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Sammanfattning	  
Att	  ta	  tag	  i	  problemet	  angående	  klimatförändringarna	  och	  den	  förväntade	  globala	  
temperaturhöjningen	  går	  inte	  längre	  att	  skjuta	  upp	  utan	  måste	  åtgärdas	  i	  dagens	  läge	  för	  att	  
jorden	  slutligen	  ska	  nå	  ett	  hållbart	  klimat.	  Genom	  att	  visa	  omvärlden	  att	  det	  går	  att	  ha	  en	  
fungerande	  storstad	  med	  kraftiga	  reduceringar	  i	  biltrafik	  och	  ett	  stort	  utbud	  av	  kollektivtrafik	  kan	  
Stockholm	  visa	  framfötterna	  och	  vara	  en	  inspiration	  till	  övriga	  städer.	  Klimatförändringarna	  är	  ett	  
globalt	  problem	  och	  det	  krävs	  därför	  ett	  agerande	  på	  global	  nivå.	  Alla	  länder	  måste	  bidra,	  inte	  
minst	  Stockholm.	  	  	  
	  
Stockholm	  växer	  och	  i	  en	  allt	  snabbare	  takt.	  De	  kommande	  20	  åren	  förväntas	  Stockholmsregionen	  
växa	  med	  cirka	  en	  halv	  miljon	  invånare	  och	  bilinnehavet	  förväntas	  öka	  med	  16	  procent	  fram	  till	  år	  
2020.	  Detta	  kommer	  att	  leda	  till	  ökad	  mängd	  koldioxidutsläpp	  från	  biltrafiken,	  stora	  köer	  och	  
trängsel	  samt	  störningar	  i	  kollektivtrafiken.	  Samtidigt	  har	  regeringen	  satt	  upp	  mål	  om	  att	  det	  inte	  
ska	  finnas	  några	  nettoutsläpp	  av	  växthusgaser	  i	  Sverige	  till	  år	  2050	  samt	  att	  utsläppen	  ska	  minska	  
med	  40	  procent	  fram	  till	  2020.	  Det	  krävs	  alltså	  långsiktiga	  hållbara	  lösningar	  för	  trafiksituationen	  i	  
Stockholm	  för	  att	  möta	  denna	  ökade	  befolkning	  och	  dessa	  klimatmål.	  Det	  måste	  ske	  en	  
omprioritering	  i	  trafikplaneringen	  för	  att	  nå	  visionen	  om	  ett	  hållbart	  Stockholm,	  där	  miljön	  inte	  
hamnar	  i	  andrahand.	  	  
	  
Metoderna	  som	  använts	  som	  underlag	  i	  rapporten	  baseras	  främst	  på	  vetenskapliga	  och	  politiska	  
rapporter	  och	  dokument.	  Det	  har	  även	  skett	  en	  intervju	  med	  Daniel	  Firth	  från	  Trafikkontoret	  med	  
avseende	  på	  differentiering	  och	  övriga	  närliggande	  ämnen	  som	  har	  använts	  som	  underlag	  i	  
resultatet	  och	  diskussionen.	  Syftet	  med	  denna	  rapport	  är	  att	  analysera	  och	  diskutera	  
trafiksituationen	  i	  Stockholm	  utifrån	  ett	  klimatperspektiv.	  Det	  tas	  upp	  vilka	  förändringar	  som	  
planeras	  i	  dagsläget	  samt	  vad	  som	  kan	  förbättras	  med	  avseende	  på	  klimatet	  och	  
koldioxidutsläppen.	  De	  faktorer	  som	  tas	  upp	  är	  trängselskatten,	  differentiering,	  kollektivtrafiken	  
och	  den	  planerade	  kringfartsleden	  Förbifart	  Stockholm.	  	  
	  
Höjningen	  av	  trängselskatten	  som	  ska	  äga	  rum	  år	  2016	  är	  en	  bra	  början	  på	  att	  lösa	  trafikproblemen	  
i	  staden.	  Däremot	  så	  räcker	  inte	  detta	  för	  att	  minska	  koldioxidutsläppen	  i	  den	  takt	  som	  är	  
nödvändig	  för	  att	  nå	  de	  nationella	  mål	  som	  satts	  upp.	  Det	  krävs	  en	  satsning	  på	  differentiering	  
baserad	  på	  koldioxidutsläpp	  samt	  att	  det	  sker	  en	  omprioritering	  i	  vad	  de	  ökade	  intäkterna	  från	  
förhöjd	  trängselskatt	  ska	  finansiera.	  Då	  dessa	  till	  största	  del	  planeras	  gå	  till	  Förbifart	  Stockholm	  är	  
förslaget	  att	  det	  enbart	  bör	  gå	  till	  utbyggnad	  av	  kollektivtrafiken	  i	  staden.	  Genom	  en	  överföring	  
från	  biltrafik	  till	  kollektiva	  färdsätt	  medföljer	  en	  koldioxidreduktion	  och	  även	  en	  minskad	  trängsel.	  
Därmed	  fås	  en	  hållbar	  lösning	  i	  linje	  med	  regeringens	  mål	  om	  en	  fossilfri	  fordonsflotta	  och	  inga	  
nettoutsläpp	  av	  växthusgaser.	  
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Abstract	  
The	  threats	  and	  problems	  with	  the	  climate	  change	  and	  the	  expected	  global	  warming	  can	  no	  longer	  
be	  put	  on	  hold.	  In	  order	  to	  reach	  a	  sustainable	  climate	  on	  Earth	  these	  problems	  must	  be	  addressed	  
immediately.	  By	  showing	  the	  world	  that	  it	  is	  possible	  to	  have	  a	  functioning	  metropolis	  with	  heavy	  
reductions	  in	  car	  traffic	  and	  a	  wide	  range	  of	  public	  transport	  Stockholm	  can	  be	  an	  inspiration	  to	  
other	  cities.	  Climate	  change	  is	  a	  global	  problem	  and	  therefore	  requires	  an	  action	  on	  a	  global	  scale.	  
All	  countries	  must	  contribute,	  not	  least	  Stockholm.	  
	  
Stockholm	  is	  growing	  and	  at	  an	  accelerating	  pace.	  In	  the	  next	  20	  years	  the	  region	  of	  Stockholm	  are	  
expected	  to	  grow	  by	  about	  half	  a	  million	  inhabitants,	  and	  car	  ownership	  is	  expected	  to	  increase	  by	  
16	  percent	  by	  the	  year	  2020.	  This	  will	  lead	  to	  increased	  carbon	  emissions	  from	  car	  traffic,	  large	  
queues	  and	  congestion	  and	  disruptions	  in	  public	  transport.	  Meanwhile,	  the	  government	  has	  set	  
goals	  that	  there	  should	  be	  no	  net	  emissions	  of	  greenhouse	  gases	  in	  Sweden	  by	  2050	  and	  to	  reduce	  
emissions	  by	  40	  percent	  by	  2020.	  Therefore	  this	  is	  required	  long-‐term	  sustainable	  solutions	  for	  the	  
traffic	  situation	  in	  Stockholm	  to	  meet	  this	  increased	  population	  and	  these	  goals	  regarding	  the	  
climate.	  There	  must	  be	  a	  change	  of	  priorities	  in	  transport	  planning	  to	  achieve	  the	  vision	  of	  a	  
sustainable	  Stockholm	  where	  the	  environment	  does	  not	  come	  in	  second	  place.	  
	  
The	  methods	  used	  to	  collect	  information	  to	  the	  report	  are	  based	  primarily	  on	  scientific	  and	  policy	  
reports	  and	  documents.	  There	  has	  also	  been	  an	  interview	  with	  Daniel	  Firth	  from	  the	  Traffic	  Office	  
in	  order	  to	  discuss	  differentiation	  and	  other	  related	  topics	  that	  have	  been	  used	  as	  material	  of	  the	  
results	  and	  discussion.	  The	  purpose	  of	  this	  report	  is	  to	  analyze	  and	  discuss	  the	  traffic	  situation	  in	  
Stockholm	  from	  a	  climate	  perspective.	  It	  addresses	  what	  changes	  are	  planned	  in	  the	  current	  
situation	  and	  what	  can	  be	  improved	  in	  terms	  of	  climate	  and	  carbon	  emissions.	  The	  topics	  that	  are	  
being	  discussed	  are	  the	  congestion	  charge,	  differentiation,	  public	  transport	  and	  the	  planned	  
beltway	  Stockholm	  Bypass.	  
	  
The	  planned	  increase	  of	  the	  congestion	  charge	  which	  will	  take	  place	  in	  2016	  is	  a	  good	  start	  on	  
solving	  the	  traffic	  problems	  in	  the	  city.	  However	  this	  is	  not	  enough	  to	  reduce	  carbon	  emissions	  at	  
the	  pace	  necessary	  to	  meet	  the	  national	  goals.	  It	  requires	  introducing	  to	  differentiation	  based	  on	  
carbon	  dioxide	  emissions	  and	  that	  there	  is	  a	  reprioritization	  of	  what	  the	  revenues	  from	  the	  
increased	  congestion	  charge	  is	  going	  to	  finance.	  As	  the	  most	  part	  of	  these	  are	  planned	  to	  go	  to	  
Stockholm	  Bypass	  it	  is	  proposed	  that	  it	  should	  only	  go	  to	  the	  development	  of	  public	  transport	  in	  
the	  city.	  Through	  a	  transfer	  from	  car	  traffic	  to	  the	  collective	  modes	  the	  results	  are	  a	  reduction	  in	  
carbon	  dioxide	  emissions	  and	  also	  a	  reduction	  in	  congestion.	  Only	  then	  can	  a	  sustainable	  solution	  
be	  obtained	  in	  line	  with	  the	  government's	  goal	  of	  a	  vehicle-‐fleet	  free	  from	  fossil	  fuels	  and	  no	  net	  
emissions	  of	  greenhouse	  gases.	  
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Introduktion	  
Klimatförändringarna	  och	  växthusgasutsläppen	  utgör	  ett	  hot	  mot	  vår	  framtid.	  	  
Ett	  för	  allmänheten	  känt	  globalt	  klimatmål	  som	  har	  tagits	  fram	  av	  FN:s	  klimatkonvention	  är	  att	  
klimatförändringarna	  kan	  hanteras	  så	  länge	  den	  globala	  medeltemperaturen	  inte	  stiger	  med	  mer	  
än	  2	  grader	  över	  förindustriell	  nivå.	  Om	  denna	  nivå	  överstigs	  så	  ökar	  risken	  betydligt	  för	  att	  ge	  
katastrofala	  konsekvenser	  på	  vår	  jord.	  Växthusgasnivåerna	  måste	  stabiliseras	  och	  tiden	  är	  knapp,	  
då	  radikala	  förändringar	  måste	  ske	  inom	  en	  snar	  framtid.	  Världens	  totala	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
måste	  börja	  minska	  innan	  år	  2020	  för	  att	  undvika	  att	  temperaturen	  stiger	  över	  2	  grader	  
(Stockholms	  stad,	  2014)	  (Rockström,	  2012).	  	  
	  
Dagens	  fossilberoende	  trafiksystem	  bidrar	  till	  den	  ökande	  växthusgaseffekten	  och	  ger	  en	  negativ	  
påverkan	  på	  både	  den	  lokala	  och	  den	  globala	  miljön	  (Stockholms	  stad,	  2012).	  I	  Stockholm	  kommer	  
40	  procent	  av	  växthusgasutsläppen	  från	  transportsektorn	  varav	  86	  procent	  av	  dessa	  kommer	  från	  
vägtrafiken	  (Miljöförvaltningen,	  2012).	  I	  hela	  Stockholms	  kommun	  står	  personbilstrafiken	  varje	  år	  
för	  utsläpp	  omkring	  537	  000	  ton	  koldioxidekvivalenter,	  och	  i	  innerstaden	  står	  de	  för	  142	  000	  ton	  
koldioxidekvivalenter	  (Hedberg,	  2014).	  Dessa	  problem	  förväntas	  att	  förvärras	  ytterligare.	  
Stockholm	  har	  för	  nuvarande	  omkring	  900	  000	  invånare,	  varav	  2/3	  bor	  i	  innerstaden.	  De	  senaste	  
åren	  har	  befolkningen	  ökat	  med	  cirka	  35	  000	  personer	  årligen	  och	  de	  kommande	  20	  åren	  förväntas	  
Stockholmsregionen	  växa	  med	  ytterligare	  en	  halv	  miljon	  invånare.	  Bilinnehavet	  förväntas	  under	  
perioden	  mellan	  2010-‐2020	  öka	  med	  16	  procent,	  vilket	  motsvarar	  en	  ökning	  om	  ungefär	  100	  000	  
bilar.	  Detta	  kommer	  att	  visa	  sig	  tydligt	  med	  en	  ökad	  mängd	  utsläpp	  från	  biltrafiken,	  stora	  köer	  i	  
vägtrafiken	  samt	  trängsel	  och	  störningar	  i	  kollektivtrafiken	  (Wessberg	  och	  Håkansson-‐Bohman,	  
2013)	  (Trafikverket,	  2013).	  
	  
Regeringen	  har	  satt	  upp	  klimatmål	  som	  förespråkar	  att	  Sveriges	  utsläpp	  ska	  minska	  med	  40	  
procent	  till	  år	  2020.	  Även	  att	  det	  inte	  ska	  finnas	  några	  nettoutsläpp	  av	  växthusgaser	  till	  år	  2050,	  
samt	  att	  minst	  10	  procent	  förnybar	  energi	  ska	  finnas	  inom	  transportsektorn	  (Miljödepartementet,	  
2014).	  Enligt	  Stockholms	  stads	  Vision	  2030	  sägs	  det	  att	  staden	  ska	  ha	  ett	  väl	  fungerande	  
transportsystem	  som	  främjar	  en	  ökad	  framkomlighet	  där	  människor	  kan	  röra	  sig	  genom	  hela	  
regionen	  på	  ett	  snabbt	  och	  enkelt	  sätt.	  Detta	  ska	  ske	  med	  en	  minimal	  miljöpåverkan	  
(Miljöförvaltningen,	  2012).	  Regeringens	  målbild	  för	  klimatarbetet	  är	  att	  Sverige	  ska	  vara	  
miljöanpassat	  och	  en	  ledande	  förebild	  för	  ett	  modernt	  samhälle	  (Miljödepartementet,	  2014).	  
Stockholm	  har	  goda	  förutsättningar	  att	  ligga	  i	  framkant	  med	  miljöarbetet	  och	  att	  minska	  sina	  
utsläpp,	  och	  för	  att	  lyckas	  med	  detta	  mål	  krävs	  det	  ett	  agerande	  direkt	  (Stockholms	  stad,	  2014).	  
För	  att	  uppnå	  ett	  hållbart	  trafiksystem	  krävs	  det	  förändringar	  och	  det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  
successivt	  arbeta	  bort	  bilberoendet	  i	  staden	  (Rydberg,	  2014)	  (Miljöförvaltningen,	  2012).	  
	  
Syfte	  och	  mål	  
Syftet	  med	  denna	  rapport	  är	  att	  analysera	  och	  diskutera	  trafiksituationen	  i	  Stockholm	  och	  hur	  
klimatet	  påverkas	  i	  takt	  med	  att	  förändringar	  sker	  inom	  trafiken,	  samt	  att	  komma	  med	  förslag	  till	  
förbättringar	  inom	  trafiksystemet	  där	  trängselskatt,	  differentiering,	  kringfartsleden	  Förbifart	  
Stockholm	  och	  kollektivtrafiken	  analyseras	  i	  större	  eller	  mindre	  omfattning.	  	  
	  
Primärmålet	  med	  rapporten	  är	  att	  undersöka	  lösningar	  som	  leder	  till	  att	  utsläppen	  från	  biltrafiken	  
reduceras	  och	  att	  miljön	  i	  Stockholms	  innerstad	  samt	  övriga	  regionen	  förbättras,	  med	  avseende	  på	  
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växthusgasutsläppen.	  Genom	  att	  detta	  mål	  uppnås	  uppkommer	  även	  sekundära	  effekter	  som	  
minskad	  trängsel	  och	  minskade	  köer	  i	  staden.	  Dessa	  faktorer	  går	  hand	  i	  hand	  och	  påverkas	  av	  
varandra.	  Prioriteringsordningen	  är	  utifrån	  ett	  miljöperspektiv	  och	  inte	  nödvändigtvis	  den	  
prioritering	  som	  förespråkas	  hos	  Stockholms	  beslutsfattare,	  där	  de	  främst	  vill	  se	  förbättringar	  i	  
trängselbildningar.	  
	  
Den	  huvudsakliga	  frågeställningen	  som	  ska	  prägla	  rapporten	  lyder:	  	  
Hur	  kan	  trafiksituationen	  i	  Stockholm	  förbättras	  utifrån	  ett	  klimatperspektiv?	  	  
Ytterligare	  frågeställningar:	  	  	  
Hur	  ser	  trafiksituationen	  ut	  idag?	  	  
Vilka	  förändringar	  planeras?	  	  
Hur	  kommer	  dessa	  att	  påverka	  miljön?	  	  
Räcker	  enbart	  höjningen	  av	  trängselskatten	  som	  lösning	  på	  trafikproblemen?	  
	  
Målgruppen	  i	  rapporten	  är	  beslutsfattare,	  invånare	  i	  Stockholm	  stad	  och	  människor	  med	  möjlighet	  
att	  påverka	  trafiksituationen	  genom	  ett	  förändrat	  beteendemönster	  gällande	  sitt	  bilinnehav.	  
	  
Metoder	  och	  avgränsningar	  
	  
Avgränsningar	  
Rapporten	  utgår	  från	  ett	  klimatperspektiv	  och	  trafiksituationen	  kritiseras	  och	  diskuteras	  utifrån	  
detta.	  Statistik	  inkluderar	  all	  trafik,	  såsom	  personbilar,	  lastbilar	  och	  bussar,	  vilket	  är	  all	  trafik	  som	  
påverkar	  trafiksituationen	  i	  Stockholms	  stad	  och	  ger	  ett	  bidrag	  till	  utsläppen	  av	  koldioxid.	  
Geografiskt	  sett	  analyseras	  situationen	  i	  Stockholms	  stad,	  med	  kontinuerlig	  vetskap	  att	  
klimatpåverkan	  sker	  globalt.	  Trafiksituationen	  begränsas	  till	  fyra	  huvudområden:	  trängselskatt,	  
differentiering,	  kollektivtrafik	  och	  kringfartsleden	  Förbifart	  Stockholm.	  Alla	  andra	  trafiksituationer	  
utesluts.	  	  
	  
Metoder	  
Metoderna	  som	  valts	  är	  litteraturstudier	  bestående	  av	  rapporter	  utförda	  av	  politiker	  och	  
beslutsfattare	  vilket	  ger	  grundläggande	  kunskap	  i	  trafiksituationens	  uppbyggnad.	  Även	  
vetenskapliga	  rapporter	  har	  studerats	  och	  ligger	  som	  stöd	  för	  att	  kritiskt	  granska	  de	  politiska	  
rapporterna,	  eftersom	  de	  inte	  bygger	  på	  samma	  visioner	  som	  myndigheter	  inom	  politiken	  gör.	  
Politiska	  dokument	  granskas	  utifrån	  vetenskapliga	  bevis	  vilket	  sker	  i	  diskussionsdelen.	  De	  två	  
främsta	  politiska	  rapporterna	  som	  använts	  i	  resultatdelen	  är	  skriva	  av	  Trafikverket	  och	  Regeringen.	  
Dessa	  rapporter	  ger	  konkret	  kunskap	  i	  hur	  systemen	  fungerar	  och	  är	  uppbyggda,	  och	  deras	  förslag	  
till	  förändringar	  och	  framtida	  lösningar	  presenteras.	  Det	  är	  sedan	  utifrån	  vetenskapliga	  rapporter	  
som	  systemen	  och	  förslagen	  analyseras	  och	  kritiseras.	  	  
	  
Även	  en	  intervju	  har	  gjorts	  för	  att	  styrka	  diverse	  kunskap	  gällande	  rapportens	  frågeställning.	  Denna	  
intervju	  har	  gjorts	  med	  Daniel	  Firth,	  trafikplanerare	  och	  projektledare	  för	  Framkomlighetsstrategin	  
i	  Stockholm,	  trafikkontoret,	  Stockholms	  stad.	  	  Syftet	  är	  att	  skapa	  underlag	  i	  diskussionen	  kring	  
differentiering	  och	  trängselskatten,	  samt	  ge	  kunskap	  om	  dessa	  två	  ämnen.	  Denna	  intervju	  ägde	  
rum	  på	  trafikkontorets	  huvudkontor	  och	  refereras	  i	  bilaga	  1.	  Intervjun	  skedde	  i	  form	  av	  en	  
diskussion	  kring	  trängselskatten	  och	  den	  huvudsakliga	  informationen	  som	  utgavs	  av	  intervjun	  har	  
används	  till	  att	  stärka	  åsikterna	  i	  denna	  rapports	  diskussionsdel.	  	  
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Debatter	  kring	  ämnet	  har	  gett	  ett	  bidrag	  till	  kunskap	  om	  hur	  allmänheten	  ser	  på	  situationen,	  men	  
resultatet	  i	  denna	  rapport	  grundas	  inte	  på	  någon	  utav	  dessa	  debatter,	  utan	  detta	  är	  endast	  ett	  
underlag	  i	  diskussionen.	  	  
	  
Begreppsdefinitioner	  
Se	  bilaga	  2.	  	  
	  

Bakgrund	  	  

Stockholmsförsöket	  
Trafiksituationen	  i	  Stockholm	  har	  under	  en	  lång	  tid	  bestått	  av	  trängsel	  och	  bilköer,	  där	  trafikens	  
bidrag	  till	  utsläpp	  leder	  till	  försämrad	  hälsa	  och	  miljö.	  För	  att	  förändra	  situationen	  och	  göra	  ett	  
försök	  i	  att	  bidra	  med	  ett	  effektivare	  trafiksystem	  och	  en	  förbättrad	  miljö	  beslutade	  Stockholms	  
stad,	  Vägverket	  och	  SL	  år	  2005	  om	  ett	  försök	  med	  att	  införa	  trängselskatt	  och	  utöka	  
kollektivtrafiken	  i	  staden.	  Staten	  finansierade	  hela	  försöket	  som	  skulle	  medföra	  minskad	  trängsel,	  
ökad	  framkomlighet	  och	  bättre	  miljö.	  Samtidigt	  anlades	  fler	  parkeringsplatser	  för	  att	  möjliggöra	  ett	  
mindre	  bilberoende	  då	  byte	  till	  kollektivtrafiken	  ansågs	  bli	  mer	  lättillgänglig	  (Stockholms	  stad,	  
Vägverket	  och	  SL).	  
	  
Från	  början	  infördes	  trängselskatten	  i	  Stockholm	  främst	  för	  att	  minska	  de	  omfattande	  trafikflödena	  
som	  orsakar	  trängsel	  och	  köer	  under	  rusningstiderna	  som	  därför	  bidrar	  med	  en	  ohållbar	  framtid	  
för	  Stockholms	  resenärer	  och	  bilister.	  Investeringar	  i	  vägarbeten	  och	  kollektivtrafik	  räckte	  inte	  för	  
att	  lösa	  dessa	  problem,	  utan	  trängsel	  och	  köer	  kvarstod.	  Därmed	  behövdes	  ett	  mer	  effektivt	  medel	  
vilket	  gjorde	  att	  trängselskatten	  infördes	  (Baradaran,	  2008).	  Trängseln	  minskade	  med	  cirka	  22	  
procent,	  och	  minskade	  koldioxidutsläpp	  blev	  en	  positiv	  bieffekt	  (Trafikverket,	  2013).	  	  
	  
Försöket	  startade	  augusti	  2005	  med	  att	  förbättra	  och	  bygga	  ut	  kollektivtrafiken.	  Denna	  utökning	  
innebar	  197	  extra	  SL-‐bussar,	  14	  nya	  bussförbindelser	  och	  ytterligare	  2	  blå	  busslinjer,	  samt	  tätare	  
avgångar	  för	  buss,	  tunnelbana	  och	  pendeltåg	  (Stockholms	  stad,	  Vägverket	  och	  SL).	  Totalt	  innebar	  
hela	  utökningen	  en	  motsvarande	  kollektivtrafik	  för	  hela	  Malmö	  stad	  (Stockholms	  stad,	  Vägverket	  
och	  SL).	  Trängselskatten	  för	  fordonspassage	  vid	  tullarna	  infördes	  ett	  halvår	  senare	  och	  var	  aktuellt	  
mellan	  januari	  -‐	  juli	  2006.	  Utökningen	  av	  kollektivtrafiken	  fortsatte	  till	  december	  2006.	  Det	  
avslutade	  försöket	  medförde	  att	  turtätheten	  hos	  pendeltåg	  och	  tunnelbana	  kvarstod	  samtidigt	  
som	  de	  två	  blåbusslinjerna	  samt	  att	  en	  del	  av	  bussförbindelserna	  förblev	  ordinarie	  förbindelser	  
(Stockholms	  stad,	  Vägverket	  och	  SL).	  
	  
Syftet	  var	  att	  undersöka	  möjligheten	  till	  en	  förbättrad	  miljö	  genom	  åtgärderna	  som	  utfördes	  i	  
Stockholmsförsöket,	  där	  delmålet	  med	  en	  10-‐15	  procent	  minskning	  i	  trafiken	  sattes	  upp.	  Denna	  
minskning	  visade	  sig	  vara	  bättre	  än	  förväntat	  då	  det	  skedde	  en	  genomsnittlig	  trafikminskning	  på	  22	  
procent.	  Detta	  innebär	  i	  sin	  tur	  att	  miljön	  förbättrades	  till	  följd	  av	  försöket,	  samtidigt	  som	  
punktligheten	  hos	  bussar	  i	  innerstaden	  förbättrades	  på	  grund	  av	  minskad	  trängsel	  på	  innerstadens	  
gator.	  Den	  utökade	  kollektivtrafiken	  bevarades	  till	  stor	  del	  även	  efter	  att	  försöket	  avslutats	  
(Hugosson,	  Sjöberg	  och	  Byström,	  2006).	  Totalt	  40	  000	  personer	  valde	  att	  åka	  med	  SL	  jämfört	  med	  
tiden	  innan	  Stockholmsförsöket,	  och	  denna	  siffra	  var	  relativt	  oförändrat	  även	  efter	  att	  



S i d a 	   | 	   9 	  
	  
Stockholmsförsöket	  upphört	  (Stockholms	  stad,	  Vägverket	  och	  SL).	  	  	  
	  
Den	  17	  september	  2006	  gjordes	  en	  folkomröstning	  om	  trängselskatt	  skulle	  införas	  i	  
Stockholmsområdet,	  och	  majoriteten	  röstade	  ja	  till	  detta	  förslag	  (Eliasson,	  2014).	  Anledningen	  till	  
dessa	  positiva	  reaktioner	  var	  främst	  för	  att	  effekterna	  av	  en	  förbättrad	  miljö	  och	  minskad	  trängsel	  
blev	  tydliga	  direkt	  vid	  start.	  Systemet	  var	  även	  lätt	  att	  förstå	  och	  det	  skedde	  inga	  missförstånd,	  
informationskampanjerna	  hade	  lyckats	  med	  att	  informera	  befolkningen	  korrekt	  (Eliasson,	  2014).	  
Hela	  projektet	  med	  Stockholmsförsöket	  budgeterades	  av	  staten	  till	  3,8	  miljarder	  kronor	  
(Stockholms	  stad,	  Vägverket	  och	  SL).	  	  
	  
Se	  bilaga	  3	  för	  att	  se	  förändringarna	  i	  trafikflöden	  som	  uppkom	  av	  Stockholmsförsöket.	  	  	  

Miljöbilsundantaget	  

Vid	  trängselskattens	  introduktion	  2007	  beslutades	  det	  att	  miljöfordon	  med	  alternativa	  drivmedel	  
såsom	  biogas,	  e85,	  etanol,	  el,	  gengas,	  metan,	  metanol,	  naturgas	  eller	  vätgas	  skulle	  vara	  befriade	  
från	  trängselskatten.	  Detta	  beslut,	  det	  så	  kallade	  miljöbilsundantaget,	  togs	  för	  att	  gynna	  köp	  och	  
körning	  med	  ett	  miljövänligt	  fordon,	  vilket	  gällde	  oavsett	  om	  fordonet	  var	  personbil,	  buss	  eller	  
lastbil	  (Transportstyrelsen,	  2012).	  Under	  2008	  ökade	  antalet	  miljöbilar	  med	  rekordfart	  i	  Sverige	  
jämfört	  med	  övriga	  europeiska	  länder.	  I	  Stockholm	  var	  en	  tredjedel	  av	  alla	  bilar	  som	  såldes	  
miljöbilar	  och	  en	  fjärdedel	  i	  hela	  Sverige	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  Detta	  medförde	  att	  antalet	  
miljöfordon	  ökade	  från	  3	  procent	  2006	  till	  15	  procent	  2009	  och	  den	  trängsel	  som	  trängselskatten	  
skulle	  motverka	  hotades	  (Eliasson,	  2014).	  	  

	  
Det	  var	  inte	  enbart	  miljöbilsundantaget	  som	  ledde	  till	  en	  ökning	  av	  miljöbilar	  i	  staden,	  utan	  det	  var	  
även	  andra	  initiativ	  som	  låg	  bakom.	  Exempelvis	  att	  ett	  innehav	  av	  en	  miljöbil	  gav	  fri	  parkering	  i	  
staden	  och	  att	  bränslet	  var	  fri	  från	  skatt.	  Däremot	  visar	  undersökningar	  att	  undantaget	  från	  
trängselskatt	  var	  det	  initiativ	  som	  gav	  störst	  effekter	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  Ett	  nytt	  beslut	  togs	  
2009	  om	  att	  slopa	  detta	  undantag	  för	  miljöfordon.	  Beslutet	  började	  gälla	  för	  alla	  miljöklassade	  
fordon	  som	  registrerades	  efter	  den	  1	  januari	  2009,	  och	  de	  bilar	  som	  registrerats	  innan	  fick	  behålla	  
sitt	  undantag	  fram	  till	  1	  augusti	  2012,	  då	  beslutet	  började	  gälla	  för	  samtliga	  miljöfordon	  
(Transportstyrelsen,	  2012).	  Då	  miljöbilsundantaget	  slopades	  minskade	  trafik	  över	  tullarna	  med	  6-‐8	  
procent	  (Eliasson,	  2014).	  	  	  

Dagens	  trängselskattesystem	  
I	  augusti	  2007	  infördes	  trängselskatt	  i	  Stockholm	  permanent	  efter	  det	  lyckade	  Stockholmsförsöket.	  
Denna	  skatt	  är	  främst	  avsedd	  att	  minska	  trängsel	  orsakad	  av	  fordon	  i	  Stockholms	  innerstad,	  och	  
kan	  därför	  inte	  huvudsakligen	  avses	  till	  att	  finansiera	  stadens	  projekt	  för	  utbyggnad	  av	  vägnät	  och	  
kollektivtrafik.	  För	  att	  uppnå	  högsta	  möjliga	  samhällsekonomiska	  lönsamhet	  ligger	  det	  stor	  vikt	  i	  att	  
lägga	  denna	  skatt	  på	  en	  stabil	  och	  lagom	  hög	  prisnivå	  som	  inte	  äventyrar	  samhällets	  totala	  
lönsamhet.	  Avgiften	  ska	  läggas	  på	  en	  nivå	  där	  rimliga	  höjningar	  är	  möjliga	  för	  att	  kontinuerligt	  följa	  
Stockholms	  befolkningsökning	  och	  för	  att	  på	  så	  sätt	  motverka	  en	  framtida	  trängsel	  trots	  denna	  
skatt.	  Även	  höjning	  på	  grund	  av	  inflation	  måste	  tas	  med	  så	  att	  trängselskatten	  inte	  ses	  som	  
sjunkande	  (Wessberg	  och	  Håkansson-‐Bohman,	  2013).	  	  
	  
Passagerna	  in	  i	  Stockholms	  innerstad	  är	  försedda	  med	  betalstationer	  som	  registrerar	  resor	  under	  
vardagar	  mellan	  06.30	  -‐	  18.29	  och	  rör	  sig	  mellan	  10	  kr	  vid	  mellantrafiken	  upp	  till	  20	  kronor	  under	  
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rusningstid.	  Dessa	  18	  betalstationer	  ligger	  placerade	  i	  en	  ring	  runt	  innerstaden	  på	  följande	  platser;	  
Danvikstull,	  Skansbron,	  Skanstullsbron,	  Johanneshovsbron,	  Liljeholmsbron,	  Stora	  Essingen,	  Lilla	  
Essingen,	  Trafikplats	  Fredhäll/Drottningholmsvägen,	  Trafikplats	  Lindhagensgatan,	  Ekelundsbron,	  
Klarastrandsleden,	  Trafikplats	  Karlberg/Tomtebodavägen,	  Solnabron,	  Norrtull,	  Roslagsvägen,	  
Gasverksvägen,	  Lidingövägen	  samt	  Norra	  Hamnvägen	  (Trafikverket,	  2013)	  (Transportstyrelsen).	  
Essingeleden	  och	  Norra	  länken	  ligger	  inte	  inom	  zonen	  för	  trängselskatt	  i	  dagsläget.	  Essingeleden	  
planerades	  enligt	  Stockholmsförhandlingen	  från	  2007	  samt	  2013	  att	  beskattas	  till	  år	  2022	  då	  
Förbifart	  Stockholm	  öppnar	  för	  trafik	  (Trafikverket,	  2013).	  	  
	  
Se	  bilaga	  4	  för	  karta	  över	  var	  betalstationerna	  är	  placerade.	  	  
Se	  bilaga	  5	  för	  att	  se	  hur	  priserna	  på	  skatten	  varierar	  vid	  varje	  klockslag.	  	  
	  
Skatterna	  för	  passagen	  in	  till	  Stockholms	  innerstad	  har	  inte	  reglerats	  sedan	  de	  introducerades,	  
vilket	  i	  sig	  innebär	  att	  avgiften	  har	  sjunkit	  sedan	  start,	  på	  grund	  av	  ökad	  ekonomisk	  tillväxt	  och	  
inflation	  (Wessberg	  och	  Håkansson-‐Bohman,	  2013).	  Det	  maximala	  belopp	  som	  kan	  uppnås	  på	  en	  
dag	  är	  60	  kronor,	  ett	  belopp	  som	  endast	  5	  procent	  av	  trafikanterna	  dagligen	  når	  upp	  till	  
(Trafikverket,	  2013).	  
	  
I	  dagsläget	  går	  intäkterna	  av	  trängselskatten	  till	  att	  bygga	  ut	  vägnäten	  i	  Stockholm	  samt	  
finansiering	  av	  förbifart	  Stockholm.	  75	  procent	  av	  intäkterna	  från	  trängselskatten	  fram	  till	  år	  2024	  
ska	  användas	  för	  att	  finansiera	  bygget	  av	  Förbifart	  Stockholm	  enligt	  Stockholmsöverenskommelsen	  
(Trafikverket,	  2013).	  

Vem	  ska	  betala	  trängselskatt?	  

Trängselskatten	  berör	  idag	  personbil,	  lastbil	  och	  buss.	  Undantag	  från	  trängselskatten	  är	  
utryckningsfordon,	  bussar	  med	  totalvikt	  av	  minst	  14	  ton,	  diplomatregistrerade	  fordon,	  
motorcyklar,	  utlandsregistrerade	  fordon	  och	  militära	  fordon.	  Även	  rörelsehindrade	  personer	  med	  
giltigt	  parkeringstillstånd	  för	  detta	  kan	  bli	  ett	  undantag	  för	  skatten	  (Transportstyrelsen,	  2012).	  	  

Förbifart	  Stockholm	  
Förbifart	  Stockholm	  är	  ett	  planerat	  vägbygge	  väster	  om	  Stockholm	  som	  till	  största	  delen	  ska	  bestå	  
av	  tunneltrafik	  och	  ska	  utgöra	  en	  del	  av	  E4:an.	  Hela	  förbifarten	  som	  är	  21	  km	  lång	  ska	  sträcka	  sig	  
från	  Kungens	  Kurva	  söder	  om	  Stockholm	  till	  Häggvik	  i	  norr,	  och	  beräknad	  resetid	  på	  denna	  sträcka	  
är	  15	  minuter.	  Denna	  trafikled	  har	  som	  avsikt	  att	  avlasta	  den	  idag	  hårt	  trafikerade	  Essingeleden	  
och	  även	  att	  vara	  en	  snabb	  passage	  förbi	  Stockholm	  utan	  att	  tvinga	  trafiken	  genom	  innerstaden	  
eller	  genom	  den	  flaskhals	  som	  Essingeleden	  utgör.	  Finansieringen	  av	  detta	  projekt	  kommer	  att	  ske	  
från	  både	  trängselskatten	  med	  cirka	  80	  procent	  och	  staten	  med	  de	  återstående	  20,	  och	  byggtiden	  
beräknas	  till	  ca	  10	  år	  med	  start	  2014.	  Det	  är	  trafikverket	  som	  är	  ansvariga	  över	  detta	  projekt	  som	  
beräknas	  kosta	  runt	  28	  miljarder	  kronor	  baserat	  på	  2009	  års	  prisnivå	  (Trafikverket,	  2014).	  Eftersom	  
intäkterna	  från	  trängselskatten	  i	  dagsläget	  inte	  är	  tillräckligt	  höga	  för	  att	  kunna	  finansiera	  
förbifarten	  måste	  stora	  lån	  tas	  under	  tiden,	  vilket	  medför	  höga	  räntekostnader	  och	  en	  slutnota	  
över	  40	  miljarder	  kronor	  (Andrén,	  2013)	  (Elmsäter-‐Svärd,	  2012).	  Denna	  led	  planeras	  inte	  att	  
beröras	  av	  trängselskatten	  vare	  sig	  vid	  öppnandet	  eller	  i	  framtiden	  (Trafikverket,	  2014).	  
	  
Se	  bilaga	  6	  för	  en	  bild	  av	  var	  Förbifarten	  ska	  byggas.	  	  
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Resultat	  

Stockholms	  visioner	  och	  målsättning	  
Regeringen	  har	  tagit	  fram	  ett	  flertal	  initiativ	  och	  åtgärder	  för	  att	  minska	  klimatpåverkan	  i	  
Stockholm.	  Viljan	  och	  ambitionerna	  till	  att	  minska	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  har	  ökat	  och	  
regeringen	  vill	  få	  Sverige	  ren	  från	  fossila	  bränslen.	  En	  del	  klimatmål	  har	  satts	  upp	  som	  förespråkar	  
att	  Sveriges	  utsläpp	  ska	  minska	  med	  40	  procent	  till	  år	  2020.	  Även	  att	  det	  inte	  ska	  finnas	  några	  
nettoutsläpp	  av	  växthusgaser	  till	  år	  2050,	  samt	  att	  minst	  10	  procent	  förnybar	  energi	  ska	  finnas	  
inom	  transportsektorn.	  För	  att	  regeringens	  vision	  om	  ett	  fossilfritt	  Stockholm	  till	  år	  2050	  ska	  
uppfyllas	  måste	  utsläppen	  minska	  med	  20	  miljoner	  ton	  koldioxidekvivalenter	  till	  år	  2020,	  vilket	  
innebär	  en	  utsläppsminskning	  med	  40	  procent	  jämfört	  med	  år	  1990	  (Miljödepartementet,	  2014).	  
Enligt	  Trafikverket	  måste	  koldioxidutsläppen	  från	  transportsektorn	  minska	  med	  80	  procent	  till	  år	  
2030	  jämfört	  med	  dagens	  nivå	  för	  att	  nå	  det	  nationella	  målet	  om	  en	  fossiloberoende	  fordonsflotta.	  
Detta	  betyder	  att	  trafik	  som	  personbilar	  och	  lätta	  lastbilar	  skulle	  behöva	  minska	  i	  antal	  med	  50	  
procent	  i	  dagsläget	  (Miljöförvaltningen,	  2012).	  	  
	  

Förändring	  av	  dagens	  trängselskatt	  
I	  och	  med	  den	  ökade	  befolkningsmängden,	  ökade	  bilinnehavet	  och	  ökade	  trycket	  på	  vägarna	  i	  
Stockholmsområdet	  har	  regeringen	  och	  övriga	  myndigheter	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  behövs	  en	  
förändring	  i	  det	  nuvarande	  trängselskattesystemet	  (Regeringen,	  2014).	  Dagens	  nivåer	  på	  skatten	  är	  
för	  låga	  i	  förhållande	  på	  det	  tryck	  som	  finns	  på	  vägarna	  runt	  staden,	  samtidigt	  som	  inflation	  har	  
gjort	  att	  skatterna	  normalt	  sett	  borde	  höjas	  (Trafikverket,	  2013).	  	  
	  
Framställan	  från	  regeringens	  förhandlingspersoner	  
Trafikverket	  har	  i	  sin	  underlagsrapport	  till	  2013	  års	  Stockholmsförhandling	  tagit	  fram	  tre	  olika	  
scenarion	  A,	  B	  och	  C,	  för	  hur	  trängselskatten	  skulle	  kunna	  komma	  att	  förändras.	  Denna	  rapport	  har	  
tagits	  fram	  av	  regeringens	  direktiv	  där	  två	  förhandlingspersoner	  HG	  Wessberg	  och	  Catharina	  
Håkansson-‐Boman,	  har	  fått	  i	  uppdrag	  att	  undersöka	  dessa	  möjligheter	  tillsammans	  med	  experter	  
inom	  området	  från	  CTS	  och	  KTH.	  De	  föreslagna	  förändringarna	  som	  framgår	  i	  dessa	  scenarier	  sägs	  
kunna	  medföra	  en	  effektiv	  trafikstyrning,	  ge	  en	  samhällsekonomisk	  vinst,	  leda	  till	  en	  bättre	  miljö	  
och	  ge	  en	  ökad	  andel	  resor	  med	  kollektivtrafik.	  De	  skatteintäkter	  som	  uppkommer	  kommer	  kunna	  
användas	  till	  att	  finansiera	  förbifart	  Stockholm	  och	  även	  delfinansiera	  en	  utbyggnad	  av	  
tunnelbanesystemen	  (Wessberg	  och	  Håkansson-‐Bohman,	  2013).	  	  

Kort	  beskrivning	  av	  de	  olika	  scenarierna	  
Scenario	  A:	  Tidigarelagd	  trängselskatt	  på	  Essingeleden	  än	  vad	  som	  var	  planerat,	  då	  det	  var	  sagt	  att	  
det	  skulle	  ske	  när	  Förbifarten	  öppnar	  för	  trafik.	  	  
Scenario	  B:	  Tidigarelagd	  skatt	  på	  Essingeleden	  samt	  en	  förhöjd	  trängselskattenivå.	  Maxnivå	  på	  
skatten	  är	  30	  kronor.	  Maxbelopp	  per	  dygn	  höjt	  till	  90	  kronor	  från	  tidigare	  60	  kronor.	  
Scenario	  C:	  Tidigarelagd	  skatt	  på	  Essingeleden,	  höjd	  trängselskatt	  på	  innerstadsringen	  och	  
Essingeleden	  samt	  trängselskatt	  på	  Saltsjö-‐Mälarsnittet.	  Maxnivå	  på	  skatten	  är	  30	  kronor.	  
Maxbelopp	  per	  dygn	  höjt	  till	  90	  kronor	  (Trafikverket,	  2013).	  	  
	  
Denna	  underlagsrapport	  uppkom	  inte	  för	  att	  vara	  något	  beslutsunderlag	  utan	  snarare	  ett	  fall	  för	  
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vidare	  diskussion.	  Det	  har	  inte	  beslutats	  någonting	  utifrån	  denna	  rapport	  utan	  den	  var	  endast	  
förslagsgivande	  i	  förhandlingen	  (Trafikverket,	  2013).	  Det	  beslutades	  ingenting	  angående	  dessa	  
scenarier	  utan	  regeringen	  valde	  att	  framföra	  ett	  fjärde	  alternativ	  som	  presenteras	  i	  avsnittet	  
nedan.	  Detta	  förslag	  bygger	  vidare	  på	  scenario	  C	  och	  förväntas	  ge	  ännu	  mer	  positiva	  
samhällsekonomiska	  effekter	  (Regeringen,	  2014)	  (Trafikverket,	  2013).	  Därmed	  kommer	  inte	  de	  tre	  
scenarierna	  att	  behandlas	  i	  rapporten.	  	  

Varianter	  av	  scenario	  A,	  B	  och	  C	  
I	  samband	  med	  de	  tre	  scenarierna	  A,	  B,	  och	  C	  framlades	  även	  åtta	  varianter	  som	  komplement	  för	  
att	  skapa	  ytterligare	  positiva	  effekter	  på	  trafiken	  i	  Stockholm	  (Trafikverket,	  2013).	  Endast	  variant	  3	  
och	  variant	  6	  berör	  klimatförändringarna	  med	  avseende	  på	  utsläpp	  och	  är	  därmed	  de	  enda	  som	  
kommer	  att	  diskuteras	  i	  denna	  rapport.	  Dessa	  varianter	  finns	  inte	  med	  i	  beslutet	  kring	  
förändringen	  av	  trängselskatten	  men	  de	  anses	  vara	  relevanta	  för	  vidare	  diskussion	  och	  presenteras	  
mer	  ingående	  i	  senare	  avsnitt	  i	  denna	  rapport.	  

Variant	  3.	  Förslag	  som	  innebär	  att	  öka	  trängselskatten	  för	  tunga	  fordon	  	  
Tunga	  fordon	  tar	  mer	  plats,	  har	  sämre	  acceleration	  och	  större	  utsläpp	  än	  mindre	  fordon,	  vilket	  
medför	  effekter	  som	  uppstoppat	  trafikflöde,	  längre	  köer	  och	  större	  utsläpp.	  Eftersom	  en	  lastbil	  
med	  eller	  utan	  släp	  motsvarar	  i	  genomsnitt	  2	  personbilar	  läggs	  förslaget	  på	  att	  en	  lastbil	  ska	  betala	  
samma	  skatt	  som	  två	  personbilar,	  alltså	  dubbelt	  så	  hög	  trängselskatt.	  Lastbilstrafiken	  antas	  inte	  
minska	  i	  någon	  större	  utsträckning	  efter	  att	  trängselskatten	  höjs	  på	  dessa,	  vilket	  gör	  att	  en	  höjd	  
kostnad	  innebär	  större	  intäkter	  från	  trängselskatten.	  Om	  lastbilstrafiken	  hålls	  konstant	  antas	  
intäktsökningen	  uppgå	  till	  100	  miljoner	  kronor	  per	  år.	  Dock	  gör	  den	  marginella	  minskningen	  att	  
utsläppen	  endast	  minskar	  i	  en	  liten	  skala,	  samtidigt	  som	  trängsel	  inte	  heller	  minskar	  avsevärt	  
(Trafikverket,	  2013).	  	  

Variant	  6.	  Differentiering	  där	  miljöpåverkan	  avgör	  skattenivån	  	  
Om	  skatten	  beror	  på	  hur	  hög	  miljöpåverkan	  ett	  fordon	  har	  skulle	  utsläppen	  generellt	  sett	  kunna	  
minska.	  Detta	  innebär	  att	  miljöfordon	  får	  en	  markant	  lägre	  eller	  utebliven	  trängselskatt.	  Denna	  
variant	  gynnar	  miljön	  och	  ger	  incitament	  att	  vilja	  vara	  miljövänlig.	  Detta	  gör	  också	  att	  fordon	  med	  
stor	  miljöpåverkan	  missgynnas	  och	  förhoppningsvis	  väljs	  bort	  till	  fördel	  för	  miljöanpassade	  fordon.	  
Effekterna	  av	  denna	  variant	  är	  positiva	  med	  avseende	  på	  miljön,	  och	  så	  länge	  differentieringen	  inte	  
skapar	  ökad	  trängsel	  med	  ett	  högt	  antal	  miljöfordon	  så	  är	  det	  samhällsekonomiskt	  lönsamt.	  Övriga	  
effekter	  är	  beroende	  av	  hur	  denna	  variant	  av	  differentiering	  utformas	  (Trafikverket,	  2013).	  	  	  
	  
Regeringens	  proposition	  
Regeringen	  har	  lagt	  fram	  en	  proposition	  angående	  revidering	  av	  trängselskatten	  som	  skiljer	  sig	  
någorlunda	  från	  scenario	  C.	  Den	  26	  mars	  2014	  beslutade	  riksdagen	  att	  detta	  förslag	  skulle	  träda	  i	  
kraft	  och	  kommer	  att	  gälla	  enligt	  riksdagens	  beslut.	  De	  nya	  reglerna	  börjar	  gälla	  den	  1	  januari	  2016	  
(Sveriges	  riksdag,	  2014).	  Detta	  förslag	  innebär	  att	  trängselskatten	  höjs	  och	  fler	  nivåer	  på	  skatten	  
införs	  i	  Stockholms	  innerstad	  samt	  en	  införd	  trängselskatt	  på	  Essingeleden	  vid	  Fredhäll.	  Förslaget	  
medför	  att	  fyra	  nya	  betalstationer	  sätts	  upp	  på	  Essingeleden	  och	  trängselskatten	  på	  Essingeleden	  
betalas	  utöver	  den	  trängselskatt	  som	  ska	  betalas	  för	  passage	  genom	  Stockholms	  innerstad	  
(Regeringen,	  2014).	  
	  
Syftet	  med	  förslaget	  är	  att	  förbättra	  framkomligheten	  i	  trafiken	  och	  även	  miljön.	  De	  ökade	  intäkter	  
som	  medföljer	  ska	  enligt	  regeringen	  användas	  till	  att	  finansiera	  Förbifart	  Stockholm	  och	  därefter	  
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bygga	  ut	  tunnelbanan	  med	  kvarstående	  medel.	  Denna	  revidering	  innebär	  en	  höjning	  av	  maxnivån	  
av	  skatten	  till	  35	  kronor	  och	  däremellan	  25,	  15	  och	  11	  kronor	  för	  innerstaden.	  På	  Essingeleden	  
kommer	  skatten	  ligga	  mellan	  30,	  22,	  15	  och	  11	  kronor.	  Maxbeloppet	  för	  skatten	  per	  fordon	  och	  
dygn	  höjs	  från	  dagens	  nivå	  på	  60	  kronor	  till	  105	  kronor	  (Regeringen,	  2014).	  	  
	  
Se	  bilaga	  7	  för	  att	  se	  hur	  trängselskatten	  ska	  variera	  i	  innerstaden	  och	  på	  Essingeleden	  vid	  varje	  
klockslag.	  	  
	  
Maxbeloppet	  på	  skatten	  per	  dygn	  på	  105	  kronor	  bedöms	  ge	  ökad	  samhällsekonomisk	  lönsamhet	  
och	  bidrag	  till	  en	  bättre	  finansiering	  till	  de	  projekt	  som	  planeras	  jämfört	  med	  scenario	  C	  som	  ger	  en	  
maxnivå	  på	  90	  kronor,	  då	  detta	  nya	  förslag	  från	  regeringen	  inte	  avser	  ett	  införande	  av	  en	  
skattestation	  över	  Saltsjö-‐Mälarsnittet	  (Regeringen,	  2014).	  Stockholms	  kommun	  motsatte	  sig	  ett	  
införande	  av	  en	  skatt	  på	  Saltsjö-‐Mälarsnittet	  och	  av	  den	  anledningen	  valde	  regeringen	  inte	  att	  gå	  
vidare	  med	  den	  delen	  av	  förslaget.	  Genom	  en	  höjning	  av	  maxbeloppet	  av	  skatten	  till	  35	  kronor	  från	  
30	  kronor	  så	  bedöms	  det	  ge	  en	  högre	  samhällsekonomisk	  vinst	  än	  scenario	  C	  i	  framställan.	  De	  
höjda	  skattebeloppen	  som	  framgår	  i	  denna	  proposition	  anses	  vara	  noga	  bestämda	  och	  analyserade	  
utifrån	  samhällsekonomiska	  bedömningar	  och	  prisutveckling	  (Regeringen,	  2014).	  Motiven	  från	  
Trafikverkets	  underlagsrapport	  av	  att	  ha	  en	  trängselskatt	  på	  Essingeleden	  innan	  öppnandet	  av	  
Förbifart	  Stockholm	  är	  att	  denna	  led	  är	  hårt	  trafikerad	  med	  mycket	  köer	  som	  sträcker	  sig	  långt	  och	  
även	  påverkar	  trafik	  längre	  ut	  i	  vägnätet.	  Fredhällstunneln	  bedöms	  som	  den	  största	  flaskhalsen	  på	  
Essingeleden.	  Efter	  att	  Förbifarten	  har	  öppnats	  för	  trafik	  ska	  skatten	  på	  Essingeleden	  sänkas	  för	  att	  
undvika	  ett	  underutnyttjande	  av	  leden	  (Regeringen,	  2014).	  	  
	  
Skatteintäkterna	  uppgår	  till	  ca	  640	  miljoner	  kronor	  per	  år	  från	  och	  med	  1	  januari	  2016	  enligt	  
beräkningar	  från	  underlag	  av	  Trafikverket	  (Regeringen,	  2014).	  	  
	  
Enligt	  detta	  avtal	  ska	  nya	  tunnelbanesträckningar	  byggas	  mellan	  Kungsträdgården	  till	  Nacka	  och	  
Gullmarsplan/Söderort,	  från	  Akalla	  till	  Barkarby	  och	  från	  Odenplan	  till	  Hagastaden	  och	  vidare	  till	  
Arenastaden	  (Finansdepartementet,	  2014).	  	  Denna	  utbyggnad	  ska	  senast	  starta	  år	  2016	  och	  ska	  
börja	  trafikeras	  tidigast	  år	  2020	  (Wessberg	  och	  Håkansson-‐Boman,	  2014).	  	  

Sammanfattning	  av	  påverkan	  på	  trafik,	  miljö	  samt	  kollektivtrafiken	  som	  regeringens	  proposition	  
ger	  
Trafikminskningen	  förväntas	  uppgå	  till	  cirka	  3	  procent	  i	  innerstaden	  och	  1	  procent	  i	  hela	  regionen.	  
Över	  trängselskattesnittet	  kommer	  minskningen	  bli	  9	  procent	  under	  högtrafik	  och	  4	  procent	  i	  
genomsnitt	  per	  dygn.	  Trafiken	  på	  Essingeleden	  minskar	  med	  10-‐15	  procent	  under	  högtrafik	  och	  7	  
procent	  i	  genomsnitt	  per	  dygn.	  En	  viss	  andel	  av	  bilisterna	  förväntas	  ändra	  tidpunkt	  för	  sin	  resa,	  helt	  
ändra	  målpunkt	  eller	  ta	  sig	  fram	  med	  kollektivtrafik	  alternativt	  med	  övriga	  färdmedel.	  En	  del	  
kommer	  helt	  att	  avstå	  från	  sina	  resor.	  Trafikverket	  prognoserar	  att	  kollektivtrafiken	  in	  mot	  
innerstaden	  kommer	  att	  öka	  med	  1,7	  procent	  under	  högtrafikperioden	  jämfört	  med	  dagens	  
skattenivåer.	  Förändringen	  i	  resande	  med	  kollektivtrafik	  anses	  däremot	  bli	  relativt	  liten	  för	  
Stockholms	  län	  under	  ett	  genomsnittsdygn	  (Regeringen,	  2014).	  Vidare	  bedöms	  höjning	  av	  skatten	  
på	  Essingeleden	  ge	  en	  minskning	  av	  trafiken	  på	  leden	  med	  10-‐15	  procent	  samt	  en	  minskning	  i	  
innerstadens	  trafik	  med	  9	  procent	  när	  trängseln	  där	  är	  som	  störst.	  De	  flesta	  trafikköer	  i	  
vägsystemet	  skulle	  kortas	  ner	  eftersom	  Essingeleden	  är	  en	  så	  central	  del	  där	  mycket	  trafik	  med	  
olika	  start-‐	  och	  målpunkter	  sammanförs.	  Även	  trafikanter	  som	  enbart	  passerar	  Stockholm	  och	  som	  
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drabbas	  av	  trängseln	  i	  samband	  med	  passagen	  kommer	  att	  gynnas.	  (Regeringen,	  2014)	  
	  
Koldioxidutsläppen	  kommer	  att	  minska	  i	  samma	  takt	  som	  trafiken	  minskar.	  Koldioxidutsläppen	  i	  
regionen	  för	  väntas	  därmed	  minska	  med	  cirka	  1	  procent	  (Regeringen,	  2014).	  En	  utsläppsminskning	  
på	  1	  procent	  motsvarar	  cirka	  180	  000	  ton	  växthusgaser,	  vilket	  nästan	  helt	  kan	  räknas	  om	  till	  
koldioxid	  eftersom	  det	  är	  den	  främsta	  utsläppsfaktorn	  i	  vägtrafiken	  (Naturvårdsverket,	  2014)	  
(Johansson,	  2014).	  	  

Miljöutredning	  gällande	  trängselskatt	  
Än	  idag	  har	  ingen	  miljöutredning	  gjorts	  kring	  de	  nya	  utformningarna	  av	  trängselskatten.	  Det	  finns	  
enligt	  Jonas	  Eliasson	  andra	  effekter	  av	  trängselskatten	  som	  är	  så	  pass	  mycket	  större	  och	  mer	  
relevanta	  än	  de	  miljömässiga,	  vilka	  är	  förändrade	  restider	  och	  trängsel,	  vilket	  gjort	  att	  utredningar	  
inom	  dessa	  faktorer	  varit	  de	  mest	  aktuella.	  De	  effekter	  som	  avser	  miljön	  anses	  enbart	  vara	  
positiva,	  vilket	  enligt	  Eliasson	  räcker	  som	  bevis	  för	  att	  miljön	  gynnas	  (Eliasson,	  2014).	  Enligt	  Daniel	  
Firth	  är	  det	  däremot	  relevant	  att	  utföra	  miljöutredningar	  på	  områden	  för	  att	  mäta	  buller,	  partiklar	  
och	  koldioxidutsläpp.	  Vilka	  nivåer	  dessa	  ligger	  på	  ger	  en	  verklig	  bild	  på	  hur	  mycket	  utsläpp	  som	  
sker	  i	  olika	  områden,	  samtidigt	  som	  statistik	  kan	  utföras	  över	  hur	  miljön	  i	  regionen	  påverkas	  och	  
hur	  mycket	  miljöpåverkan	  som	  eventuellt	  kan	  minskas	  genom	  olika	  åtgärder	  (Firth,	  2014).	  	  
	  
Vidare	  varför	  det	  inte	  skett	  någon	  miljöutredning	  är	  enligt	  Firth	  att	  det	  saknas	  en	  initiativtagare	  till	  
frågan.	  Det	  är	  ingen	  som	  har	  mandat	  att	  driva	  frågan	  vidare,	  och	  det	  verkar	  vara	  dåliga	  
kommunikationer	  mellan	  myndigheter	  i	  Stockholm.	  Utöver	  detta	  finns	  olika	  intressekonflikter	  som	  
sätter	  stopp	  för	  att	  driva	  miljöutredningen	  vidare	  (Firth,	  2014).	  	  

Politiska	  styrmedel	  för	  hållbar	  utveckling	  	  
Politikernas	  möjlighet	  att	  påverka	  samhället	  kan	  ske	  genom	  tre	  olika	  styrmedel;	  administrativa,	  
informativa	  och	  ekonomiska.	  Som	  komplement	  till	  det	  ekonomiska	  styrmedlet	  med	  
trängselskatten	  kan	  informativa	  styrmedel	  vara	  ett	  komplement.	  Detta	  styrmedel	  ger	  inga	  
påvisade	  resultat	  men	  kan	  komma	  att	  komplettera	  trängselskatten	  som	  ett	  medel	  mot	  minskad	  
bilism	  genom	  att	  upplysa	  samhället	  om	  dess	  konsekvenser.	  Informationen	  kan	  agera	  som	  
propaganda	  och	  tala	  för	  en	  hållbar	  planet	  och	  minskad	  global	  uppvärmning	  som	  blir	  följden	  av	  ett	  
minskat	  bilberoende	  samhälle.	  Brist	  på	  kunskap	  är	  en	  stor	  fälla	  när	  det	  gäller	  att	  få	  samhället	  att	  
värna	  om	  miljön,	  då	  många	  kanske	  inte	  är	  medvetna	  om	  de	  förödande	  effekter	  som	  kan	  komma	  
att	  uppstå	  om	  utsläppstakten	  inte	  minskar	  (Falkemark,	  2010).	  

Effekter	  av	  trängselskatten	  
Stockholms	  införande	  av	  trängselskatt	  har	  mött	  stor	  nyfikenhet	  och	  intresse	  världen	  över.	  Denna	  
nyfikenhet	  grundas	  på	  den	  från	  början	  fientliga	  inställningen	  som	  större	  delen	  av	  befolkningen	  
hade	  och	  som	  sedan	  helt	  ändrade	  riktning	  där	  man	  insåg	  vilken	  positiv	  förändring	  som	  faktiskt	  
skedde	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  Följderna	  blev	  minskade	  köer	  och	  minskat	  tryck	  på	  vägarna	  samt	  en	  
utökning	  av	  kollektivtrafiken	  vilket	  ledde	  till	  fler	  personer	  som	  pendlade	  (Eliasson,	  2014).	  Med	  en	  
minskning	  i	  trafiken	  så	  följer	  även	  andra	  positiva	  effekter,	  som	  minskade	  koldioxidutsläpp	  
(Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  	  	  
	  
Det	  är	  bevisat	  att	  med	  lågt	  bilberoende	  och	  god	  tillgång	  till	  kollektivt	  resande	  så	  medföljer	  en	  hög	  
acceptans	  av	  trängselskatten,	  samtidigt	  som	  människor	  som	  är	  i	  stort	  behov	  av	  bil	  är	  mindre	  
accepterande	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  Undersökningar	  visar	  att	  effekten	  av	  trängselskatten	  
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däremot	  ebbar	  ut	  med	  tiden.	  Det	  var	  först	  höga	  reduktioner	  i	  trafiken	  vid	  introduktionen	  av	  
skatten	  och	  senare	  ökade	  trafiken	  igen	  efter	  en	  tid.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  skatten	  först	  kom	  som	  en	  
chock	  för	  allmänheten,	  vilket	  senare	  ledde	  till	  att	  man	  vande	  sig	  vid	  denna	  kostnad	  (Eliasson,	  m.fl.,	  
2011).	  	  	  
	  
Marknadsföringen	  av	  trängselskatten	  var	  avgörande	  för	  de	  positiva	  attityder	  från	  befolkningen	  
som	  uppkom.	  Skatten	  marknadsfördes	  som	  en	  “miljöskatt”	  och	  förtydligade	  dess	  positiva	  effekter	  
på	  miljön.	  Andra	  marknadsföringsargument	  är	  de	  sociala	  fördelarna	  som	  reduceringar	  i	  restid	  och	  
att	  minskad	  trafik	  också	  bidrar	  till	  en	  förbättrad	  lokal	  miljö,	  förbättrad	  luftkvalitet	  och	  minskade	  
växthusgasutsläpp.	  Detta	  gjorde	  att	  acceptansen	  förstärktes.	  De	  flesta	  människor	  är	  villiga	  att	  ge	  
upp	  bekvämligheter	  för	  miljöns	  skull.	  Det	  är	  inte	  troligt	  att	  skatten	  hade	  fått	  lika	  starkt	  stöd	  från	  
allmänheten	  om	  skatten	  istället	  hade	  marknadsförts	  för	  att	  skapa	  större	  effektivitet	  i	  vägtrafiken	  
(Eliasson,	  m.fl.,	  2011)	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  Undersökningar	  gjorda	  i	  samband	  med	  
introduktionen	  av	  trängselskatten	  visar	  att	  allmänheten	  är	  bekymrade	  över	  miljön	  och	  de	  anser	  att	  
införandet	  av	  trängselskatten	  ger	  positiva	  effekter	  på	  miljön	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  En	  
annan	  anledning	  till	  de	  positiva	  attityderna	  av	  trängselskatten	  är	  att	  de	  flesta	  bilförare	  är	  
sällankörande	  och	  inte	  påverkas	  nämnvärt	  av	  skatten	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  	  
	  
Attityder	  hos	  allmänheten	  står	  i	  korrelation	  till	  politiska	  ståndpunkter	  och	  påverkas	  därefter.	  Vid	  
införandet	  av	  trängselskatten	  var	  alla	  partier	  överens	  om	  införandet	  vilket	  kan	  ha	  lett	  till	  starkare	  
acceptans	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  När	  en	  förändring	  väl	  är	  bestämd,	  likt	  trängselskatten,	  infaller	  en	  
accepterande	  attityd	  bland	  människorna.	  Psykologiska	  undersökningar	  styrker	  att	  motstånd	  
minskar	  när	  ett	  beslut	  har	  tagits	  på	  grund	  av	  kognitiv	  dissonans	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  En	  annan	  
anledning	  till	  de	  övervägande	  positiva	  attityderna	  till	  införandet	  av	  trängselskatten	  2007	  var	  att	  
många	  personer	  märkte	  att	  skatten	  faktiskt	  inte	  påverkade	  de	  negativt	  i	  den	  mån	  de	  förväntade	  sig	  
(Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  	  
	  
För	  att	  nå	  en	  bättre	  miljö	  i	  Stockholms	  stad	  med	  minskade	  fossila	  utsläpp	  krävs	  det	  en	  reducering	  
av	  fordon	  som	  drivs	  av	  fossila	  bränslen	  (Forsberg	  och	  Hofset,	  2013).	  Mellan	  år	  2000	  -‐	  2010	  ledde	  
åtgärder	  som	  innebar	  att	  reducera	  fossilberoende	  trafik	  till	  miljöanpassad	  trafik,	  
kollektivtrafiksatsningar	  samt	  cykelvägsutbyggnader	  till	  en	  minskning	  av	  växthusgasutsläpp	  på	  
cirka	  10	  procent.	  Växthusgasutsläppen	  från	  transportsektorn	  förväntas	  trots	  detta	  inte	  minska	  i	  
tillräcklig	  grad	  för	  att	  minimera	  riskerna	  med	  den	  globala	  temperaturhöjningen.	  Dessa	  utsläpp	  
förväntas	  istället	  att	  öka	  från	  22	  procent	  år	  1990	  till	  40	  procent	  år	  2015	  (Miljöförvaltningen,	  2012).	  	  
	  
Miljöbilsundantaget	  innebar	  att	  miljöklassade	  fordon	  inte	  behövde	  betala	  trängselskatt.	  Denna	  
bestämmelse	  togs	  sedan	  bort	  år	  2009	  och	  i	  samband	  med	  denna	  minskade	  trafik	  över	  tullarna	  med	  
6-‐8	  procent	  (Eliasson,	  2014)	  (Transportstyrelsen,	  2012).	  Att	  förse	  även	  miljöfordon	  med	  
trängselskatt	  gör	  att	  trängsel	  minskar	  men	  att	  incitament	  till	  att	  välja	  miljöfordon	  blir	  något	  
svagare.	  Det	  starkaste	  incitamentet	  som	  befolkningen	  hade	  inför	  valet	  att	  köpa	  ett	  miljöfordon	  
eller	  ej	  var	  det	  faktum	  att	  slippa	  betala	  trängselskatt	  samt	  att	  minska	  sin	  egen	  miljöpåverkan,	  enligt	  
en	  enkät	  till	  nyblivna	  miljöbilsägare	  som	  skickades	  ut	  2008,	  då	  miljöbilsundantaget	  ännu	  var	  
aktuellt	  (Birath	  och	  Pädam,	  2010).	  	  
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Differentiering	  	  

Förslag	  till	  differentieringens	  utformning	  	  
Enligt	  Firth	  skulle	  differentieringen	  kunna	  baseras	  på	  en	  del	  olika	  faktorer	  för	  att	  ge	  ett	  minskat	  
bidrag	  på	  klimatförändringarna	  från	  trafiken.	  Här	  beskrivs	  endast	  de	  förslag	  som	  skulle	  kunna	  bidra	  
med	  lägre	  klimatpåverkan	  (Firth,	  2014).	  

Differentiering	  baserad	  på	  koldioxidutsläpp	  
Varje	  bils	  koldioxidutsläpp	  mäts	  och	  trängselskatten	  justeras	  utifrån	  det.	  De	  bilar	  som	  genererar	  
högre	  utsläpp	  får	  betala	  en	  högre	  skatt.	  Exempelvis	  innebär	  det	  att	  elbilar	  blir	  helt	  eller	  delvis	  
befriade	  från	  skatten	  medan	  dieseldrivna	  eller	  tyngre	  fordon	  som	  genererar	  mer	  utsläpp	  får	  betala	  
en	  högre	  skatt	  (Trafikverket,	  2013).	  Detta	  går	  att	  mäta	  på	  olika	  sätt,	  exempelvis	  genom	  fordonets	  
ålder	  eller	  egenskaper	  genom	  vad	  som	  finns	  tillgängligt	  i	  bilregistret	  hos	  Transportstyrelsen.	  
Nackdelen	  med	  detta	  är	  att	  det	  bygger	  på	  nya	  fordons	  miljöprestanda	  och	  tar	  ingen	  hänsyn	  till	  att	  
miljöprestandan	  försämras	  med	  åren.	  Därför	  kan	  denna	  skatt	  förslagsvis	  vara	  växande	  med	  åren	  så	  
att	  den	  ökar	  med	  fordonets	  ålder	  och	  utsläppssituation.	  Därmed	  anpassas	  skatten	  till	  den	  verkliga	  
miljöpåverkan	  som	  fordonet	  bidrar	  med	  och	  inte	  vad	  den	  bidrar	  med	  under	  optimala	  förhållanden.	  
Denna	  typ	  av	  differentiering	  tar	  heller	  inte	  hänsyn	  till	  hur	  fordonet	  drivs,	  exempelvis	  Eco	  Driving	  
eller	  långdistanskörning,	  vilka	  är	  körsätt	  som	  bidrar	  med	  olika	  utsläppsmängder	  (Firth,	  2014).	  	  
	  
En	  differentiering	  av	  skatten	  ger	  en	  mycket	  effektiv	  påverkan	  på	  utsläppen.	  Det	  är	  en	  god	  
anledning	  att	  införa	  differentiering	  om	  syftet	  är	  att	  minska	  utsläppen	  (Trafikverket,	  2013)	  
(Naturvårdsverket,	  2014)	  (Eliasson,	  2014).	  

Differentiering	  baserad	  på	  tung	  trafik	  
Denna	  princip	  går	  ut	  på	  att	  ju	  tyngre	  fordonet	  är	  desto	  högre	  skatt	  skall	  betalas,	  då	  tunga	  bilar	  
genererar	  större	  utsläpp.	  Enligt	  Firth	  bör	  differentiering	  utformas	  utifrån	  endast	  en	  av	  dessa	  
aspekter.	  Att	  ha	  en	  trängselskatt	  beroende	  av	  flera	  olika	  faktorer	  skulle	  innebära	  ett	  komplicerat	  
system	  där	  det	  inte	  skulle	  gå	  att	  förklara	  kostnaderna	  för	  varje	  individ	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  Varje	  
trafikant	  måste	  ha	  en	  chans	  att	  planera	  sina	  utgifter	  och	  sitt	  val	  av	  färdmedel	  så	  att	  kostnaderna	  
inte	  blir	  oförberedda	  (Firth,	  2014).	  
	  
Effekter	  av	  differentiering	  	  
Koldioxid	  
Genom	  att	  införa	  en	  differentiering	  med	  avseende	  på	  koldioxidutsläpp	  ökar	  incitamenten	  till	  att	  se	  
över	  sina	  resval,	  effektivisera	  sin	  körning	  genom	  att	  planera	  sina	  resvägar	  optimalt	  samt	  att	  byta	  
till	  ett	  mer	  miljövänligt	  fordon	  (Finansdepartementet,	  2004)	  (Trafikverket,	  2013).	  Detta	  ger	  en	  
omvandling	  i	  trafiken	  i	  Stockholm	  i	  riktning	  mot	  en	  mer	  miljövänlig	  sådan	  där	  mer	  fördelaktiga	  
tekniklösningar	  utvecklas.	  Analyser	  och	  utvärderingar	  tyder	  på	  att	  miljöbilsundantaget,	  där	  fordon	  
med	  alternativa	  bränslen	  var	  skattebefriade,	  ledde	  till	  den	  stora	  ökningen	  av	  miljöfordon	  i	  
Stockholm	  under	  denna	  period.	  Det	  var	  den	  främsta	  styrande	  faktor	  bakom	  detta	  (Trafikverket,	  
2013).	  	  

Tung	  trafik	  
Lastbilstrafiken	  på	  Essingeleden	  utgör	  cirka	  10	  procent	  av	  trafiken	  på	  Essingeleden	  under	  dagtid.	  
Denna	  trafikdel	  förväntas	  minska	  men	  effekterna	  av	  denna	  minskning	  blir	  inte	  särskilt	  stora	  
eftersom	  skatten	  skulle	  uppfattas	  som	  låg	  i	  relation	  till	  lastbilsfordonens	  höga	  tidvärden.	  De	  vinner	  
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alltså	  på	  att	  nyttja	  dessa	  fordon	  trots	  den	  högre	  skatten	  på	  grund	  av	  tidsbesparingen.	  Lastbilarna	  
är	  större	  än	  vanliga	  fordon	  så	  effekterna	  på	  trängseln	  uppfattas	  som	  större.	  Utsläppen	  förväntas	  
minska,	  men	  denna	  effekt	  är	  liten	  eftersom	  det	  inte	  bedöms	  blir	  så	  stora	  reduceringar	  i	  trafiken	  
(Trafikverket,	  2013).	  	  

Politiska	  hinder	  vid	  ett	  eventuellt	  införande	  av	  differentiering	  
Tekniskt	  sett	  är	  det	  inte	  svårt	  att	  införa	  differentiering	  ihop	  med	  trängselskatt,	  utan	  det	  största	  
hindret	  ligger	  inom	  politiken.	  Differentieringen	  kan	  enligt	  en	  del	  politiker	  anses	  hänga	  ihop	  med	  
miljöbilsundantaget	  som	  fanns	  med	  vid	  införandet	  av	  trängselskatten	  och	  som	  då	  inte	  fungerade	  i	  
och	  med	  att	  trängseln	  inte	  minskade,	  vilket	  gör	  att	  många	  politiker	  inte	  anser	  att	  det	  är	  aktuellt	  att	  
införa	  ett	  nytt	  försök	  med	  differentiering	  (Firth,	  2014).	  	  
	  
Trängselskatten	  bestäms	  och	  beslutas	  av	  riksdagen,	  samtidigt	  som	  regering,	  riksdagen,	  Stockholms	  
stad	  och	  Trafikverket	  gemensamt	  är	  med	  i	  ämnet	  rörande	  trängselskatt	  och	  många	  åsikter	  finns	  
från	  vardera	  part.	  Kommunikationen	  mellan	  dessa	  parter	  är	  ofta	  bristfällig	  och	  ansvarsfördelningar	  
inför	  nya	  beslut	  är	  ofta	  diffusa.	  Riksdagen	  visar	  inte	  i	  första	  hand	  något	  stort	  intresse	  för	  miljön,	  
och	  Stockholm	  stad	  har	  i	  dagsläget	  knappa	  resurser	  både	  tekniskt	  och	  ekonomiskt	  för	  att	  få	  igenom	  
differentiering,	  vilket	  medför	  att	  frågan	  gällande	  miljöutredning	  och	  differentiering	  lämnas	  
oförändrad.	  Det	  är	  också	  en	  politisk	  orolighet	  att	  orättvisor	  kommer	  att	  uppstå.	  Klasskillnader	  kan	  
uppstå	  där	  endast	  de	  ekonomiskt	  välbärgade	  invånarna	  ska	  ha	  möjlighet	  till	  innehav	  av	  fordon,	  
både	  för	  att	  finansiera	  den	  höjda	  trängselskatten	  för	  de	  med	  en	  icke-‐miljövänlig	  bil,	  eller	  för	  att	  
finansiera	  ett	  nytt	  köp	  av	  miljöfordon	  för	  att	  erhålla	  de	  lägre	  skattekostnaderna	  (Firth,	  2014).	  	  	  

Acceptans	  
Politiker	  fattar	  sina	  beslut	  efter	  allmänhetens	  preferenser	  för	  att	  få	  samhällets	  viljor	  att	  bli	  
verksamma.	  Dock	  råder	  bristande	  vetskap	  i	  vad	  allmänheten	  egentligen	  accepterar,	  där	  studier	  
visar	  att	  allmänhetens	  acceptans	  ofta	  är	  lika	  hög	  som	  politikernas	  acceptans.	  Dock	  tror	  politikerna	  
att	  allmänhetens	  acceptans	  är	  markant	  lägre	  än	  i	  verkligheten,	  vilket	  gör	  att	  besluten	  tas	  på	  fel	  
grunder	  och	  därför	  inte	  speglar	  samhällets	  verkliga	  åsikter.	  En	  av	  anledningarna	  till	  detta	  är	  att	  den	  
minoritet	  som	  är	  missnöjd	  vid	  förändringar	  ofta	  gör	  sig	  väl	  hörda,	  och	  politikerna	  tror	  därför	  att	  
detta	  är	  samhällets	  gemensamma	  röst.	  Detta	  gör	  i	  sig	  att	  acceptansen	  kring	  differentiering	  tros	  
vara	  lägre	  än	  vad	  den	  verkligen	  är,	  vilket	  i	  sig	  är	  ett	  betydligt	  hinder	  för	  införandet	  (Firth,	  2014).	  	  	  
	  

Kollektivtrafik	  

Kollektivtrafikens	  roll	  i	  visionen	  om	  ett	  fossilfritt	  Stockholm	  
Kollektivtrafiken	  utgör	  en	  viktig	  roll	  för	  att	  minska	  växthusgasutsläppen	  i	  Stockholm	  (Nilsson,	  
Pyddoke,	  Andersson	  och	  WSP,	  2013).	  Kraftig	  trafik	  i	  städer	  ger	  höga	  bidrag	  av	  utsläpp	  av	  koldioxid	  
till	  atmosfären,	  som	  i	  sig	  bidrar	  till	  klimatförändringarna.	  Ju	  högre	  trängsel	  desto	  större	  är	  bidraget	  
av	  koldioxid.	  Genom	  att	  förändra	  bilberoende	  samhällen	  till	  att	  utnyttja	  färdsätt	  med	  mindre	  
negativ	  klimatpåverkan	  i	  form	  av	  kollektivtrafik	  kan	  dessa	  effekter	  minskas	  avsevärt	  (Henriksson,	  
Hagman	  och	  Andreasson,	  2011)	  (Trafiknämnden,	  2014).	  	  

Fördubblingsprojektet	  	  
Det	  så	  kallade	  Fördubblingsprojektet	  har	  som	  mål	  att	  fördubbla	  antalet	  resor	  med	  kollektivtrafik	  
till	  år	  2020	  jämfört	  med	  år	  2006.	  Det	  är	  en	  rad	  organisationer	  som	  står	  bakom	  projektet,	  bland	  
annat	  Trafikverket	  (Trafikverket,	  2014).	  Prognoser	  gjorda	  av	  Trafikverket	  visar	  däremot	  att	  detta	  
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mål	  inte	  kommer	  att	  uppnås	  med	  dagens	  politik.	  Om	  denna	  fördubbling	  ändå	  skulle	  äga	  rum	  leder	  
det	  till	  att	  en	  stor	  del	  av	  biltrafiken	  förflyttas	  till	  kollektivtrafiken	  vilket	  skulle	  medföra	  en	  
reducering	  av	  koldioxidutsläpp	  motsvarande	  cirka	  941	  000	  ton	  (Nilsson,	  Pyddoke,	  Andersson	  och	  
WSP,	  2013).	  

Kollektivtrafikens	  kapacitet	  	  
Kollektivtrafiken	  har	  en	  mycket	  större	  kapacitet	  och	  möjlighet	  att	  transportera	  invånarna	  i	  en	  
storstad	  på	  ett	  hållbart	  sätt	  än	  vad	  biltrafiken	  har.	  En	  buss	  kan	  exempelvis	  ta	  cirka	  75	  passagerare	  
och	  ett	  tunnelbanetåg	  tar	  cirka	  1200	  passagerare.	  Ett	  fullsatt	  pendeltåg	  motsvarar	  en	  18	  kilometer	  
lång	  bilkö	  samt	  att	  ett	  pendeltågspår	  motsvarar	  16	  vägfiler	  i	  kapacitet	  att	  transportera	  personer	  
per	  tidsenhet.	  (Stockholms	  naturskyddsförening,	  Söderorts	  naturskyddsförening	  och	  	  
Naturskyddsföreningen	  i	  Stockholms	  län)	  
	  
En	  buss	  släpper	  ut	  ungefär	  12	  kg	  koldioxid	  per	  mil.	  En	  ny	  svensk	  personbil	  släpper	  ut	  cirka	  2	  kg	  
koldioxid	  per	  mil.	  För	  att	  utsläppen	  ska	  bli	  lika	  stora	  per	  personkilometer	  behöver	  det	  sitta	  en	  
person	  i	  bilen	  och	  sex	  personer	  i	  bussen.	  Detta	  ger	  att	  utsläppen	  av	  koldioxid	  är	  ungefär	  dubbelt	  så	  
stora	  från	  bil	  som	  buss.	  Utsläppen	  av	  koldioxid	  i	  Sverige	  skulle	  kunna	  minska	  med	  cirka	  235	  000	  ton	  
per	  år	  om	  resenärer	  med	  bussar	  ökade	  från	  en	  antagen	  nivå	  på	  13	  till	  17	  personer,	  om	  de	  
resenärerna	  tidigare	  åkt	  bil.	  Om	  detta	  skulle	  ske	  samtidigt	  som	  kollektivtrafiken	  med	  buss	  
fördubblas	  till	  år	  2025	  kan	  utsläppen	  minska	  med	  1,4	  miljoner	  ton	  per	  år	  (Elvingson,	  2005).	  	  
	  
Planer	  för	  en	  utbyggd	  tunnelbana	  
Stockholms	  nya	  tunnelbanesträckningar	  presenterades	  i	  november	  2013.	  De	  inblandade	  parterna	  
är	  Nacka	  kommun,	  Järfälla	  kommun,	  Solna	  stad,	  Stockholms	  läns	  landsting,	  Stockholm	  stad	  och	  
staten.	  Alla	  har	  skrivit	  på	  avtalen	  som	  innebär	  en	  bättre	  kollektivtrafik	  med	  ett	  utökat	  utbud	  och	  
att	  nuvarande	  tunnelbanelinjer	  kan	  utnyttjas	  mer	  effektivt.	  Beslutet	  innefattar	  9	  nya	  stationer	  och	  
4	  nya	  tunnelbanesträckningar	  vilket	  leder	  till	  att	  19	  kilometer	  ny	  tunnelbana	  ska	  byggas.	  De	  nya	  
sträckningarna	  går	  från	  Kungsträdgården	  till	  Nacka	  och	  Gullmarsplan/Söderort,	  från	  Akalla	  till	  
Barkarby	  och	  från	  Odenplan	  till	  Hagastaden	  och	  vidare	  till	  Arenastaden	  (Finansdepartementet,	  
2014).	  Denna	  investering	  beräknas	  kosta	  cirka	  25,7	  miljarder	  kronor.	  Ombyggnationerna	  förväntas	  
vara	  klara	  till	  år	  2025	  (Stockholms	  stad,	  2014).	  	  
	  
Förändringar	  som	  gynnar	  kollektivtrafiken	  	  
Efter	  införandet	  av	  trängselskatten	  2007	  visade	  det	  sig	  att	  24	  procent	  av	  bilisterna	  som	  pendlar	  
över	  tullarna	  försvann,	  och	  nästan	  alla	  av	  dessa	  valde	  istället	  kollektivt	  färdsätt.	  Med	  förändringar	  i	  
trafiksystem	  medföljer	  förändringar	  i	  resebeteenden	  hos	  bilförare	  enligt	  statistik	  och	  hypoteser.	  
Förändringar	  tvingas	  fram	  gällande	  resor	  för	  att	  anpassa	  sig	  till	  rådande	  system.	  Denna	  möjlighet	  
till	  förändring	  ökar	  med	  ett	  brett	  utbud	  av	  kollektivtrafik	  som	  kan	  möta	  den	  ökade	  efterfrågan	  till	  
alternativa	  färdsätt	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  	  	  
	  
Enligt	  Jonas	  Eliasson,	  professor	  på	  KTH,	  går	  det	  inte	  att	  lösa	  alla	  problemen	  med	  köer,	  trängsel	  och	  
utsläpp	  med	  enbart	  trängselskatt,	  utan	  bra	  kommunikationer,	  tillgänglighet,	  möjliga	  gångavstånd	  
samt	  täta	  städer	  måste	  agera	  tillsammans	  med	  en	  trängselskatt	  för	  att	  finna	  den	  mest	  effektiva	  
lösningen	  på	  trängselproblemet.	  Det	  krävs	  alltså	  flera	  kombinerade	  medel	  för	  att	  lösa	  problemet,	  
och	  då	  en	  av	  dessa	  faktorer	  försvinner	  tappar	  de	  andra	  tre	  sin	  effektivitet	  (Eliasson,	  2014).	  	  	  
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Bilförare	  är	  känsliga	  för	  förändringar	  i	  omvärldsfaktorer	  såsom	  förändrade	  skatter	  och	  avgifter.	  
Utöver	  detta	  påverkar	  sysselsättning	  och	  befolkningstillväxt	  valet	  av	  färdmedel,	  och	  restiden	  är	  en	  
stor	  påverkande	  faktor	  i	  valet	  mellan	  bil	  eller	  kollektivtrafik.	  Ökade	  trängselskatter	  medför	  att	  
trafiken	  minskar	  på	  just	  den	  tid	  och	  plats	  där	  trängselskatten	  avser.	  Hållbarheten	  i	  detta	  beror	  på	  
hur	  bra	  alternativ	  till	  biltrafiken	  som	  förekommer.	  Om	  möjliga	  transportalternativ	  inte	  existerar	  för	  
förarna	  kommer	  problemet	  att	  kvarstå	  och	  trafiken	  kommer	  inte	  att	  minska	  på	  sikt.	  Om	  resorna	  
med	  kollektivtrafik	  anses	  för	  komplicerade	  väljs	  det	  i	  många	  fall	  bil	  framför	  kollektivtrafik.	  
Satsningar	  i	  form	  av	  ökad	  turtäthet,	  minskad	  restid,	  pålitlighet	  och	  tillgänglighet	  hos	  de	  olika	  
färdsätten	  är	  faktorer	  som	  gör	  kollektivtrafiken	  mer	  attraktiv.	  (Eliasson,	  2014)	  	  (Groth,	  Lidell	  och	  
Lovén,	  2011).	  	  
	  

Kringfartsleden	  Förbifart	  Stockholm	  

Finansiering	  	  
Enligt	  regeringen	  ska	  den	  del	  av	  intäkterna	  från	  trängselskatten	  som	  inte	  har	  reserverats	  till	  
Förbifart	  Stockholm	  gå	  till	  de	  planerade	  tunnelbanorna	  (Regeringen,	  2014).	  Firth	  är	  negativt	  
inställd	  till	  förbifarten	  och	  anser	  att	  det	  bör	  vara	  en	  avgift	  även	  på	  denna	  led.	  Annars	  dröjer	  det	  
inte	  länge	  förrän	  denna	  led	  också	  är	  överbelastad.	  Trängselskattens	  primära	  finansieringsmål	  bör	  
ur	  miljösynpunkt	  till	  största	  del	  gå	  till	  kollektivtrafiken	  istället	  för	  att	  finansiera	  projektet	  Förbifart	  
Stockholm.	  En	  intressant	  tanke	  enligt	  Firth	  är	  att	  intäkterna	  från	  trängselskatten	  istället	  kan	  gå	  till	  
enbart	  kollektivtrafiken	  och	  inte	  till	  utbyggnaden	  av	  Förbifart	  Stockholm.	  Det	  finns	  egentligen	  inget	  
rätt	  svar	  på	  denna	  fråga,	  utan	  detta	  är	  en	  fråga	  för	  politikerna	  att	  avgöra	  om	  vad	  de	  tror	  att	  
samhället	  helst	  prioriterar	  (Firth,	  2014).	  	  	  
	  
Det	  finns	  många	  osäkerheter	  när	  det	  talas	  om	  projekt	  som	  sträcker	  sig	  många	  år	  framåt	  eftersom	  
mycket	  kan	  ske	  under	  tiden.	  Nya	  beslut	  hinner	  tas,	  ekonomin	  förändras	  och	  arbetet	  kan	  bli	  
uppskjutet	  eller	  fördröjt	  (Trafikverket,	  2013).	  Inom	  bygg-‐	  och	  anläggningssektorn	  är	  det	  svårt	  att	  
bedöma	  de	  totala	  kostnaderna	  i	  tidiga	  skeden	  eftersom	  det	  finns	  osäkerheter	  i	  marknadsläget.	  Den	  
fasta	  kostnaden	  för	  Förbifart	  Stockholm	  är	  fastställt	  men	  projektet	  kommer	  att	  bli	  dyrare	  ju	  längre	  
det	  pågår	  på	  grund	  av	  kostnadsutvecklingen	  (Trafikverket).	  	  Rörande	  Förbifart	  Stockholm	  är	  stora	  
lån	  tvungna	  att	  tas	  eftersom	  intäkterna	  från	  trängselskatten	  ännu	  inte	  hunnit	  bli	  tillräckligt	  stora	  
för	  att	  finansiera	  projektet,	  vilket	  leder	  till	  ett	  ännu	  dyrare	  projekt	  på	  grund	  av	  räntekostnader	  och	  
inflation	  (Andrén,	  2013)	  (Elmsäter-‐Svärd,	  2012).	  	  
	  
Varför	  Förbifart	  Stockholm?	  
Den	  främsta	  anledningen	  till	  byggandet	  av	  Förbifarten	  är	  att	  koppla	  samman	  de	  södra	  och	  norra	  
regionerna	  samt	  att	  minska	  trycket	  på	  det	  befintliga	  vägnätet	  (Trafikverket).	  I	  åtgärdsplanen	  för	  
Energi	  och	  Miljö	  från	  Stockholms	  stad	  förklaras	  det	  att	  med	  denna	  infrastruktur	  förflyttas	  den	  
främsta	  vägtrafiken	  ut	  från	  stadskärnan	  och	  Essingeleden	  och	  tillkommer	  istället	  på	  denna	  nya	  led	  
vilket	  leder	  till	  minskad	  trängsel	  inne	  i	  stadskärnan	  (Miljöförvaltningen,	  2012).	  Även	  personer	  som	  
pendlar	  från	  orter	  utanför	  Stockholm	  kan	  åka	  på	  denna	  led	  utanför	  stadskärnan	  vilket	  i	  sig	  också	  
minskar	  trycket	  på	  vägnätet	  inne	  i	  staden	  (Trafikverket,	  2013).	  	  

Reduktion	  av	  utsläpp	  vid	  initialt	  skede	  	  
I	  startskedet	  av	  Förbifart	  Stockholm	  kommer	  det	  inte	  finnas	  några	  köbildningar	  på	  denna	  led,	  utan	  
det	  är	  något	  som	  kommer	  växa	  fram	  efter	  hand	  (Regeringen,	  2013).	  Förbifart	  Stockholm	  minskar	  
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därför	  utsläppen	  i	  ett	  initialt	  skede	  per	  fordon	  genom	  att	  körningen	  blir	  mer	  enhetlig	  och	  mindre	  
köbildningar	  skapas	  (Sundberg,	  2014).	  Köer	  i	  sig	  ger	  större	  utsläpp	  än	  ett	  kontinuerligt	  trafikflöde	  
eftersom	  bilarna	  är	  igång	  och	  producerar	  koldioxid	  under	  längre	  tid	  än	  då	  sträckan	  körs	  under	  en	  
kontinuerlig	  hastighet	  och	  kortare	  tidsperiod.	  På	  detta	  sätt	  reducerar	  Förbifart	  Stockholm	  
koldioxidutsläpp	  vid	  startskedet.	  Dock	  ökar	  trafiken	  totalt	  sett,	  vilket	  gör	  att	  utsläppen	  inte	  
kommer	  att	  minska	  trots	  allt	  (Regeringen,	  2013).	  	  

Förbifart	  Stockholm	  ökar	  trafiken	  och	  utsläppen	  
Utsläppsmässigt	  totalt	  sett	  i	  regionen	  kommer	  utsläppen	  inte	  minska	  med	  Förbifart	  Stockholm	  
utan	  tvärtom	  öka,	  till	  följd	  av	  att	  fler	  kommer	  välja	  att	  ta	  bilen	  på	  grund	  av	  en	  ökad	  framkomlighet.	  
Analyser	  gjorda	  av	  forskare	  på	  KTH	  visar	  att	  Förbifart	  Stockholm	  kommer	  att	  bidra	  till	  en	  ökning	  av	  
trafik	  och	  trängsel	  i	  Stockholm	  och	  kommer	  att	  ligga	  på	  nivåer	  högre	  än	  i	  dagsläget.	  Trafiken	  i	  
regionen	  förväntas	  öka	  med	  4	  procent.	  Vidare	  förutspås	  att	  restiderna	  och	  tillgängligheten	  inte	  
kommer	  att	  förbättras.	  Det	  har	  inte	  tagits	  någon	  hänsyn	  till	  de	  klimatpolitiska	  målen	  i	  kalkylerna	  till	  
infrastrukturprojektet.	  (Finnveden	  och	  Åkermann,	  2012)	  (Trafikverket).	  	  

Kollektivtrafiken	  prioriteras	  bort	  	  
Det	  finns	  många	  kollektivtrafikprojekt	  som	  är	  planerade	  men	  som	  är	  förskjutna	  långt	  fram	  i	  tiden	  
eller	  som	  inte	  alls	  kommer	  att	  genomföras	  på	  grund	  av	  att	  de	  är	  ofinansierade	  (Länsstyrelsen	  i	  
Stockholms	  län,	  2010).	  Förbifartens	  omkostnader	  förväntas	  landa	  på	  cirka	  28	  miljarder	  
(Trafikverket,	  2014).	  	  Om	  regeringen	  istället	  lade	  dessa	  resurser	  på	  att	  utveckla	  kollektivtrafiken	  
skulle	  det	  bland	  annat	  kunna	  finansiera:	  	  
-‐	  Tvärbana	  mellan	  Solna	  och	  Universitetet,	  3,3	  miljarder	  kronor	  
-‐	  Spårväg	  längs	  4:ans	  sträckning	  2,2	  miljarder	  kronor	  
-‐	  Ökad	  turtäthet	  i	  pendeltågstrafiken	  100	  miljoner	  kronor	  per	  tåg	  
(Länsstyrelsen	  i	  Stockholms	  län,	  2010)	  

Sammanfattande	  tabell	  
Detta	  är	  en	  tabell	  som	  översiktligt	  visar	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  trängselskatten,	  
differentiering,	  kollektivtrafiken	  och	  Förbifart	  Stockholm.	  Dessa	  har	  jämförts	  och	  betygsatts	  utifrån	  
olika	  klimataspekter.	  	  
	  

Klimataspekter	   Ökad	  trängselskatt	   Differentiering	   Kollektivtrafik	   Förbifarten	  

Minskade	  koldioxidutsläpp	   +	   +	  +	  	   +	  +	  	   -‐	  -‐	  	  

Minskad	  trängsel	   +	  +	   +	  +	  	   +	  +	   -‐	  -‐	  	  

Miljöincitament	   +	  +	   +	  +	   +	  	   -‐	  -‐	  

Hållbara	  klimatlösningar	  	   +	  	   +	  +	   +	  +	  	   -‐	  -‐	  	  

	  

Förklaring	  till	  tabell	  
I	  tabellen	  förutses	  det	  att	  resenärer	  övergår	  från	  biltrafik	  till	  kollektivtrafik	  i	  kolumnen	  
“kollektivtrafik”.	  Vidare	  antas	  att	  höjningen	  av	  trängselskatten	  har	  införts,	  att	  Förbifarten	  har	  
öppnat	  för	  trafik	  och	  trängsel	  har	  inträffat	  även	  där.	  Samtliga	  antaganden	  är	  hämtade	  från	  
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resultatet.	  	  

Minskade	  koldioxidutsläpp	  
En	  höjd	  trängselskatt	  minskar	  trängseln	  vilket	  medför	  reducerade	  utsläpp	  (Regeringen,	  2014).	  	  
En	  differentiering	  minskar	  utsläppen	  ytterligare	  ett	  steg	  mer	  än	  vad	  trängselskatten	  gör,	  eftersom	  
det	  ger	  tydligare	  incitament	  till	  att	  välja	  miljövänligare	  alternativ	  (Naturvårdsverket,	  2014)	  
(Eliasson,	  2014).	  	  
Kollektivtrafiken	  bidrar	  till	  lägre	  utsläpp	  då	  de	  ersätter	  fossilbränslebaserad	  trafik	  till	  med	  
klimatvänlig	  trafik	  (DSB	  Småland	  AB).	  	  
Förbifart	  Stockholm	  ger	  ökade	  utsläpp	  på	  grund	  av	  ökad	  trafik	  (Finnveden	  &	  Åkermann,	  2012).	  	  

Minskad	  trängsel	  
Trängselskatt	  är	  ett	  medel	  för	  att	  minska	  trängsel	  och	  differentiering	  hör	  ihop	  med	  trängselskatten	  
(Trafikverket,	  2013).	  	  
Kollektivtrafiken	  är	  en	  ersättning	  till	  biltrafiken	  och	  minskar	  trängsel	  på	  grund	  av	  detta	  (Nilsson,	  
Pyddoke,	  Andersson	  och	  WSP,	  2013).	  	  
Förbifarten	  minskar	  först	  trängsel	  och	  har	  hög	  framkomlighet	  men	  senare	  ökar	  trängseln	  på	  grund	  
av	  ökad	  trafik	  (Finnveden	  och	  Åkermann,	  2012).	  

Miljöincitament	  
Resenärer	  lockas	  till	  att	  minska	  sin	  körning	  vid	  trängselskatt	  och	  differentiering	  (Trafikverket,	  
2013).	  	  
Kollektivtrafiken	  lockar	  inte	  på	  samma	  sett	  utan	  ges	  mer	  som	  ett	  alternativ	  till	  de	  som	  vill	  och	  kan	  
färdas	  kollektivt,	  man	  får	  inte	  en	  lika	  tydlig	  vinning	  i	  att	  åka	  kollektivt	  istället	  för	  att	  ta	  bilen	  som	  en	  
höjd	  trängselskatt	  och	  en	  differentiering	  gör.	  
Förbifart	  Stockholm	  bidrar	  istället	  till	  en	  utökad	  bilkörning	  (Finnveden	  och	  Åkermann,	  2012).	  	  

Hållbara	  klimatlösningar	  
Ökad	  trängselskatt	  ger	  hållbara	  klimatlösningar	  en	  tid,	  och	  sedan	  måste	  systemet	  förändras	  något	  
för	  att	  upprätthålla	  sin	  effekt	  (Eliasson,	  2014).	  	  
En	  differentiering	  och	  kollektivtrafiken	  ger	  minskade	  utsläpp	  vilket	  är	  hållbart	  för	  klimatet,	  medan	  
Förbifart	  Stockholm	  ger	  ökad	  trafik	  vilket	  inte	  är	  en	  hållbar	  klimatlösning	  (Finnveden	  och	  
Åkermann,	  2012)	  (Johansson,	  2014)	  (Nilsson,	  Pyddoke,	  Andersson	  och	  WSP,	  2013).	  	  

Diskussion	  
Eftersom	  klimatförändringarna	  orsakade	  av	  mänskliga	  faktorn	  är	  något	  som	  påverkar	  globalt	  sett	  
måste	  ett	  miljötänk	  integreras	  av	  samtliga	  invånare.	  Det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  kunskap	  sprids	  inom	  
ämnet	  för	  att	  göra	  befolkningen	  medveten	  om	  dagens	  situation	  rörande	  klimat	  och	  miljö	  
(Rockström,	  2012).	  Mycket	  information	  ges	  ut	  angående	  trängselskatten,	  men	  väldigt	  lite	  av	  denna	  
information	  berör	  miljön.	  Därför	  uppstår	  tanken	  och	  viljan	  om	  att	  införa	  ett	  miljömässigt	  tänkande	  
inom	  ett	  i	  övrigt	  genomarbetat	  område.	  Beslutsfattarna	  måste	  agera	  och	  leda	  befolkningen	  i	  rätt	  
riktning	  för	  att	  ge	  en	  klar	  målbild	  av	  hur	  vårt	  land	  ska	  utvecklas	  och	  förbli	  hållbart.	  	  
	  

Stockholms	  visioner	  och	  målsättning	  
Det	  framgår	  i	  regeringens	  förslag	  att	  trafikminskningen	  högst	  blir	  1	  procent	  i	  hela	  regionen	  och	  3	  
procent	  i	  innerstaden,	  cirka	  1	  procent	  förväntad	  minskning	  av	  koldioxidutsläpp	  i	  regionen	  och	  
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ökningen	  av	  resandet	  med	  kollektivtrafik	  bli	  högst	  1,7	  procent	  under	  förmiddagen	  (Regeringen,	  
2014).	  Ur	  miljösynpunkt	  anses	  dessa	  minskningar	  vara	  alldeles	  för	  låga	  för	  att	  lyckas	  med	  
målsättningarna	  om	  Stockholms	  framtida	  trafiksituation.	  Regeringens	  vision	  innebär	  kraftigt	  
reducerade	  utsläpp	  under	  en	  kort	  tidsram.	  Deras	  presenterade	  siffror	  om	  hur	  stor	  minskning	  som	  
måste	  ske	  indikerar	  tydligt	  på	  hur	  starkt	  Sverige	  och	  omvärlden	  måste	  agera	  för	  att	  nå	  ett	  hållbart	  
klimat	  och	  för	  att	  undvika	  de	  katastrofer	  som	  följer	  med	  klimatförändringarna	  som	  skapas	  av	  
världens	  massiva	  koldioxidutsläpp	  (Miljödepartementet,	  2014)(Rockström	  och	  Klum,	  Vår	  tid	  på	  
jorden,	  2012).	  När	  detta	  sätts	  i	  perspektiv	  med	  de	  siffror	  som	  tagits	  fram	  ur	  förslaget	  blir	  det	  
tydligt	  att	  det	  måste	  göras	  mer	  på	  denna	  punkt	  (Johansson,	  2014).	  	  
	  

Förebild	  för	  omvärlden	  	  
Införandet	  av	  trängselskatt	  i	  Stockholm	  2006	  mötte	  stort	  intresse	  runt	  om	  i	  världen.	  Detta	  
grundades	  på	  den	  tvära	  vändningen	  i	  attityder	  som	  skedde	  efter	  Stockholmsförsöket	  i	  kombination	  
med	  den	  märkbara	  skillnaden	  på	  trängsel	  i	  trafiken	  (Eliasson,	  2014)	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  Detta	  
var	  något	  som	  fascinerade	  omvärlden,	  och	  eftersom	  Stockholm	  tidigare	  väckt	  stort	  intresse	  världen	  
över	  med	  det	  lyckade	  trängselskattesystemet	  finns	  det	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  lyckas	  med	  
detta	  ännu	  en	  gång	  genom	  en	  förändring	  i	  systemet	  som	  leder	  till	  ökade	  positiva	  effekter.	  
Regeringens	  målsättning	  för	  klimatarbetet	  inom	  Sverige	  är	  just	  att	  vara	  en	  ledande	  förebild	  för	  ett	  
miljöanpassat	  modernt	  samhälle	  (Miljödepartementet,	  2014).	  Genom	  att	  med	  olika	  medel	  minska	  
trafiken	  i	  stadens	  centrala	  delar	  kan	  Stockholm	  uppnå	  en	  hälsosammare	  stadsmiljö	  med	  minskade	  
utsläpp	  (Stockholms	  stad,	  2014).	  Om	  eller	  när	  detta	  mål	  nås	  kan	  Sverige	  agera	  som	  förebild	  för	  
andra	  länder	  i	  omställningen	  mot	  ett	  land	  som	  är	  fri	  från	  koldioxidutsläpp.	  Genom	  att	  spela	  sina	  
kort	  rätt	  kan	  Stockholm	  visa	  framfötterna	  i	  miljöarbetet	  gentemot	  omvärlden	  och	  vara	  en	  
inspirationskälla	  och	  på	  så	  sätt	  bidra	  till	  att	  minska	  den	  globala	  påverkan	  och	  klimatförändringen.	  	  
	  

Trängselskatten	  

Det	  måste	  ske	  en	  omställning	  från	  fossila	  bränslen	  
För	  att	  minska	  bidraget	  till	  klimatförändringarna	  krävs	  en	  förändring	  av	  fordonstyper	  i	  Stockholm	  
stad,	  där	  fordon	  som	  drivs	  av	  fossila	  bränslen	  fasas	  ut	  och	  ersätts	  med	  miljöfordon.	  Tidigare	  har	  
åtgärder	  som	  pekar	  mot	  detta	  lett	  till	  minskningar	  av	  växthusgasutsläppen	  i	  Stockholm	  (Forsberg	  
och	  Hofset,	  2013)	  (Miljöförvaltningen,	  2012)	  (Johansson,	  2014).	  Ur	  miljösynpunkt	  är	  det	  bättre	  att	  
locka	  folk	  till	  att	  välja	  miljöfordon	  och	  att	  göra	  det	  genom	  att	  förändra	  de	  faktorer	  som	  missgynnar	  
detta	  inköp.	  Miljöfordon	  bidrar	  till	  en	  hållbar	  utveckling	  både	  lokalt	  med	  avseende	  på	  luftkvalitet	  
och	  globalt	  med	  avseende	  på	  klimatförändringarna	  (Transportstyrelsen,	  2013).	  
	  
Detta	  visar	  således	  att	  genom	  satsningar	  på	  miljöfordon	  kan	  utsläppen	  inom	  transportsektorn	  
reduceras	  och	  på	  så	  sätt	  minska	  beroendet	  av	  fossila	  bränslen.	  Om	  utsläppen	  ska	  minska	  likt	  
utsläppsminskningarna	  mellan	  åren	  2000	  och	  2010	  bör	  regeringen	  och	  övriga	  myndigheter	  lägga	  
mer	  resurser	  på	  detta	  och	  välja	  att	  fokusera	  mer	  på	  ett	  hållbart	  klimat	  framför	  ett	  hållbart	  
vägtrafiksystem,	  vilket	  är	  vad	  som	  är	  aktuellt	  i	  dagsläget.	  Detta	  är	  särskilt	  viktigt	  nu	  när	  det	  kan	  
uteslutas	  att	  det	  kommer	  ske	  några	  större	  reduceringar	  i	  biltrafiken	  i	  och	  med	  byggandet	  av	  den	  
nya	  Förbifart	  Stockholm	  (Finnveden	  och	  Åkermann,	  2012)	  (Trafikverket).	  Även	  Trafikverket	  
prognoserar	  en	  stor	  ökning	  i	  trafiken	  framöver	  (Johansson,	  2014).	  	  
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Ett	  ökat	  fokus	  på	  ett	  hållbart	  klimat	  kan	  bland	  annat	  ske	  genom	  att	  återinföra	  ett	  liknande	  system	  
som	  miljöbilsundantaget,	  där	  miljöbilar	  gynnas	  vid	  trängselskatt.	  Genom	  denna	  handling	  kan	  
andelen	  miljöfordon	  öka,	  likt	  det	  gjorde	  då	  trängselskatten	  introducerades	  och	  antalet	  bilar	  med	  
alternativt	  bränsle	  ökade	  från	  3	  till	  15	  procent	  mellan	  åren	  2006	  och	  2009	  (Eliasson,	  2014).	  Genom	  
att	  komplettera	  miljöbilsundantaget	  med	  nuvarande	  bestämmelser	  angående	  trängselskatten	  
enligt	  regeringens	  proposition	  sker	  ett	  viktigt	  steg	  i	  visionen	  om	  att	  ha	  en	  fossilfri	  stad	  till	  år	  2050	  
(Stockholms	  stad,	  2014).	  	  

En	  dynamisk	  trängselskatt	  
I	  regeringens	  förslag	  förespråkas	  det	  att	  skattenivåerna	  under	  mellantrafikperioden	  ska	  ligga	  på	  11	  
kronor	  på	  innerstadsringen.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  trängseln	  under	  denna	  period	  är	  liten	  och	  
inte	  i	  behov	  av	  en	  så	  radikal	  förändring	  i	  trafikflödet	  (Regeringen,	  2014)	  (Wessberg	  och	  Håkansson-‐
Bohman,	  2013).	  Genom	  att	  istället	  höja	  nivån	  ytterligare	  ett	  steg	  från	  11	  kronor	  till	  15	  kronor	  
under	  mellantrafikperioder,	  vilket	  är	  den	  skattenivå	  som	  föreligger	  timmen	  innan	  och	  efter	  den	  
längsta	  nivån,	  skulle	  antalet	  bilar	  troligtvis	  minska	  ännu	  mer	  i	  innerstaden.	  Det	  är	  viktigt	  att	  justera	  
priserna	  successivt	  för	  att	  anpassa	  nivåerna	  efter	  inflation	  och	  ökad	  ekonomisk	  tillväxt	  om	  målet	  
med	  minskad	  bilism	  i	  staden	  ska	  uppnås.	  Det	  skapar	  också	  ekonomiska	  incitament	  till	  befolkningen	  
att	  istället	  vilja	  utnyttja	  andra	  färdsätt	  framför	  bil,	  såsom	  gång,	  cykel	  eller	  kollektivtrafik	  (Wessberg	  
och	  Håkansson-‐Bohman,	  2013).	  
	  
En	  tillräckligt	  hög	  höjning	  av	  skatten	  kommer	  medföra	  att	  personer	  som	  inte	  är	  villiga	  eller	  kapabla	  
att	  betala	  trängselskatt	  kommer	  välja	  andra	  färdsätt.	  Bilismen	  kommer	  då	  till	  stor	  del	  ersättas	  av	  
resor	  med	  kollektivtrafik,	  som	  ännu	  inte	  blivit	  utbyggd	  i	  någon	  större	  omfattning.	  Det	  är	  däremot	  
ingen	  hållbar	  lösning	  att	  tvinga	  folk	  att	  resa	  med	  kollektivtrafiken	  redan	  nu,	  eftersom	  
kollektivtrafiken	  inte	  har	  så	  stor	  kapacitet	  att	  klara	  av	  en	  kraftig	  expansion	  (Wessberg	  och	  
Håkansson-‐Bohman,	  2013).	  Därför	  kan	  det	  effektivaste	  förslaget	  idag	  vara	  att	  börja	  på	  en	  lägre	  
nivå	  med	  skatten,	  enligt	  regeringens	  förslag	  på	  35	  kronor	  vid	  rusningstid,	  och	  sedan	  successivt	  höja	  
den	  i	  takt	  med	  kollektivtrafikens	  utbyggnad.	  Befolkningen	  hinner	  då	  vänja	  sig	  vid	  tanken	  av	  en	  
högre	  skatt	  och	  får	  möjlighet	  att	  acceptera	  den,	  och	  ges	  även	  en	  chans	  att	  lyckas	  förändra	  sina	  
resvanor	  (Eliasson,	  2014).	  Skatten	  bör	  ur	  klimatsynpunkt	  tillslut	  vara	  så	  hög	  att	  det	  inte	  längre	  är	  
försvarbart	  att	  pendla	  med	  bil.	  

En	  låg	  acceptans	  minskar	  bilismen	  	  
Att	  invånare	  med	  lågt	  bilberoende	  och	  med	  god	  tillgång	  till	  kollektivtrafik	  är	  mer	  accepterande	  till	  
trängselskatten	  än	  personer	  med	  motsatta	  förutsättningar	  är	  positivt	  ur	  den	  synvinkeln	  att	  få	  folk	  
att	  ändra	  sitt	  beteende	  och	  resvanor	  (Eliasson,	  2014)	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  En	  person	  som	  
åker	  bil	  ofta	  väljer	  då	  istället	  andra	  färdsätt	  på	  grund	  av	  sin	  förändrade	  acceptans	  till	  skatten.	  De	  
personer	  som	  inte	  åker	  bil	  kommer	  inte	  att	  påverkas	  av	  denna	  skattehöjning	  förutom	  den	  positiva	  
vetskapen	  om	  att	  det	  ger	  ett	  bättre	  klimat.	  Det	  är	  viktigt	  att	  hela	  tiden	  ligga	  lite	  ovanför	  den	  
accepterande	  nivån	  av	  trängselskatten	  hos	  befolkningen	  för	  att	  lyckas	  arbeta	  bort	  bilberoendet,	  på	  
grund	  av	  det	  faktum	  att	  effekten	  av	  trängselskatten	  minskar	  med	  tiden	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  
2011)	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  
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Differentiering	  	  

Vad	  innebär	  differentiering	  
De	  av	  varianterna	  som	  skulle	  komplettera	  regeringens	  förslag	  till	  förändring	  av	  trängselskatten	  och	  
ansågs	  vara	  av	  störst	  relevans	  ur	  miljösynpunkt	  var	  variant	  3	  och	  6.	  Effekterna	  vid	  dessa	  varianter	  
är	  att	  miljöpåverkan	  från	  trafiken	  kan	  minska	  vid	  kraftig	  differentiering	  av	  fordon.	  Detta	  utifrån	  
både	  storlek	  på	  fordon,	  tunga	  fordon	  samt	  hur	  mycket	  utsläpp	  varje	  fordon	  genererar	  vilket	  med	  
största	  sannolikhet	  skulle	  minska	  utsläppen	  betydligt	  (Trafikverket,	  2013).	  Att	  införa	  differentiering	  
med	  avseende	  på	  koldioxidutsläpp	  kan	  göra	  att	  de	  totala	  koldioxidutsläppen	  minskar,	  vilket	  ger	  
positiva	  effekter	  på	  både	  lokal	  och	  global	  nivå.	  Detta	  är	  även	  ett	  steg	  i	  rätt	  riktning	  med	  avseende	  
på	  regeringens	  mål	  till	  2050	  att	  ha	  en	  fossilfri	  stad	  (Firth,	  2014).	  	  	  

Differentiering	  för	  miljöfordon	  	  
Att	  införa	  differentiering	  som	  innebär	  att	  miljöfordon	  blir	  helt	  befriade	  från	  skatten,	  likt	  försöket	  
med	  miljöbilsundantaget	  innebar,	  är	  ingen	  hållbar	  eller	  realistisk	  lösning.	  Ett	  system	  som	  skulle	  
innebära	  en	  nollavgift	  för	  miljöfordon	  medför	  samtidigt	  en	  kostnad	  för	  staten	  i	  form	  av	  
intäktsförluster.	  En	  nollavgift	  är	  heller	  inte	  rimligt	  med	  avseende	  på	  trängseln	  eftersom	  detta	  
skulle	  gynna	  körning	  och	  inköp	  av	  miljöfordon	  som	  i	  sig	  också	  bidrar	  med	  trängsel,	  och	  
trängselskattens	  syfte	  är	  i	  första	  hand	  att	  minska	  trängsel.	  Enligt	  Daniel	  Firth	  är	  det	  därför	  en	  idé	  
att	  istället	  höja	  avgiften	  och	  låta	  den	  variera	  beroende	  på	  miljöpåverkan	  på	  fordon	  som	  inte	  är	  
miljöklassade,	  och	  behålla	  befintlig	  skatt	  för	  de	  fordon	  som	  anses	  vara	  miljövänliga,	  alltså	  de	  
fordon	  som	  drivs	  med	  ett	  förnybart	  drivmedel	  alternativt	  elbilar.	  Detta	  skulle	  innebära	  
intäktsökningar	  för	  staten	  samtidigt	  som	  miljövänliga	  fordon	  gynnas.	  Ett	  annat	  mer	  fördelaktigt	  
alternativ	  ur	  miljösynpunkt	  är	  att	  höja	  avgiften	  för	  fordon	  som	  är	  sämre	  för	  miljön	  och	  samtidigt	  
sänka	  avgiften	  med	  samma	  nivå	  för	  miljöfordon,	  vilket	  då	  innebär	  en	  oförändrad	  ekonomisk	  intäkt	  
för	  staten	  men	  ökad	  samhällsnytta	  i	  form	  av	  incitament	  att	  välja	  miljövänligt	  och	  därför	  följder	  som	  
bättre	  klimat	  (Firth,	  2014).	  	  	  
	  
Miljömässigt	  och	  i	  linje	  med	  regeringens	  målsättning	  om	  ökning	  av	  miljöfordon	  är	  det	  positivt	  med	  
incitament	  som	  leder	  till	  ett	  ökat	  användande	  av	  miljöfordon.	  Därmed	  är	  kanske	  inte	  alternativet	  
med	  att	  låta	  miljöfordonens	  skatt	  ligga	  på	  samma	  nivå	  som	  i	  dagsläget	  en	  god	  idé.	  Alla	  medel	  som	  
leder	  till	  minskade	  utsläpp	  och	  ökad	  andel	  miljöfordon	  är	  positiva	  enligt	  vår	  mening.	  Det	  är	  tydligt	  
att	  det	  sker	  en	  intressekonflikt	  bland	  kommuner	  och	  politiker	  och	  de	  som	  förespråkar	  miljön	  där	  
olika	  mål	  leder	  till	  olika	  medel.	  Det	  är	  viktigt	  att	  låta	  miljön	  och	  klimatförändringarna	  ta	  plats	  i	  
beslut	  kring	  vår	  framtida	  trafiksituation	  i	  Stockholm.	  	  
	  
Enligt	  Daniel	  Firth	  är	  det	  en	  fördel	  att	  utforma	  differentieringen	  så	  enkelt	  som	  möjligt	  och	  enbart	  
utifrån	  en	  aspekt.	  Detta	  därför	  att	  ett	  komplicerat	  system	  innebär	  en	  lägre	  acceptans	  hos	  
befolkningen	  (Firth,	  2014).	  Här	  syns	  återigen	  kontrasterna	  mellan	  statens	  intressen	  och	  
målfokusering	  mot	  vår	  miljöfokus.	  Ett	  komplext	  system	  leder	  till	  att	  bilförarna	  tvingas	  ändra	  
beteende	  och	  välja	  andra	  färdsätt,	  vilket	  är	  det	  som	  förespråkas	  i	  denna	  rapport	  för	  att	  minska	  
utsläppen	  och	  motverka	  klimatförändringarna	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  Det	  komplicerade	  
systemet	  medför	  att	  det	  blir	  mindre	  attraktivt	  att	  färdas	  med	  bil	  och	  färdsättet	  förlorar	  sin	  
effektivitet.	  	  
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En	  differentiering	  löser	  utsläppsproblemet	  
Det	  positiva	  med	  differentiering	  är	  att	  det	  ger	  incitament	  till	  att	  köra	  fordon	  som	  är	  bränslesnåla	  
eller	  drivs	  på	  förnybart	  bränsle	  (Trafikverket,	  2013)	  (Finansdepartementet,	  2004).	  Det	  blir	  då	  inte	  
bara	  en	  konventionell	  trängselskatt	  som	  varierar	  vid	  olika	  tidpunkter	  utan	  en	  skatt	  som	  baseras	  på	  
själva	  utsläppsproblemet	  och	  är	  till	  för	  att	  lösa	  det	  problemet	  mer	  konkret.	  Då	  en	  traditionell	  
trängselskatt	  främst	  fokuserar	  på	  att	  lösa	  trängselproblemen	  leder	  differentiering	  till	  att	  fokus	  
även	  läggs	  på	  att	  minska	  utsläppen.	  För	  att	  nå	  miljömålet	  med	  minskade	  utsläpp	  ligger	  det	  stor	  vikt	  
i	  att	  hitta	  flexibla	  lösningar	  för	  just	  utsläppsreduktioner,	  där	  olika	  medel	  löser	  olika	  problem	  
(Brännlund	  och	  Kriström,	  2012).	  Trängselskatt	  ska	  endast	  användas	  som	  ett	  medel	  då	  trängsel	  
faktiskt	  är	  ett	  problem.	  Det	  ska	  alltså	  inte	  i	  första	  hand	  användas	  för	  att	  få	  ner	  utsläpp.	  Trängsel	  är	  
ett	  problem	  i	  Stockholm	  vilket	  också	  koldioxidutsläpp	  är	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  Därmed	  bör	  
trängselskatten	  kompletteras	  med	  ett	  annat	  medel,	  som	  med	  fördel	  kan	  vara	  differentiering	  
baserad	  på	  koldioxidutsläpp.	  Det	  finns	  även	  en	  annan	  källa	  som	  styrker	  detta	  faktum	  att	  man	  
enbart	  bör	  lösa	  ett	  problem	  med	  en	  lösning	  och	  flera	  problem	  med	  flera	  lösningar	  och	  det	  är	  
boken	  ”Miljöekonomi”	  som	  tar	  upp	  denna	  fråga	  (Brännlund	  och	  Kriström,	  2012).	  Därmed	  är	  det	  
viktigt	  att	  ha	  differentiering	  i	  Stockholm	  för	  att	  råda	  bot	  på	  utsläppen	  samt	  en	  trängselskatt	  som	  
löser	  trängselproblemet.	  Det	  bör	  alltså	  inte	  räcka	  med	  enbart	  trängselskatt,	  och	  det	  är	  inte	  en	  god	  
idé	  att	  lita	  på	  att	  trängselskatten	  löser	  detta	  sekundärt.	  Det	  krävs	  en	  kombination	  av	  lösningar	  för	  
trafiksituationen	  i	  Stockholm.	  	  

Acceptans	  
Människor	  vill	  som	  tidigare	  nämnts	  i	  allmänhet	  ha	  allting	  bekvämt	  och	  när	  ett	  system	  blir	  krångligt	  
minskar	  generellt	  sett	  acceptansen	  (Eliasson,	  2014)	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  Med	  
differentiering	  kommer	  acceptansen	  förmodligen	  att	  minska	  hos	  befolkningen	  eftersom	  detta	  gör	  
att	  trängselskattesystemet	  innebär	  osäkerheter	  kring	  kostnaderna.	  Därmed	  måste	  befolkningen	  
tänka	  till	  och	  bli	  mer	  uppmärksamma	  av	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  kring	  körningen,	  samtidigt	  som	  
det	  blir	  mer	  upp	  till	  var	  och	  en	  att	  planera	  sin	  körning	  för	  att	  göra	  privata	  ekonomiska	  besparingar.	  
Det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  ge	  människorna	  förståelse	  för	  vilken	  klimatpåverkan	  de	  genererar	  i	  samband	  
med	  sitt	  fordonsanvändande	  och	  ges	  möjligheter	  att	  själva	  påverka	  sitt	  beteende.	  	  
	  
Många	  bilförare	  är	  inte	  regelbundna	  pendlare,	  utan	  använder	  sitt	  fordon	  mer	  sällan	  (Eliasson,	  m.fl.,	  
2011).	  Differentiering	  är	  kanske	  då	  inte	  ett	  tillräckligt	  starkt	  incitament	  för	  en	  del	  personer	  till	  att	  
införskaffa	  ett	  miljöfordon	  eller	  att	  minska	  sin	  körning	  ännu	  mer,	  eftersom	  detta	  skulle	  “kosta	  mer	  
än	  det	  smakar”,	  de	  är	  helt	  enkelt	  inte	  i	  behov	  av	  att	  köpa	  en	  miljöfordon	  för	  att	  spara	  in	  på	  
kostnader	  eftersom	  dessa	  trängselskatteavgifter	  faktiskt	  inte	  drabbar	  bilisten	  i	  sig	  lika	  hårt.	  Detta	  
kan	  enbart	  bli	  spekulationer	  och	  det	  är	  omöjligt	  att	  kartlägga	  alla	  privatkörande	  bilisters	  
preferenser.	  
	  
Som	  har	  nämnts	  ovan	  visar	  undersökningar	  att	  effekten	  av	  trängselskatten	  avtar	  med	  tiden	  
(Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  Det	  kan	  ha	  göra	  med	  att	  det	  inte	  finns	  så	  många	  valmöjligheter	  för	  
bilförarna.	  En	  person	  som	  är	  beroende	  av	  att	  köra	  bil	  och	  inte	  enkelt	  kan	  utnyttja	  kollektivtrafik	  
väljer	  då	  ändå	  att	  ta	  bilen	  trots	  denna	  kostnad	  med	  trängselskatt.	  Om	  samhället	  haft	  en	  
trängselskattesystem	  utformat	  med	  differentiering	  som	  baserades	  på	  koldioxidutsläpp	  så	  hade	  
denna	  förare	  kunnat	  få	  ner	  sina	  kostnader	  genom	  att	  välja	  ett	  mer	  miljövänligt	  fordon.	  Detta	  
gynnar	  både	  samhället	  och	  föraren,	  i	  och	  med	  att	  det	  ger	  minskade	  utsläpp	  och	  även	  en	  minskad	  
kostnad	  för	  privatpersonen.	  Ju	  fler	  valmöjligheter	  som	  ges	  för	  att	  minska	  sina	  resekostnader	  desto	  
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mer	  ökar	  chansen	  att	  faktiskt	  göra	  det.	  Det	  ges	  fler	  möjligheter	  till	  att	  göra	  skillnad	  där	  det	  
automatiskt	  borde	  kunna	  leda	  till	  reduceringar	  i	  utsläpp	  och	  att	  fler	  väljer	  att	  byta	  till	  ett	  
miljöfordon	  (Trafikverket,	  2013).	  Om	  ett	  samhälle	  oberoende	  av	  biltrafik	  ska	  uppnås	  med	  låga	  till	  
obefintliga	  utsläpp	  av	  fossila	  bränslen	  måste	  människor	  som	  inte	  kör	  bil	  eller	  de	  som	  väljer	  att	  köra	  
miljöfordon	  belönas	  för	  att	  utöka	  och	  behålla	  denna	  miljövänliga	  trend.	  
	  
Som	  har	  nämnts	  i	  resultatet	  visar	  undersökningar	  gjorda	  i	  samband	  med	  introduktionen	  av	  
trängselskatten	  att	  allmänheten	  faktiskt	  är	  bekymrade	  över	  miljön	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  	  
Detta	  visar	  att	  befolkningen	  faktiskt	  värdesätter	  miljön	  högt	  och	  att	  invånarna	  i	  Stockholm	  vill	  se	  
förbättringar	  i	  miljön.	  Människorna	  är	  villiga	  att	  betala	  extra	  för	  miljön	  och	  det	  gör	  det	  svårt	  att	  se	  
varför	  differentiering	  inte	  skulle	  gå	  hem	  hos	  befolkningen.	  	  	  

Problem	  vid	  differentiering	  

Diskriminering	  
Differentiering	  på	  tung	  trafik	  är	  helt	  rimligt	  rent	  policymässigt	  men	  kanske	  inte	  ger	  så	  stor	  effekt	  på	  
utsläppsreduktioner,	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  få	  dessa	  typer	  av	  handelsverksamheter	  som	  
använder	  sig	  av	  tung	  trafik	  att	  ändra	  sitt	  resebeteende.	  De	  har	  inte	  samma	  möjligheter	  till	  
alternativa	  färdsätt	  som	  privatpersoner	  har	  eftersom	  många	  företag	  är	  beroende	  av	  att	  leverera	  
varor	  fram	  till	  dörren	  hos	  sina	  kunder.	  Det	  är	  inte	  troligt	  att	  en	  skatt	  får	  dem	  att	  ändra	  beteende	  
eftersom	  det	  kan	  röra	  sig	  om	  leveranser	  för	  miljontals	  kronor	  medan	  skatten	  ligger	  på	  några	  
hundra	  kronor.	  Det	  blir	  en	  relativ	  låg	  kostnad	  när	  det	  sätts	  i	  perspektiv.	  En	  svår	  fråga	  blir	  då	  hur	  
hög	  denna	  avgift	  behöver	  vara	  för	  att	  generera	  någon	  förändring	  (Firth,	  2014).	  Trots	  dessa	  
aspekter	  bör	  ändå	  en	  sådan	  skatt	  införas	  då	  det	  ger	  en	  skev	  bild	  om	  en	  personbil	  med	  höga	  utsläpp	  
ska	  betala	  lika	  mycket	  skatt	  som	  en	  stor	  lastbil	  med	  ännu	  högre	  utsläpp.	  Det	  ger	  en	  rättvis	  bild	  för	  
samhället	  om	  utsläpparen	  får	  betala,	  i	  enlighet	  med	  begreppet	  ”polluter	  pays	  principle”	  från	  
miljöekonomin.	  Denna	  princip	  går	  ut	  på	  att	  personen	  som	  orsakar	  utsläpp	  och	  skador	  på	  miljön	  ska	  
stå	  för	  de	  samhällsekonomiska	  kostnader	  som	  kan	  komma	  att	  uppstå	  (Brännlund	  och	  Kriström,	  
2012).	  	  	  

Politiska	  hinder	  och	  acceptans	  
Politikernas	  jobb	  är	  att	  följa	  och	  leda	  opinionen	  och	  fatta	  beslut	  utifrån	  vad	  folket	  vill.	  Därför	  går	  
det	  inte	  att	  bortse	  från	  allmänhetens	  åsikter,	  utan	  det	  gäller	  att	  hitta	  balans	  så	  att	  alla	  blir	  nöjda,	  
vilket	  alla	  inte	  blir	  om	  enbart	  klimatet	  prioriteras.	  Detta	  medför	  i	  sig	  en	  svårighet	  att	  prioritera	  
miljön	  framför	  en	  del	  bekvämligheter	  om	  inte	  invånarna	  själva	  är	  med	  på	  det.	  Acceptansen	  är	  
viktig	  för	  att	  inte	  urholka	  ett	  välfungerande	  system	  (Firth,	  2014).	  Detta	  är	  dock	  enbart	  politiska	  
aspekter	  och	  självklart	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  dessa	  ur	  ett	  samhällsekonomiskt	  perspektiv,	  
men	  i	  denna	  rapport	  talar	  vi	  för	  klimatet	  och	  det	  ger	  andra	  synvinklar.	  Detta	  bevisar	  dock	  att	  
politikerna	  fattar	  beslut	  utifrån	  hela	  samhällets	  åsikter	  och	  därför	  inte	  har	  någon	  möjlighet	  att	  
prioritera	  enbart	  miljöaspekter.	  	  
	  
Attityder	  till	  trängselskatten	  kan	  förändras	  med	  tiden	  och	  yttre	  faktorer	  spelar	  in.	  Attityden	  hos	  
allmänheten	  påverkas	  av	  politiken,	  och	  eftersom	  alla	  politiska	  partier	  var	  positiva	  vid	  införandet	  av	  
trängselskatten	  kan	  detta	  komma	  att	  krävas	  igen	  för	  att	  skapa	  en	  positiv	  attityd	  hos	  befolkningen	  
gällande	  differentiering	  (Eliasson,	  m.fl.,	  2011).	  Detta	  kan	  leda	  till	  en	  ond	  cirkel.	  Politiska	  partier	  tror	  
inte	  att	  allmänheten	  är	  positivt	  inställd	  till	  differentiering,	  vilket	  i	  sin	  tur	  lett	  till	  att	  befolkningen	  
inte	  föreslår	  att	  differentiering	  ska	  införas	  eftersom	  att	  partierna	  inte	  gör	  det.	  Eftersom	  inga	  
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partier	  har	  med	  detta	  som	  förslag	  till	  förändring	  så	  sker	  inget	  på	  den	  fronten.	  Politikernas	  brist	  på	  
intresse	  av	  en	  differentiering	  grundas	  i	  att	  de	  kopplar	  samman	  det	  till	  miljöbilsundantaget	  och	  de	  
vill	  inte	  upprepa	  ett	  misslyckat	  försök	  i	  och	  med	  att	  försöket	  inte	  minskade	  trängseln	  
(Transportstyrelsen,	  2012).	  Målet	  med	  differentieringen	  är	  däremot	  inte	  att	  minska	  trängseln	  utan	  
främst	  att	  minska	  utsläppen	  i	  staden.	  Därmed	  är	  denna	  inställning	  hos	  politikerna	  gällande	  
misslyckandet	  vid	  miljöbilsundantaget	  missriktad	  eftersom	  det	  grundas	  på	  felaktiga	  slutsatser.	  Det	  
är	  viktigt	  att	  skilja	  på	  dessa	  faktorer	  då	  olika	  mål	  leder	  till	  olika	  medel.	  	  
	  
Många	  förväntade	  sig	  inte	  så	  stora	  positiva	  effekter	  vid	  införandet	  av	  trängselskatten	  som	  det	  
faktiskt	  utgav,	  vilket	  ledde	  till	  positiva	  reaktioner	  (Eliasson	  och	  Jonsson,	  2011).	  Detta	  kan	  vara	  ett	  
bevis	  på	  att	  det	  är	  allmänt	  känt	  att	  människor	  till	  en	  början	  är	  negativt	  inställda	  till	  förändringar,	  
och	  att	  de	  kräver	  tid	  till	  anpassning	  och	  acceptans.	  Därmed	  behöver	  det	  inte	  vara	  ett	  politiskt	  
vapen	  till	  att	  inte	  införa	  en	  differentiering.	  Detta	  visar	  att	  människorna	  så	  småningom	  kommer	  att	  
acceptera	  detta	  faktum	  också,	  precis	  som	  det	  gjordes	  då	  trängselskatten	  introducerades.	  Det	  kan	  
ge	  samma	  effekter	  även	  här,	  att	  befolkningen	  märker	  tydliga	  förbättringar	  på	  miljön	  och	  trängseln	  
att	  de	  blir	  positivt	  inställda	  till	  detta.	  Människor	  är	  som	  sagt	  mer	  accepterande	  än	  vad	  politikerna	  
anser.	  De	  anpassar	  sig	  och	  hittar	  nya	  lösningar	  när	  de	  stöter	  på	  problem	  eller	  förändringar	  i	  sin	  
vardag.	  Om	  besluten	  är	  fattade	  sker	  förändringen	  med	  säkerhet,	  vilket	  skapar	  en	  accepterande	  
attityd	  bland	  befolkningen.	  Det	  anses	  då	  vara	  meningslöst	  att	  kämpa	  emot	  något	  som	  ändå	  
kommer	  att	  ske	  och	  därför	  väljer	  ofta	  folk	  att	  inte	  lägga	  ner	  energi	  på	  att	  motverka	  detta	  (Eliasson,	  
m.fl.,	  2011).	  	  
	  

Kollektivtrafiken	  	  

Justera	  priserna	  för	  kollektivtrafiken	  
Biltrafikens	  effektivitet	  och	  attraktivitet	  måste	  begränsas	  medan	  kollektivtrafikens	  fördelar	  bör	  
lyftas	  fram	  för	  att	  klimatet	  ska	  gynnas	  och	  ge	  minskade	  utsläpp	  av	  växthusgaser.	  Ett	  effektivt	  
transportsystem	  innebär	  en	  förflyttning	  från	  biltrafik	  till	  cykel-‐,	  gång-‐	  och	  kollektivtrafik.	  Då	  
priserna	  på	  kollektivtrafiken	  sänks	  i	  takt	  med	  att	  trängselskatterna	  höjs	  skapas	  en	  positiv	  trend	  ur	  
klimatsynpunkt,	  då	  fler	  bör	  välja	  att	  åka	  kollektivtrafik	  och	  därmed	  ges	  ökade	  intäkter	  till	  
kollektivtrafiken	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  fortsätta	  att	  utvecklas	  (Nilsson,	  Pyddoke,	  Andersson	  och	  WSP,	  
2013).	  Genom	  att	  ge	  ut	  dessa	  prissignaler	  kommer	  trafiksituationen	  med	  stora	  förhoppningar	  att	  
justeras	  utav	  sig	  själv	  med	  mindre	  biltrafikanter	  och	  ett	  mer	  kollektivt	  resande.	  För	  att	  få	  en	  
omställning	  i	  trafiksystemet	  samt	  hos	  människors	  beteende	  är	  det	  viktigt	  att	  staten	  går	  in	  och	  gör	  
dessa	  regleringar	  så	  att	  förändringarna	  faktiskt	  sker	  (Trafiknämnden,	  2014).	  Detta	  förslag	  har	  inte	  
tagits	  upp	  från	  regeringen	  vilket	  enligt	  oss	  utgör	  en	  negativ	  aspekt.	  Det	  fokuseras	  för	  lite	  på	  att	  
styra	  folket	  in	  på	  rätt	  väg	  för	  att	  minska	  klimatpåverkan.	  Både	  Förbifarten	  och	  
tunnelbaneutbyggnaden	  förväntas	  vara	  klara	  ungefär	  samtidigt	  mellan	  åren	  2022-‐2025.	  Därmed	  
kommer	  inte	  denna	  viktiga	  omställning	  i	  trafiksystemet	  från	  ett	  bilberoende	  samhälle	  till	  kollektivt	  
resande	  vara	  tydlig	  för	  befolkningen	  i	  Stockholm.	  Det	  ges	  inga	  tydliga	  signaler	  på	  hur	  
resebeteendet	  bör	  omformas,	  men	  istället	  serveras	  befolkningen	  en	  ny	  kringfartsled.	  	  
	  
Ett	  flertal	  nya	  tunnelbanesträckor	  planeras	  att	  byggas.	  En	  utbyggd	  tunnelbana	  leder	  till	  att	  
Stockholm	  kan	  växa	  på	  ett	  hållbart	  sätt	  med	  minskad	  klimatpåverkan,	  vilket	  är	  av	  stor	  vikt	  till	  följd	  
av	  den	  ökade	  befolkningstillväxten	  i	  länet	  (Stockholms	  stad,	  2014)	  (Stockholmsförhandlingen,	  
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2014).	  Det	  finns	  stora	  möjligheter	  till	  reduceringar	  i	  koldioxidutsläpp	  genom	  en	  omflyttning	  från	  
biltrafik	  till	  ett	  mer	  kollektivt	  resande	  (Nilsson,	  Pyddoke,	  Andersson	  och	  WSP,	  2013)	  (Elvingson,	  
2005).	  	  
	  

Förbifart	  Stockholm	  	  

Problemförskjutning	  
Kritik	  mot	  att	  lösa	  problemen	  med	  trängsel	  och	  köbildningar	  i	  vägsystemen	  med	  nya	  vägbyggen	  är	  
att	  problemen	  förskjuts	  och	  att	  det	  inte	  leder	  till	  någon	  hållbar	  lösning	  för	  trafikreduktionen.	  Detta	  
problem	  kallas	  inducerad	  trafik	  och	  innebär	  att	  en	  nybyggd	  väg	  skapar	  ny	  trafik	  och	  därmed	  blir	  
problemet	  inte	  löst.	  Syftet	  med	  Förbifart	  Stockholm	  är	  att	  glesa	  ut	  befintlig	  trafik	  men	  leder	  istället	  
till	  att	  fler	  väljer	  att	  ta	  bilen	  som	  en	  följd	  av	  att	  det	  blir	  bekvämare	  för	  bilföraren	  att	  ta	  sig	  fram.	  
Förbifart	  Stockholm	  kommer	  dessutom	  att	  vara	  skattebefriad	  och	  därmed	  kommer	  det	  med	  all	  
säkerhet	  inte	  dröja	  länge	  tills	  även	  denna	  led	  är	  överbelastad	  och	  orsaka	  trängsel	  och	  köer	  (Firth,	  
2014).	  Problemet	  uppstår	  då	  igen,	  endast	  förskjutet	  några	  år	  framåt	  i	  tiden.	  Trots	  att	  
stadsplanerare	  planerar	  för	  en	  ultimat	  framkomlighet	  i	  biltrafiken	  skapas	  inga	  garantier	  för	  att	  
trafiken	  minskar	  för	  det.	  I	  slutändan	  är	  det	  individerna	  som	  bestämmer	  och	  det	  kan	  endast	  skapa	  
förutsättningar	  för	  denna	  omställning.	  Dessa	  förutsättningar	  kan	  då	  vara	  att	  kombinera	  en	  ökad	  
trängselskatt	  med	  utökat	  kollektivtrafiksystem	  samt	  en	  differentiering	  baserad	  på	  utsläpp.	  Därmed	  
skapas	  goda	  incitament	  till	  hur	  stadens	  trafiksystem	  bör	  utformas	  (Trivector	  traffic,	  2008)	  
(Smidfeldt-‐Rosqvist	  och	  Hagson,	  2009).	  	  
	  
Trafikverket	  har	  presenterat	  siffror	  på	  hur	  mycket	  utsläppen	  och	  biltrafiken	  måste	  minska	  för	  att	  
det	  internationella	  målet	  om	  ett	  fossilfritt	  Stockholm	  år	  2050	  ska	  nås,	  vilka	  presenterats	  i	  resultatet	  
(Miljöförvaltningen,	  2012).	  Det	  är	  enorma	  siffror	  att	  sätta	  i	  perspektiv	  och	  detta	  ger	  en	  översikt	  på	  
hur	  stora	  reduceringar	  som	  egentligen	  krävs	  inom	  transportsektorn.	  Därmed	  framläggs	  ironin	  i	  att	  
lösa	  dagens	  och	  framtidens	  problem	  rörande	  trängsel	  och	  utsläpp	  genom	  en	  utökning	  av	  
vägtrafiken	  som	  underlättar	  framkomligheten	  på	  vägarna.	  	  

Positiva	  och	  negativa	  aspekter	  	  
De	  positiva	  aspekterna	  med	  Förbifart	  Stockholm	  är	  att	  i	  ett	  initialt	  skede	  då	  leden	  görs	  tillgänglig	  
för	  trafik	  kommer	  utsläppen	  att	  minska	  per	  fordon,	  genom	  en	  mer	  enhetlig	  körning	  och	  minskad	  
trängsel.	  Men	  sedan	  är	  det	  bevisat	  att	  utsläppen	  totalt	  sett	  inte	  kommer	  minska	  samt	  att	  
köbildningar	  snart	  kommer	  att	  uppkomma	  även	  på	  denna	  led	  vilket	  kommer	  leda	  till	  ännu	  mera	  
utsläpp	  (Regeringen,	  2013)	  (Sundberg,	  2014)	  (Finnveden	  och	  Åkermann,	  2012).	  Förbifart	  
Stockholm	  hade	  kunnat	  vara	  en	  bra	  lösning	  med	  avseende	  på	  klimatpåverkan	  i	  den	  mån	  att	  varje	  
individuellt	  fordon	  genererar	  mindre	  utsläpp,	  eftersom	  köbildningar	  i	  sig	  bidrar	  till	  koldioxidutsläpp	  
i	  större	  omfattning	  än	  vad	  ett	  trafikflöde	  utan	  köbildningar	  bidrar	  med.	  Hade	  trafikmängden	  hållits	  
konstant	  eller	  minskat	  istället	  för	  att	  bidra	  med	  en	  förväntad	  trafikökning	  hade	  Förbifart	  Stockholm	  
kunnat	  anses	  mer	  klimatvänlig	  (Regeringen,	  2013).	  Detta	  ger	  slutsatsen	  att	  det	  är	  totalt	  sett	  
övervägande	  negativa	  aspekter	  som	  följer	  med	  Förbifarten.	  Syftet	  var	  att	  minska	  trängsel	  och	  öka	  
framkomligheten	  på	  vägarna	  men	  resultaten	  tyder	  på	  det	  omvända.	  Det	  kommer	  att	  ge	  ökad	  trafik	  
med	  ökade	  utsläpp	  som	  följd.	  Alltså	  är	  det	  inte	  en	  hållbar	  långsiktig	  lösning.	  	  

Regeringen	  har	  motverkat	  en	  hållbar	  lösning	  
Syftet	  med	  trängselskatten	  från	  start	  var	  att	  förbättra	  framkomligheten	  och	  miljön	  i	  Stockholm	  och	  
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även	  att	  bidra	  till	  en	  finansiering	  av	  investeringar	  i	  kollektivtrafik,	  järnväg	  och	  väg.	  Under	  
omröstningen	  2006	  var	  det	  ett	  löfte	  att	  intäkterna	  från	  trängselskatten	  skulle	  gå	  till	  investeringar	  i	  
kollektivtrafiken	  (Stockholms	  stad,	  Vägverket	  och	  SL).	  Nu	  ska	  istället	  den	  större	  delen	  av	  intäkterna	  
gå	  till	  Förbifart	  Stockholm	  (Trafikverket,	  2014).	  Stora	  lån	  är	  även	  tvungna	  att	  tas	  för	  att	  kunna	  
bygga	  Förbifarten	  i	  en	  samhällsekonomisk	  effektiv	  takt.	  När	  dessa	  lån	  kan	  betalas	  tillbaka	  beror	  på	  
hur	  mycket	  intäkter	  som	  fås	  in	  från	  trängselskatten,	  alltså	  hur	  mycket	  biltrafiken	  ökar.	  Desto	  mer	  
ökning	  av	  biltrafiken,	  desto	  snabbare	  kan	  lånet	  betalas	  av	  och	  det	  kan	  satsas	  mer	  på	  
kollektivtrafiken	  därefter.	  Samtidigt	  betyder	  det	  att	  fler	  väljer	  att	  åka	  bil	  och	  mindre	  kollektivt	  för	  
att	  dessa	  intäkter	  ska	  komma	  in	  (Andrén,	  2013)	  (Elmsäter-‐Svärd,	  2012).	  Därmed	  har	  regeringen	  
motverkat	  en	  hållbar	  lösning	  gällande	  en	  trafiksituation	  likt	  denna,	  och	  Förbifart	  Stockholm	  leder	  
inte	  till	  något	  positivt	  för	  klimatet	  i	  något	  avseende.	  	  

	  
Slutsats	  
Det	  framgår	  tydligt	  att	  det	  måste	  ske	  en	  omställning	  i	  trafiksituationen	  i	  Stockholm.	  Detta	  för	  att	  
nå	  de	  mål	  om	  utsläppsreduktioner	  som	  regeringen	  satt	  upp	  samt	  för	  att	  lyckas	  med	  att	  nå	  ett	  
hållbart	  trafiksystem.	  Höjningen	  av	  trängselskatten	  som	  ska	  införas	  år	  2016	  är	  ett	  steg	  i	  rätt	  
riktning.	  Däremot	  räcker	  det	  inte	  för	  att	  lösa	  utsläppsproblemen,	  utan	  är	  främst	  ett	  sätt	  att	  minska	  
trängseln	  i	  staden,	  vilket	  är	  dess	  huvudsakliga	  syfte.	  
	  
För	  att	  lösa	  utsläppsproblemen	  krävs	  även	  andra	  lösningar.	  Differentiering	  med	  avseende	  på	  
koldioxidutsläpp	  ger	  tydliga	  och	  starka	  incitament	  till	  gemene	  man	  att	  göra	  skillnad	  
utsläppsmässigt.	  Det	  har	  även	  skett	  en	  felprioritering	  av	  regeringen	  när	  den	  större	  delen	  av	  
intäkterna	  från	  trängselskatten	  ska	  gå	  till	  kringfartsleden	  Förbifart	  Stockholm.	  Det	  finns	  starka	  
bevis	  för	  att	  även	  denna	  led	  kommer	  att	  orsaka	  trängsel	  och	  utsläppsökningar	  efter	  en	  tid,	  och	  
leder	  alltså	  inte	  en	  hållbar	  lösning	  när	  det	  gäller	  att	  minska	  klimatpåverkan.	  Istället	  bör	  dessa	  
intäkter	  enbart	  gå	  till	  att	  bygga	  ut	  kollektivtrafiken	  i	  staden.	  Detta	  tillsammans	  hade	  gett	  
befolkningen	  en	  tydlig	  styrning	  mot	  ett	  hållbart	  trafiksamhälle	  med	  en	  minskad	  bilism	  och	  ett	  ökat	  
resande	  med	  kollektivtrafik.	  Det	  krävs	  alltså	  ytterligare	  medel	  än	  trängselskatten	  för	  att	  få	  ner	  
koldioxidutsläppen	  i	  Stockholm	  samt	  att	  nå	  målet	  om	  en	  fossilfri	  fordonsflotta.	  
	  
Klimatförändringarna	  är	  här	  för	  att	  stanna,	  och	  det	  måste	  tas	  till	  hårda	  medel	  för	  att	  stabilisera	  
hotet	  mot	  vår	  framtid.	  Det	  går	  inte	  längre	  att	  enbart	  se	  till	  de	  politiska	  aspekterna	  och	  
samhällsekonomiska	  vinsterna	  utan	  miljön	  måste	  komma	  i	  första	  hand	  för	  att	  det	  ska	  kunna	  ske	  en	  
förändring.	  
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Bilaga	  1	  
	  
Intervju	  med	  Daniel	  Firth	  	  
Handläggare	  på	  Trafikkontoret,	  Stockholms	  Stad	  2014-‐04-‐23	  15.00	  -‐	  15.45	  

Daniel	  Firth	  är	  positivt	  inställd	  till	  differentiering	  ihop	  med	  trängselskatt.	  Att	  införa	  differentiering	  i	  
trängselskatten	  innebär	  den	  bästa	  lösningen	  för	  miljön,	  enligt	  Firth.	  
	  
Hur	  kan	  differentieringen	  komma	  att	  utformas	  ihop	  med	  trängselskatten	  för	  att	  uppnå	  det	  mest	  
effektiva	  resultatet	  ur	  miljösynpunkt?	  	  
Att	  införa	  differentiering	  som	  innebär	  att	  vissa	  fordon	  blir	  helt	  befriade	  från	  skatten	  är	  ingen	  
hållbar	  eller	  realistisk	  lösning.	  Ett	  system	  som	  skulle	  innebära	  en	  noll-‐avgift	  för	  miljöfordon	  medför	  
samtidigt	  en	  kostnad	  för	  staten	  i	  from	  av	  intäktsförluster.	  En	  noll-‐avgift	  är	  heller	  inte	  rimligt	  med	  
avseende	  på	  trängsel	  eftersom	  detta	  skulle	  gynna	  körning	  och	  inköp	  av	  miljöfordon	  som	  i	  sig	  också	  
bidrar	  med	  trängsel,	  och	  trängselskattens	  syfte	  är	  i	  första	  hand	  att	  minska	  trängsel.	  Därför	  är	  det	  
en	  idé	  att	  istället	  höja	  avgiften	  beroende	  på	  miljöpåverkan,	  och	  behålla	  befintlig	  skatt	  för	  de	  
fordon	  som	  anses	  vara	  miljövänliga,	  alltså	  de	  fordon	  som	  drivs	  med	  ett	  förnybart	  drivmedel	  
alternativt	  elbil.	  Detta	  skulle	  innebära	  intäktsökningar	  för	  staten	  samtidigt	  som	  miljövänliga	  fordon	  
gynnas.	  Ett	  annat	  mer	  fördelaktigt	  alternativ	  ur	  miljösynpunkt	  är	  att	  höja	  avgiften	  för	  fordon	  som	  
är	  dåliga	  för	  miljön	  och	  samtidigt	  sänka	  avgiften	  med	  samma	  nivå	  för	  miljöfordon,	  vilket	  då	  innebär	  
en	  oförändrad	  ekonomisk	  intäkt	  för	  staten	  men	  ökad	  samhällsnytta	  i	  form	  av	  incitament	  att	  välja	  
miljövänligt	  och	  därför	  följder	  som	  bättre	  miljö	  i	  staden	  och	  globalt.	  
	  
Differentieringen	  skulle	  kunna	  baseras	  på	  olika	  faktorer	  som:	  koldioxidutsläpp,	  bidrag	  till	  
luftpartiklar,	  dubbdäck	  samt	  tung	  trafik.	  
	  
Koldioxidutsläpp	  
Detta	  skulle	  innebära	  att	  mäta	  varje	  bils	  utsläpp	  och	  att	  trängselskatten	  justeras	  efter	  det	  med	  de	  
bilar	  som	  genererar	  mest	  utsläpp	  får	  betala	  en	  högre	  skatt.	  Det	  går	  att	  mäta	  det	  på	  olika	  sätt,	  det	  
enklaste	  sättet	  är	  genom	  fordonets	  ålder.	  Det	  går	  även	  att	  se	  till	  bilens	  registrering,	  vad	  som	  finns	  
tillgängligt	  i	  bilregistret	  hos	  Transportsyrelsen.	  Nackdelen	  med	  detta	  är	  att	  det	  baseras	  på	  nya	  
fordons	  miljöprestanda	  och	  tar	  ingen	  hänsyn	  till	  att	  miljöprestandan	  försämras	  med	  åren.	  Därför	  är	  
det	  en	  idé	  att	  göra	  denna	  skatt	  växande	  med	  åren	  så	  att	  den	  växer	  med	  fordonets	  ålder	  och	  
utsläppssituation.	  Därmed	  anpassas	  skatten	  till	  den	  verkliga	  miljöpåverkan	  som	  fordonet	  bidrar	  
med	  och	  inte	  vad	  den	  bidrar	  med	  under	  optimala	  förhållanden.	  Denna	  typ	  av	  differentiering	  tar	  
heller	  inte	  hänsyn	  till	  hur	  fordonet	  drivs	  (Eco	  Driving,	  långdistanskörning)	  vilket	  bidrar	  med	  olika	  
utsläppsmängder.	  	  
	  
Att	  införa	  differentiering	  med	  avseende	  på	  koldioxidutsläpp	  kan	  göra	  att	  de	  totala	  
koldioxidutsläppen	  minskar,	  vilket	  ger	  positiva	  effekter	  på	  både	  lokal	  och	  global	  nivå.	  Detta	  är	  även	  
ett	  steg	  i	  rätt	  riktning	  med	  avseende	  på	  regeringens	  mål	  till	  2050	  att	  ha	  en	  fossilfri	  stad.	  	  	  
	  
Dubbdäck	  
Differentiering	  på	  dubbdäck	  som	  skapar	  luftpartiklar	  och	  försämrar	  luftkvaliteten	  i	  staden	  bör	  inte	  
läggas	  på	  trängselskatten	  eftersom	  dubbdäck	  är	  säsongsberoende	  samtidigt	  som	  inte	  alla	  fordon	  är	  
utrustade	  eller	  i	  behov	  av	  detta.	  Därför	  kan	  det	  komma	  att	  krävas	  en	  separat	  avgift	  för	  just	  detta,	  
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då	  det	  annars	  skulle	  innebära	  ett	  osäkert	  och	  orättvist	  tillägg.	  Detta	  är	  något	  som	  utreds	  i	  
dagsläget	  men	  har	  ändå	  inte	  presenterats	  i	  Stockholmsöverenskommelsen.	  	  
	  
Partiklar	  
Differentiering	  i	  form	  av	  NOx-‐utsläpp	  är	  ett	  bra	  alternativ	  som	  skulle	  kunna	  generera	  en	  
hälsosammare	  innerstadsmiljö	  men	  frågan	  har	  ännu	  inte	  blivit	  utredd.	  	  
	  
Tung	  trafik	  
Differentiering	  på	  tung	  trafik	  är	  helt	  rimligt	  rent	  policymässigt	  men	  det	  kanske	  inte	  ger	  så	  stor	  
effekt	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  få	  dessa	  typer	  av	  handelsverksamheter	  som	  använder	  sig	  av	  tung	  
trafik/lastbilar	  att	  ändra	  beteende.	  De	  har	  inte	  samma	  möjligheter	  till	  alternativa	  färdsätt	  eftersom	  
de	  är	  beroende	  av	  att	  leverera	  varor	  fram	  till	  dörren	  hos	  sina	  kunder.	  Det	  är	  inte	  rimligt	  att	  en	  skatt	  
får	  dem	  att	  ändra	  beteende	  eftersom	  det	  kan	  röra	  sig	  om	  leveranser	  för	  miljontals	  kronor	  medan	  
skatten	  ligger	  på	  några	  hundra	  kronor.	  Det	  blir	  en	  relativ	  låg	  kostnad	  när	  det	  sätts	  i	  perspektiv.	  En	  
svår	  fråga	  är	  även	  hur	  hög	  denna	  avgift	  behöver	  vara	  för	  att	  generera	  någon	  förändring.	  	  
	  
Differentiering	  bör	  utformas	  utifrån	  endast	  en	  av	  dessa	  aspekter.	  Att	  ha	  trängselskatten	  beroende	  
av	  flera	  olika	  faktorer	  skulle	  innebära	  ett	  komplicerat	  system	  där	  det	  inte	  skulle	  gå	  att	  förklara	  
kostnaderna	  för	  varje	  individ	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  Varje	  trafikant	  måste	  ha	  en	  chans	  att	  planera	  sina	  
utgifter	  och	  sitt	  val	  av	  färdmedel	  så	  att	  kostnaderna	  inte	  blir	  oförberedda.	  	  
	  
Trängselskatt	  istället	  för	  årlig	  skatt?	  
Både	  trängselskatt	  och	  parkeringsavgifter	  har	  en	  starkt	  drivande	  effekt.	  Dessa	  avgifter	  är	  någonting	  
som	  uppkommer	  så	  fort	  en	  bilist	  vistas	  i	  staden,	  och	  därför	  påminns	  bilisterna	  kontinuerligt	  av	  
dessa	  uppkommande	  avgifter.	  Att	  istället	  ha	  en	  årlig	  skatt	  syns	  inte	  varje	  dag	  och	  kan	  därför	  
glömmas	  bort	  så	  fort	  den	  är	  betald.	  Detta	  gör	  att	  differentiering	  är	  intressant	  och	  viktig	  ur	  
miljösynpunkt	  med	  avgift	  som	  beror	  på	  hur	  mycket	  fordonet	  används	  inne	  i	  staden	  och	  inte	  bara	  
förses	  med	  en	  fast	  engångskostnad.	  	  
	  
Ska	  man	  ha	  trängselskatt	  på	  utländska	  fordon?	  
I	  dagsläget	  är	  utländska	  fordon	  befriade	  från	  trängselskatt.	  Enligt	  Firth	  så	  är	  detta	  något	  som	  bör	  
införas,	  då	  dessa	  fordon	  också	  genererar	  utsläpp	  och	  trängsel	  i	  städer.	  Dock	  är	  detta	  inte	  ett	  stort	  
problem	  för	  Stockholm	  då	  det	  är	  omkring	  2-‐3	  procent	  utländska	  fordon	  här.	  Denna	  fråga	  utreddes	  
för	  några	  år	  sedan	  av	  regeringen	  men	  det	  beslutades	  ingenting	  om	  det.	  Det	  är	  svårt	  att	  införa	  
detta,	  då	  det	  kostar	  mycket	  för	  staten	  att	  spåra	  utländska	  fordon	  och	  att	  samla	  in	  intäkterna	  från	  
dessa.	  Det	  bygger	  på	  att	  det	  finnas	  ett	  europeiskt	  system	  som	  underlättar	  detta.	  	  
	  
En	  annan	  aspekt	  som	  talar	  för	  en	  trängselskatt	  på	  utländska	  fordon	  är	  att	  svenska	  handelsfordon	  
som	  utför	  ett	  arbete	  i	  Sverige	  får	  betala	  en	  trängselskatt	  medan	  om	  ett	  företag	  från	  Finland	  utför	  
samma	  arbete	  i	  Sverige	  slipper	  betala	  skatt.	  Detta	  är	  inte	  en	  bra	  lösning	  då	  det	  ger	  en	  skev	  
konkurrensbild.	  	  Det	  är	  en	  viktig	  rättviseaspekt.	  	  
	  
Svårigheter	  med	  införandet	  av	  differentiering,	  Varför	  finns	  inte	  differentiering	  idag?	  
Tekniskt	  sett	  är	  det	  inte	  svårt	  att	  införa	  differentiering	  ihop	  med	  trängselskatten,	  utan	  det	  största	  
hindret	  ligger	  inom	  politiken.	  Differentieringen	  kan	  enligt	  en	  del	  anses	  hänga	  ihop	  med	  
miljöbilsundantaget	  som	  fanns	  med	  vid	  införandet	  av	  trängselskatten	  och	  som	  då	  inte	  fungerade,	  
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vilket	  gör	  att	  många	  politiker	  inte	  känner	  att	  det	  är	  aktuellt	  att	  införa	  ett	  nytt	  försök	  med	  
differentiering.	  
	  
Trängselskatten	  bestäms	  och	  beslutas	  av	  riksdagen,	  samtidigt	  som	  regering,	  riksdagen,	  Stockholm	  
stad	  och	  trafikverket	  gemensamt	  är	  med	  i	  ämnet	  rörande	  trängselskatt	  och	  många	  åsikter	  finns	  
från	  vardera	  part.	  Kommunikationen	  mellan	  dessa	  parter	  är	  ofta	  dålig	  eller	  långsam,	  och	  
ansvarsfördelning	  inför	  nya	  beslut	  blir	  ofta	  diffus.	  Riksdagen	  visar	  inte	  i	  första	  hand	  något	  stort	  
intresse	  för	  miljö	  och	  differentieringar,	  och	  Stockholm	  stad	  har	  i	  dagsläget	  knappa	  resurser	  både	  
tekniskt	  och	  ekonomiskt	  för	  att	  få	  igenom	  differentiering,	  vilket	  medför	  att	  frågan	  gällande	  
miljöutredning	  och	  differentiering	  lämnas	  oförändrad.	  
	  
Det	  är	  också	  en	  politisk	  orolighet	  att	  orättvisor	  kommer	  att	  uppstå.	  Klasskillnader	  kan	  uppstå	  där	  
endast	  de	  ekonomiskt	  välbärgade	  invånarna	  ska	  ha	  möjlighet	  till	  innehav	  av	  fordon,	  både	  för	  att	  
finansiera	  den	  höjda	  trängselskatten	  för	  de	  med	  en	  miljö-‐ovänlig	  bil,	  eller	  för	  att	  finansiera	  ett	  nytt	  
köp	  av	  miljöfordon	  för	  att	  erhålla	  de	  lägre	  skattekostnaderna.	  	  
	  
Politiker	  fattar	  sina	  beslut	  efter	  allmänhetens	  åsikter	  för	  att	  få	  samhällets	  viljor	  att	  bli	  verksamma.	  
Dock	  råder	  bristande	  kunskap	  i	  vad	  allmänheten	  egentligen	  accepterar,	  där	  studier	  visar	  att	  
allmänhetens	  acceptans	  ofta	  är	  lika	  hög	  som	  politikernas	  acceptans.	  Dock	  tror	  politikerna	  att	  
allmänhetens	  acceptans	  är	  markant	  lägre	  än	  vad	  verkligheten	  beskriver,	  vilket	  gör	  att	  besluten	  tas	  
efter	  denna	  markant	  lägre	  acceptans	  och	  besluten	  därför	  inte	  avspeglar	  samhällets	  realistiska	  
åsikter.	  Detta	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  att	  den	  minoritet	  som	  är	  missnöjd	  vid	  förändringar	  ofta	  gör	  sig	  
väl	  hörda,	  och	  politikerna	  tror	  därför	  att	  detta	  är	  samhällets	  gemensamma	  röst.	  Detta	  gör	  i	  sig	  att	  
acceptansen	  kring	  differentiering	  tros	  vara	  lägre	  än	  vad	  den	  verkligen	  är,	  vilket	  i	  sig	  försvårar	  
införandet.	  	  	  
	  
Om	  alla	  är	  mycket	  emot	  höjningen	  -‐	  vad	  händer	  då?	  	  
Om	  det	  visar	  sig	  att	  acceptansen	  är	  lägre	  än	  vad	  politikerna	  förutsatt	  och	  fattat	  beslut	  efter	  kan	  det	  
komma	  att	  bli	  missnöje	  kring	  invånarna	  och	  trafikanterna.	  Dock	  tror	  Daniel	  Firth	  att	  bilister	  trots	  
detta	  kommer	  att	  utnyttja	  vägarna	  i	  liknande	  omfattning	  som	  förr,	  fast	  med	  större	  missnöje.	  Idag	  
har	  samtliga	  partier	  förutom	  Sverigedemokraterna	  ställt	  sig	  bakom	  höjningen.	  Om	  tillräckligt	  
många	  samhällsinvånare	  är	  emot	  trängselskatten	  kanske	  det	  skulle	  kunna	  påverka	  något	  parti	  som	  
då	  backar	  ur	  och	  inte	  längre	  är	  positiv	  till	  höjningen,	  och	  detta	  parti	  skulle	  därför	  få	  stöd	  av	  de	  
invånare	  som	  är	  emot	  trängselskatten	  och	  dess	  förändringar.	  Politikernas	  jobb	  är	  att	  följa	  och	  leda	  
opinionen	  och	  fatta	  beslut	  utifrån	  vad	  folket	  vill.	  Därför	  går	  det	  inte	  att	  bortse	  från	  allmänhetens	  
åsikter,	  utan	  det	  gäller	  att	  hitta	  balans	  så	  att	  alla	  blir	  nöjda.	  Detta	  medför	  i	  sig	  en	  svårighet	  att	  
prioritera	  miljön	  framför	  samhällets	  välbefinnande	  om	  inte	  invånarna	  själv	  är	  med	  på	  
det.	  	  Acceptansen	  är	  viktig	  för	  att	  inte	  urholka	  ett	  välfungerande	  system.	  	  
	  
Är	  det	  en	  bra	  idé	  att	  ha	  differentiering	  på	  tung	  trafik?	  	  
Differentiering	  på	  tung	  trafik	  kan	  vara	  helt	  rimligt	  rent	  policymässigt	  men	  det	  kanske	  inte	  ger	  så	  
stor	  effekt	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  få	  dessa	  typer	  av	  handelsverksamheter	  att	  ändra	  beteende.	  De	  
har	  inte	  samma	  möjligheter	  till	  övriga	  färdsätt	  eftersom	  de	  är	  beroende	  av	  att	  leverera	  varor	  fram	  
till	  dörren	  hos	  sina	  kunder.	  Det	  är	  inte	  rimligt	  att	  en	  skatt	  får	  dem	  att	  ändra	  beteende	  eftersom	  det	  
kan	  röra	  sig	  om	  leveranser	  för	  miljontals	  kronor	  medan	  skatten	  ligger	  på	  några	  hundra	  kronor.	  Det	  
blir	  en	  relativ	  låg	  kostnad	  när	  det	  sätts	  i	  perspektiv.	  En	  svår	  fråga	  är	  även	  hur	  hög	  denna	  avgift	  
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behöver	  vara	  för	  att	  generera	  någon	  förändring.	  	  
	  
Varför	  har	  det	  inte	  skett	  någon	  miljöutredning	  på	  trängselskattens	  olika	  scenarier?	  
Det	  är	  redan	  utrett	  att	  det	  är	  en	  bra	  idé	  med	  och	  att	  det	  leder	  till	  minskad	  trängsel	  och	  en	  bättre	  
miljö.	  Det	  Jonas	  Eliasson	  sa	  om	  miljöutredningarna	  stämmer	  till	  viss	  del.	  Att	  det	  inte	  är	  relevant	  
med	  en	  miljöutredning	  på	  dessa	  alternativ	  eftersom	  att	  det	  finns	  andra	  positiva	  aspekter	  man	  
hellre	  fokuserar	  på	  samt	  att	  man	  vet	  att	  det	  ger	  positiva	  effekter.	  Däremot	  det	  är	  bra	  att	  utföra	  
miljöutredningar	  på	  vissa	  områden	  för	  att	  mäta	  buller,	  partiklar	  och	  koldioxidutsläpp.	  Vilka	  nivåer	  
dessa	  ligger	  på	  ger	  en	  bild	  på	  hur	  mycket	  utsläpp	  det	  egentligen	  sker	  i	  olika	  områden,	  hur	  miljön	  i	  
regionen	  mår	  och	  hur	  mycket	  som	  kan	  minskas.	  
	  
Vidare	  varför	  det	  inte	  skett	  någon	  miljöutredning	  är	  att	  inte	  är	  någon	  som	  tar	  initiativ	  till	  frågan.	  
Det	  är	  ingen	  som	  har	  mandat	  att	  driva	  frågan	  vidare.	  Det	  verkar	  vara	  en	  dålig	  kommunikation	  
mellan	  myndigheterna	  i	  Stockholm	  och	  olika	  intressekonflikter	  sätter	  stopp	  för	  detta.	  	  
	  
Vad	  anses	  om	  att	  finansiera	  förbifart	  Stockholm	  med	  ökade	  intäkterna	  av	  skatten?	  
Daniel	  är	  negativt	  inställd	  till	  förbifarten	  och	  anser	  även	  att	  det	  bör	  vara	  en	  avgift	  på	  denna	  led.	  
Annars	  dröjer	  det	  inte	  länge	  förrän	  även	  denna	  led	  är	  överbelastad.	  En	  intressant	  tanke	  är	  att	  de	  
ökade	  intäkterna	  från	  trängselskatten	  istället	  kan	  gå	  till	  enbart	  kollektivtrafiken.	  Det	  finns	  
egentligen	  inget	  rätt	  svar	  på	  denna	  fråga	  utan	  det	  är	  en	  fråga	  för	  politikerna	  att	  avgöra,	  vad	  de	  tror	  
att	  samhället	  helst	  prioriterar.	  En	  fördel	  med	  förbifarten	  är	  att	  den	  kopplar	  samman	  södra	  och	  
norra	  regioner	  i	  Stockholm,	  vilket	  är	  en	  viktig	  aspekt.	  
	  
Ersätta	  frigjord	  plats	  med	  nya	  lösningar	  som	  inte	  baseras	  på	  trafik	  
Då	  nya	  vägar	  byggs	  kommer	  automatiskt	  en	  trafikförflyttning	  att	  ske	  dit.	  Detta	  gör	  att	  tomrum	  
uppstår	  på	  det	  befintliga	  vägnätet.	  För	  att	  utnyttja	  detta	  tillfälle	  optimalt	  innan	  det	  fylls	  upp	  med	  
ny	  trängsel	  bör	  nya	  projekt	  planeras	  där	  direkt	  från	  den	  dagen	  då	  den	  nya	  vägen	  öppnas.	  
Omfördelning	  av	  trafiken	  uppstår	  och	  sker	  till	  fördel	  för	  exempelvis	  cyklister	  med	  utökade	  
cykelvägar,	  kollektivtrafiken	  med	  bussfiler	  eller	  ger	  grönare	  städer	  med	  trädplanteringar.	  Detta	  är	  
ett	  led	  i	  att	  skapa	  en	  grönare	  och	  mer	  miljövänlig	  stad	  med	  minskad	  trafik	  och	  trängsel.	  	  
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Begreppsdefinitioner	  
Differentiering:	  Differentiering	  utifrån	  miljöpåverkan	  innebär	  att	  fordon	  får	  betala	  en	  viss	  nivå	  av	  
trängselskatt	  beroende	  av	  vilken	  miljöpåverkan	  detta	  fordon	  utgör	  (Trafikverket,	  2013).	  	  	  
	  
Essingeleden:	  Essingeleden	  går	  längs	  den	  västra	  sidan	  av	  Stockholms	  innerstad	  mellan	  Solna	  och	  
Västberga.	  Det	  är	  en	  hårt	  trafikerad	  väg	  som	  utgör	  en	  del	  av	  E4	  och	  E20,	  går	  mellan	  Solna	  och	  
Västberga.	  Det	  är	  Sveriges	  mest	  trafikerade	  väg	  (Trafikverket,	  2012).	  Denna	  led	  är	  för	  närvarande	  
inte	  skattad	  men	  planerar	  att	  bli	  det.	  Kostnaderna	  rör	  sig	  från	  10	  kronor	  i	  mellantrafiken	  upp	  till	  20	  
kronor	  i	  rusningstiderna.	  Maxbeloppet	  per	  dygn	  och	  fordon	  uppgår	  till	  60	  kronor	  (Wessberg	  &	  
Håkansson-‐Bohman,	  2013).	  	  
	  
Fossil-‐oberoende	  fordonsflotta:	  Detta	  begrepp	  innebär	  att	  vägfordon	  som	  bilar,	  bussar,	  lastbilar	  
och	  övriga	  kommer	  att	  vara	  oberoende	  av	  fossila	  bränslen.	  Tåg,	  flyg	  och	  sjöfart	  ingår	  inte	  i	  
begreppet	  (Von	  Schultz,	  2013).	  	  
	  
Förbifart	  Stockholm:	  Motorväg,	  del	  av	  E4,	  som	  byggs	  väster	  om	  Stockholm	  och	  ska	  avlasta	  
Essingeleden	  (Trafikverket,	  2014).	  	  
	  
Global	  uppvärmning:	  Är	  en	  effekt	  till	  följd	  av	  en	  ökad	  mängd	  växthusgaser	  i	  atmosfären	  orsakade	  
av	  mänskliga	  aktiviteter	  som	  ger	  en	  förstärkt	  växthuseffekt.	  Detta	  leder	  till	  en	  uppvärmning	  av	  vår	  
planet	  (Rockström,	  2012).	  	  
	  
Hållbar	  utveckling:	  “En	  hållbar	  utveckling	  är	  en	  utveckling	  som	  tillfredsställer	  dagens	  behov	  utan	  
att	  äventyra	  kommande	  generationers	  möjligheter	  att	  tillfredsställa	  sina	  behov”.	  Detta	  ska	  
innefatta	  ekonomisk,	  social	  och	  ekologisk	  hållbarhet	  (FN-‐förbundet,	  2012).	  	  
	  
Innerstadsringen:	  Den	  gräns	  som	  utgörs	  av	  tullstationerna	  och	  omringar	  Stockholms	  innerstad	  
(Wessberg	  och	  Håkansson-‐Bohman,	  2013).	  	  
	  
Intäktsökning:	  Intäkter	  som	  fås	  i	  samband	  med	  den	  höjda	  trängselskatten.	  Ordinarie	  intäkt	  från	  
trängselskatten	  räknas	  inte	  med.	  Tilläggsavgifter	  inkluderas	  inte.	  Totala	  intäkten	  efter	  höjd	  skatt	  =	  
intäkt	  utan	  höjning	  +	  intäktsökning	  (Aniander,	  m.fl.,	  1998).	  
	  
Klimatförändringarna:	  Med	  för	  stor	  halt	  växthusgaser	  i	  atmosfären	  orsakade	  av	  människan	  leder	  
det	  till	  en	  uppvärmning	  av	  vårt	  klimat,	  även	  kallad	  förstärkt	  växthuseffekt.	  Den	  globala	  
medeltemperaturen	  stiger	  vilket	  till	  slut	  leder	  till	  katastrofala	  konsekvenser	  för	  vår	  planet	  (WWF,	  
2013).	  
	  
Koldioxidekvivalenter:	  Utgör	  den	  måttenhet	  som	  används	  för	  att	  beräkna	  den	  sammanlagda	  
växthuseffekten	  orsakad	  av	  olika	  växthusgaser	  (Statistikcentralen,	  2014).	  	  
	  
Mellantrafikperiod,	  mellantid:	  Trafiken	  som	  rör	  sig	  på	  vägarna	  under	  perioden	  mellan	  morgonens	  
och	  eftermiddagens	  rusningstrafik.	  Vanligen	  flyter	  trafiken	  på	  under	  denna	  period	  utan	  
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köbildningar	  då	  det	  är	  en	  mindre	  mängd	  fordon	  som	  utnyttjar	  vägarna	  under	  mellantrafiken	  
(Trafikverket,	  2013).	  	  
	  
Klimatperspektiv:	  Baseras	  i	  denna	  rapport	  enbart	  på	  klimatförändringar	  och	  koldioxidutsläpp.	  	  
	  
Polluter-‐pays	  principle:	  En	  princip	  inom	  miljöekonomin.	  Enligt	  denna	  princip	  är	  det	  förorenaren	  
som	  ska	  betala	  för	  de	  skador	  utsläppen	  leder	  till	  och	  ersätta	  den	  utsatta	  för	  dess	  förluster	  
(Brännlund	  och	  Kriström,	  2012).	  	  
	  
Rusningstid:	  Tid	  på	  dygnet	  då	  trafikmängden	  är	  som	  störst	  och	  köbildning	  vanligtvis	  uppstår	  på	  de	  
mest	  trafikerade	  vägarna.	  Rusningstrafiken	  uppstår	  på	  vardagar	  under	  morgonens	  och	  
eftermiddagens	  mest	  utsatta	  timmar,	  vanligtvis	  mellan	  07	  -‐	  09	  och	  16	  -‐	  18.	  Under	  denna	  tid	  är	  
trängselskatten	  som	  högst	  (Trafikverket,	  2013).	  	  
	  
Saltsjö-‐Mälarsnittet:	  Utgör	  broarna	  i	  innerstaden;	  Västerbron,	  Centralbron	  och	  Slussen,	  och	  räknas	  
som	  gränsen	  mellan	  norra	  och	  södra	  Stockholm	  (Fagerström,	  2013).	  	  
	  
Samhällsekonomisk	  lönsamhet:	  Innebär	  det	  totala	  värdet	  av	  samtliga	  källor	  till	  nytta	  och	  som	  
sammanlagt	  är	  större	  än	  motsvarande	  kostnader	  eller	  förluster.	  Här	  beräknas	  inte	  bara	  
intäktsökningarna	  utan	  även	  samhällsnyttan	  som	  fås	  utav	  en	  höjning	  av	  skatten	  (Brännlund	  och	  
Kriström,	  2012).	  	  
	  	  
Stockholmsförhandlingen:	  Förhandlingspersoner	  utsedda	  av	  regeringen	  har	  som	  uppgift	  att	  
förhandla	  fram	  en	  överenskommelse	  som	  ska	  göra	  Stockholm	  förberedd	  inför	  den	  förväntade	  
befolkningsökningen.	  Förhandlingen	  för	  år	  2013	  inkluderar	  en	  höjd	  trängselskatt,	  utbyggnad	  av	  
tunnelbana	  och	  bostäder.	  Det	  är	  en	  förhandling	  mellan	  regeringens	  utvalda	  förhandlare,	  
Stockholm	  läns	  landsting,	  Stockholm	  stad	  och	  berörda	  kommuner	  i	  Stockholm	  
(Stockholmsförhandlingen,	  2014).	  	  
	  
Stockholmsförsöket:	  Ett	  försök	  att	  införa	  trängselskatt	  innan	  beslutet	  om	  trängselskatt	  fastställdes	  
(Stockholmsförhandlingen,	  2014).	  	  
	  
Stockholmsöverenskommelsen:	  2013	  års	  Stockholmsförhandling	  har	  kommit	  med	  en	  
överenskommelse	  mellan	  regeringens	  förhandlare,	  Stockholms	  läns	  landsting,	  Stockholms	  stad,	  
Nacka	  kommun,	  Solna	  stad	  och	  Järfälla	  kommun.	  Denna	  innefattar	  utbyggnad	  av	  kollektivtrafik	  och	  
höjd	  och	  breddad	  trängselskatt	  (Stockholms	  stad,	  2014).	  	  

Trängselskatt:	  En	  avgift	  som	  betalas	  vid	  passager	  genom	  tullarna	  i	  Stockholm.	  Eftersom	  staten	  får	  
intäkterna	  anses	  detta	  vara	  en	  skatt,	  trots	  att	  den	  inte	  är	  inkomstbaserad	  (Transportstyrelsen,	  
2014).	  	  
	  
Växthusgaser:	  De	  främsta	  växthusgaserna	  som	  finns	  naturligt	  i	  jordens	  atmosfär	  är	  vattenånga	  och	  
koldioxid.	  Förhöjda	  halter	  av	  dessa	  typer	  av	  gaser	  leder	  till	  ett	  varmare	  klimat	  på	  jordens	  yta	  som	  
är	  känt	  som	  global	  uppvärmning.	  De	  ökade	  halterna	  av	  växthusgaser	  i	  vår	  atmosfär	  beror	  till	  störst	  
del	  på	  koldioxidutsläpp	  från	  förbränning	  av	  fossila	  bränslen,	  såsom	  olja,	  kol	  och	  naturgas	  
(Miljöportalen,	  2010).	  	   	  
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Förändring	  i	  trafikflöden	  under	  Stockholmsförsöket	  	  
Denna	  figur	  visar	  förändringarna	  i	  trafikflödena	  för	  våren	  2006	  i	  jämförelse	  med	  våren	  2005.	  Bilden	  
är	  hämtad	  från	  rapporten	  ”Fakta	  och	  resultat	  från	  Stockholmsförsöket”	  från	  Stockholms	  stad	  
(Hugosson,	  Sjöberg	  och	  Byström,	  2006).	  	  
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Placering	  för	  betalstationer	  	  
Denna	  karta	  och	  tabell	  visar	  de	  18	  betalstationer	  i	  Stockholm	  som	  finns	  för	  närvarande	  och	  var	  de	  
är	  placerade.	  Bild	  är	  hämtad	  från	  Transportstyrelsens	  hemsida	  (Transportstyrelsen).	  	  
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Tabell	  över	  hur	  trängselskatten	  varierar	  i	  dagsläget	  	  
Här	  nedan	  ses	  en	  tabell	  som	  visar	  priserna	  på	  skatten	  vid	  varje	  klockslag,	  där	  det	  högsta	  beloppet	  
20	  kronor	  uppnås	  vid	  högtrafikperioden	  morgon	  och	  kväll	  då	  det	  är	  mest	  trängsel	  på	  vägarna.	  På	  
kvällar	  efter	  klockan	  18.30	  fram	  till	  06.29,	  helger,	  dag	  före	  helgdag	  samt	  juli	  månad	  ligger	  skatten	  
på	  0	  kronor	  (Regeringen,	  2014).	  Tabellen	  är	  direkt	  tagen	  från	  transportstyrelsens	  hemsida	  
(Transportstyrelsen,	  2014).	  	  
	  
Innerstadsringen:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

Tidpunkt	   Skatteavgift	  	  

6.30	  –	  6.59	   10	  kronor	  

7.00	  –	  7.29	   15	  kronor	  

7.30	  –	  8.29	   20	  kronor	  

8.30	  –	  8.59	   15	  kronor	  

9.00	  –	  15.29	   10	  kronor	  

15.30	  –	  15.59	   15	  kronor	  

16.00	  –	  17.29	   20	  kronor	  

17.30	  –	  17.59	   15	  kronor	  

18.00	  –	  18.29	   10	  kronor	  

18.30	  –	  06.29	  	   0	  kronor	  	  
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Översiktsbild	  över	  Förbifart	  Stockholm	  
Fotot	  är	  hämtat	  från	  Trafikverkets	  hemsida	  och	  är	  taget	  av	  Tomas	  Öhrling	  (Öhrling,	  2014).	  
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Tabell	  över	  hur	  trängselskatten	  varierar	  i	  regeringens	  proposition	  	  
Enligt	  denna	  proposition	  innebär	  det	  att	  en	  skatt	  tas	  ut	  i	  innerstaden	  och	  Essingeleden	  enligt	  
tabellerna	  nedan.	  Tabellerna	  är	  hämtade	  från	  en	  rapport	  av	  regeringen	  (Regeringen,	  2014).	  
	  
Innerstadsringen:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  Essingeleden:	  

	  

	  

	  

Tidpunkt	   Skatteavgift	  	  

6.30	  –	  6.59	   15	  kronor	  

7.00	  –	  7.29	   22	  kronor	  

7.30	  –	  8.29	   30	  kronor	  

8.30	  –	  8.59	   22	  kronor	  

9.00	  –	  9.29	   15	  kronor	  

9.30	  –	  14.59	   11	  kronor	  

15.00	  –	  15.29	   15	  kronor	  

15.30	  –	  15.59	   22	  kronor	  

16.00	  –	  17.29	   30	  kronor	  

17.30	  –	  17.59	   22	  kronor	  

18.00	  –	  18.29	   15	  kronor	  

18.30	  –	  06.29	  	   0	  kronor	  	  

Tidpunkt	   Skatteavgift	  	  

6.30	  –	  6.59	   15	  kronor	  

7.00	  –	  7.29	   25	  kronor	  

7.30	  –	  8.29	   35	  kronor	  

8.30	  –	  8.59	   25	  kronor	  

9.00	  –	  9.29	   15	  kronor	  

9.30	  –	  14.59	   11	  kronor	  

15.00	  –	  15.29	   15	  kronor	  

15.30	  –	  15.59	   25	  kronor	  

16.00	  –	  17.29	   35	  kronor	  

17.30	  –	  17.59	   25	  kronor	  

18.00	  –	  18.29	   11	  kronor	  

18.30	  –	  06.29	  	   0	  kronor	  	  


