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Förord
Denna rapport handlar om förutsättningarna för att i de svenska storstäderna —
dvs regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö — tillämpa principerna
i EU-kommissionens rapport European sustainable cities, särskilt begreppet
Hållbar tillgänglighet  (sustainable accessibility). 

Vårt uppdrag gäller enbart detta; vi studerar intressanta exempel utomlands
på hur principerna tillämpas där och försöker dra slutsatser för Stockholms,
Göteborgs och Malmös del, men vi går inte på djupet i fråga om de svenska
storstädernas transportproblem i dag och framöver och de ”regionala utma-
ningar” som storstäderna står inför. Sådant behandlas i parallella studier, vilka
tillsammans med vår rapport blir byggstenar till de strategiska analyser kring
Storstaden och dess transporter, som SIKA och trafikverken gör som underlag
för regeringens kommande infrastrukturproposition.

Angreppssättet att utgå från praktiska exempel kan givetvis diskuteras, men
det har rekommenderats i EU-rapporten och beställts av våra uppdragsgivare
Vägverket och Banverket. I samråd med deras representanter har vi ur exem-
pelsamlingen i rapportens kapitel om hållbar tillgänglighet och ur andra källor
valt fem städer/regioner — Bremen, Köpenhamn, Münster, Rotterdam och Zü-
rich — för att undersöka vilka lärdomar de svenska storstäderna kan dra från
dem i fråga om:
•   Bremen   integrerat multi-modalt transportsystem med AutoCard,
•   Köpenhamn  samordnat multi-modalt trafikupplägg,
•   Münster   multi-modal informationspolicy med ”bike-and-ride”,
•   Rotterdam   matchning av lägeskvaliteter och tillgänglighetsbehov samt
•   Zürich   åtgärder för att behålla hög status på kollektivtrafiken.

Multi-modal, dvs något som omfattar flera trafikslag, är ett centralt begrepp.
Eftersom det inte finns ett enkelt svenskt ord för detta, använder vi det inter-
nationella ordet i det följande.

EU-rapporten framhåller att man för att uppnå hållbar tillgänglighet måste
ha ett sammanhållet systemtänkande. Därför är Köpenhamn och det danska
huvudstadsområdet med det samordnade trafikupplägget särskilt intressant.
Men också därför att regionen har en direkt betydelse för alla de tre svenska
storstadsområdena, mest givetvis för Malmö—Lund, som om mindre än ett år
knyts till Själland genom Öresundsbron och därmed successivt alltmer integre-
ras i den nya Öresundsregionen. För Stockholm blir den en allt starkare kon-
kurrent om ställningen som Nordeuropas ledande huvudstad och för Göteborg
gör bron Köpenhamn nära nog lika lättillgänglig som Oslo och lika lätt att nå
landvägen som Stockholm.

De övriga utvalda städerna och de där angivna principerna har mera begrän-
sat intresse, men tankegångar från dem kan finnas med i ett samlat program för
våra storstäder.

Vi redovisar uppdraget i denna rapport och i appendix med kvantitativa
jämförelser och med data för varje studerad stad utom Köpenhamn, som får
anses välkänd hos oss.

Vår rapport har utarbetats gemensamt av Siv Schéele och Michael Viehhau-
ser, Inregia AB, och av Bo Wijkmark, Wijkmark Planering&Placering AB
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Hållbar tillgänglighet

European sustainable cities
Storstäder är mångsidiga mötesplatser, noder i de internationella och nationella
transportsystemen, centra för handel och näringar, ekonomi, politik och kultur.
Allt större del av världens befolkning och ekonomiska aktiviteter samlas i stora
städer och stadsregioner, och de har växande betydelse i de globala ekosyste-
men. Det blir därför allt viktigare för länder och regioner att utforma en stads-
politik.

Trots alla olikheter finns det så många gemensamma drag i stadsutveckling-
en, inte minst i Europa, att EU:s medlemsländer har goda skäl att lära av var-
andra och att stödja kommissionens ansträngningar att formulera gemensamma
visioner och riktlinjer för politiken.

Rapporten European sustainable cities  utarbetades av en av kommissionen
utsedd grupp experter på stadsmiljö och publicerades i mars 1996 av DG XI.
Expertgruppens uppgift var att överväga hur strategier för planering av mark-
användning och infrastruktur i städer kan inkorporera ekologiska, sociala, este-
tiska och kulturhistoriska miljömål, och att ge kommissionen råd om hur stads-
miljöfrågor kan behandlas i gemenskapens miljöpolitik.

Gruppens överväganden byggde i sin tur på ett flerårigt arbete inom en rad
undergrupper, varav en hade särskilt ansvar för frågor om rörlighet och till-
gänglighet.

EU-rapporten konstaterar sammanfattningsvis att det för att uppnå en god
stadsmiljö och behålla stadens ekonomiska livskraft är viktigt att samordna
planeringen av transportsystemen, stadsmiljön och den rumsliga utvecklingen
och att göra det med syftet att uppnå en hållbar urban tillgänglighet. Hållbar-
hetsmål och indikatorer, norm- och kontrollsystem måste utvecklas. Staden
måste i sin transportpolitik samordna tillgänglighet, inte enbart rörlighet, med
ekonomisk utveckling och ekologisk och social miljö. Ett transportsystem som
integrerar de olika transportslagen och främjar komplementaritet mellan dem i
stället för konkurrens, är en nödvändighet.

Trafiken i stadsregionerna har vuxit starkt, i synnerhet biltrafiken, och detta
har, utöver positiva effekter för ekonomi, näringsliv och individuell rörlighet,
fört med sig många problem: trängsel, försämrad framkomlighet, olyckor och
luftföroreningar mm. Transportsektorn är nu den främsta källan till luftförore-
ningar och buller och därmed till många hälsoproblem, den svarar för en starkt
ökad del av energianvändningen, och den medverkar till att tydliggöra sociala
problem och inomregionala skillnader.    

Den europeiska integrationen med växande handel och gemensamma trans-
portlänkar i förening med stadsbefolkningens fortsatta tillväxt och stadsregio-
nernas utbredning, invånarnas stigande standardkrav, ett alltmer rörligt och
individualiserat liv och en accelererad övergång från industrisamhället till kun-
skapssamhället stärker betydelsen av en europeisk politik för stadsbyggande,
stadsmiljö och transportsystem. Att fordon, vägar, orienterings- och styrsystem
utvecklas och reducerar många miljö- och säkerhetsproblem är inte tillräckligt.
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EU-rapporten menar att rörligheten, i synnerhet med bil, i många städer och
stadsregioner nu vuxit så starkt att den kommit i konflikt inte bara med miljön
utan också med tillgängligheten, dvs invånarnas behov att bekvämt nå service
och arbete och kunna dra nytta av regionens samlade utbud. Det är då ingen
hållbar lösning att bygga ut vägnätet, vilket riskerar att leda till ökad trafik,
trängsel och olycksrisker. Kollektivtrafiken står inför växande problem med
bristfällig framkomlighet, tidpassning, pålitlighet, säkerhet och ekonomi, och
det är angeläget att motverka dem och öka kollektivtrafikens attraktivitet, men
det är fåfängt att se den och den individuella trafiken enbart som konkurrenter.
Ett hållbart urbant transportsystem måste omfatta båda trafikslagen och ut-
nyttja deras förmåga att komplettera varandra.

Rapporten sätter också vissa frågetecken kring EU:s politik att bygga upp de
transeuropeiska infrastrukturnäten för att öka integrationen, eftersom de i
praktiken har visat sig främja biltransporter, som i allmänhet börjar och slutar i
stadsregioner och därmed ökar biltrafiken där.

EU har i tidigare strategidokument för städerna betonat värdet av
• markanvändning som minskar rörlighetsbehoven och öppnar för alternativ

till biltransporter,
• stadstransportsystem som prioriterar kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik

och
skapar länkar mellan trafikslagen och

• miljöriktig bilanvändning tillsammans med ändrade trafikregler och vanor.
EU-rapporten stöder dessa tankegångar men påpekar att de är allmänna och

långsiktiga och att man på kortare sikt måste utarbeta specifika och mätbara
operativa mål för den minskning av trafiken som eftersträvas. Med stöd i prak-
tikfall från olika europeiska stadsområden formulerar rapporten några (alterna-
tiva) handlingslinjer:
• integrerade multi-modala stadstransportsystem,
• system för att styra trafikefterfrågan,
• prioritering av kollektiva transporter,
• prioritering av cyklister och gångtrafikanter,
• försök med särskilda fordon och bränslen samt
• påverkan av vanor och livsstil.

Rapportens slutsats är att städerna måste ta på sig en större del av den för
den globala miljön nödvändiga minskningen av biltrafiken än som motsvarar
deras befolkningsandel; det är lättare att där finna alternativ till en växande
biltrafik än på landsbygden, där bilen är svårare att ersätta. I stadsregionerna är
det nödvändigt att lägga större vikt än hittills vid utvecklingen av trafik och
trafikmiljö i förortsområdena; tidigare har detta ofta försummats och åtgärder-
na koncentrerats till stadskärnorna. För att foga samman politik för tillgänglig-
het, ekonomisk utveckling och miljö till en strategi för hållbar stadsutveckling
måste den politiska  och medborgerliga kulturen omorienteras så att attityder
påverkas genom demokratiska rådslag där allmänheten och de privata och fri-
villiga sektorerna involveras.
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Evangelium för redan frälsta?
Den fråga som vi ställts inför är i vad mån de principer som anges i EU-
rapporten kan tillämpas i de svenska storstäderna och vilka de eventuella hind-
ren är.

Det enkla svaret på frågan är att alla principer för samhällsplanering, som
EU ställt sig bakom, kan tillämpas i medlemslandet Sverige, ibland efter ju-
steringar av lagstiftning, instruktioner, rollfördelning, organisation etc.

Varför görs då inte detta?
Det är genast en mera komplicerad fråga; hindren kanske inte alltid är lega-

la, organisatoriska etc utan snarare mentala. Vi vill inte; vi har inte upplevt
problemen som tillräckligt stora för att motivera besväret att ändra våra arbets-
sätt, eller så är vi inte övertygade om att de medel som man prövar på andra
håll i Europa skulle vara effektiva hos oss.

Går man igenom svenska offentliga trafikpolitiska utredningar från de se-
naste årtiondena, t ex Storstadstrafikkommitténs och Kommunikationskommit-
téns betänkanden, finner man rader av förslag som påminner om sådant som
nämns i EU-rapporten eller som mer eller mindre framgångsrikt prövas i andra
europeiska länder, men som av någon anledning inte lett till praktisk politik
hos oss, trots att både kunskaper och tekniska och legala förutsättningar finns.
Även de svenska nationella trafikpolitiska målen är i stort desamma som i EU-
rapporten. Det ökar misstanken att hindren främst ligger på det mentala planet.

Likheterna mellan svenska och internationella studier, utredningar och pla-
ner föder en annan tanke. Vi har långt större kunskaper om förhållandena här
hemma, om bristande överensstämmelse mellan ord och handling, mellan pla-
ner och förverkligande, än vi har om hur det är i andra städer. Vi läser deras
dokument, lyssnar på deras planerare och politiker, som av naturliga skäl tonar
ner egna problem, inkonsekvenser och tillkortakommanden, och vi tror gärna
att bilden är mera harmonisk än hos oss. Inte minst om vi själva är engagerade
på området.

Detta är ett fundamentalt översättningsproblem, som vi måste vara obser-
vanta på. Det kan vara lika förrädiskt att jämföra utländska skrifter med svensk
verklighet som att tro att våra egna planer alltid genomförs. En studie som
denna är alltför kort och översiktlig för att kunna ge mer än en indikation på
var vi kan hämta goda exempel och föredömen. Skall vi ta över dem till vår
verklighet, måste vi först göra mycket djupare undersökningar och på plats
sätta oss in i förutsättningarna, processen och utfallet.

Miljöpolitik och livsstil
Det är inte troligt att beslutsfattarna i våra storstadsregioner skulle vara dåligt
informerade eller just på detta område obenägna att ta till sig erfarenheter från
andra länder. Snarare avspeglar de trafikpolitiska besluten (eller bristen på be-
slut) både väljaropinionen och de faktiska förhållandena.

Alla tre regionerna är, något förenklat, måttligt exploaterade och fortfarande
enkärniga med en vardaglig arbetspendling in-ut och tydliga trafiktoppar, en
utbyggd kollektivtrafik i och kring centrum och i internationellt perspektiv
måttliga trängsel-, barriär- och miljöproblem, men de förändras i takt med att
arbetslivet förskjuts mot tjänstenäringar och mer individualiserade rörelse-
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mönster. Nya geografiska tyngdpunkter växer upp, och den spårburna kollek-
tivtrafiken har svårt att konkurrera med bilens flexibilitet. Våra storstäder  och
deras trafikmiljö och planproblem blir alltmer ”kontinentala” till karaktären.
Det är naturligt att lösningarna också blir det.

Men lösningarna i EU-rapporten och i de många svenska utredningarna
ställer krav på medborgarna att ändra sin livsstil tämligen radikalt — och i
motsatt riktning mot de hittillsvarande förändringarna. Inte längre allt enklare
och bekvämare förflyttningar, allt vidare revir, allt större frihet utan tvärtom!

Det borde kanske ändå inte vara något överväldigande problem? Miljökun-
skaperna har ju de senaste årtiondena fått verkligt genomslag i opinionen och i
vårt dagliga beteende, inte minst hos storstädernas unga, rörliga och upplysta
befolkning. Det borde väl inte vara svårare att ställa bilen hemma och välja
cykeln och spårvagnen än att sortera sopor och avstå från klorblekt papper,
nyzeeländskt lammkött och möbler av virke från regnskogen?

Jo, visst är det svårare. Klimatet, städernas utbredning och topografi talar (i
varje fall i Stockholm och Göteborg) knappast för en kraftigt ökad cykelan-
vändning. Och bussen och spårtrafiken har inte lätt att matcha bilen, som man
så mycket snabbare och oftast smidigare tar sig fram med. Inte minst på friti-
den, och det är ju då personbilen används allra mest. Och det är då som kol-
lektivtrafiken är glesast.

Men miljöengagemanget? Alla vet att bilen är den största källan för luftför-
oreningar och miljöförgiftning, att den medför olycksrisker och att den förbru-
kar mycken energi. Men tekniken går framåt, bilen blir allt säkrare och tystare,
energisnålare och avgaserna allt renare. Det vet vi också. Och framför allt:
transporternas miljöeffekter är diffusa, varje enskild resa bidrar så litet och så
svårmätbart till förgiftningen och klimatförsämringen. Varför ska man då änd-
ra livsstil, välja den obekväma vägen, varför då ta på sig det ”nästan heroiska
kravet på självdisciplin” som den framsynta Buchanan-rapporten  talade om
redan 1963?

Miljöstyrande trafikavgifter (trängselavgifter) är ett intressant exempel på
ett område där det finns ett överväldigande teoretiskt och praktiskt kunskaps-
underlag om de stora och väsentligen positiva effekterna, men där det politiska
motståndet visat sig för starkt i de svenska storstäderna. Man har lyft fram tek-
niska svårigheter, integritetsproblem, motviljan mot ännu en fiskal belastning
ovanpå det redan höga skattetrycket etc. Utan att förringa sådana komplikatio-
ner måste man nog ändå se det politiska motståndet som ett uttryck för att
medborgarna ännu inte upplever trafikmiljön som tillräckligt dålig och de goda
resultaten som tillräckligt övertygande för att motivera så stora ingrepp i den
personliga friheten.

Från folkhemskompass till GPS
Alla städer utvecklas i sina nationella, kulturella och sociala sammanhang, som
inte utan vidare kan lyftas över i andra miljöer. Det är dock ett påpekande som
lätt får karaktären av den obotfärdiges förhinder, och det får allt mindre rele-
vans ju längre den europeiska integrationen och harmoniseringen av regel-
systemen fortskrider.

Utvecklingen mot ett globalt kunskapssamhälle baserat på marknadsekono-
mi, avregleringar och liberal demokrati pekar i samma riktning. Sverige med
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sitt starka internationella beroende och med 60-70 procent av utrikeshandeln
riktad mot övriga EU-länder kan inte ställa sig utanför den processen.

”Folkhemskompassen” — för att citera ett uttryck från Björn Hårsman —
ger inte längre tillräcklig vägledning. Utgångspunkten för vår rapport är tvärt-
om att vi kan lära av varandra och att vi bör göra det.

Till exempel har Stockholm och Köpenhamn många likheter; båda är nordis-
ka huvudstäder med en nordisk samhällssyn, och de är kärnan i administrativt
uppsplittrade regioner med en tradition att söka komma till rätta med splitt-
ringen genom regional samhällsplanering och samordning av kollektivtrafiken.
Köpenhamn och Malmö blir snart delar av den gemensamma Öresundsregio-
nen och tvingas riva nationella barriärer i synsätt och handlingsmönster. Rotter-
dam  och Göteborg är — trots den olika skalan — industriellt orienterade
hamnstäder på väg mot en postindustriell omstrukturering, vilket ger betydan-
de förutsättningar att lära av varandra. Göteborg applicerade också tidigt det s
k Bremen-systemet för trafiksanering, och Stockholm tog efter. Det ger goda
skäl att följa upp vad som hänt och dra lärdomar. Münster och Malmö är unge-
fär lika stora och har rätt lika förutsättningar för en utbredd cykelanvändning
men skiljer sig åt i det faktiska cyklandet. Göteborg och Zürich behöll spår-
vagnarna och vårdade spårtrafiken, när Stockholm som många andra bytte till
buss.

Kvardröjande särdrag — men hur länge?
Det finns också skillnader, som spelar stor roll men som nog i det långa loppet
jämnas ut. I Sverige är kommunerna huvudaktörer i samhällsutvecklingen och
planeringen med en ekonomisk styrka som härrör ur beskattningsrätten och den
i princip fria medelsanvändningen, vilket långtifrån är fallet i övriga Europa,
inte ens i Danmark. Trots det har vi ofta svårt att acceptera de olikheter i servi-
ce och andra förhållanden mellan grannkommuner som är ofrånkomliga följder
av det socioekonomiska särboendet i förening med den kommunala rösträtten
och självstyrelsen. Vi har en konformistisk tradition i Sverige, och riksdag,
regering och ämbetsverk — t o m de kommunala samarbetsorganisationerna!
—vill gärna ingripa för att utjämna nationella och regionala skillnader.

Regionerna  är svaga i svensk planering och samhällsbyggande, t o m i stor-
stadsområdena där det finns många skäl för samordning. Det är uppenbart men
inte helt säreget för Sverige; i flera andra europeiska länder är storstadsregio-
nerna svaga aktörer och noga bevakade av statsmakterna. Å andra sidan finns
hos oss och på en del andra håll en tradition att undvika konflikter och söka
förankring och samförstånd mellan aktörerna i processen. Det tar tid att utjäm-
na  intressemotsättningar mellan stat och kommun, mellan de nationella, regio-
nala och lokala nivåerna, mellan sektorsförespråkare, mellan centrum och peri-
feri, mellan partier, mellan politiker och tjänstemän, mellan offentligt och pri-
vat. Den regionala planeringen i våra storstäder är därför en långdragen affär,
och det blir i praktiken rätt mycket en fråga om muddling through, oavsett hur
kompetens- och uppgiftsfördelningen formellt ser ut. Men det går att samarbe-
ta; intressegemenskapen är stor.
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Stockholm, Göteborg och Malmö
Alla de tre svenska storstadsregionerna har drag som är typiska för sådana i
hela den utvecklade världen. De har en betydande styrka och en differentierad
och framtidsorienterad arbetsmarknad, särskilt i goda konjunkturer, men de är
också sårbara och segregerade, och de har sociala och etniska problem, otrygg-
het och arbetslöshet, särskilt i lågkonjunktur. Det är korta avstånd i storstäder-
na mellan det goda livet och de dåliga miljöerna.

 När de allt oftare i samhällsplanering och trafikplanering ställs inför lik-
nande problem som andra europeiska städer, försöker de alltmera föra samma
resonemang om att anlägga en balanserad systemsyn, att inte låta vare sig tra-
fikens och näringslivets tillgänglighetskrav eller opinionsgruppernas miljökrav
få styra helt. De är inte lika benägna som för några årtionden sedan att offra
kulturhistoriska värden i de gamla stadskärnorna för att ge plats för ständigt
växande biltrafikströmmar men inte heller att låta stadsbyggandet och stadsut-
vecklingen förlamas av nostalgiska stämningar och bilfientlighet. Synsätten
blir alltmer lika.

Samhällsplaneringen förändras i takt med skiftande konjunkturer, politiska
majoriteter och doktriner men också med växande kunskaper och nya erfaren-
heter. Med de ökade kontakterna med europeisk planering breddas den nu hos
oss från traditionell fysisk planering till det mera mångsidiga (men svåröver-
sättliga) begreppet spatial planning. Men även om innehåll och uppläggning
blir alltmer lika, är samhällsplaneringens organisatoriska förutsättningar olika i
de svenska storstadsregionerna, till och med inbördes, vilket man måste ta hän-
syn till när man ska dra lärdomar från andra.

Stockholmsregionen   
Stockholmsområdet är på många sätt speciellt i vårt land. Det utgörs å ena si-
dan av Stockholms län (Stockholmsregionen) med en femtedel av Sveriges
invånare och en än större del av näringslivet och ekonomin, en branschbredd,
dynamik och växtkraft som ingen annan svensk region kan mäta sig med. Sam-
tidigt är länet ett av de fyra som ingår i den successivt allt mer integrerade
Mälarregionen med sammanlagt en fjärdedel av den svenska befolkningen och
en stark ställning i hela Nordeuropa inom forskning, utveckling, spetsteknologi
och framtidsnäringar men också med tung industri och besvärliga arbetsmark-
nadsproblem.

Någon samordnad planering att tala om i Mälarregionen finns ännu inte,
men i Stockholms län har storlandstinget ansvar för den regionala planeringen
och kollektivtrafiken och medverkar aktivt tillsammans med länsstyrelsen,
trafikverken och kommunerna i infrastrukturutvecklingen. Storlandstinget har
dock under sina snart trettio år varit omdiskuterat, och för närvarande utreds
möjligheterna att skapa ett regionförbund av landstinget och de 26 länskom-
munerna, som skall ta över uppgifter inom den regionala planeringen och sam-
hällsutvecklingen från landstinget, kommunernas länsförbund och länsstyrel-
sen. Huruvida detta stärker eller försvagar den regionala samordningen kan
bara visa sig, om tankarna blir verklighet.
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Stockholms läns landsting är huvudman för kollektivtrafiken i länet och har
tidigare varit både beställare och utförare (med undantag för pendeltågstrafiken
som handlats upp från Statens Järnvägar), men de senaste åren har rollerna
renodlats, och nya aktörer kommer in och för in en ny kultur och nya kunska-
per, delvis från europeisk storstadstrafik.

Göteborg och Malmö
Samhällsplaneringens organisation i Göteborgsregionen  och Malmöregionen
har nyligen genomgått stora förändringar genom att Västra Götalands län och
Skåne län har bildats med var sin länsstyrelse och var sitt regionala folkvalda
parlament med inbördes något varierande organisation, roll- och uppgiftsfördel-
ning. Försöksvis har vissa statliga uppgifter, t ex ansvaret för länsplanerna för
den regionala transportinfrastrukturen, förts över från länsstyrelserna till själv-
styrelseorganen. Just den reformen är kanske mera symbolisk än reell; det är
fortfarande ett område för nära samarbete mellan statliga, regionala och lokala
organ, och staten står för en stor del av investeringsmedlen och kopplingen till
de statliga väg- och bannäten.

Man kan se detta som ett erkännande till slut av att det konformistiska Sve-
riges regioner ändå är olika och som ett spännande experiment i att dra nytta av
olikheterna. Samtidigt är det naturligt att de nya organisationerna ännu inte helt
har funnit sina former och att kantigheter och inomregionala skillnader måste
slipas ner.

Trots den geografiska utbredningen, den relativt stora folkmängden och lo-
kaliseringen av länsorganen i de nya länen är det uppenbart att Göteborgs och
Malmö kommuner dominerar starkt, liksom Stockholm i sin region.

I likhet med förhållandena i Stockholmsregionen är samhällsplaneringen i
Göteborgs- och Malmöregionerna framför allt en kommunal och länskommu-
nal angelägenhet men med ett starkt statligt inslag främst på infrastrukturens
och trafikinvesteringarnas område.

Kollektivtrafiken har både i Göteborg och Malmö fått ny huvudman, Väst-
trafik respektive Skånetrafiken. Båda hör till de nya självstyrelseorga-
nen/utvidgade landstingen.
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Köpenhamn — växande huvudstad med integrerat multi-
modalt trafikupplägg

Ett föredöme för svenska storstäder?
EU-rapporten lyfter fram Köpenhamn som exempel på en stad där trafikplanen
är en del av Healthy Cities—programmet med specifika mål för att minska
trafikolyckor, buller och luftföroreningar. Köpenhamn har ambitionen att bli
Europas miljöhuvudstad, och det sätter sina spår i trafikplaneringen. Antalet
privatbilar är tämligen lågt bland köpenhamnarna; den regionala och lokala
kollektivtrafiken är förhållandevis väl utbyggd och överskådlig, och stationer,
tidtabeller och taxor är samordnade, oberoende av vem som är huvudman för
banor och bussar. Den stora andelen cyklar i gatubilden är slående även för den
tillfällige besökaren.

Men är trafikplaneringen och plangenomförandet verkligen så föredömliga?
Är inte problemen och lösningarna rätt lika dem i andra storstäder? Har inte
EU-rapportens upphovsmän låtit sig charmeras av framsynta formuleringar,
flotta illustrationer och god grafisk kvalitet i Kollektiv Trafikplan 1993  från
DSB och HT med tillägg 1995 om metron, av Regionplan 1993 for Køben-
havns Amt  och kanske också av andra officiella skrifter som trycker på sam-
banden mellan trafik och miljö och på kraven att dämpa biltrafiken och dess
skadeverkningar, t ex Köpenhamns Sund Byplan for 1994—1997?

Låt oss se på saken ur ett svenskt storstadsperspektiv.

Spännande möjligheter, framsynt planering — och stora problem
Köpenhamn — Huvudstadsområdet, kärnan i den framväxande Öresundsregio-
nen — är intressant på flera sätt och väl värd att lära känna närmare. En region
med spännande möjligheter och framsynta planer men också med stora pro-
blem.

Under hela efterkrigstiden har det danska huvudstadsområdet hört till de le-
dande i europeisk regionplanering med en konsekvent samordning av stads-
utbyggnad, infrastruktur och fredade grönkilar. Den så kallade fingerplanen
1947 (Skitseforslag til Engsplan for Storkøbenhavn)  lade grunden för en rad
efterföljande regionplaner med samma huvudinriktning, och regionens utbygg-
nad har i hög grad följt dessa riktlinjer. Planerna har successivt utvecklats och
blivit alltmer innehållsrika, underlag och argumentation har förbättrats, och
planeringen har odiskutabelt behållit sin internationella tätposition.

Det nuvarande danska systemet med obligatoriska regionplaner och kom-
munplaner vart fjärde år i hela landet och en kontroll från Miljøministeriet att
kommunernas planer verkligen stämmer överens både med nationella mål och
med regionplanerna, är ett stöd för en genomtänkt regional och sektoriell sam-
ordning i huvudstadsområdet. Dessvärre finns det åtskilliga hinder för att pla-
nerna blir verklighet. Inte bara de växlande konjunkturer och den osäkerhet om



14

framtiden som gäller överallt, utan också rent speciella köpenhamnska pro-
blem.

Ett hinder är uppsplittringen på femtio kommuner och tre amtskommuner
och emellanåt mycket besvärliga politiska motsättningar både mellan kommu-
nerna och inom Köpenhamn; ingen annan europeisk huvudstadsregion har en
så svårhanterlig regional organisation. De två centralkommunerna Köpenhamn
och Frederiksberg ligger helt inne i den tätt bebyggda staden och saknar i stort
sett utrymme för utveckling och förnyelse; Köpenhamn har bland det äldsta
och mest saneringsmogna bostadsbeståndet i hela Danmark, och stora delar av
stadens yta utgörs av riksintressen, hamnar och annan svåråtkomlig mark. De
reformer som i övriga Danmark skapat självständiga, starka och välarronderade
kommuner har bara berört de yttre delarna av huvudstadsområdet; Köpenhamn
och Frederiksberg ligger utanför amtsindelningen, och deras gränser har inte
justerats sedan 1902.

Ett annat hinder är staten, som är en stark och stundom inkonsekvent och
oförutsägbar partner i huvudstadsområdets utveckling och en stor markägare.
Regeringen har direkt ingripit i regionplaneringen, inte bara som ansvarig för
fastställelse och kontroll utan ibland tagit på sig rollen som planmyndighet.
Åren 1958 till 1967 sköttes uppgiften i regeringskansliet, men därefter lycka-
des regionen och kommunerna i det frivilliga Engsplanrådet, som 1974 följdes
av det lagfästa Hovedstadsrådet  och det därtill knutna trafikbolaget HT, ta
över ansvaret för regionplaneringen, Hovedstadsrådet också för trafikplane-
ringen och driften av lokal- och regionalbussarna och något senare även av S-
tågen.

Hovedstadsrådet var en kompromiss mellan dem som ville skapa ett direkt-
valt regionparlament med egen beskattningsrätt och ekonomiska muskler och
dem som fruktade att huvudstaden skulle bli för dominerande och Danmark än
mer ”tippa över”. Det blev nu ett indirekt valt råd finansierat med taxeintäkter
från kollektivtrafiken och bidrag från de två centralkommunerna Köpenhamn
och Frederiksberg och de tre amtskommunerna Københavns, Frederiksborgs
och Roskilde amt (de s k fem enheterna). Hovedstadsrådet var genom sin kon-
struktion politiskt och finansiellt svagt men visade stor kompetens som region-
planeorgan och utvecklade och samordnade kollektivtrafiken. Resursbrist
tvingade emellertid fram en alltför stor försiktighet i förbättringar av vagnpark,
stationer och spårbyggen.

Rådet verkade i en tid då ministerier och folketing var tämligen negativt in-
ställda till en fortsatt ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt i huvudstads-
området; nästan hela 1970-talet levde man kvar i tron att femtio- och sextiota-
lens snabba utveckling fortfarande pågick och måste bromsas. Det gällde inte
minst på trafikområdet. Regering och folketing skar ner sina trafikinvesteringar
i Köpenhamnsområdet och bröt överenskommelser om statligt finansierade
utbyggnader av vägar och spår och  t o m om den fasta förbindelsen över Öre-
sund. Statliga myndigheter utlokaliserades, och samtidigt gick många traditio-
nella industrier omkull och arbetslösheten och de sociala problemen växte.
Regionen hamnade i osäkerhet om sin framtid och länge rådde djup pessimism.
Människor och företag lämnade Köpenhamn och flyttade ut till förorterna eller
till andra landsdelar.

På åttiotalet visade sig denna statliga attityd ohållbar, och regeringen till-
satte en ”initiativgrupp” som primärt skulle föreslå hur statliga markområden i
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Köpenhamn som flottan var på väg att lämna, skulle hanteras, men man tog
också upp den vidare frågan om hur staten skulle förhålla sig till huvudstaden.
I betänkandet 1989 Hovedstaden — hvad vil vi med den? lade gruppen fram ett
tjog konkreta förslag, som signalerade en ny  och mera positiv inställning. Man
noterade att både Stockholm och Oslo var relativt sett större i sina regioner,
drev aktiv närings- och markpolitik och kunde uppvisa en starkare ekonomisk
tillväxt än Köpenhamn, som för sin utveckling var hänvisad till samverkan
med kommunerna och amtskommunerna i regionen.

En regional samordning var alltså högst angelägen, nu nästan mer än någon-
sin, men från 1990 avskaffade regeringen och folketinget Hovedstadsrådet, och
regionplaneansvaret utskiftades på de fem enheterna medan statsbanorna DSB
tog över S-tågen, och HT åter förvandlades till ett bussbolag samfällt ägt av de
tre amten samt Köpenhamns och Frederiksbergs kommuner.

Den regionala samlingen kring planering och drift ersattes alltså av splitt-
ring, låt vara att de fem regionplaneorganen förpliktas att samverka och trafik-
huvudmännen försöker fortsätta samordningen.

En ny tid, ett nytt Europa
Men den regionala och kommunala planeringen fortsatte målmedvetet. 1989
års regionplan och trafikplan ersattes av 1993 och 1997 års och däremellan
kom olika underlags- och programdokument, justeringar och tillägg. Kommu-
nerna arbetade vidare på samma sätt. Allt blev i dansk tradition publicerat,
diskuterat av medborgare, organisationer, näringsliv, myndigheter och politi-
ker, och det mesta resulterade i statliga beslut, för eller emot, ofta i form av
lagar antagna av folketinget. Ingen kunde undgå att ta ställning till huvudsta-
den och dess framtid.

Över hela Europa började man inse storstädernas och infrastrukturens bety-
delse för ekonomisk tillväxt och förnyelse. Danmarks läge mellan kontinenten
och Norden, vid den Östersjö som efter Sovjetblockets fall öppnade upp för-
bindelserna med öst, inspirerade staten och huvudstadsregionen till nya sats-
ningar i Lufthamnen, hamnen, Öresundsbron, regionaltågs- och S-
banesystemen, i vissa felande länkar, kringfarter och trafikplatser och i nya
stadsdelar. Näringslivet och kulturlivet vitaliserades, universitet, högskolor,
forskning och kulturinstitutioner byggdes ut.

Sjuttio- och åttiotalens pessimism var bortblåst. Bron och sammanknyt-
ningen av Skåne och Själland blev en mäktig drivkraft för initiativ och planer
på båda sidorna om Sundet men också för att uppmärksamma skillnader och
barriärer och angripa dem.

Här om någonstädes kan man tala om odlarens tålamod och omsorgsfulla
skötsel, från sådden 1947 i Steen Eiler Rasmussens fingerplan till skörden vid
millennieskiftet med det nya, förhoppningsvis bestående (men dessvärre än en
gång indirekt valda och indirekt finansierade) regionala planerings-, trafik- och
samordningsorganet Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) som träder i aktion år
2000, Öresundsbron, regionaltågen till Odense, Kastrup, Malmö och Helsing-
ör—Helsingborg, metron, de nya S-tågen och S-bussarna etc etc.

Men trots alla satsningar på kollektiv trafik och god miljö för cyklister och
gående, så växer även här bilägandet och bilanvändningen numera till följd av
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den ökande ekonomiska aktiviteten, den stigande levnadsstandarden och den
åter växande folkmängden.

Den ökande privatbilismen startar ändå på en betydligt lägre nivå än i övri-
ga Danmark och i andra europeiska storstäder. Bilen har alltid varit dyr och
belagd med höga skatter, och Köpenhamnsborna har länge haft en relativt låg
inkomstnivå. Bilantalet per 1000 invånare är lägre än i de svenska storstäderna
och i någon annan av de städer vi studerat för denna rapport, och bilanvänd-
ningen är också låg. Det senaste kvartsseklet har den legat stilla i Köpenhamn
men vuxit med 80 procent i hela Danmark; samtidigt har kollektivtrafiken
(utom bussarna) och cykeltrafiken i Köpenhamn ökat med runt 50 procent.
Cyklandet stagnerar dock de senaste åren.

Figur 1 Köpenhamns viktigaste tåg, ’bybana’ och snabbusförbindelser

Källa: Kollektiv Trafikplan 1993, tilläg 1995, HT och DSB

Trafik och miljö
Med Köpenhamns ambitioner att vara Europas miljöhuvudstad, den renaste
storstaden av alla, är detta ett bekymmer. Kommunen har därför i Trafik- og
Miljøplan for København 1997 sökt att systematiskt lägga miljömål till grund
för trafikplaneringen.



17

För att i möjligaste mån undvika ökad biltrafik i innerstaden föreslås en
mera restriktiv parkeringspolitik med ökade avgifter, en begränsning av tunga
fordon, trafiksanering, hastighetsnedsättningar etc. Möjligheterna att införa
trafikstyrande bilavgifter skall undersökas.

Nya vägar byggs endast i undantagsfall och då för att avlasta stadskärnan.
Gator och platser förskönas, riskabla och störande vägar byggs om och störda
bostäder bullerisoleras.

Alternativen främjas med utbyggd och förbättrad kollektivtrafik, bussprio-
ritering, attraktiva och säkra cykelbanor och cykelparkering vid kollektivtrafi-
kens stationer och knutpunkter, hyrcyklar, information och kampanjer.

Allt detta är traditionella medel i kommunal trafikpolitik. De förutsätter
delvis ny lagstiftning, statliga och regionala investeringar, men huvudinrikt-
ningen är att kommunen själv skall bekosta det stora sortimentet av relativt
billiga åtgärder.

I Köpenhamnsregionen finns statliga, amtskommunala och kommunala vä-
gar och varje nivå finansierar i princip sina investeringar, men det sker en för-
handling mellan  nivåerna. Infrastrukturen i banor finansieras av staten genom
att DSB.

Vad är då nytt? Främst att Köpenhamn utarbetat en Sund By—plan som led i
Healthy Cities—samarbetet och för detta tagit fram omfattande statistik om
trafikens skadeverkningar på hälsa, livsstil och socialt nätverk och om dess
energiförbrukning. Långsiktiga mål och delmål har preciserats, och insatsom-
råden har valts ut. Agenda 21-arbete stimuleras.

Vad kan de svenska storstäderna lära av Köpenhamn?

Miljö och trafik
Miljö har alltid varit en viktig del av trafikplaneringen. Exempelvis var Stock-
holms trafikprogram 1973 främst inriktat på att göra det bättre för de boende,
de oskyddade trafikanterna och bussresenärerna. Trafiksanering var i Bucha-
nanrapportens efterföljd ett viktigt medel, i varje fall i Stockholm och Göte-
borg, och biltrafikens framkomlighet var inte högprioriterad.

Miljöfrågorna har de senaste årtiondena överallt uppmärksammats mera än
tidigare, och med större kunskaper, starkare medborgarengagemang och ökat
politiskt intresse har de både breddats och fördjupats. Det är nu lättare att ställa
upp specifika miljömål, att mäta effekter och att koppla åtgärder. Däremot är
det fortfarande svårt att väga olika miljömål mot varandra och mot andra mål
som tillgänglighet, ekonomisk utveckling mm.

Svårigheterna har inte hindrat försök. Dennisöverenskommelsen i Stock-
holm hade t ex alla dessa tre mål och ville genom sitt program nå dem i rimlig
grad, och det samma gällde motsvarigheterna i Göteborg och Malmö.

Köpenhamns trafik- och miljöplan är mera entydigt inriktad på att främja
miljö, kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik; biltrafikens framkomlighet ter sig
inte lika angelägen som i de svenska storstadsöverenskommelserna. Det tycks
också finnas en bredare lokal uppslutning kring den danska planen.
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På många sätt påminner den mindre om den svenska 90-talsplaneringen än
om den som drevs på tidiga 70-talet och som i Stockholm havererade vid re-
gimskiftet 1976. Men också Dennisöverenskommelsen har havererat, och i
Göteborg och Malmö har det varit märkvärdigt svårt att konkretisera och för-
verkliga planerna.

Kanske är Köpenhamn mera i takt med tiden; i varje fall stämmer trafik-
och miljöplaneringen där bättre med EU-rapportens inriktning. Eller beror den
breda uppslutningen mera på att ekonomi, näringsliv och bilism länge sackat
efter i den danska huvudstadsregionen? Blir det svårare framöver med ett väx-
ande välstånd och en starkare dynamik i regionen?

För Malmö måste rimligtvis utvecklingen i Köpenhamn ha direkt betydelse;
det går inte i längden att driva olika trafikpolitik i de två huvuddelarna av Öre-
sundsregionen. Blir det en kompromiss i sann nordisk anda? Eller kan miljön
bli mera prioriterad än rörlighet och tillgänglighet även på den svenska sidan?

För Stockholms och Göteborgs del har statsmakternas inställning varit lika
kluven som i Hovedstadsområdet. Det var regeringen som tillsatte de mycket
kvalificerade och högt respekterade storstadsförhandlarna och som till en bör-
jan stödde deras arbete. Och det var regeringen som slutgiltigt fällde Dennis-
överenskommelsen och som skjutit på avgörandena i Göteborg. Det är ett me-
mento.

   

Bebyggelse och trafiknät
Sambanden mellan bebyggelseutveckling och kommunikationer har alltid varit
centrala i den översiktliga fysiska planeringen, likaså bekymret att biltrafiken
tenderar att växa på bekostnad av kollektivtrafiken, så t ex i Stockholms och
Stockholmsregionens 50-talsplaner.

I själva verket företer de översiktliga planerna i de två nordiska huvudstä-
derna stora likheter både i uppläggning och resonemang. Detta slår en vid en
jämförelse mellan dagens planer i de två huvudstadsregionerna, men likheterna
var redan mera framträdande än skillnaderna mellan den danska fingerplanen
från 1947 och Stockholms generalplan från 1952 och Stockholmstraktens regi-
onplan från 1958.

Alla tre är uttryck för var dåtidens kunskapsfront låg och vilka förvänt-
ningar man hade på utvecklingen efter kriget t ex i fråga om näringslivets om-
vandling, stadsbefolkningens och levnadsstandardens ökning och konse-
kvenserna för trafiken och kraven på transportsystemen.

Något liknande kan, trots alla olikheter i övrigt, sägas om de andra svenska
storstadsregionernas översiktliga planer och trafikplaner. Vi har lärt av var-
andra och av de internationella förhållandena.

Vare sig den mera markanta utflyttningen av företag från stadskärnan till
förorterna i Köpenhamnsområdet jämfört med Stockholmsregionen beror på
den mera konsekventa och målmedvetna danska regionala planeringen och på
den samordnade kollektivtrafiken eller på Köpenhamns långvariga lågkon-
junktur, så är det ett faktum att stadskärnan där är mindre utsatt för ett bebyg-
gelsetryck från näringslivet än i Stockholm. Näringslivets organisationer ställer
inte heller samma krav på vägutbyggnader — i varje fall inte än.
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Göteborg och Malmö har länge dragits med betydligt större ekonomiska och
sociala svårigheter än Stockholm och påminner på det sättet mera om Köpen-
hamn.

Men de har — tvärtemot det danska exemplet — inte lidit under statlig
skepsis mot utvecklingen där, kanske snarare ointresse (utom i dramatiska tider
som varvskrisen i Göteborg och tekokrisen i Malmö). Och de har inte haft stöd
för att driva en regional planering i kommunal regi som kunnat lyfta fram sam-
banden mellan stadsbyggande och infrastruktur lika tydligt som i Köpenhamn.
Vad kan vi lära av det?

Staten, regionen och kommunerna
De svenska storstäderna har liksom Köpenhamn också haft problem med sta-
ten, motsättningar mellan centrumkommuner och grannar, mellan regionen och
kommunerna. Alla har fört diskussioner om maktförhållanden, administrativa
indelningar, ändrade gränser och befogenheter.

Grovt uttryckt löste de svenska storstäderna en del av sina problem på sex-
tiotalet, Stockholm genom storlandstingsreformen, Göteborg genom att inkor-
porera grannkommuner och Malmö genom kommunalförbundet SSK. Både
storlandstinget och Göteborgs kommun har hämtat sin styrka ur den egna be-
skattningsrätten och ur direktvalet, medan SSK hämmats av att vara indirekt
valt och finansiellt svagt.

Stockholm och Göteborg har aldrig haft fullt så stora problem som den
danska huvudstadsregionen med dess myller av kommuner, flera amtskommu-
ner och en statsmakt som gärna griper in, då och då för att blockera regionala
lösningar.

På det området är Köpenhamn verkligen inget föredöme, men den sega och
konsekventa satsningen på en regional planering och samordning trots växlan-
de konjunkturer och ibland bristfällig statlig förståelse imponerar. Lagstift-
ningen om den obligatoriska regionplaneringen och kommunplaneringen med
fyra års omloppstid och statlig prövning av att kommunerna följer nationella
mål och regional planering, är ett stöd för detta. Kanske något att tänka på.
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Rotterdam — eldorado för samhällsplanerare?

Ett genomplanerat samhälle och en förhandlingsekonomi
Nederländerna är ett genomplanerat land. Skälen är uppenbara. Ett så tidigt
urbaniserat och tätt befolkat land, med en så stor andel av befolkning och be-
byggelse under havsytans nivå och med upprepade risker för förödande kata-
strofer har naturligen i århundraden tagit ett starkt nationellt grepp om sin pla-
nering och utveckling.

Ett hierarkiskt system — och samhällskontrakt
Planeringstraditionen har vidgats till allt flera områden och nya metoder har
prövats. Staten har en stark ställning i planering och utbyggnad av infrastruktu-
ren, då kommunerna saknar beskattningsrätt och är hänvisade till statlig finan-
siering. Den kommunala beslutsprocessen kräver därför lång tid för att jämka
samman de lokala och de nationella intressena.

Den organisatoriska samhällsstrukturen har i Nederländerna som i flertalet
andra enhetsstater tre nivåer: nationen, de tolv provinserna med sina folkvalda
fullmäktige, styrelser och en av regeringen utsedd guvernör, samt de drygt 800
kommunerna. En föreslagen konstitutionell reform med en särskild regional
nivå kring de fyra största städerna och en ny kommunindelning har avvisats i
folkomröstningar i Amsterdam och Rotterdam, och av tanken återstår där ett
regionalt samarbete för gemensamma frågor, exempelvis trafik och samhälls-
byggande.

Regeringen utarbetar sedan 1960 långsiktiga riksplaner; den nu gällande
fjärde planen är från 1988 (godkänd 1993 av parlamentet) och avser perioden
fram till år 2015. Till detta kommer på vissa områden nationella sektorsplaner,
t ex ett s k strukturschema för trafik och transporter. Före planbesluten äger
samråd och hearings rum, och parlamentets beslut kan sedan 1994 innebära att
planen är helt eller delvis bindande, exempelvis i fråga om dragningen av na-
tionella vägar, järnvägar och vattenleder.

Provinserna utarbetar på motsvarande sätt regionplaner  för markanvänd-
ning och transportsystem; de är i princip inte obligatoriska, men regeringen
kan förelägga provinserna att utarbeta eller revidera regionplaner för att nå
överensstämmelse med riksplanerna. De är huvudsakligen rådgivande och
konkretiserar de nationella planerna, de styr provinsfullmäktiges beslut, t ex att
fastställa eller underkänna kommunala planer, och de vägleder kommunal
översiktsplanering.

Allt fler kommuner utarbetar översiktsplaner;  de är inte heller obligatoriska
och de har begränsad rättsverkan.

Den kommunala detaljplaneringen  påminner om det svenska systemet.
Detaljplanen är det centrala rättsinstrumentet för markanvändning, bygglov
och markvärdering. Den är obligatorisk för all icke exploaterad mark, men den
används i de flesta kommuner långt mer än så, och huvuddelen av den bebygg-
da marken är reglerad i detaljplan. Kommunfullmäktiges planmonopol är se-
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dan 1994 mera begränsat än tidigare, och både regeringen och provinsstyrelsen
kan för att nå överensstämmelse med riks- och regionplaner tvinga en kommun
att upprätta en detaljplan eller medge avsteg från den. Reglerna för bygglov,
expropriation, förköp och exploateringssamverkan mm påminner om de svens-
ka och ger kommunen en formellt stark ställning; kompletterade med kommu-
nal beskattningsrätt skulle det frekventa talet om ”aktiv kommunal markpoli-
tik” vara mera befogat.
Regionplaner, översiktsplaner och detaljplaner måste ses över vart tionde år.
Trots den hierarkiska planeringstraditionen och den starka staten är det karak-
teristiskt för Nederländerna att man genomgående eftersträvar konsensus och
överenskommelser, kontrakt mellan beslutsfattare och berörda på olika nivåer,
förhandlingsekonomi är en lika stark tradition som samhällsplanering och man
måste ta de formella planerna med en nypa salt; det faktiska utfallet kan bli
helt annorlunda.

ABC-planering
Särskilt intressant i fråga om markanvändning och trafik är den s k ABC-plane-
ringen, som introducerats det senaste årtiondet och som försöker reducera tra-
fikarbetet genom att matcha stadsområdenas lägeskvaliteter och arbetsställenas
tillgänglighetsbehov för att ”placera rätt företag i rätt miljö”.

Tanken är alltså att samhället både planerar markutbudet och påverkar före-
tagens lokaliseringsval så att de stämmer överens. Mark och företag delas in i
A-, B- och C-kategorier efter  markens centralitet och företagens lägesefterfrå-
gan. Arbetsställen med en stor andel personal som kan resa kollektivt, cykla
eller gå till arbetet och som kan klara sig utan bil i arbetet, läggs i centra nära
järnvägsstation och andra knutpunkter för kollektivtrafik. Arbetsställen med
många biltransporter för varor, besökare eller medarbetare läggs invid det
övergripande vägnätets påfarter, och resten av företagen får lägen med blanda-
de kvaliteter.

Idéerna är på många sätt konventionella; varje fysisk planerare söker mini-
mera trafikarbetet genom att anpassa utbud och efterfrågan, men det är ovan-
ligt att så systematiskt som i holländsk planering dela in både mark och företag
i kategorier som skall matchas mot varandra. Det visar sig också i verkligheten
vara betydligt svårare än i teorin att nå målen, dels för att företagen i sitt loka-
liseringsval har mer än trafikflödena att tänka på, dels för att de medel som står
samhället till buds i huvudsak är begränsade till att reglera gatunätets kapacitet
och parkeringsvolymen. Men man räknar med att diskussionerna  och upp-
märksamheten kring frågan på sikt skall ge resultat.

Nederländernas ekonomiska centrum och Europas ledande
hamnstad
Nederländerna har fyra dominerande storstäder med var sin huvudkaraktär:
landets politiska och administrativa centrum Haag; dess finansiella centrum
Amsterdam, sammanvävt med Europas och världens övriga finansiella centra;
Utrecht, centrum i vetenskap och FoU samt Rotterdam, kontinentens ledande
hamnstad och Nederländernas centrum för industriellt företagande.
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Alla fyra ligger tämligen nära varandra i det hästskoformade och starkt ur-
baniserade stadslandskapet Randstad  kring dess lagskyddade ”Gröna hjärta”.

Rotterdam var svårt krigshärjat och byggdes efter kriget upp med den tidens
ideal för ögonen; jämfört med Amsterdam är även de centrala delarna moder-
nistiskt utformade och trafikutrymmet generöst, inte minst för bilen.

Rotterdam har trettio procent fler invånare än Göteborg och hamnen är vä-
sentligt större, men de två städerna påminner med sin karaktär av tung och
ledande hamn- och industristad om varandra. Båda är liksom flera andra likar-
tade städer utsatta för ett stort förändringstryck i övergången från industri- till
kunskapssamhälle, vilket märks inte minst i trafiken.

Den stora skillnaden är att Rotterdam är en del av en vidsträckt stadsbygd,
medan Göteborgs omgivningar är förhållandevis lågt exploaterade. Rotterdams
hamn har också ett många gånger större uppland än Göteborgs hamn, räknat i
folkmängd och ekonomisk aktivitet.

Figur 2 Rotterdam med avgränsning av stad och region.

Källa: Fileplan Rotterdam

Europas transportcentrum
Nederländerna är något av Europas centrum för fysiska transporter, och stora
flöden av människor och gods rör sig över gränserna och inom landet, till stor
del i stadslandskapet. Det holländska järnvägssystemet är väl utbyggt och har
hög kapacitet, god turtäthet och bra kvalitet, och det befordrar dagligen många
passagerare. Även vägnätet är kapacitetsstarkt, Schiphol är en av de största
kontinentala flygplatserna, hamnarna och kanalerna har en tung roll för gods-
transporter och nationella och internationella rörledningar för gas och olja. Den
fysiska infrastrukturen är på det hela taget stark.

Det statliga järnvägsnätet byggs trots detta ut för att öka kapaciteten och
kvaliteten särskilt för regional- och intercitytrafiken och förbättra säkerheten
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genom att separera person- och godstrafik. Samtidigt övervägs idéer om ett
kapacitetsstarkt metrosystem för att knyta samman Randstads storstäder, vidare
förstärks de nationella huvudvägarna för att ge varutransporterna bättre fram-
komlighet, och Schiphol byggs ut etc.

Det säger sig självt att riskerna för konflikter mellan transportslagen och
mellan trafik och miljö är betydande i ett land med så stora flöden och så tunga
transporter. Nya grepp för att bemästra dem prövas; ett bland dessa är det s k
Select- systemet  i Rotterdam, som bland annat innehåller reserverade körfält
för nyttotrafiken på de mest konfliktutsatta trafiklederna.

Select-systemet och TramPlus
Rotterdam är fast beslutet att behålla sin position som europeisk hamnstad och
modernt industriellt centrum, vilket man ser som den säkraste strategien i den
internationella konkurrensen. De stora godsflödena till och från hamnen måste
tillförsäkras goda villkor och inte tvingas kämpa om utrymme med en växande
och spridd biltrafik från ett postindustriellt näringsliv och en ökad fritidsbilism.

Det är därför Rotterdam som ett komplement till ABC-politiken har lancerat
Select-systemet för att prioritera framkomligheten för nyttofordonen men ock-
så för att ge de övriga förflyttningarna goda villkor. Enligt 1993 års regionala
trafik- och transportplan skall man modernisera spårvagnar och bussar, kom-
plettera och förbättra tunnelbanan och förlänga spårvägsnätet radikalt
(TramPlus ), bygga ut bussfiler, trafikledning och trafikantinformation, trafik-
sanera och skapa bilfria zoner för cyklister och gående, bygga ut och förbättra
cykelvägarna, underlätta byten mellan trafikslagen, stimulera samåkning etc.
Man driver en restriktiv parkeringspolitik med höga taxor i centrala områden,
man överväger bilavgifter, man integrerar och harmoniserar den kommunala
spårtrafiken med den statliga bland annat genom gemensamma kort, diskuterar
färjetrafik och man försöker med kampanjer och på andra sätt öka folks med-
vetenhet och vilja att om möjligt låta bli att köra bil. Målet är att mer än halve-
ra biltrafikökningen 1986—2010 från prognosticerade 70 procent.

Jämfört med 1993 skall andelen biltrafik minska från 54 till 46 procent och
kollektivandelen öka från 17 till 28 procent.

Mycket av detta är allmängods i europeisk och svensk kommunal trafikpla-
nering. Det intressanta och speciella inslaget är de reserverade körfälten för
”nyttofordonen”, inte bara för sådana som tydligt är det — lastbilar, bussar,
service- och utryckningsfordon etc — utan också personbilar för samåkning,
som betalar för att utnyttja de reserverade körfälten.

Select-systemets reserverade körfält är ungefär lika problematiska att till-
lämpa som ABC-planeringen; det stöter på legala problem att diskriminera
transporterna, det har svag folklig förankring, och det uppkommer praktiska
problem i trafikplatser mm, så i verkligheten finns inte bara två sådana väg-
sträckor trots att det introducerades redan 1993.

Tour de force och tillgänglighetsplanen
De tillgängliga statsmedlen för investeringar i infrastruktur och trafik har länge
varit otillräckliga, men nu förutses en betydande medelsökning. De finansiella
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svårigheterna har haft till följd att projektarbetet släpat efter, vilket nu blivit
det stora bekymret. För att snabbt komma i kapp har man introducerat strategin
”tour de force”, och i fullt medvetande om att det i vissa fall kan bli en för-
lustaffär med förgävesprojektering, har Rotterdams kommun organiserat arbe-
tet genom att kraftsamla offentliga och privata medverkande kring uppgiften
att upprätta en projektbank, tillskjutit planeringsresurser, förskotterat medel
och tagit på sig den finansiella risken.   

De flesta inslagen i investeringsplaneringen gäller tidskrävande projekt, och
därför vill man genom enklare åtgärder snabbt förbättra kvaliteten i det befint-
liga trafiksystemet, den s k tillgänglighetsplanen. Med elektroniska hjälpmedel
görs genomströmningen effektivare för bussar och bilar på huvudvägnätet,
med satsningar på park-and-ride  och liknande stimuleras bilister att byta till
kollektivtrafik i centrala områden, med diverse åtgärder görs cykel- och gång-
trafiken bekvämare och säkrare, med information och kampanjer försöker man
påverka folk att samåka eller att inte alls köra bil där det finns bra alternativ
etc.

Vad kan de svenska storstäderna lära av Rotterdam?
Det holländska planeringssystemet är långt mer hierarkiskt än det svenska men
i praktiken lägger man ändå största vikt vid samförstånd, mellan de offentliga
nivåerna, mellan sektorerna och mellan offentligt och privat.

Ökad sektorssamordning och förändrad rollfördelning
Mer än tidigare trycker man nu på sektorssamordningen, på att transporter och
markanvändning hänger samman och på att de i sin tur är intimt förknippade
både med ekonomisk utveckling och med miljö i ordets alla aspekter. Fysisk
planering och sektorsplanering integreras i spatial planning  med dess tydliga
orientering mot utvecklings- och framtidsfrågor.

Tydligare europeiskt perspektiv i riksplaneringen; starkare regioner
Det betyder i sin tur att den nationella planeringen förskjuts mot att lägga den
innehållsliga  tyngdpunkten på strukturfrågorna  och att allt mera se dem i ett
europeiskt  perspektiv. Hamnar, huvudvägar och huvudjärnvägar, flygplatser
och rörledningar (i statlig, provinsiell eller privat ägo, mera sällan kommunäg-
da) blir delar av de europeiska huvudnäten, och Nederländernas roll som ett
kontinentalt transportcentrum lyfts fram. Rotterdams hamn är ett bra exempel
på det. Den är visserligen kommunal ägd, men den blir allt mer en europeisk
hamn med krav på högklassiga transporter till övriga delar av EU-området och
allt mindre en lokal angelägenhet.

För utvecklingen inom landet blir provinserna, den regionala nivån, och den
integrerade regionplaneringen allt viktigare. Den regionala huvudstrukturen ut-
formas på den nivån med anpassning till både den europeiska—nationella
strukturen och den lokala miljön.
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Ökat kommunalt ansvar för miljön
Kommunerna  och — som i fråga om främst Amsterdam och Rotterdam —
stadsregionerna  spelar den största rollen i fråga om miljöns  utveckling. De
reserverar utrymme för huvudlederna för transporter av gods och av regionala
resandeströmmar, som ingår i den nationella och regionala planeringen och
infrastrukturfinansieringen, och de har huvudansvaret för i stort sett all plane-
ring, utveckling och styrning av den lokala miljön, vilket  f ö ligger väl i linje
med det allt starkare intresset i hela EU för lokalt inflytande och självstyrelse
men samtidigt ställer krav på en stärkt finansiell ställning för kommunerna.

På det området är det tveksamt om vi har något att lära från Nederländerna;
våra kommuner är redan starkare än de holländska.

Trafikpolitikens utpräglade systematik med ABC-planering och Select-
system är lika typisk för systemet i Nederländerna som det skulle vara främ-
mande för svensk planeringstradition att med våra betydligt mindre problem gå
så långt. Det hindrar inte att delar, t ex reserverade körfält på vissa sträckor för
hamnens och industrins tunga transporter skulle kunna ha intresse, främst då i
Göteborg.  

När det holländska övergripande vägnätet givit plats för all den nödvändiga
trafiken, dvs främst näringslivets varutransporter, och när man byggt ut kollek-
tivtrafik, cykelstråk, gångvägar och bilfredade zoner, får de återstående bilarna
klara sig på det kvarvarande utrymmet, vilket ses som en utpräglat kommunal
miljöfråga. Med reserverade körfält, trängsel och höga parkeringsavgifter —
men också med stimulans till samåkning, park-and-ride och med information
och kampanjer — skall de flesta privatbilisterna förmås att hålla sig borta från
centrala områden och huvudtrafikleder.

Man kan driva en så pass hårdhänt regleringspolitik, om man har en klar
uppslutning för den från näringslivet och medborgarna, men varken ABC-
planering eller Select-system har blivit några stora framgångar ännu. Bara en
tredjedel av företagen är ABC-klassificerad och kommunen har det svårt att
realisera ABC-politiken genomgående. Vad gäller Select-systemet, så har
Rotterdams befolkning i ett referendum 1995 förkastat förslaget med 75%
’Nej’.

Ökat intresse för bilavgifter
De flesta är dock medvetna om att något måste göras mot trafiksituationen på
huvudvägnätet och att det inte gör mer än temporär nytta att bara bygga ut tra-
fiklederna. Biltullar och betalvägar börjar på allvar tas upp till diskussion, och
regeringen har tagit ett principbeslut som från 2001 möjliggör bilavgifter på de
nationella huvudvägarna och tullringar runt de fyra största städerna.

I detta läge visar sig näringslivets organisationer föredra Select-systemet,
även om det byggs om till ett system med vägavgifter, framför de mera blint
slående biltullarna.

Den enda av de svenska storstäderna som på allvar prövat lokala bilavgifter
är ju Stockholm med Dennisöverenskommelsen om avgifter på ringen.
Grundtanken var att avgifterna skulle användas för att finansiera utbyggnaden
av ringleden och inte som ett instrument för miljöstyrning, men genom att
överenskommelsen föll, har frågan förlorat sin aktualitet i Stockholm. Någon
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lärdom kan kanske hämtas från hur det de närmaste åren går med avgifterna i
Rotterdam, och det är motiverat att noga följa utvecklingen där.

För Malmö-bilisterna blir det ju redan om ett år naturligt att betala avgift för
att köra på Öresundsbron, och det kanske kan öka beredskapen att acceptera
även andra bilavgifter.

Åtgärdspaket, information och marknadsföring
Den stora lärdomen från Rotterdam torde ändå vara det välkända förhållandet
att man måste se trafikpolitiken som en del i den allmänna politiken för stads-
utveckling och att man måste arbeta med ett mycket stort sortiment av åtgärder
— kanske framför allt attitydpåverkan — för att nå bestående effekter.

Rotterdam arbetar på alla fronter samtidigt; nyttotrafiken underlättas —
även med bil, övrig biltrafik får det trängre och dyrare, medan den spårbundna
kollektivtrafiken lokalt och regionalt byggs ut kraftfullt och cyklandet får allt
bättre villkor. Kommunen satsar på information och breda kampanjer för att
påverka beteende och livsstil. Rotterdam är en internationell stad med många
invandrare, och man försöker nå ut till alla. Medborgarna skall bjudas goda
möjligheter att välja bort bilen ur den dagliga användningen.
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Bremen och Münster — påverka trafikanternas val!

Danmark och Nederländerna är nationalstater liksom Sverige, medan Tyskland
och Schweiz är förbundsstater. Det ger helt andra förutsättningar för samhälls-
planeringen; även om vi ibland talar om den allt viktigare regionala nivån, så
är det något helt annat att verka i ett land med delstater.

Förbundsrepubliken Tyskland består av 16 länder, vart och ett med en bety-
dande självständighet, egen författning, eget parlament och regering, omfat-
tande lagstiftningsmakt etc. Tyskland är också ekonomiskt och kulturellt poly-
centriskt med internationellt och europeiskt betydelsefulla storstadsregioner.

Tyskland är med 82 miljoner invånare EU:s mest folkrika stat och dess eko-
nomiska motor; det ligger centralt och har därför en mycket stor genomfarts-
trafik  utöver den som alstras av de egna ekonomiska aktiviteterna och den i
allmänhet mycket höga konsumtionsnivån.

Infrastrukturen är stark men måste byggas ut kraftfullt för att integrera det
forna Östtyskland helt; även om östvästförbindelserna länge än har högsta prio-
ritet i det övergripande transportnätet tvingar det centrala läget också fram sto-
ra satsningar i nordsydlig riktning.

Europas ”blåa banan”, det område där de ekonomiska aktiviteterna är som
mest intensiva, omfattar bland annat de områden vid Rhen och Ruhr, som ti-
digt utvecklades till västra Tysklands industriella centrum och som efter kriget
även blivit centrum för finanser och postindustriella verksamheter. Hela områ-
det är så högexploaterat och utsatt för stora och tunga trafikmängder och mil-
jöproblem att det är nödvändigt att försöka avlasta trycket där och stimulera
utvecklingen i andra centra, inte minst i öst.

Detta är frågor på förbundsnivå, och det finns ett sortiment av federala pla-
ner och riktlinjer för markanvändning, regional planering och infrastruktur
mm. De tunga investeringarna styrs och finansieras federalt, men det är ändå
främst frågor för delstaterna och den kommunala självstyrelsen. Kommunerna
har inte lika stark finansiell ställning som i Sverige, främst därför att deras
beskattningsrätt är inskränkt till i första hand företags- och fastighetsskatter —
vilket inte hindrar dem från att använda en låg skattenivå som argument för att
locka till sig företag.

I det följande diskuterar vi den kommunala trafikpolitiken i Bremen och
Münster, två städer som satsat medvetet på att bryta trenden mot ökad privat-
bilism, Bremen bland annat genom ett system med lånebilar och Münster ge-
nom åtgärder för att göra cyklandet attraktivt. Båda städerna kan betraktas som
föredömen inte bara för Tyskland utan även utåt.

Bremens invånarantal är något större än Göteborgs och Münsters ungefär
likstort med Malmös. Likson i andra tyska städer är bilägandet stort och spritt
men trots det används inte bilen på långt när lika mycket i stadstrafiken som i
Rotterdam (eller Göteborg). I Münster har man t o m lyckats pressa ned bilan-
delen i trafiken till Zürich-nivå trots det ökade antalet bilar.
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Freie Hansestadt Bremen

Land och stad
Freie Hansestadt Bremen är Tysklands minsta land (delstat) med bortåt 700000
invånare och två enklaver, Bremen och Bremerhaven. En dryg halvmiljon bor i
Bremen, som är delstatens ekonomiska och politiska centrum.

Bremen är näst Hamburg Tysklands viktigaste hamnstad med en mångsidig
industri och en växande postindustriell sektor.

Hamnen och näringslivet alstrar stor godstrafik över gränserna, men det är
också många människor som dagligen pendlar, så Bremen har utvecklat ett
samarbete med grannarna i Niedersachsen för kollektivtrafik genom Verkehrs-
verbund Bremen—Niedersachsen, VBN, med samtrafik och gemensamma tax-
or i hela ”VBN-Land”.  Samarbetet har vidgats till Hamburgs motsvarande
trafikförbund och Stor-Hannover, och s k Regio-Tickets kan sedan i höstas
användas över hela området för personresor.

Figur 3 Bremen med region

Källa: Freie Hanse Stadt Bremen, Statistische Mitteilungen, Heft 96
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Bremen — föregångare i lokal trafikpolitik
I det följande behandlar vi enbart staden Bremen, som tidigt blev känd för sin
trafikpolitik med trafiksanering och det s k Bremensystemet med stadskärnan
uppdelad i utifrånmatade enklaver. Det blev mönsterbildande för Göteborg och
delvis för Stockholm på 1970-talet, men det har nu liksom hos oss modifierats
åtskilligt. Bremen visar ett flertal intressanta åtgärder som främst stöder gång
och cykel samt nya former av mobilitet. Några exempel är initiativ för miljö-
vänliga bilar, tillåten cykeltrafik mot alla enkelriktade gator, trafikledningssy-
stem för tunga fordon i samarbete med transportindustrin. Numera är staden
välkänd för kombinationen av kollektivtrafikens årskort BremerKarte plus
AutoCard.

Flera olika koncept har prövats för att bryta det växande bilinnehavet och
den därmed ökande bilanvändningen. Alla har inte varit framgångsrika; minst
lyckat var ett  bilfritt bostadsprojekt i Hollerland-området, där invånarna skulle
förplikta sig att avstå från att ha bil och därmed få lägre kostnader, eftersom
området  kunde byggas utan parkering och med färre körbanor. Det lancerades
1992 men stötte på en rad problem, bland annat av legal natur: kan sådana av-
tal rättsligen träffas? Vad händer när någon flyttar och säljer till en bilägare?
Etc. Framför allt stupade det på byggkrisen och misshälligheter mellan in-
blandade. Ett litet kooperativt projekt med samma idé har dock realiserats i
Bremen och fått efterföljare i andra städer, t ex Hamburg och München.

Projektet Minus 100, som syftade till att i ett innerstadsområde med god
kollektivtrafikförsörjning reducera bilägandet, blev något mera framgångsrikt
och väckte intresse (och efterföjd?) på många andra håll. Idén var att avtala
med de boende som så önskade att de skulle avregistrera sin bil och i gengäld
erbjudas rabatterat årskort på kollektivtrafiken plus AutoCard (se nedan). Det
introducerades på vårvintern 1996 och dämpade bilökningen så att miljön för-
bättrades och kostnader för att utöka parkeringsplatserna i området kunde spa-
ras in.

Det mest intressanta och mest lyckade projektet är emellertid kombinatio-
nen BremerKarte plus AutoCard. BremerKarte är ett konventionellt periodkort,
men det ger innehavaren rätt att ansluta sig till bildelningsföretaget StadtAuto
och att mot en liten månadsavgift och låg avgift för körd sträcka disponera
någon av företagets lånebilar med kort varsel. StadtAuto startade i liten skala
1990 men har nu 1 800 medlemmar. Idag står drygt 250 bilar till förfogande.
Storleken gör det möjligt att erbjuda medlemmarna en växande servicegrad.
Utvärderingar har visat att de som använder systemet kör bil mindre än andra
grupper och oftare åker kollektivt.

Bildelning är inte något unikt för Bremen; det förekommer på flera håll i
Europa och det kan mycket väl drivas helt i privat regi, t ex av ett taxibolag,
men det speciella för Bremen är kopplingen till månadskortet. Något att ta ef-
ter i våra storstäder?    
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Münster — cyklisternas förlovade stad

Westfaliska fredens stad
Münster ligger i den norra, westfaliska delen av Tysklands mest folkrika och
ekonomiskt ledande land, Nordrhein-Westfalen med 18 miljoner invånare och
hälften så många bilar.

Tyngdpunkterna i delstatens industri och näringsliv ligger i den södra delen,
i området kring Rhein och Ruhr med Düsseldorf som huvudstad, Köln som
andligt och Bonn som politiskt centrum. Det är ett område genomkorsat av
motorvägar och med en hård biltrafik. Men samtidigt är trakten ett av Europas
ekonomiskt viktigaste områden med avgörande betydelse för hela världsdelens
näringsliv och ekonomi.

Kvartsmiljonstaden Münster är en gammal kulturstad med ett drygt 200-
årigt berömt universitet. På sätt och vis påminner den om Malmö, en betydel-
sefull stad som ändå delvis hamnat i skuggan av ett närbeläget mycket större
kraftcentrum. Storleken och topografin har också sina likheter; det sista gör
Münster särskilt intressant i vår studie.

Kollektivtrafikandelen är ungefär lika låg i båda städerna, runt tio procent,
men i Malmö är det biltrafiken som är störst, i Münster gång- och cykeltrafi-
ken.

Figur 4 Münster med omland

Källa: Stadt Münster, Amt für Statistik und Stadtentwicklung

Staden är känd som den mest cykelvänliga i Tyskland och hälften av invå-
narna äger en cykel, men det vore fel att tro att det är universitetets  och kultu-
rens förtjänst, även om det brukar se ut så i studentstäder.
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Hela landet Nordrhein-Westfalen har den profilen med ett vittförgrenat nät
av vägar för cykelturism och ett program för att vid 100 järnvägs- eller bussta-
tioner bygga cykelstationer med bevakning, service och reparation, utlåning,
rådgivning mm som minimikrav. Det är säkert en naturlig politik i ett område
som hotar att dränkas i den massiva bilismen.

Det är inga små anläggningar, de flesta har plats för flera hundra, i några
fall uppåt tusen cyklar. Föredömet finns i Nederländerna med sammanlagt 100
000 platser vid 80 stationer och med Leidens och Utrechts 6 000 var som re-
kord.

Münster slår alla i Nordrhein-Westfalen med bred marginal. Den 12 juni i år
invigdes en cykelstation med 3 000 platser i en mycket hög standard, tekniskt
och estetiskt.

Ett föredöme för andra tyska städer — och för oss?
Det behöver knappast sägas, att Münster har ett väl utvecklat nät av cykelvä-
gar, reserverade  och trafiksäkra banor, att det finns signal- och regelsystem
som skall göra cyklandet bekvämt, snabbt och tryggt. Man har också ett utom-
ordentligt informationsmaterial och slår vakt om cykelkulturen. Alla stationer i
och omkring Münster har samma ’corporate design’ och ett innovativt system
av trafik- och informationsskyltar.

Den nya cykelstationen vid huvudjärnvägsstationen är något alldeles extra;
tidigare var det ett svårgenomträngligt virrvarr av slarvigt parkerade cyklar,
men nu har föredömlig ordning skapats.

De 3 000 platserna i två plan är tillgängliga till kl 23 dagligen, från 5.30 på
vardagar och 7.00 lör- och söndagar. De är bevakade och skyddade från stöld
och åverkan, från väder och vind, lätta att nå via en särskild entré, och man
hänger utan ansträngning upp sin cykel även i andra våningsplanet med hjälp
av hydraulik. Servicen är mycket välutvecklad. Ett heldagskort kostar 1 DM,
ett månadskort 12 DM och ett årskort 120 DM. För specialcyklar och cykelkär-
ror finns särskilda platser.

Den låga andelen kollektivtrafik i Münster har föranlett flera olika projekt
för att lyfta nivån och dämpa bilismen. Man har särskilt riktat in sig på två
typer av åtgärder: bekväma bytespunkter för pendlare och intresseväckande
information.

Bytespunkterna, s k Mobilstationer, ingår i översikts- och detaljplaneringen
och har börjat byggas ut. De ligger vid järnvägsstationer i utkanten av staden
och är utformade för att pendlare från regionen som kommer med tåg eller bil
skall attraheras att byta till buss eller cykel.

Informationssatsningarna är permanenta, t ex Mobilcenter för trafikinfor-
mation, eller tillfälliga som Mobilforum, mötesplats för medborgarna, eller
Mobilitetsmässan med trafikkunden i centrum för intresset.
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Vad kan de svenska storstäderna lära av Bremen och Münster?
Både Bremen och Münster satsar stort på att påverka invånarnas livsstil och
resmönster genom att bjuda på en bred information om miljö och trafik men
framför allt genom att lägga ner stor möda på att utforma smakliga alternativ,
vare sig det är bildelning som i Bremen eller cykel som i Münster.

I båda fallen står kopplingen till den spårburna kollektivtrafiken i centrum;
AutoCard får man köpa som tillägg till kollektivtrafikens periodkort, och den
vackra och attraktiva cykelstationen ligger vid järnvägens huvudstation.

Kopplingen har visat sig framgångsrik; i Münster har både cykel- och kol-
lektivtrafiken ökat sina andelar och bilresandet minskat trots att bilägandet
samtidigt vuxit. Det bör ändå påpekas att kollektivtrafiken har en mycket låg
andel i den westfaliska staden.

Det är i båda fallen en lokal och småskalig verksamhet som lämpar sig väl
för ett samarbete mellan de kommunala myndigheterna och den privata sek-
torn.
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Zürich — hög status bevarar en hög trafikandel för kollek-
tivtrafiken

Zürich är med sin dryga miljon invånare den folkrikaste kantonen i Schweiz;
en dryg tredjedel av kantonens folkmängd bor i dess huvudstad med samma
namn, och den är inte bara förbundsrepublikens största stad utan också dess
industriella, ekonomiska och finansiella centrum.

Det är välbekant att Schweiz är ett decentraliserat land med sexton kanto-
ner, tre (fyra) officiella språk och två religioner, ligger på gränsen mellan
Nord- och Sydeuropa, mellan germanskt och romanskt inflytande, slår vakt om
den egna sammanhållningen och direktdemokratin med alla dess folkomröst-
ningar och har en stark frihetsanda och skepsis mot överordnade organisatio-
ner.

På förbundsnivå utarbetas nationella planer för den storskaliga markanvänd-
ningen och den nationella infrastrukturen, federationen utfärdar nationella rikt-
linjer och finansierar det övergripande transportnätet, men kantonerna är hu-
vudaktörer i det schweiziska planeringssystemet och kommunerna är förhål-
landevis svaga. Kantonerna har egna regeringar och parlament, egen beskatt-
ningsrätt (t ex fordons- och bränsleskatt) och de underställer ofta medborgarna
viktiga ärenden i beslutande omröstningar. Förbundsstatens organ är ovilliga
att träda den kantonala friheten för när.
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Figur 5 Staden Zürich med Kanton

Källa: Stadtplanungsamt Zürich

Spårvagnsstaden
Zürich är en utpräglad spårvagnsstad, som aldrig föll för sextiotalets europeis-
ka Amerika-inspirerade trend att byta ut spårvagnarna mot buss och ge biltrafi-
ken ökat utrymme i städerna. Man har en ovanligt hög kollektivandel (i stads-
kärnan 85%, i staden 67% och i kantonen 50% av arbetsresorna). Det säger sig
självt att det är mycket svårt och dyrt att höja andelen ytterligare.

Ett av skälen till spårtrafikens starka position är stadens storlek och täthet;
de flesta bor i flerbostadshus och arbetar på kontor eller andra arbetsställen i
innerstadsmiljö, och hållplatserna får därmed ett stort trafikantunderlag.
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Det råder traditionellt en viss spänning mellan kantonen och staden i trafik-
frågor, vilket bland annat hänger samman med befolkningssammansättningen.
Många mera välbärgade bor — liksom hos oss — i förorterna och vill kunna
nå stadskärnan med bil utan alltför stora problem, medan stadens befolkning är
mera vänster- och miljöorienterad och har en restriktivare inställning till bilen.

Detta avspeglas både i folkomröstningar och i beslut på kantonal respektive
kommunal nivå. Kantonen och federationen har t ex byggt ut förbifartsvägar,
medan kommunen genomfört olika åtgärder för att dämpa bilismen, bland an-
nat parkeringsrestriktioner. De senaste åren har kommunen bytt ut kraven på
byggherrar att anordna ett minimiantal p-platser vid nybyggen mot ett maximi-
antal och i vissa fall också träffat avtal med dem om brukaravgifter. Båda anför
miljöargument: kantonen att avlasta staden från genomfartstrafik och undvika
trängsel på infarterna, kommunen att hålla tillbaka biltrafiken och avgaser,
buller mm.

Den kommunala transportpolitikens mål att främja kollektivtrafik, minska
och kanalisera bilismen, minska antalet p-platser och att garantera miljövänlig
rörlighet har en mycket stark uppslutning bland medborgarna som i folkomröst-
ningar stött principerna med två tredjedels majoritet (vilket inte nödvändigtvis
betyder att det blir samma utfall i omröstningar om konkreta åtgärder).

Spårvagnarna går i gatunätet och längre ut på egen banvall, och på ett par
kilometer i själva cityområdet går de under mark, men för bilarna är tunnellös-
ningar däremot inte så ovanliga.

Zürich är en rik och dynamisk stad, och trots den starka prioriteringen av
kollektivtrafiken vann bilarna terräng under 1980-talet. Det som vände utveck-
lingen och återgav spårtrafiken dess starka ställning var S-Banan, dvs regional-
tåg som knyter samman spårvägarna och det nationella och internationella järn-
vägsnätet. S-Banan byggdes efter en folkomröstning 1981 ut till hela kantonen
och några närliggande områden och togs i bruk 1990. Sedan dess har biltrafi-
ken i stort sett legat på konstant nivå under högtrafiktid och i övrigt bara ökat
svagt.
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Figur 6 S-Bahn system för år 2000 i och omkring Kanton Zürich

Källa: Schweizerische Bundesbahn SBB

Den konsekventa spårsatsningen ända sedan 1882 är det som skiljer Zürich
från majoriteten av de europeiska städerna, men trafikpolitiken rymmer natur-
ligtvis många andra, mera konventionella element som 30 km-zoner, gångga-
tor, cykelstråk, reserverade bussfält etc.

En annan åtgärd för att motverka en ökad biltrafik inne i staden är tämligen
originell; när det är svåra köer på gatorna vid city och andra stora resmål slås
trafiksignalerna om till längre rödtid. Detta är känt bland Zürich-borna och
avhåller naturligtvis många från att ta bilen, i medvetande om att de kan hamna
i en än värre situation än normal trängsel.    
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Vad kan de svenska storstäderna lära av Zürich?
Spårtrafiken har alltid gynnats av myndigheterna och har ett brett folkligt stöd
i Zürich. I motsats till i många andra europeiska städer är kollektivtrafiken
ingen klassfråga; alla reser med den, spårvagnar och tåg är moderna och rena,
och trafikanterna känner sig trygga. Investeringarna i ny spårtrafik är mycket
dyra men accepteras av medborgarna.

Det är möjligt att det schweiziska förhållningssättet och de täta folkomröst-
ningarna ger de kommunala trafikplanerarna och myndigheterna mera råg i
ryggen, när de vill genomföra restriktiva åtgärder mot bilismen. Samtidigt in-
nebär de en komplikation; åsiktsskillnader mellan kantonens och stadens invå-
nare har redan nämnts, men det är dessutom inte helt ovanligt att majoriteten
med ganska kort mellanrum skiftar från en omröstning till nästa i samma om-
råde till och med i närliggande frågor.

1996—97 genomfördes ett intressant experiment, det s k Stadtforum Zürich,
där stadsledningen samlade representanter för fastighetsägare, företag, grann-
kommuner, kantonen, lokala intresse- och opinionsgrupper m fl till offentliga
överläggningar om strategiskt viktiga frågor om stadsutveckling och miljö, där
man haft svårt att finna lösningar som kunnat accepteras av en majoritet berör-
da. Ett av dessa fall gällde om biltrafiken skulle stängas av partiellt på den po-
pulära strandgatan Limmatquai med dess betydelse både för stadsmiljö och
stadsbild, för flanörer och turister och för genomfartstrafik och reserveras för
gående och cyklister. Genom forumets diskussioner kunde ett förslag tas fram
som i år godkändes av både de kommunala och de kantonala myndigheterna,
varigenom en mer än tioårig konflikt äntligen kunde biläggas.

Beslutande folkomröstningar är ett så udda instrument i svensk politik att de
knappast kan tänkas för lokala och regionala trafikfrågor, men vi kunde kanske
ersätta dem med kommunala hearings och opinionsundersökningar, eventuellt i
samarbete med lokala media? Kanske skulle det ge våra beslutsfattare och pla-
nerare samma råg i ryggen.

Trixandet med rödljusen förefaller däremot som en tveksam åtgärd som slår
blint och drabbar både nyttotrafik och dem som råkar vara ute i trafiken just
när trängseln blir för svår.
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Slutsatser och rekommendationer

Gå mer på djupet med detta
Risken med vår korta och snabba studie är att vi sett mera av planer, program
och förhoppningar än av faktiskt genomförda åtgärder och tydliga resultat.
Innan man drar mycket vittgående slutsatser av vår studie behöver man gå
mera på djupet och på plats sätta sig in i förhållandena. Vi tycker dock att vi
kunnat visa på vad  som bör analyseras närmare och vart man bör resa.

Mycket kort sammanfattat kan vi lära oss från
• alla fem praktikfallen att vara tämligen kallsinniga mot större utbyggnader
av biltrafiknätet och i stället satsa på att utnyttja gatuutrymmet effektivare, att
integrera kollektivtrafiken bättre både inbördes och med den individuella trafi-
ken och att därmed skapa bättre villkor än hittills för dem som kan och vill
företa kedjeresor och byta mellan trafikslagen,
• Köpenhamnsregionen att på det överordnade planet driva en konsekvent
samordning mellan regionalt stadsbyggande och trafik, att i detalj- och genom-
förandeplaneringen inordna trafikpolitiken under program för bättre miljö,
hälsa och stadsbild och att satsa stort på information och marknadsföring,
• Rotterdam att en modern transportpolitik kräver en stor uppsättning instru-
ment och måste orkestreras och ledas ytterst medvetet för att skapa harmoni
och undvika missljud,
• Bremen att i varje fall överväga system med för kollektivtrafikens abon-
nenter lättåtkomliga lånebilar,
• Münster att erbjuda bekväma, säkra, trygga och vackert utformade bytes-
möjligheter mellan kollektivtrafik och cykel och
• Zürich att kraftfullt utveckla och vårda den spårburna kollektivtrafiken.

Ett minskat bilresande, och därmed minskad trängsel och färre emissioner,
är både enligt EU-rapporten European sustainable cities och enligt erfarenhe-
terna från de städer där vi haft tillgång till data över utvecklingen, väsentligt
för att kunna nå de transportpolitiska målen. I Münster med dess låga andel
kollektivtrafik har bilreseandelen minskat trots att bilinnehavet ökat; i ett första
skede har gång- och cykeltrafiken ökat, i ett andra skede kollektivtrafiken. I
Zürich med dess redan från början mycket höga kollektivandel har både bilre-
seandelen och bilinnehavet minskat under 1990-talet, sannolikt i stor utsträck-
ning genom att regionaltågen tillkommit.

Fler morötter än käppar
Annars är det mest slående intrycket efter vår genomgång av ett mycket digert
material av planer, program och information från de fem valda städerna hur
lika man tänker. I stort sett alla anser det nödvändigt att dämpa biltrafikens
ökning kraftfullt och att erbjuda medborgarna andra alternativ, och alla arbetar
med åtgärder på flera arenor och på olika områden samtidigt.
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Till likheterna mellan alla fem hör att det fria valet  knappast är ifrågasatt;
åtgärder mot bilismen består mera i att göra bilanvändningen dyrare, mindre
bekväm, mera tidsödande, sällan i att förbjuda den. Alternativen görs smakliga-
re: billigare, bekvämare, snabbare, mera estetiskt lockande. Flera morötter än
käppar. Man kan kanske uttrycka det så här:
Den valda trafikpolitiken förstärker medvetet bilismens inneboende förmåga
att förstöra sina egna framgångar, och den motverkar bilismens förmåga att
fördärva för andra.

Ju mer biltrafiken ökar, ju svårare får den att fungera. Driver man ingen tra-
fikpolitik, så förstör bilen också framkomlighet och miljö för den övriga trafi-
ken, lönsamheten för näringslivet, trivseln och hälsan för de boende.

Sett ur ett svenskt storstadsperspektiv är bilden inte direkt oroande. Vi har,
jämfört med flera kontinentala storstäder, måttliga trafikmängder och miljö-
och framkomlighetsproblem, vi har en förhållandevis väl utbyggd och funge-
rande kollektivtrafik, och vi är moderna och kunniga i fråga om teknik och
metodik. Vi har en viss tid på oss, innan problemen växer oss över huvudet,
och vi bör ta vara på fristen för att dra lärdomar utifrån. Och för att grundligt
diskutera igenom frågorna med medborgarna. Som en känd amerikansk senator
har sagt: All politics is local.

Städerna måste ta ett ökat ansvar
EU-rapporten European sustainable cities drar, som inledningsvis nämnts,
slutsatsen att städerna måste ta på sig en större del av den globalt nödvändiga
minskningen av biltrafiken än som motsvarar deras befolkningsandel; det är
lättare att där finna alternativ till en växande biltrafik än på landsbygden, där
bilen är svårare att ersätta. I stadsregionerna är det nödvändigt att lägga större
vikt än hittills vid utvecklingen av trafik och trafikmiljö i förortsområdena;
tidigare har detta ofta försummats och åtgärderna koncentrerats till stadskär-
norna. För att foga samman politik för tillgänglighet, ekonomisk utveckling
och miljö till en strategi för hållbar stadsutveckling måste den politiska  och
medborgerliga kulturen omorienteras så att attityder påverkas genom demo-
kratiska rådslag där allmänheten och de privata och frivilliga sektorerna invol-
veras.
    Vår genomgång av erfarenheterna från de fem studerade städerna styrker
den slutsatsen. Alla känner ett stort ansvar för miljöutvecklingen. Alla söker
begränsa biltrafiken och främja kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik, alla sat-
sar på information och medborgarengagemang.

Man skall naturligtvis vara observant på skillnaderna i storlek och täthet;
Münster och Bremen är mindre än de övriga och har därför svårare att erbjuda
medborgarna en kapacitetsstark kollektivtrafik men relativt lätt att planera för
cykeln och fotgängarna. När så måttligt stora städer växer, ökar bilismen och
tar marknadsandelar från gång- och cykeltrafiken utan att de för den skull
drabbas särskilt mycket av sådana problem med trängsel och miljöförstöring
som är  typiska för större städer.

De stora stadsregionerna lämpar sig, i synnerhet i de tätare delarna, mera för
kollektivtrafik med dess beroende av stort trafikantunderlag och korta avstånd
till stationerna. Där är varken gång-, cykel- eller biltrafik riktigt konkurrens-
kraftiga för arbetsresorna och deras stora volymer. Samtidigt är bilen oumbär-
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lig för näringslivet och för fritidsresandet; där är det kollektivtrafiken som inte
förmår konkurrera.

Nivåerna blir alltmer beroende av varandra
Vårt uppdrag är att anlägga i första hand ett nationellt perspektiv: Vad kan de
nationella svenska trafikmyndigheterna lära sig om trafiken och trafikpolitiken
i de fem studerade städerna som kan appliceras i den statliga politiken på om-
rådet i storstadsregionerna?

Den tydligaste lärdomen från våra studier är att den nationella nivån genom-
gående europeiseras; infrastrukturens huvudelement ses allt mera som delar i
de europeiska nätverken. Samtidigt blir den kommunala nivån i trafikpolitiken
allt mera en fråga om lokal miljö och lokal utveckling.

Den regionala nivån blir allt mer intressant, vare sig det gäller delsta-
ter/kantoner i en förbundsstat eller provinser/amtskommuner i en nationalstat.
Detta är den nivå där stora delar av den strategiska och strukturerande
planeringen av markanvändning och transportnät äger rum. Därför att det är
den nivå där system- och sektorssamordningen har de största chanserna att bli
både översiktlig och konkret.

Huvudpjäsen spelas på den regionala arenan
Det nyss sagda betyder inte med automatik att utrymmet för en självständig
regional politik ökar. Den regionala nivån är det kraftfält där de statliga och
kommunala intressena möts. De har legitima skäl för att engagera sig, var och
en från sina utgångspunkter.

I Danmark är regionplaneringen med dess fyraårsintervall obligatorisk; i
huvudstadsområdet har man efter tio år utan en regionomfattande organisation
återskapat ett regionalt förbund, Hovedstadens Udviklingsråd, för dessa upp-
gifter, men det är nu liksom tidigare regeringen och folketinget som tagit be-
slutet om den regionala organisationen i huvudstadsområdet. Det nya rådet är
dock liksom det gamla Hovedstadsrådet indirekt valt och har alltså en något
tveksam folklig förankring och har inte heller riktigt starka finansiella muskler,
eftersom det får sina resurser efter överenskommelse mellan medlemmarna.
Regionplaneringen har i Köpenhamnsområdet drivits konsekvent under hela
efterkrigsperioden, men planerna måste underställas regeringen för godkän-
nande, vilket har den fördelen att de därmed får rättsverkan gentemot den
kommunala planeringen.

Det danska systemet är liksom det holländska hierarkiskt, och regeringen
och parlamentet håller ett starkt grepp över den regionala utbyggnaden genom
sin finansmakt.

Förbundsstaterna Tyskland och Schweiz har av naturliga skäl inte ett lika
tydligt hierarkiskt planeringssystem, men i realiteten har förbundsnivån även
här en stark ställning i fråga om utvecklingen genom att infrastrukturens ut-
byggnad i huvudsak är federalt finansierad. Dessutom spelar de tyska Länder
en stor roll i fördelningen av penningmedel för kommunala och regionala pen-
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ningmedel för transporter och infrastrukturer. I den s k ‘Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz’ (GVFG) slås finansieringen för de mesta kommunala tra-
fik- och transportinvesteringar inom kollektivtrafiken fast. Investeringar för
järnvägar regleras inom den s k regionaliseringslagen. Därmed har Länderna
ett grepp om kommunala trafikplaner.

I de svenska storstäderna är det annorlunda. Regionplanering i PBL:s me-
ning förekommer egentligen enbart i Stockholmsregionen, och det är en plan-
form utan nämnvärd rättsverkan. Den statliga Kommunikationskommittén  ville
stärka regionplaneorganets ställning och planens auktoritet, men så blev inte
fallet. Motståndet fanns inte bara på nationell och kommunal nivå utan drevs
även politiskt inom regionplaneorganet landstinget. Ett eventuellt regionför-
bund kan kanske förändra synen. Sista chansen för Stockholmsregionen?

Den regionala sektors- och samordningsplanering som på vissa områden
äger rum i Göteborgs- och Malmöregionerna, har inte lett till något kommunalt
intresse att begära av regeringen att inrätta ett regionplaneorgan. Planformens
svaga auktoritet har haft betydelse för några motståndare, medan andra före-
dragit att sköta sina egna affärer utan regional inblandning. Det under många
år dämpade utbyggnadstrycket har naturligtvis sin betydelse; behovet har inte
känts så stort.

De svenska kommunernas unikt starka ställning med den egna beskattnings-
rätten och självstyret och det kommunala planmonopolet har nog också bidra-
git. Kommunernas finansiella styrka är emellertid inte ohotad; i realiteten är
det närmast omöjligt att höja uttaxeringen ytterligare och att finna nya opröva-
de inkomstkällor, kraven på balans och på  redovisning av pensionsskulder mm
har skärpts, och kommunerna blir på nytt allt mera beroende av statsbidrag för
sina ekonomiskt tyngsta uppgifter vård, skola och omsorg. Friheten att driva
samhällsbyggande och transportpolitik efter eget huvud är delvis en illusion.

Trycket ökar nu i de största regionerna och det ställs nya krav på kommu-
nerna att aktivera sig och att se bortom den egna gränsen.    

Även om Sverige ligger en bit ifrån den europeiska utvecklingens kraft-
centra, kan vi inte undgå att påverkas av tendenserna där. Alla tre regionerna
ingår t ex efter vårt EU-inträde mer eller mindre aktivt i gränsregionala samar-
beten. Malmö är av naturliga skäl den ledande bland våra storstäder, när det
gäller att samverka över nationsgränsen.

Och det är tydligt från alla våra kontinentala exempel att de olika nivåerna
blir alltmer beroende av varandra, från den europeiska, över den nationella och
regionala till den kommunala och lokala. Och att det som sker på den regionala
nivån är strategiskt.

Så kan det också bli här, förstärkt av vår samråds- och samarbetstradition,
och det kan vara dags att — till och med sett ur ett rent nationellt perspektiv —
i våra största och mest expansiva regioner införa en obligatorisk rullande regi-
onplanering med rättsverkan av danskt och kontinentalt snitt och att göra den
till en gemensam angelägenhet för stat, region och kommuner.

Att våra nationella myndigheter har ett engagemang i den europeiska ut-
vecklingen av samhälle och transportnät gör det än mer motiverat att de aktivt
medverkar till att våra storstadsregioner får ökad uppmärksamhet och stärkta
roller i de europeiska nätverken. Det kommer inte av sig själv; sådant måste
man driva.
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Nya finansieringssätt
En annan iakttagelse är att man överallt funderar över finansieringsfrågor.
Länge har det varit ett ”naturligt monopol” för samhällsorganen att inte bara
planera utan också finansiera infrastrukturnätens utbyggnad, en förmodad ga-
ranti för att de totalt tillgängliga medlen används på det samhällsekonomiskt
mest effektiva  och rättvisa sättet.

Trosvissheten har minskat successivt, i takt med att det blivit allt svårare att
ur skatter och avgifter få fram erforderliga medel för infrastrukturinvestering-
arna. Ideologier har fått vika för praktiska lösningar, ofta i samarbete mellan
offentligt och privat. Finansmarknadernas globalisering och den enskilda sek-
torns ofta demonstrerade större finansiella kreativitet har givetvis bidragit.

Vi har inte i uppdrag att belysa frågan, och det är inte troligt att de fem val-
da städerna/regionerna är de mest intressanta i detta hänseende, men vi har sett
så tydliga indikationer på ett nytänkande överlag även på detta område att vi
vill rekommendera våra uppdragsgivare att i det fortsatta arbetet uppmärk-
samma finansieringsproblematiken.

No pay-lanes, no toll rings, no nothing
Den mänskliga fantasin är begränsad. Det gäller även våra studieobjekt. Vi har
knappast någonstans i de många dokumenten funnit en riktigt övertygande vi-
sion av utmaningar och möjligheter som det globala elektronik-, internet-, mi-
niatyriserings- och massproduktionssamhället skapar.

Ändå är det så tydligt att den elektroniska handeln på kort tid kommer att
förändra många strömmar av varor och personer och påverka hela rörelse-
mönstret. Och att våra gator och vägar och våra fordon kommer att kunna ut-
nyttjas mycket mera effektivt och ekonomiskt, tryggt och säkert genom de nya
billiga och kraftfulla hjälpmedel som teknikutvecklingen sätter i våra händer.

Ingen vill riktigt sticka ut hakan och bli beskylld för att vara fantast. Det är
riskabelt att ta ledningen. Hellre då fila på, förbättra och försköna sådant som i
grund och botten är allmängods och lite halvhjärtat prövat här och var.

Kan det vara en av orsakerna varför alla tassar så försiktigt kring begreppet
miljöstyrande avgifter? Varför man hellre höjer parkeringskostnaderna och
trixar med signaler och körfältsindelningar än tar radikala grepp?

Först när vi har blivit riktigt tillvanda i det nya samhället, är vi mogna, slu-
tar att ana Kallocain och Brave New World bakom varje elektronisk apparat
vid vägkanten eller i bilen. Hur kom det sig att man i Oslo vågade det som alla
andra hummar om?

Eller finns det en genuin osäkerhet om det är värt priset, en misstanke att
miljön och tillväxten faktiskt står i obotlig motsättning till varandra?

Kanske något att fundera närmare på i våra storstadsregioner, där vi så gär-
na ser oss som framsynta och ledande i IT-världen?

En bild säger mer än tusen ord
I kunskapssamhället stiger anspråksnivån. Ingen accepterar längre en dålig pre-
sentation; det måste alla lära sig, som utarbetar planer och program.
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 I avsnittet om Köpenhamn har vi lite raljerande antytt att EU-experterna
som utarbetat rapporten European sustainable cities  kanske låtit sig förledas
av de flotta danska skrifterna att tro att Köpenhamnsregionen är mera framsynt
och ledande än den egentligen är.

Vi har inte sagt detta för att nedvärdera våra danska kollegor — tvärtom! Vi
anser att det danska sättet att presentera problem och lösningar är föredömligt,
och vi tror att det har mycket stor betydelse hur man säljer sitt budskap.

Ta 1947 års fingerplan som exempel. Ingen som sett bilden glömmer hand-
flatans tyngd över Köpenhamn och de spretande fingrarna över Själland. Den
etsar sig in i minnet och påverkar all fortsatt utbyggnadspolitik. Det blir lättare
att förstå att samhällen och infrastruktur hänger ihop och måste samordnas i
planer och genomförande.

Det finns flera exempel bland alla dem vi sett, på att man gör sig allt större
möda med pedagogiken. Münsters omfångsrika och varierade plan- och infor-
mationsmaterial om cykelplanering och cyklandets villkor tillhör de goda ex-
emplen.

Medborgarna måste vara med
Vår avslutande rekommendation till våra uppdragsgivare är därför att se till att
budskapet framförs på ett slagkraftigt utformat sätt. Det blir mycket lättare att
få publik förståelse och acceptans för planer och program, att sprida kunskaper,
att påverka attityder och livsstil.

Vårt uppdrag är att ta fram ett delunderlag för den statliga beslutsprocessen
kring storstädernas transport- och infrastrukturfrågor. Den är mycket viktig
men har en begränsning. Den är i så hög grad en affär för tjänstemän och fack-
politiker. Den uppfattas lätt som något som sker i slutna rum, ett uttryck för
överhetssamhället. Och då är det viktigt att kommunicera; att tala — och att
lyssna. Man måste ha medborgarna med sig för framgång.
All politics is local.           
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Appendix.  Sammanställningar och kvantitativa jämförel-
ser.

I detta appendix görs ett antal sammanställningar av information:

• Statistiska jämförelser mellan de fem exempelstäderna och de tre svenska
storstäderna

• Potentialen gentemot de svenska transportpolitiska målen av åtgärderna i
de fem exempelstäderna

• En sammanställning per exempelstad av institutionella förhållanden för
transportplanering och vilka av EU:s principer som tillämpas i staden. På
engelska.
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Statistiska jämförelser
För att kunna relatera de svenska storstäderna till exempelstäderna har vi tagit
fram några nyckeltal om storlek, befolknings- och ytmässigt. Därutöver tal som
relaterar till trafiksystemet - biltäthet och färdmedelsfördelning. Även om upp-
gifterna kan tyckas enkla är det en hel del definitionsproblem. För de utländska
städerna har det varit svårt att få data om ”metropolitan area”. Därför har vi
använt data som beskriver kommunen. Rotterdam är i detta fall ett undantag
och utgör hela regionen. Det gör i sin tur att vi även för de svenska städerna
endast redovisar uppgifter per kommun, även om vi är medvetna om att det
egentligen är regionen som är intressant.

Färdmedelsfördelningen kan anges på ett flertal sätt vad gäller vad som skall
fördelas: antal resor eller reslängd, alla resor eller endast arbetsresor, resor to-
talt under dygnet eller under maxtimmen, av resenärer som bor i kommunen
eller av personer som reser i kommunen. Värden som redovisas för de svenska
städerna är tagna från Riks-RVU och avser huvudsakligt färdsätt vid huvudre-
sor samtliga resärenden ett vardagsmedeldygn, genomsnitt för perioden 1994-
98. För exempelstäderna är den exakta definitionen inte alltid given i under-
lagsmaterialet. Vår bedömning är att de är någorlunda jämförbara. Samtliga
värden avser kommunerna utom färdmedelsfördelningen i Rotterdam som av-
ser hela provinsen, vilket betyder att bilandelen är lägre i regionen.

Bremen Köpen
hamn

Münster Rotterdam Zürich Stockholm Göteborg Malmö

Folkmängd 547000 491000 265000 1156000 359000 727000 457000 251000
Yta, kvadratkm 326,6 88 302,8 204 92 188 451 154
Folkmängd i 1000-
tal per kvadratkm
land

1,67 5,58 0,88 5,67 3,91 3,87 1,01 1,63

Bilar per  inv 0,5 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

Andel koll , % 16,8 20 9,5 17 33 31 18 11
Andel bil, % 41,9 35 37,2 54 37 33 48 44
Andel gång och
cykel, %

41,3 45 53,2 29 30 31 29 40

Stockholm har större folkmängd än samtliga exempelstäder (Rotterdams stad
har 599 000 invånare) och Malmö har mindre folkmängd än samtliga. Exem-
pelstäderna har således folkmängder som ligger inom spannet av de svenska
storstäderna. Göteborg har en en något större yta än samtliga exempelstäder,
Stockholm och Malmö som genomsnitt av exempelstäderna. Om man ser till
befolkningstäthet så kan man finna en tvilling till Stockholm i Zürich, till Gö-
teborg i Münster och till Malmö i Bremen.
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Nedan följer ett antal figurer där trafikvariabler relateras till städernas storlek
och befolkningstäthet. Befolkningstätheten har ett samband med biltätheten,
vilket visas i figuren nedan.

Biltäthet i städer med olika befolkningstäthet

Den allmänna tendensen är att biltätheten är lägre i områden med högre be-
folkningstäthet. Värt att notera är också den stora biltätheten i de tyska städer-
na.

I figuren nedan visas hur andelen bilresor tenderar att vara mindre vid högre
befolkningstäthet. Här skiljer sig inte de tyska städerna så mycket från övriga,
vilket betyder man använder bilen i mindre utsträckning.
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Andelen gång- och cykelresor verkar ha ett U-format samband med befolk-
ningstätheten, med en större andel i de glesaste respektive tätaste städerna.
Göteborg avviker från mönstret genom att ha en mycket låg andel gång- och
cykelresor i förhållande till sin befolkningstäthet. Det kan ha sin förklaring i att
Göteborg har den största ytan.
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Andelen kollektiva resor har den motsatta tendensen - den ökar med befolk-
ningstätheten. Men är lägre i de cykelintensiva städerna Köpenhamn och Rot-
terdam. En större andel kollektivtrafik i tätare städer är naturligt eftersom en
högre befolkningstäthet ger bättre förutsättningar att bedriva kollektivtrafik.

Även storleken på staden har betydelse, då en större folkmängd ger bättre för-
utsättningar för kollektiva transporter. Detta illustreras i figuren ovan genom

att kollandelen i de större städerna är större vid samma befolkningstäthet. I
detta fall ingår Rotterdam med stadens folkmängd.

Om man relaterar kollandelen till folkmängden enbart kan man i figuren ovan
se att i förhållande till sin folkmängd har Zürich en mycket stor andel kollek-
tivresor.

$QGHO�NROOHNWLYD�UHVRU��SURFHQW

0

5

10

15

20

25

30

35

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

)RONPlQJG

Zürich

$QGHO�NROOHNWLYD�UHVRU��SURFHQW

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5 6

%HIRONQLQJVWlWKHW�L�WXVHQWDO�LQYnQDUH�SHU�NYDGUDWNP�



49



50

Potentialen gentemot de transportpolitiska målen, de delar som är
aktuella för storstäder
I det ursprungliga uppdraget ingick att försöka kvantifiera de i EU-rapporten
beskrivna handlingslinjernas potential gentemot de transportpolitiska målen i
Sverige. I stället för att se på enskilda handlingslinjer har vi efter förslag från
uppdragsgivaren i stället valt att studera vissa städer, i vilka flera principer har
genomförts, eller planeras genomföras. En schematisk beskrivning följer nedan
av vilka principer som finns eller planeras i respektive stad, medan en fullständig
förteckning finns i appendix 2.

Bremen Köpenhamn Münster Rotterdam Zürich
Integrerade multi-
modala stads-
transportsystem

X X X X

System för att
styra trafikefter-
frågan

X X X X X

Prioritering av
kollektiva trans-
porter

X X X X X

Prioritering av
cyklister och
gångtrafikanter

X X X X X

Försök med sär-
skilda fordon och
bränslen

X X

Påverkan av vanor
och livsstil

X X X X

Det som karaktäriserar städerna är att man använt sig av så gott som samtliga
handlingslinjer. Det är också vad som rekommenderas t ex i en avrapportering
av EU:s COST-projekt ’Gaining breath… and time. Learning scheme for the
assessment and shaping of environment-oriented urban transport policies’
(1998). I den poängteras att trafikproblemen i städerna är flerdimensionella och
man måste ta hänsyn till såväl miljö som finansierings, regionala och sociala
frågor för att utveckla ’sustainable mobility’. Det är viktigt med paket av åtgär-
der vilket gör att man kan skapa vinna-vinna situationer, alla vinner något även
om de förlorar annat. Man föreslår också  att man skall använda sig av erfaren-
heter från andra städer, vilket detta uppdrag gör genom litteraturstudier.

Den viktiga frågeställningen är vad de åtgärder som företagits i exempelstäderna
kan tänkas ha för potential för att nå de svenska transportpolitiska målen för
storstäderna.



51

De nationella transportpolitiska målen är:
• Tillgänglighetsmålet: Minskad trängsel, tillgänglighet för äldre, barn och

handikappade, jämställdhetsaspekter. Inga etappmål formulerade.
• Transportkvalitet för näringslivet: Minskad trängsel. Inga etappmål för

storstäder.
• Säker trafik: Etappmål, även gällande storstäder, är att antal döda och all-

varligt skadade fortlöpande bör minska för alla trafikantkategorier.
• God miljö: Etappmål formulerade avseende utsläpp och buller.
• Positiv regional utveckling: Inga etappmål formulerade.

Minskad trängsel mäts som minskning i biltrafiken, men kan också komplette-
ras med att mäta ökning i kollektivtrafikandel och andel gång- och cykeltrafi-
kanter. En större kollektivtrafikandel indikerar även mindre utsläpp och buller.
Lämpligt mått är således färdmedelsfördelningen. Vi har tidigare sett att färd-
medelsfördelningen skiljer sig åt på grund av olika förutsättningar, vad gäller
befolkningstäthet- och storlek.

Det har under den begränsade tid som funnits tillgänglig (två sommarmånader
1999) varit mycket svårt att finna data som mäter konsekvenser. Svårigheterna
har varit av två slag: det har inte gått att ur dokument urskilja om redovisade
planer verkligen implementerats, och det har varit svårt att få tidsseriedata för
att kunna få några före och efter värden.

Det är endast för tre städer det finns några tidsserier: Köpenhamn, Münster och
Zürich. Men just dessa städer är mycket intressanta eftersom de är ganska olika,
Münster har en mycket låg kollektivtrafikandel och Zürich en mycket hög, Kö-
penhamn är den tätaste staden och Münster den glesaste, men i båda är andelen
gång och cykeltrafik stor.

I Köpenhamn var i början av 80-talet kollektivtrafikandelen hög på grund av
effekter från energikrisen. År 1988 nådde biltrafiken sitt maximum. Därefter har
(för arbetsresor) färdmedelsfördelningen varit ganska konstant under 90-talet.
Det är svårt att ännu kunna mäta de effekter som de miljöinriktade planerna från
1993 och 1997 kan ha haft.

I Münster har kollektivtrafikandelen ökat från 1980-talets nivå 6,6 procent till
9,5 procent år 1994. Andelen bilresor har minskat mellan 1980 och 1994, under
80-talet till förmån för gång och cykel och under 90-talet till kollektivtrafiken.
Andelen bilresor har minskat trots att biltätheten ökat under samma period. Un-
der 90-talet har kollektivtrafiken också tagit marknadsandel från gång och cy-
kel. Satsningarna i Münster har framförallt koncentrerats på att få bra anpass-
ning mellan olika kollektiva transportslag och cykel - smidiga bytespunkter –
samtidigt som man infört restriktioner för biltrafiken vad gäller hastighet och
parkeringsmöjligheter och aktivt verkat för samåkning. Cykeltrafiken har gyn-
nats genom ett nät av cykelvägar täckande hela staden och bra parkeringsmöj-
ligheter vid stationer.
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I Zürich har andelen arbetsresor med kollektiva färdmedel ökat från 40,7 till
47,6 procent mellan 1980 och 1990, och andelen bilresor minskat från 21,5 till
17,9 procent. Andelen bilresor har även här minskat trots att biltätheten ökat.
Under 90-talet har därefter även biltätheten minskat. Under perioden togs Zü-
richs S-Bahn i bruk. Därutöver har man begränsning av biltrafiken och priorite-
ring av kollektivtrafiken på vägnätet.

Erfarenheterna från Münster och Zürich visar att det går att öka kollektivtrafik-
andelen trots att bilinnehavet ökar. Vi har dock inga uppgifter på vad det kostat
att  åstadkomma detta. Det är en uppgift för kommande studie


