar, i första hand av 
taktiska skäl från dem som  
ogillar avgifter. Möjligen 
kan man här påminna om  
att Storebror redan ser 
oss och att det föreslagna 
systemet ändå ger oss över-
vakade stora vinster tillbaka.

VILKA ÄR
FÖRTJÄNSTERNA?
Till de viktigaste vinsterna 
med systemet hör att 
resenärer och transportörer 
kan få tillförlitlig informa-
tion om resan och när 
destinationen kan nås. Det 
blir också möjligt att färdas 
i okända omgivningar 
utan orienteringsproblem, 

oavsett val av färdmedel. Producenterna får förhandsinformation 
om de förflyttningar som kommer att göras och kan därför i viss 
mån anpassa utbudet, och även priset, till efterfrågan. Sökande 
efter parkeringsplatser skapar i dag stora problem. Här kan 
reservationer och vägvisning minska såväl trafikvolymer som 
restider och olycksrisker. Det blir också möjligt att utveckla en 
rad nya tjänster i anslutning till resande och transporter i staden. 
Trafikstockningar som årligen förorsakar förluster i miljardklassen 
kan undvikas och trafikens negativa e!ekter på en rad områden 
kan motverkas genom en anpassad prissättning. Samtidigt kan 
stora utbyggnadsprojekt undvaras eller skjutas på framtiden. Med 
tanke på den stora ovisshet som råder på trafikens område inför 
det närmaste halvseklet, framstår det som välbetänkt att inte 
bygga fast sig i strukturer som blir värdelösa om den flödande och 
billiga energin inte längre är tillgänglig. Ett förutsägbart och köfritt 
resande i staden ligger inom räckhåll och skulle också ge stadslivet 
helt nya kvalitéer. 


