
 
 
 
 

Vad gör vi om det blir nej? 
 

Genomgång av alternativen till trängselavgifter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgerligt ja till trängselavgifter 
Augusti 2006 



 
 
 
Innehåll 
 
Inledning..................................................................................................................................... 3 
Bakgrund: Luftkvaliteten i Stockholm måste förbättras ............................................................ 4 
Andra storstäders lösningar........................................................................................................ 4 
Aten: bilen förbjuden varannan dag ........................................................................................... 5 

Systemet ................................................................................................................................. 5 
Resultatet ................................................................................................................................ 5 
Bedömning ............................................................................................................................. 5 

Bologna: Endast bilar med kod är välkomna ............................................................................. 6 
Systemet ................................................................................................................................. 6 
Resultatet ................................................................................................................................ 6 
Bedömning ............................................................................................................................. 6 

Lemgo, Tyskland: Genomfartstrafik förbjuden ......................................................................... 6 
Systemet ................................................................................................................................. 6 
Resultatet ................................................................................................................................ 6 
Bedömning ............................................................................................................................. 7 

London: 150 kronor i inträde ..................................................................................................... 7 
Systemet ................................................................................................................................. 7 
Resultatet ................................................................................................................................ 7 
Bedömning ............................................................................................................................. 8 

Oslo: Bompeng ökar framkomligheten ...................................................................................... 9 
Systemet ................................................................................................................................. 9 
Resultatet ................................................................................................................................ 9 
Bedömning ............................................................................................................................. 9 

Paris: Äldre bilar portas............................................................................................................ 10 
Systemet ............................................................................................................................... 10 
Resultatet .............................................................................................................................. 10 
Bedömning ........................................................................................................................... 10 

Santiago de Chile: Avgift per kilometer och hastighet ............................................................ 11 
Systemet ............................................................................................................................... 11 
Resultatet .............................................................................................................................. 11 
Bedömning ........................................................................................................................... 11 

Singapore: Biltullar sedan 1975 ............................................................................................... 12 
Systemet ............................................................................................................................... 12 
Resultatet .............................................................................................................................. 12 
Bedömning ........................................................................................................................... 12 

Stockholm: Nya ringleder löser inte trafikproblemen.............................................................. 13 
Systemet ............................................................................................................................... 13 
Bedömning ........................................................................................................................... 13 

Källor........................................................................................................................................ 14 
 

 2



Inledning 
När den sista väljaren i Stockholms kommun lämnat vallokalen strax efter åtta på kvällen den 
17 september, har domen fallit: Fortsatta trängselavgifter för att komma till rätta med 
Stockholms trafik- och miljöproblem, eller ett nej från väljarna och behov av att hitta på något 
annat. För att fortsätta som nu håller inte, det bör alla vara överens om. Stockholm stad 
överskrider lagstadgade miljökvalitetsnormer, med onödiga dödsfall och allvarliga sjukdomar 
som följd. Trafiken flyter inte, med förseningskostnader i miljardklassen årligen. Trängseln 
betyder onödiga trafikolyckor, med plåtskador, invaliditet och i värsta fall dödsoffer.  
 
Men långt innan vallokalerna öppnar klockan åtta på morgonen den 17 september, måste 
Stockholms väljare ha fått klart besked: Vad gör vi om det blir nej? Vad är nej-sidans 
alternativ? Vi har gått igenom Stockholms Handelskammares, Motormännens och nejsägar-
partiernas webbplatser och rapporter på jakt efter alternativa sätt att lösa Stockholms 
trafikinfarkt. Resultatet är magert, det enda substantiella som föreslås är utbyggnad av 
kringfartsleder – en lösning som realistiskt sett kan vara genomförd först om bortåt tjugo år. 
Vad ska ske innan dess? Vad gör vi om trafikforskarna har rätt, att nya leder alstrar ny trafik 
och alltså inte är en lösning? Eller om de nya lederna bedöms för dyra eller för miljöstörande? 
Här står nejsägarpartierna fullständigt svarslösa.  
 
Stockholm har de senaste månaderna fått uppleva en helt ny typ av turism, utländska 
trängselavgiftsbeundrare. Oberoende trafikforskare, tjänstemän och politiker har vallfärdat hit 
för att se, lära och kanske ta efter Stockholmsförsöket. En anledning till deras intresse är att 
andra storstäders lösningar för att minska trängseln i trafiken upplevs som osofistikerade, 
orättvisa, drastiska, drakoniska.  
 
Som ett underlag för den fortsatta diskussionen presenterar vi här ett urval av andra 
storstäders åtgärder för att minska bilismens trängsel. Vi ställer samtidigt frågan till de av våra 
borgerliga kollegor inom politiken som ännu säger nej till marknadsekonomiska styrmedel i 
form av trängselavgifter: Vilket av alternativen står ni för? Menar ni att stängda gator eller 
förbjuden infart är mer tilltalande än en trängselavgift på ett par tior? Eller är ert alternativ 
fortsatt och förvärrad trängsel, luftföroreningar långt över gränsvärdena, tiotusentals 
bulledrabbade personer och fler trafikolyckor?  
 
 
Stockholm den 24 augusti 2006 
 
 
 
Per Ankersjö (c), Nina Ekelund (kd), Svante Linusson (sp), Gabriel Romanus (fp) och Anders 
Wijkman (kd), Borgerligt ja till trängselavgifter 
 
 
 
 

 3



Bakgrund: Luftkvaliteten i Stockholm måste förbättras 
Biltrafiken är ett av Stockholms största miljöproblem. Gällande miljökvalitetsnormer för 
inandningsbara partiklar (PM10) överskrids på många gator och vägar, bland annat 
Hornsgatan som har bland de högsta partikelhalterna i Europa. De höga halterna innebär fler 
cancerfall och förtida dödsfall än om normen efterlevts. Även normen för kväveoxid 
överskrids i delar av innerstaden och längs vissa av de stora trafiklederna, vilket betyder fler 
barn med allergiska besvär än om normen följts.  
 
Biltrafiken står därutöver för en tredjedel av de klimatpåverkande koldioxidutsläppen i 
Stockholm stad. Biltrafiken orsakar också stora bullerstörningar i Stockholm. Omkring 
150 000 boende utsätts för vägtrafikbuller som överstiger det rekommenderade gränsvärdet 55 
dB(A) vid bostadsfasad. 
 
Att minska utsläppen från trafiken är därför en av de viktigaste åtgärderna för att få en renare 
luft i gaturummet. Försöket med trängselavgifter var för kort för att ge fullt genomslag i form 
av minskade luftföroreningar, reducerad klimatpåverkan och sänkta bullernivåer, men 
Stockholmsförsökets oberoende analysgrupp slår i sin utvärdering fast att trängselavgifterna 
minskat trafikens partikelhaltbidrag med en ungefär en tjugondel för hela länet och en tiondel 
för innerstaden. Trafikens koldioxidutsläpp minskade med 14 procent.  
 
Målet för trafiken var att antalet fordon under morgonens och eftermiddagens högtrafik-
timmar skulle minska med 10–15 procent och att framkomligheten skulle öka på de hårdast 
belastade vägarna. Trafikflödena har minskat mer än förväntat, en minskning som dessutom 
varit förvånansvärt stabil. Om man ser till dygnets hela avgiftsperiod har minskningen varit 
ungefär 22 procent. Effekterna har dessutom märkts längre ut från avgiftszonen än vad man 
hade beräknat. Framkomligheten har ökat, vilket har haft en positiv inverkan på restiderna, 
med upp till en halvering av den totala restiden i rusningstrafik. 
 
Stockholms luftkvalitet måste snabbt förbättras ytterligare – att uppfylla gällande, bindande 
miljökvalitetsnormer är ett absolut lägsta anständighetskrav. Trängselavgifterna förbättrar 
förutsättningarna att uppnå detta, medan ett nej till fortsatta avgifter innebär ett steg bakåt i 
arbetet för bättre luftkvalitet. Därför är det rimligt att nejsägarnas alternativ till trängsel-
avgifterna medför åtminstone samma förbättringar av luftkvaliteten som införandet av 
avgifter en längre tid skulle medföra.  
 

Andra storstäders lösningar 
Åtskilliga storstäder försöker förbättra biltrafikens framkomlighet med åtgärder som förbättrar 
miljön och/eller finansierar satsningar på utbyggd infrastruktur. Det är i dagsläget oklart om 
dessa åtgärder verkligen fungerar som alternativ till trängselavgifter, eller på sikt endast kan 
fungera som komplement till trängselavgifter – åtskilliga trafikforskare anger att flertalet av 
Europas storstäder kommer att ha någon form av vägavgift inom 15 till 20 år. Men för att 
förenkla debatten och hellre fria än fälla, väljer vi att granska dessa åtgärder som realistiska 
alternativ till trängselavgifterna. Vi presenterar dem därför var och en, med en avslutande 
bedömning och rekommendation från vår sida.  
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Aten: bilen förbjuden varannan dag 

Systemet 
Redan 1982 införde Greklands huvudstad Aten ett system för att begränsa privatbilisters 
tillträde till stadens centrala delar. Syftet med systemet var att förbättra stadsluften, som var 
hårt drabbad av smog och luftföroreningar, med biltrafiken som viktig orsak. Trafiken till och 
från staden började regleras utifrån bilarnas nummerskyltar. Bilar med udda nummer fick bara 
köra in/ut ur staden på veckodagar med udda nummer, medan bilar med jämna nummer bara 
fick tillgång till de centrala delarna på de jämna veckodagarna.  
 
Systemet fungerar idag i huvudsak som när det infördes. Taxibilar omfattades ursprungligen 
av systemet, men är nu undantagna liksom cyklar och bussar. Bötesbeloppet för den som kör 
en ”otillåten” dag har successivt höjts till 312 euros, motsvarande ca 3 000 svenska kronor. 
 
Aten är inte den enda stad med datumvis begränsat tillträde till innerstaden. Också t.ex. 
Filippinernas huvudstad Manilla har ett liknande system. 

Resultatet 
En utvärdering av de första tre åren visar att antalet taxibilar ökade med 50 till 60 procent, 
medan privata bilresor minskade med hälften. Den totala trafiken i Aten sjönk endast med 20 
procent, innebärande att det framför allt skedde en omfördelning från privatbilism till taxi.  
 
När det stod klart att Atens system skulle komma att finnas kvar åtskilliga år, blev beteende-
förändringarna större – särskilt som det sammanföll med en snabb tillväxt i atenarnas 
ekonomi. Åtskilliga familjer köpte en andra bil, så att de förfogar över en bil med jämnt 
registreringsnummer och en med ojämnt nummer och därmed kan köra bil varje dag.  
En stor del av handel har förflyttats till externa köpcentra utanför zonen. En positiv effekt är 
att antalet cyklister har ökat, även om mängden cyklister fortsatt är relativt låg. 
 

Bedömning 
Systemet med tillträde varannan dag baserat på bilens slutsiffra upplevs inte som attraktivt för 
Stockholm. Det har flera tveksamma aspekter som får oss att avvisa det: 
 

• Fördelningseffekterna är orimliga. De med goda inkomster kan ”köpa sig fria” genom 
att köpa en andra bil, medan låginkomsttagares rörlighet halveras då de inte har råd 
med två bilar.  

• De bilberoende drabbas orimligt hårt. Den som behöver bilen varje dag måste 
investera i en andra bil, i kontrast till trängselavgiftens 10-20 kronor per passage.  

• Den som med kort varsel måste ta den egna bilen drabbas av enorma avgifter för en 
enda passage – nästan 3 000 kronor, jämfört med trängselavgifterna på något tiotal 
kronor. Kostnaden för en enstaka nödvändig passage är oproportionerlig mot skadan 
passagen ger i form av trängsel, miljö- och hälsopåverkan samt ökad olycksrisk. 

• De totala miljöeffekterna riskerar att bli negativa då andrabilen hushållen skaffar för 
att köra varje dag vanligen är miljömässigt sämre, t.ex. utan katalytisk avgasrening. 

• Det totala antalet bilar ökar, vilket förvärrar konkurrensen om parkeringsplatserna. 
• Systemet genererar inga intäkter (utöver de begränsade bötesbeloppen), och kan därför 

till skillnad från ett system med trängselavgifter inte användas för att finansiera till 
exempel en storskalig utbyggnad av kollektivtrafiken. 
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Bologna: Endast bilar med kod är välkomna 

Systemet 
För att öka framkomligheten i innerstaden införde Bologna i Italien 1994 trafikbegränsningar 
i de centrala delarna av staden. Endast bilar med tillstånd har tillträde till den inre, så kallade 
ZTL-zonen (Zona a Traffico Limitato). Magnetiska detektorer har placerats ut på gatorna som 
bara släpper igenom bilar utrustade med en speciell kod. Vägavgiften gäller mellan klockan 7 
och 20 på vardagar. 

Resultatet 
Privatbilismen i innerstaden har minskat väsentligt, särskilt eftersom man kombinerat 
åtgärden med satsningar på utvidgad och moderniserad kollektivtrafik.  
 

Bedömning 
Att kraftigt begränsa personbilstrafiken i de inre delarna av staden är framför allt möjligt om 
området är begränsat i sin storlek. I Stockholm skulle det troligen vara möjligt att genomföra i 
till exempel Gamla Stan, men omöjligt i hela innerstaden. Därmed är åtgärden inte ett rimligt 
alternativ till trängselavgifterna för Stockholm stad. 
 
De magnetiska detektorerna är dyra att placera ut, särskilt som de kombineras med utrustning 
som fysiskt ska förhindra otillåtna fordon från att placera. Systemet i sig ger inte heller några 
intäkter för kollektivtrafiken, vilket innebär att det måste kombineras med andra satsningar för 
att det ska finnas faktiska förutsättningar för att ställa bilen till förmån för buss eller spårburen 
trafik.  

 

 

Lemgo, Tyskland: Genomfartstrafik förbjuden 

Systemet 
Den tyska staden Lemgo har en historisk stadskärna av stort kulturhistoriskt värde. För att 
minska biltrafiken i stadskärnan, har gatorna som leder till stadscentrum stängts för 
genomfartstrafik.  
 
Åtgärderna implementerades ursprungligen som ett svar på de boendes klagomål om för 
mycket trafik, framför allt på kvällstid. 
 

Resultatet 
I början ignorerades skyltarna om förbud för genomfartstrafik av många bilister. Staden 
införde då vägstolpar som blockerar vägarna för obehörig trafik. Endast personer med 
tillstånd kan med en nyckel låsa upp och avlägsna stolparna. Det gäller exempel polis, 
brandkår, ambulans och städfordon. Lemgos innerstad är nu i huvudsak bilfri. 
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Bedömning 
Att helt förhindra genomfartstrafik i de inre delarna av staden är framför allt möjligt i mindre 
städer eller i mycket begränsade delar av större städer. I Stockholm skulle det troligen vara 
möjligt att genomföra i Gamla Stan, där liknande åtgärder delvis genomförts, men knappast i 
större områden. Därmed är åtgärden inte ett rimligt alternativ till trängselavgifterna för 
Stockholm stad. 
 
Förbudet mot genomfartstrafik är svårt att kontrollera, vilket också sådana förbud på enstaka 
gator i Stockholm visar. Därav Lemgos beslut att helt stoppa privatbilismen, med särskilt 
utdelade nycklar till behöriga. Med modern teknik undviks nycklarna, men begränsningen blir 
likafullt avsevärd.  
 
 
 

London: 150 kronor i inträde 

Systemet 
I februari 2003 inleddes Londons storskaliga försöket med trängselavgifter, Central London 
Congestion Chart. Det är den största staden i världen som infört trängselavgifter. Syftet är att 
uppmuntra Londonborna att åka kollektivt, med cykel, motorcykel eller promenera för att på 
så sätt reducera utsläpp och luftföroreningen i staden.  
 
Kostnaden för att införa systemet med trängselavgifter var 200 miljoner pund, motsvarande 
drygt tre miljarder kronor, och den årliga kostnaden beräknas vara cirka 115 miljoner pund, 
motsvarande cirka 1,8 miljarder kronor. Projektet beräknas ha betalat sig själv inom tre år.  
 
Avgiften var från början fem pund under veckodagarna, men höjdes i juli 2005 till åtta pund. 
Londons borgmästare Ken Livingstone har flaggat för ännu en höjning, till tio pund. 
Bilisterna kan betala via särskilda automater, i butiker, via Internet och sms. Avgifterna gäller 
vardagar mellan klockan 7 och 18.30. Systemet bygger på ett övervakningssystem som 
automatiskt registrerar nummerskyltar vid någon av de 203 av- och påfarterna. 
 
I juni 2006 infördes ett nytt ”betala-nästa-dag”-system, där bilisterna har fram till midnatt på 
resdagen på sig att betala, alternativt före midnatt följande dag, men då till en avgift på tio 
pund. Missar man att betala inom denna tidsrymd bötfälls man med 50 pund. 
 
År 2007 utvidgas trängselavgiftszonen till att även omfatta de västra delarna av London och 
området blir därmed dubbelt så stort som dagens. 
 

Resultatet 
Londons trängselavgifter har hittills bland annat följande effekter: 

• Trafikminskningen är i genomsnitt 30 procent, under rusningstrafik 20 procent. 
Bilköerna har minskat och framkomligheten ökat. 

• Bussresenärerna under morgonrusningen har ökat med 29 000 personer. 
• Bussarnas punktlighet fortsätter att öka i och runt om avgiftszonen med 60 procents 

minskade trafikstörningar på grund av trafikförseningar. 
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• Drygt 60 procent av 700 tillfrågade företag i och strax utanför avgiftszonen är positiva 
till vägavgifterna så länge det görs fortsatta investeringar i kollektivtrafiken. Endast 12 
procent anser att vägavgifterna påverkar deras verksamhet negativt.  

Kritiken som har framförts handlar bland annat om att kollektivtrafiken inte har kapacitet för 
fler resenärer och att den måste bli mer konkurrenskraftig prismässigt. Andra menar att de 
höga vägavgifterna missgynnar de redan resurssvaga, eftersom avgiften är den samma för alla 
och oavsett fordonsstorlek. Storbritanniens liberala parti föreslår exempelvis att ägarna till så 
kallade stadsjeepar ska betala en dubbelt så hög avgift som andra fordon.  
 

Bedömning 
Londons trängselavgifter och londonbornas positiva inställning till de samma har haft stor 
betydelse för den svenska debatten om trängselavgifter. Vi ser ändå en rad nackdelar med 
systemet jämfört med det svenska: 
 

• Den mycket höga avgiften, som planeras att ytterligare höjas, innebär – till skillnad 
från Stockholms avgift på högst tjugo kronor per infart – en allvarlig barriär för 
låginkomsttagare beroende av bilen att ta sig in till staden. En så hög avgift är endast 
motiverad om trängselavgiften införs i ett mycket senare skede än det Stockholm nu 
befinner sig i, med helt andra behov av att drastiskt minska trafiken. Avgiftsnivåer 
liknande Londons kan därmed bli nödvändiga om trängselavgifterna läggs i malpåse 
nu för att först plockas fram igen om flera år. 

• Att avgiften är lika hela dygnet och tillåter obegränsat antal passager innebär att 
instrumentet är trubbigt för att minska trängseln. 
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Oslo: Bompeng ökar framkomligheten 

Systemet 
Trafiksituationen i Oslo förvärrades under 1980-talet, med allt sämre framkomlighet. En 
framkomlighetsplan antogs, som till stora delar gick ut på att bygga nya vägar. Som ett led i 
att finansiera de planerade väg- och tunnelbyggena infördes vägavgifter år 1990. Avgiften 
planerades att tas bort när vägbyggena var avslutade, eftersom den sågs som enbart finansiell.  
 
Med tiden har avgifterna även börjat användas för att reducera trafiken. Till skillnad från 
Trondheim, där avgiften varierar över dagen, är avgiften i Oslo (och Bergen) densamma hela 
dygnet. Diskussioner förs om vägavgifterna på sikt ska omvandlas till trängselavgifter. 
 
19 tullstationer leder in till de centrala delarna av Oslo och man betalar endast när man åker in 
i staden. Avgiften gäller hela dygnet men undantar kollektivtrafikens bussar, motorcyklar och 
uttryckningsfordon. För lastbilar över 3,5 ton gäller dubbla avgiften. Avgiften betalas 
elektroniskt, manuellt eller i myntinkast. Avgiften är idag 20 norska kronor.  
 
Diskussioner förs om huruvida vägavgifterna ska permanentas när den från början 
tidsbestämda betaltiden går ut år 2007, i syfte att minska trafikträngseln och göra satsningar 
på kollektivtrafiken. 
 

Resultatet 
En samlad bedömning av Oslos ”bompeng” visar att ett antal positiva effekter har uppnåtts: 
  

• Trafiken har reducerats med cirka 10 procent för de tre städer i Norge som infört 
trängselavgifter, vilket varit tillräckligt för att väsentligt förbättra framkomligheten.  

• De årliga intäkterna för Oslo är ungefär en miljard norska kronor (ca 1,2 mdr skr).  
• Initialt var nästan 70 procent negativa till Oslos biltullar. Men, mycket tack vare 

sambandet mellan den så kallade bompengen och de investeringar som möjliggjorts 
har acceptansen ökat. 

 
Vinnova anger att ”Effekten på framkomlighet och miljö har blivit stor i Oslos innerstad. Till 
den helt dominerande delen beror dock detta på att trafiken förts ner i tunnlar eller dirigerats 
till vissa stora och nybyggda trafikleder. Trafiken totalt har inte minskat p.g.a. avgifterna, 
däremot kan man ana att trafikökningen inte blivit så kraftig som om avgifterna inte hade 
införts.” 

Bedömning 
 

• Oslos ”bompeng” visar att det är möjligt att med en begränsad avgift uppnå såväl ett 
minskat trafikflöde till innerstaden, som en finansiering av infrastruktursatsningar.  

• Samtidigt har systemet blivit alltmer populärt, vilket överensstämmer med den 
utveckling vi sett i Sverige.  

• De delvis manuella betalstationerna betyder relativt höga driftskostnader, varför vi 
bedömer att också Oslo kommer att intressera sig för ett mer automatiserat system om 
man beslutar sig för att förlänga systemet efter år 2007. 
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Paris: Äldre bilar portas

Systemet 
År 2005 fick Paris borgmästare igenom ett förslag för en ny framkomlighetsplan som ska göra 
Paris innerstad till en bilfri zon senast år 2012. Vissa delar av staden kommer att stängas av 
för biltrafik, där endast boende i området kommer att beviljas tillträde. Förslaget innebär 
också satsningar på kollektivtrafiken, där nya, separata filer byggs ut för att öka bussarnas 
framkomlighet. Det blir billigare för de boende att parkera, men dyrare för andra att parkera i 
de centrala delarna. Hastighetsbegränsningar till 30 km/h föreslås i vissa distrikt. I förslaget 
ingår också en satsning på bilpooler och miljöbilar, medan bilar äldre än 1993 ska förbjudas 
att köra in i centrum.  
 

Resultatet 
Eftersom systemet håller på att implementeras finns det ännu inga redovisade resultat. 
 

Bedömning 
Det framröstade förslaget har flera svagheter jämfört med trängselavgifter, som Paris 
borgmästare avvisat:  
 

• Nyare fordon, som bidrar väl så mycket till trängseln, avgiftsbeläggs inte alls. 
Förbudet mot bilar äldre än 1993 är fördelningspolitiskt negativt, eftersom det ensidigt 
utestänger de relativt billiga fordon som personer med lägre inkomster har.  

• Nya bilar släpper ofta ut mindre föroreningar än äldre bilar, men bilens ålder påverkar 
inte hur mycket den bidrar till trängseln. Därför är flera av Paris kommande 
förändringar troligen positiva ur miljösynpunkt, men ger inga trängselvinster. 
Förändringarna skapar ett mycket begränsat utrymme för investeringar i bättre 
kollektivtrafik, eftersom de ökade intäkterna från till exempel besöksparkering 
balanseras med billigare boendeparkering. Därmed blir det för bilisten mycket ”piska” 
men väldigt lite ”morot”. 
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Santiago de Chile: Avgift per kilometer och hastighet 

Systemet 
Chiles huvudstad Santiago har enligt FN:s miljöorgan UNEP tidvis haft den sämsta 
luftkvaliteten i världen. Mot den bakgrunden har staden länge haft slutsiffrebaserad 
tillgänglighet för icke-katalysatorrenade fordon (se avsnittet om Aten) och införde efter över 
femton års diskussioner vägavgifter år 2004. Utöver att förbättra luftkvaliteten, är syftet att 
kunna finansiera ny infrastruktur. 
 
Avgifterna betalas enligt ett komplicerat system baserat på hur många kilometer man kör, 
vilken tid på dygnet det är samt hur hög hastigheten på trafiken är, där hastigheter under 50 
km/h har en taxa och trafik mellan 51 och 70 km/h en annan. Avgiftstabellerna kan förändras 
var tredje månad och förändringar kommuniceras via media.  
 
Systemet är automatiserat och bygger på ETC-teknologi (electronic toll collection). 
Transponders delas ut gratis, medan de som sällan kör genom tullarna kan köpa speciella 
dagspass som ger en specifik bil tillträde under en hel dag. Uppförandet av vägtullarna har 
upplåtits till ett antal privata företag, som under en 30-årsperiod driver och finansierar 
verksamheten.  
 
En central databas länkar ihop informationen från de olika företagen som driver vägtullarna, 
så att varje företag kan ta betalt av de bilister som använder just deras avgiftsbelagda vägar, 
oavsett om det är genom dem transpondern har distribuerats och om det är just de som 
ansvarar för kundkontakten i fråga. 

Resultatet 
Otydlighet i hur stor vägavgiften är utpekas som ett av systemets stora problem, även om de 
flesta bilister numera har accepterat prisnivåerna. Cirka 90 procent av alla användare har i 
dagsläget en transponder. Man räknar med att 98 procent av alla bilar i Santiago kommer att 
vara utrustade med en transponder innan år 2007.  
 

Bedömning 
En stad med så grava luftproblem som Santiago behöver långtgående åtgärder för att minska 
trafikens miljöbelastning och trängsel. Systemet upplevs i huvudsak som modernt, relativt 
rättvist och anpassat just för att minska trängsel, men svårt att förstå och kommunicera.  
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Singapore: Biltullar sedan 1975 

Systemet 
År 1975 infördes manuella vägavgifter i de centrala delarna av Singapore. 1998 övergick 
staden till ett elektroniskt system. Bilarna utrustas med speciella Cash card, där avgiften dras 
automatiskt när bilen passerar en vägtull. Korten köps på ett flertal banker, 7-Eleven och 
kiosker. Avgiften är från 50 cent till 3 singapore dollar, motsvarande ca 2,50 – 15 skr, och 
baseras på den aktuella trafiksituationen vid tullen, typ av fordon (även taxi och 
motorcyklister betalar) samt tidpunkt på dagen. Med den varierande prissättningen kan man 
styra framkomligheten med målet att uppnå en snitthastighet på 25-35 km/h i de centrala 
delarna och 45-65 km/h på betalvägarna utanför centrum. Var tredje månad utvärderas 
prisnivåerna och justeras vid behov för att upprätthålla hastigheterna och framkomligheten.  
 
Vägavgift betalas till de centrala delarna mellan klockan 7 och 19. För ringleden och övriga 
avgiftsbelagda vägar i och runt Singapore gäller mellan klockan 7 och 21.30. Besökare får 
köpa ett autopass card. De bilister som inte har ett giltigt smartcard när de kör in i den 
avgiftsbelagda zonen, får en räkning hemskickad på 70 dollar, som ska betalas inom två 
veckor. Denna räkning kan betalas via mobiltelefonen för dem som innehar ett SingTel-
abonnemang.  
 

Resultatet 
 

• De första, manuella vägavgifterna reducerade trafiken med 40 procent i de centrala 
delarna av Singapore. Sedan det nya elektroniska systemet infördes har trängseln i 
innerstaden sjunkit med ytterligare 15 procent. 

• Trafiken har sjunkit med 25 000 bilar under rusningstrafik. 
• Trafiken har spridit ut sig jämnare över dygnet. 
• Den förbättrade framkomligheten har ökat genomsnittshastigheterna med cirka 20 

procent. 
• Inkomsterna har sjunkit med 60 procent jämfört med det tidigare systemet. 
• Antalet bilpooler har ökat, då de gynnas av systemet.  
 

Bedömning 
Som i många andra städer fanns det ett initialt motstånd mot de nya vägavgifterna. Men 
myndigheterna har försökt att lyssna på kritiken och har till exempel efter starka protester 
sänkt bötesbeloppet från 70 till 100 dollar. Systemet är numera accepterat av såväl 
privatbilister som taxiförare.  
 
Modellen med avgifter som varieras över dygnet och dessutom kan justeras kvartalsvis ger 
utmärkta möjligheter att ställa in avgifterna efter det faktiska behovet. Att intäkterna sjunkit 
så markant visar att politiker utmärkt kan sänka avgiften till det som krävs för god 
framkomlighet, utan att snegla på vad som vore optimalt för kommunkassan.  
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Stockholm: Nya ringleder löser inte trafikproblemen  

Systemet 
Motståndarna till trängselavgifter förespråkar ofta nya ringleder och kringfartsleder som 
alternativ till avgifterna. Det gäller främst det så kallade Förbifart Stockholm. 
 

Bedömning 
Förslaget att ersätta trängselavgifterna med utbyggnad av ringleder och kringfartsleder är 
orealistiskt av flera skäl:  
 

• Enligt Vägverket finns det inga väg- eller spårutbyggnadsprojekt som kan lösa 
trafiksituationen inom de närmsta tio åren och Förbifart Stockholm kan öppnas tidigast 
år 2023, alltså efter drygt 15 år. De bindande miljökvalitetsnormerna överskrids nu, 
trängseln är här nu och åtgärderna behövs nu. 

• Vägverkets beräkningar visar att även om den nya vägen skulle kunna öppnas redan 
2015 skulle köproblemen i innerstaden och på Essingeleden vara värre än idag. 
Trafiken över Essingeleden skulle vara 154 000 bilar per dygn mot dagens 140 000 
bilar. 

• Bygglov och finansiering för Förbifart Stockholm förefaller högst osäkert, vilket gör 
det orimligt att basera hela ens framtida transportlösning på detta – oavsett vilken 
miljöbedömning man själv gör av förslaget. 

• Man kan inte bygga bort trängsel. Vägverket anger att ”Ökad kapacitet för att åtgärda 
trängselproblem leder till ökad trafik, och efter en tid till nya trängselproblem, om inte 
avgifter tillämpas.”  

• Den statliga kommittén Stockholmsberedningen anger att inte heller en investering på 
37 miljarder i nya vägar i Stockholms län skulle innebära ett slut på trängseln. SIKA, 
Statens Institut för Kommunikationsanalys, anger att investeringar på 30 miljarder 
kronor inte är tillräckligt för att lösa trängseln i Stockholm – åtgärder som 
trängselavgifter och satsningar på kollektivtrafiken är nödvändiga. 

 
Stockholmstrafiken beräknas öka med en till två procent varje år om inte särskilda åtgärder 
vidtas. Därmed skulle bilköerna öka kraftigt under de kommande 10-15 åren, vilket skulle ge 
långt allvarligare trafikstörningar än vi hittills upplevt. För att undvika detta trafikkaos måste 
biltrafiken minska. En minskad biltrafik är också nödvändig för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxider. Dessa normer är tvingande enligt såväl 
EU-direktiv som miljöbalken.  
 
En trafikminskning kan uppnås med trängselavgifter, genom att bara släppa in bilarna 
varannan dag som i Aten, genom att portförbjuda dem som i Bologna, eller genom att stänga 
ute äldre bilar som i Paris. För Stockholms del kan dessa åtgärder troligen behöva kombineras 
med periodvisa bilförbud på bl.a. Hornsgatan, Sveavägen, S:t Eriksgatan, Norrlandsgatan, 
Regeringsgatan, Linnégatan, Torsgatan, Fleminggatan, Birger Jarlsgatan, Sveavägen, 
Götgatan, Drottningsholmsvägen och Valhallavägen, där miljökvalitetsnormerna idag 
överskrids med delvis mycket stor marginal. Vår bedömning är entydig: Trängselavgifter är 
mycket aptitligare än drastiska restriktioner av biltrafiken. 
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Källor  
Legal and Regulatory Measures for Sustainable Transports in Cities (LEDA), webbplats 
http://www.leda.ils.nrw.de/database/measures/meas0205.htm
http://www.leda.ils.nrw.de/database/measures/meas0288.htm
http://www.leda.ils.nrw.de/database/measures/meas0239.htm
http://www.leda.ils.nrw.de/database/measures/meas0238.htm
 
Transport for London, webbplats  
http://www.cclondon.com/
 
Transport for London, Congestion Charging: Third Annual report, april 2005 (pdf)  
http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/pdfs/ThirdAnnualReportFinal.pdf
 
City Mayors: London’s congestion charge cuts traffic jams by 30 per cent, James Monaghan 
http://www.citymayors.com/report/congestion_charge.html
 
The Economist, Congestion charging: Ken Livingstone's gamble, 030213,   
http://www.economist.com/research/backgrounders/displaystory.cfm?story_id=1578107
 
Motormännens Riksförbund 
www.motormannen.se
 
Stockholms Handelskammare, Rapport 2005:3: Trängselskatten - vägval för Stockholmsregionen  
http://www.chamber.se/_upload/se/Om_oss/Rapporter/trangselskatterapport1.pdf#search=%22bompen
gen%22
 
Vinnova, Dags för trängselavgifter i Stockholmstrafiken! (pdf) 
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr0128.pdf#search=%22tr%C3%A4ngselavgift%20oslo
%22
 
Stockholmsförsökets webbplats 
http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Rapporter/Bakgrund/Samanfattning%20av%20utgångsläget
_Slutlig%20förerapport.pdf
 
Slutrapport: Fakta och resultat från Stockholmsförsöket. Analysgruppens sammanfattning - 
andra versionen augusti 2006 
http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Rapporter/Fakta%20och%20resultat%20stockholmsförsöket
%20aug%2006.pdf
 
Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats 
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2542.asp
 
Varför gör Stockholm ett försök med miljöavgifter i trafiken?, Miljöavgiftskansliet 
http://www.stockholm.se/upload/Fackforvaltningar/Stadsledningskontoret/MiljöavgifterträngselskattD
okument/MAKpdfvarförbroschyr.pdf
 
Naturvårdsverkets webbplats 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/lagar/kvalnorm/kvaldoc/mkn_luft/NOx.
htm
 
Svenska Naturskyddsföreningens kampanjsajt om trängselavgifter 
http://www.snf.se/om/stockholm/trangsel/
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http://www.leda.ils.nrw.de/database/measures/meas0288.htm
http://www.leda.ils.nrw.de/database/measures/meas0239.htm
http://www.leda.ils.nrw.de/database/measures/meas0238.htm
http://www.cclondon.com/
http://www.tfl.gov.uk/tfl/cclondon/pdfs/ThirdAnnualReportFinal.pdf
http://www.citymayors.com/report/congestion_charge.html
http://www.economist.com/research/backgrounders/displaystory.cfm?story_id=1578107
http://www.motormannen.se/
http://www.chamber.se/_upload/se/Om_oss/Rapporter/trangselskatterapport1.pdf#search=%22bompengen%22
http://www.chamber.se/_upload/se/Om_oss/Rapporter/trangselskatterapport1.pdf#search=%22bompengen%22
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr0128.pdf#search=%22tr%C3%A4ngselavgift%20oslo%22
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr0128.pdf#search=%22tr%C3%A4ngselavgift%20oslo%22
http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Rapporter/Bakgrund/Samanfattning%20av%20utg%C3%A5ngsl%C3%A4get_Slutlig%20f%C3%B6rerapport.pdf
http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Rapporter/Bakgrund/Samanfattning%20av%20utg%C3%A5ngsl%C3%A4get_Slutlig%20f%C3%B6rerapport.pdf
http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Rapporter/Fakta%20och%20resultat%20stockholmsf%C3%B6rs%C3%B6ket%20aug%2006.pdf
http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Rapporter/Fakta%20och%20resultat%20stockholmsf%C3%B6rs%C3%B6ket%20aug%2006.pdf
http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Rapporter/Fakta%20och%20resultat%20stockholmsf%C3%B6rs%C3%B6ket%20aug%2006.pdf
http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Rapporter/Fakta%20och%20resultat%20stockholmsf%C3%B6rs%C3%B6ket%20aug%2006.pdf
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2542.asp
http://www.stockholm.se/upload/Fackforvaltningar/Stadsledningskontoret/Milj%C3%B6avgiftertr%C3%A4ngselskattDokument/MAKpdfvarf%C3%B6rbroschyr.pdf
http://www.stockholm.se/upload/Fackforvaltningar/Stadsledningskontoret/Milj%C3%B6avgiftertr%C3%A4ngselskattDokument/MAKpdfvarf%C3%B6rbroschyr.pdf
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/lagar/kvalnorm/kvaldoc/mkn_luft/NOx.htm
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/lagar/kvalnorm/kvaldoc/mkn_luft/NOx.htm
http://www.snf.se/om/stockholm/trangsel/


 
Singapore Land Transport Authority, webbplats 
http://www.lta.gov.sg/motoring_matters/index_motoring_erp.htm
 
Wikipedia, electronic road pricing 
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Road_Pricing#Impact
 
Aftonbladet 050316 http://www.aftonbladet.se/vss/resor/story/0,2789,617792,00.html
 
Gröna Bilisters nyhetsblad juli 2006 
http://www.gronabilister.se/grafik/dynamiskapdf/20060630133401.pdf
 
BBC:s webbplats http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4350679.stm
 
UK Commission for Integrated Transport 
http://www.cfit.gov.uk/map/southamerica-chile-santiago.htm
http://www.cfit.gov.uk/map/europe-norway-oslo.htm
http://www.cfit.gov.uk/map/asia-singapore.htm
 
International seminar on road pricing 
www.piarc.org/exec/link/library/download.htm?site=fr&objectId=899
 
Vägverket: Klimatstrategi för transportsektorn, 2004:102  
http://www.vv.se/filer/publikationer/miljo/2004_102.pdf
 
SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys: Storstaden och dess transporter, 
slutrapport 1999  
http://www.sika-institute.se/Doclib/Import/106/sa_1999_2u8.pdf
 
Långsiktig utvecklingsstrategi för transportsystemet i Stockholm-Mälardalsregionen, 
delbetänkande av Stockholmsberedningen. SOU 2002:11 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna rapport är framtagen av Borgerligt ja till trängselavgifter i samverkan med Mattias Goldmann & Johanna 
Sällström, Westander Publicitet & Påverkan 
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