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Tillbakablick

”Vem tror att Dennispaketet är framtidens 
trafiklösning för en storstad – mer av det som 
redan är dåligt?”

”Orättvist, fel tänkt och /…/ mycket 
gammalmodigt”

Göran Persson 28 februari 1997



Nuläge. Vad handlar det om? 

Transportsektorn står för 1/3 av Sveriges klimatutsläpp

Problem:

• ”Ökande trafik dämpar 
effekter av energieffektivi-
sering och förnybar energi” 

(Trafikverket 2016)



Behovet av en ny inriktning för 
transportpolitiken 

• “science is urging us to drastically reduce our greenhouse gas 
emissions, growing demand and declining production are pushing oil 
prices to unprecedented heights, and congestion is approaching 
intolerable levels in many cities, airports and ports. The scope of 
these challenges is such that a profound transformation in the 
transport system will be required in the coming decades.” 

European Commission 2009, p. 3



Forskningen är enig om behovet av ett nytt 
transportplaneringsparadigm

Sustainable mobility
• Tillgänglighet i fokus 
• Fokus på livsmiljö och sociala dimensioner
• Visionsstyrd planering (inte prognosstyrd) 
• Prioriterar yt- och resurseffektiva 

transportslag
(Banister 2008, Kenworthy 2006 m fl)

”Avoid, shift, improve”
(Analysgruppen för grön omställning och 
konkurrenskraft 2016)
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Inducerad trafik

= den trafik som genereras av ny 
vägkapacitet.

Dvs inte bara omfördelad trafik, 
utan nytillkommande, och som 
beror på ett transportslags relativa
attraktivitet. 

(Smidfelt-Rosqvist och Nordlund 
2011)



Svårigheter att arbeta för hållbar mobilitet i 
Stockholm 

En motsägelsefull situation

• Policydokument, visioner och 
program betonar klimat,  hållbar 
utveckling och vikten av att 
prioritera. 

• Det genomförs också många 
åtgärder i den riktningen – t ex nya 
parkeringsregler, satsning på 
cykelinfrastruktur m m. 

• Samtidigt fortgår en transport-
planering med fokus på storskalig ny 
transportinfrastruktur

Sammantaget: en ”både och”-politik 
som i praktiken upprätthåller ohållbara 
trender

(Isaksson, Antonson, Eriksson 2017)



Det framstår ofta som att det transportsystem 
vi har är det enda möjliga

• ….men det har ju skapats på 
grundval av gårdagens ideer om 
framtiden 

Lundin 2008



Vad behöver göras? 

• Insikt om att konventionell planering inte löser problemen 

• Ta vara på möjligheterna att tänka nytt

• Det finns både idéer, kunskap och pågående innovationsarbete som 
kan bidra till långsiktigt hållbara lösningar


