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1. Sammanfattning 
Den kunskap som idag finns om vad hållbara transporter innebär i en 
stadsplaneringskontext åskådliggörs i denna rapport med utgångspunkt i en 
fallstudie med jämförelse av policy och planering för hållbara transporter i 
storstadsregionerna Vancouver, Hamburg och Stockholm. Dessa tre 
storstadsregioner är internationellt omtalade för sina respektive målsättningar för 
hållbara transporter och en hållbar stads- och regional utveckling. Studien är att 
betrakta som ett nedslag i respektive storstadsregions planeringskontext, och 
belyser hur viktiga aspekter i policy och planering för hållbara transporter hanteras. 
Studien har fokuserat på vad och hur Stockholmsregionen kan lära av de båda 
övriga studerade storstadsregionernas planering för hållbara transporter. 
 
Några slutsatser kan dras på en övergripande nivå. De tre städerna kännetecknas 
alla av ambitiösa övergripande målsättningar om hållbar utveckling och hållbara 
transporter, men skiljer sig åt en del när det gäller faktiska planer och strategier för 
att uppnå målen. Jämförelsen visar att Vancouver är den stad som har kommit 
längst när det gäller att tillämpa en systematisk och resultatinriktad planering för 
hållbara transporter, att Stockholm uppvisar den största diskrepansen mellan 
uppställda mål och faktisk planering, och Hamburg ligger någonstans mitt emellan. 
 
Planeringen i Stockholm rör sig delvis i riktning mot internationellt etablerade 
principer för hållbara transporter. Samtidigt genomsyras den faktiska planeringen 
av satsningar som snarare kommer att understödja ett fortsatt högt bilberoende. Det 
är därmed svårt att se hur fastställda planer ska kunna leda fram till uppställda mål 
om ökad tillgänglighet och hållbar utveckling. I Stockholmsregionens policy och 
planer framträder en kluven inställning till huruvida det alls är möjligt att planera 
för ett hållbart transportsystem med minskat bilberoende. En utbredd privatbilism 
tycks fortfarande utgöra normen för tillgänglighet i planeringen av 
Stockholmsregionen. Det rådande läget kan beskrivas som en form av ”både och”-
planering – retoriken handlar om att främja hållbara transporter, och en hel del görs 
också med denna målsättning i fokus, samtidigt som man inte ruckar på bilen och 
dess framkomlighet. Policy och planering för hållbara transporter i Stockholm 
skulle stärkas om den inriktades på att: 

 Genomföra ett mer systematiskt och konsekvent arbete för minskat 
bilberoende och ökade färdmedelsandelar för hållbara färdsätt genom 
tydlig prioritering av satsningar på kollektiv-, gång- och cykeltrafik, och 
uttalad lägre prioritet för satsningar på biltrafiken och dess 
utrymmesbehov. Detta både på lokal som regional nivå, i regionkärnan 
såväl som i ytterområdena. 

 Avstå från vidare utbyggnad av väginfrastruktur, i likhet med 
Vancouverregionens policy. 

 Prioritera utbyggnad av kollektivtrafiken som strukturerande stomme för 
regional bebyggelseutveckling och lokalisering. 
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 Konsekvent förtäta i kollektivtrafiknära lägen kombinerat med närhet, 
funktionsblandning och gåendevänlig gatumiljö för att minska 
transportefterfrågan, främja hållbara transporter och öka livskvaliteten. 

 Bevara och utveckla av gröna miljöer för att öka livskvalitet och 
attraktivitet i staden. 

 Utveckla nya organisatoriska och finansiella angreppssätt som kan stärka 
finansieringen av kollektivtrafikens utbyggnad och utbud. Målet bör vara 
att säkerställa att kollektivtrafikens finansiering ska ha åtminstone samma 
villkor som de som råder för utbyggnad av biltrafikens infrastruktur. 

 Kvalitetsgranska de transport- och bebyggelseplaner som har överordnad 
styrande karaktär, såsom den regionala utvecklingsplanen och de regionala 
och nationella transportplanerna, med hjälp av internationell expertis.  

 
Detta med utgångspunkt från policy och planering i Vancouver respektive 
Hamburg. 
 
Vancouverregionen har målet att uppnå ökad andel resande med hållbara färdsätt 
och en minskning av trafikarbetet med bil (”the distances driven”) i regionen med 
33 procent (TransLink 2013a, s. 14) samtidigt som befolkningen växer med 43 
procent de kommande 30 åren (TransLink 2013a). Det innebär att den ökade 
transportefterfrågan som befolkningsökningen medför helt ska tas om hand av 
kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Ett sådant mål för Stockholmsregionen skulle 
sätta fokus på satsningar som bäst bidrar till att främja hållbara transporter och ett 
minskat bilberoende. Samtliga strategiska planer för Stockholmsregionens 
utveckling bygger dock på Stockholmsöverenskommelsen. Den innebär att en 
befolkningsökning på cirka 20 procent till år 2030 (Länsstyrelsen i Stockholm 
2014b) möts med planer för ett närapå fördubblat biltrafikarbete (+80 procent) 
(WSP 2007). Det bidrar inte till en hållbar utveckling av regionens transporter.    
 
Den kanske främsta lärdomen för Stockholmsregionens del är vikten av att ha en 
tydlig vision och att formulera konkreta övergripande mål för hållbar utveckling i 
regionen. Kopplingen mellan dessa mål och konkreta planer och projekt behöver 
säkerställas så att planeringen blir mer resultatorienterad. Det skulle till exempel 
innebära att mål för minskad klimat- och miljöpåverkan från transporter blir 
överordnade för transportplanering och lokalisering av bostäder, arbetsplatser och 
service. Tydlig policy med mål för hållbara transporter skulle ge 
Stockholmsregionen bättre förutsättningar att: 

 Planera och utforma ett transportsystem som bidrar till att nå klimatmålen. 
 Minska problem med buller och dålig luftkvalitet orsakade av vägtrafiken.  
 Åstadkomma en god tillgänglighet som minskar invånarnas beroende av 

bilen för att nå service och arbetsmarknad.  
 Bibehålla och öka Stockholmsregionens attraktivitet i termer av livsmiljö 

och livskvalitet. Detta genom ett förändrat synsätt på och värnande av 
naturmiljöer, så att dessa i högre grad ses som en tillgång för stadens 
utveckling. 
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2. Summary 
In this report, state-of-the-art knowledge about what sustainable transport means in 
an urban context is illustrated on the basis of a case study and comparison of the 
major cities Vancouver, Hamburg and Stockholm regarding their policy and 
planning for sustainable transport. These three metropolitan areas are 
internationally renowned for their policies for sustainable urban transport. 
 
The study aims at giving an insight in the region planning context of these urban 
regions, and highlights important aspects of policy and planning for sustainable 
transport and how these are handled in each city. 
 
A few conclusions can be drawn on an overall level. The three cities are all 
characterized of their ambitious objectives of sustainable development and 
sustainable transport. They differ in terms of actual plans and strategies to achieve 
these objectives. Vancouver is the city that gives the impression of being most 
advanced when it comes to applying a systematic and results-oriented planning for 
sustainable transport. Stockholm is characterized by the greatest differences 
between targets and actual planning. Hamburg can be said to be somewhere 
between the other two in these aspects. 
 
The analysis shows that policy and planning for sustainable transport in Stockholm 
would be enhanced by embracing more of the following main constituents from 
policy and planning in Hamburg and Vancouver: 
 

 A clear priority of investment in public transport, walking and cycling, and 
thus a lower priority for investment in motor traffic and its space 
requirements – at local and regional level, and in the regional center, as 
well as on the outskirts – than is the case at present. As a consequence of 
this: refrain from further expansion of the road infrastructure, in line with 
current policy of the Vancouver region. 

 Consequent densification in nodes with good public transport service, 
proximity to service and a street environment that promotes walking and 
bicycling to reduce the demand for transport, promote sustainable transport 
and increase the quality of life. 

 The conservation and development of green environments for better 
quality of life in the city. 

 
Perhaps the main lesson for the Stockholm region is the importance of a clear 
vision and to formulate more specific overall objectives for sustainable 
development in the region. The link between these goals and plans and projects 
need to be clear to ensure that planning becomes more results-oriented towards 
fulfilling these targets, so that headline targets for reduced environmental impact of 
transport etcetera will be ruling for transport and urban planning.  
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3. Inledning 
3.1. Bakgrund 
Vikten av en samhällsplanering som främjar en miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt hållbar utveckling av transportsystemet betonas alltmer i både 
forskning och politik (se till exempel Banister 2008 och nationella propositioner 
och utredningar som Prop. 2008/09:93 2009, SOU 2013:84 2013). I svensk 
transport- och samhällsplanering diskuteras behovet av att med planering främja ett 
långsiktigt hållbart res- och transportbeteende och en transportsnål stadsutveckling 
(SOU 2013:84 2013).  
 
Forskningen visar dock att det hittills har varit svårt att realisera en sådan 
inriktning i svensk transport- och bebyggelseplanering (Hrelja och Nyberg 2012, 
Svensk kollektivtrafik 2013, Thoresson och Isaksson 2013, Pettersson 2014).  De 
åtgärder som vidtas i transport- och samhällsplanering för att bidra både till det 
transportpolitiska målet om en långsiktigt hållbar transportförsörjning och de 
nationella miljökvalitetsmålen är inte tillräckliga för att nå dessa mål enligt 
exempelvis Trafikanalys (Trafikanalys 2014). Infrastruktur för transporter och 
övrig bebyggelse har dessutom en lång livslängd och är strukturerande för resvanor 
och transportmönster för lång tid framöver. Det är ofta stort tidsspann mellan 
framtagande av nya planer och realisering av dem. Sammantaget innebär dessa 
förutsättningar en stor risk för fördröjningar när det gäller integrering av ny 
kunskap om hållbar utveckling i planeringen av städer och deras transportsystem.  
 
Samtidigt får vi genom svensk och internationell forskning alltmer kunskap om 
vilka policyer såväl som konkreta åtgärder och styrmedel som är verkningsfulla för 
att utveckla mer hållbara urbana transportsystem. Stockholm nämns ofta som ett 
internationellt framstående exempel på policy och planering för hållbar utveckling 
och hållbara transporter (se till exempel A. D. Little och UITP 2014). Det finns 
dock flera internationella exempel på storstadsregioner som har en hög profil när 
det gäller planering och utveckling av ett hållbart transportsystem. Två sådana 
storstadsregioner, med liknande befolkningsstorlek som Stockholmsregionen, är 
Hamburg i Tyskland och Vancouver i Kanada.  
 
Mot bakgrund av detta har Naturvårdsverket önskat att sammanställa och 
åskådliggöra kunskap om vad långsiktigt hållbar stadsutveckling med fokus på 
transporter innebär, och att konkretisera vad det skulle innebära om denna kunskap 
tillämpades i en svensk stadsplaneringskontext. Detta genom att jämföra 
Stockholmregionens nuläge med Hamburgs och Vancouvers i fråga om planer och 
mål för utbyggnad av infrastruktur och andra åtgärder som påverkar 
transportarbete, resmönster, tillgänglighet och därigenom miljö och hälsa. En viktig 
frågeställning för föreliggande studie har varit vad det skulle innebära för 
transporternas miljöpåverkan om Stockholm valde att, med samma resurser som 
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finns avsatta i nuvarande planer, planera och genomföra styrmedel och åtgärder 
med samma inriktning som i Hamburg eller i Vancouver.  
 
3.2. Syfte 
Syftet med projektet har varit att syntetisera och åskådliggöra den kunskap som 
finns i internationell forskning om långsiktigt hållbar stadsutveckling med fokus på 
transporter. Vidare har syftet varit att konkretisera vad denna kunskap betyder i en 
svensk stadsplaneringskontext. Detta som underlag för att ”sluta gapet” mellan 
”state of the art” i kunskap och i planering, och visa hur den nya kunskapen kan 
integreras i en utvecklad urban planering. 
 
3.3. Metod 
Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie av policy, planering och praktik 
för hållbar stadsutveckling med fokus på transporter i de tre storstadsregionerna 
Stockholm, Vancouver och Hamburg. Dessa tre städer är, som nämnts ovan, 
internationellt omtalade för sina ambitiösa målsättningar för hållbara transporter 
och hållbar stads- och regional utveckling. Studien är att betrakta som ett nedslag i 
respektive storstadsregions planeringskontext, med belysning av viktiga aspekter i 
policy och planering för hållbara transporter, och hur dessa aspekter hanteras i 
respektive stad. Ambitionen har inte varit att ge en heltäckande beskrivning av 
arbetet för hållbara transporter i de tre städerna. 
 
En viktig målsättning har varit att utifrån underlaget i fallstudien få en bild av 
styrkor och svagheter i Stockholmregionens policy och planering för hållbara 
transporter, och att identifiera viktiga principer och lärdomar som kan bidra till 
Stockholms fortsatta arbete för hållbara transporter.  
 
Fallstudien har genomförts som en dokumentstudie och bygger på befintligt 
material från policy och planering i de tre storstadsområdena samt på relevant 
forskningslitteratur om hållbara transporter.  
 
För att finna relevant forskningslitteratur om policy och planering för hållbara 
transporter i de tre storstadsområdena gjordes inledningsvis en litteraturöversikt 
genom sökning i databasen Scopus.1  Syftet med denna sökning var att finna 
artiklar som är publicerade i vetenskapliga refereegranskade tidskrifter. 
Litteratursökningen omfattade olika kombinationer av följande sökbegrepp: 
”Vancouver”/”Hamburg” och ”transport policy*”,”transport plan*”, ”transport” 
AND "mobility*", "mobility*", “urban plan*”. (För närmare beskrivning av denna 
litteratursökning, se bilaga 1.)   
 

                                                      
1 Världens största bibliografiska databas med tyngdpunkt på vetenskapliga artiklar inom alla ämnen, 

med möjlighet att söka citeringar och göra analyser av sökresultatet.  
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Strategiska plandokument för respektive stad har utgjort en central utgångspunkt 
för fallstudierna.  Dokumentsökning har gjorts via webbplatserna för respektive 
stad: City of Vancouver (www.vancouver.ca), Hamburg (http://www.hamburg.de/) 
och Stockholm (www.stockholm.se), samt region: Metro Vancouver 
(http://www.metrovancouver.org/ ), Hamburg (http://metropolregion.hamburg.de) 
och Stockholms län (www.lansstyrelsen.se/stockholm, www.tmr.sll.se). Här var 
syftet att finna policydokument med inriktning på transporter och hållbar 
utveckling.2  
 
Utöver nämnda källor omfattade litteratursökningen även medverkande forskares 
nätverk. Detta bidrog till att identifiera ytterligare underlag för litteraturstudien i 
form av refereegranskade vetenskapliga artiklar och rapporter. I flera fall återfanns 
ytterligare artiklar med relevans för studien genom citeringar i de artikel- och 
litteraturträffar som genererades i litteratursökningen. Kompletterande kunskap 
inhämtades även genom samtal och korrespondens med tjänstemän och konsulter. 
 
De tre storstadsregionernas policy och planering samt även praktik med fokus på 
hållbara transporter analyserades därefter, mot bakgrund av rådande kunskapsläge 
inom internationell forskning om hållbara transporter i städer. I denna analys 
utgjorde följande frågeställningar fokus: 

 Hur ser nuläget ut i de tre städerna med fokus på transporter, urban 
planering och miljöpåverkan från transporter? 

 Hur ser strategiska planer och mål ut för utvecklingen av de tre städerna, i 
dessa avseenden? 

 I vilken grad är planer och mål i respektive stad i linje med internationellt 
etablerade definitioner av hållbar mobilitet/hållbara transporter?   

Som delmoment i analysen hölls en workshop den 23 mars 2015 där vetenskaplig 
expertis inom urban och regional planering, transporters miljö- och klimatpåverkan 
och teknikutveckling deltog (se förord). Den huvudsakliga frågeställningen under 
denna workshop var hur Stockholms transportsystem skulle utvecklas med utblick 
mot 2030 om en liknande planeringsinriktning tillämpades som i Vancouver 
respektive Hamburg. 
 
3.4. Avgränsning 
Några avgränsningar har gjorts inom projektets ramar. Enligt syftet ska studien ge 
input till en svensk stadsplaneringskontext. Detta har fått en särskild tolkning i 
denna studie i och med att fokus har varit på Stockholmsregionen. I egenskap av 
Sveriges huvudstad har Stockholm specifika förutsättningar, som knappast är 
representativa för svensk stadsplanering i stort. Stockholm är trots det ett intressant 

                                                      
2 I ett parallellt uppdrag åt Trafikverket inom forskningscentrumet K2 med syfte att belysa styrmedel för 

ökad kollektivtrafikandel har en fördjupad fallstudie gjorts av styrningen mot ökad andel resande med 
kollektivtrafik i Vancouver, med fokus på administrativa, informativa och ekonomiska styrmedel 
(Dickinson 2015). Detta parallella arbete har möjliggjort synergieffekter i litteratursökning och -översikt 
som bidragit med underlag också till föreliggande studie. 
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exempel eftersom staden med sin befintliga transport- och bebyggelsestruktur har 
goda förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt arbete för hållbara transporter 
och hållbar stadsutveckling. Stadens och regionens storlek gör att jämförelsen med 
Vancouver och Hamburg är relevant. Även om flera av slutsatserna av föreliggande 
studie får sägas vara specifika för de fall som har studerats, ges ändå en grund för 
mer generella reflektioner om policy och planering för hållbara transporter i andra 
städer.  
 
Fallstudien av de tre storstadsregionernas arbete för hållbara transporter har 
fokuserat på följande aspekter med betydelse för miljöpåverkan: trafikarbete, 
färdmedelsfördelning, klimatpåverkan, markanvändning. Luftkvalitet och 
naturvärden berörs i de fall där underlagsmaterialet möjliggjort detta. Fokus har 
lagts på lokal och regional policy. 
 
Beskrivningen av nuläge och framtida utveckling av de tre städerna och deras 
transportsystem baseras på det underlag som finns i tillgänglig litteratur. Det 
betyder att beskrivningarna av de tre städerna inte är jämförbara i alla avseenden. 
Det finns flera faktorer, både formella som informella, som kan antas ha stor 
betydelse för möjligheten att främja hållbara transporter som inte varit möjliga att 
beskriva och analysera inom ramen för denna studie. Exempel på sådana är 
traditioner och kulturella faktorer i styrning och planering, skattesystem med mera. 
 
En ytterligare avgränsning är att den institutionella strukturen och ramverket för 
planeringen i Stockholm inte beskrivs lika detaljerat som motsvarande för 
Vancouver och Hamburg. Detta då de förstnämnda förutsätts vara mer allmänt 
bekanta för läsaren av rapporten. 
 
3.5. Läsanvisning 
I kapitel 4 beskrivs forskningsläget avseende policy och planering för hållbara 
transporter i städer. I kapitel 5 redovisas fallstudien av policy och planering 
avseende hållbara transporter i Stockholmsregionen, Vancouverregionen (som 
organisatoriskt benämns Metro Vancouver) och Hamburgregionen. I kapitel 6 
jämförs och diskuteras policy och planering i de tre storstadsregionerna med 
utgångspunkt i den internationella forskningen om hållbara transporter i storstäder.  
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4. Hållbar mobilitet i städer – 
en orientering 
Internationell och nationell transportpolitik präglas idag av formuleringar som 
säger att transportsystemet ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och 
minskade utsläpp av klimatpåverkande föroreningar (European Commission 2011, 
SOU 2013:84 2013, UN Habitat 2013). Samtidigt kan noteras att det idag saknas 
en entydig definition av vad ett långsiktigt hållbart transportsystem är och vad det 
innebär för exempelvis urban transport- och bebyggelseplanering. 
 
I vissa övergripande mål- och inriktningsdokument görs dock beskrivningar av vad 
som kan avses med långsiktigt hållbara transporter. Det handlar till exempel om att 
utforma ett transportsystem som medför att ”rese- och transportbehovet kan 
tillgodoses på ett sätt som stimulerar till och skapar goda förutsättningar för 
klimatsmarta, energieffektiva och säkra lösningar” (prop. 2008/08:93 2009, s. 2). 
Vidare betonas att det handlar om att bidra till att uppfylla mål om begränsad 
klimatpåverkan, ett brutet beroende av fossila drivmedel samt att uppfylla övriga 
miljökvalitetsmål och minskad ohälsa (prop. 2008/08:93 2009). Resonemangen 
hålls dock på en övergripande nivå och preciseras inte i några konkreta 
uppföljningsbara mål eller regelverk som skulle kunna utgöra ett stöd till exempel 
för kommuners och regioners konkreta transport- och bebyggelseplanering och 
resulterande åtgärder.  
 
För denna studie behövs en mer precis definition av vad ett hållbart 
transportsystem är. Inom forskningslitteraturen används begreppen sustainable 
transport och sustainable mobility för att beskriva detta. Enligt en tidig definition, 
som är tydligt inspirerad av Brundtlandkommissionen, handlar hållbara transporter 
om "att tillgodose nuvarande transport- och rörlighetsbehov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" (Black 1996, s. 
151). Konkret handlar det om ett transportsystem där bränsleförbrukning, utsläpp, 
säkerhet, trängsel, social och ekonomisk tillgänglighet med mera ligger på nivåer 
som innebär att dagens behov tillgodoses utan att situationen för framtida genera-
tioner äventyras (Richardson 1999).  
 
I en skrift som togs fram i anslutning till en europeisk transportministerkonferens 
2004 vidareutvecklas resonemanget ytterligare. I skriften konstateras att hållbara 
transporter handlar om att utveckla ett transportsystem som: 
 

 Skapar säker och trygg tillgänglighet för individer och organisationer. 
 Är i samklang med både människors hälsa och väl fungerande ekosystem 

samt ger likvärdiga förutsättningar för såväl dagens som morgondagens 
generationer. 

 Är prisvärt och kostnadseffektivt och som inte missgynnar någon enskild 
individ eller grupp. 
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 Är förenligt med en balanserad urban och regional utveckling. 
 Leder till minskade utsläpp, nyttjar resurser på ett hållbart sätt och som ser 

till att minimera negativa konsekvenser för markanvändning med mera 
(European Conference of Ministers of Transport 2004. En liknande 
definition återfinns i Ljungberg och Smidfelt Rosqvist 2009). 

 
För att förverkliga ett hållbart transportsystem ställs stora krav på politik och plane-
ring att ställa om från en transport- och bebyggelseplanering som gynnar ohållbara 
transporter, till exempelmassbilism, till en som underlättar en övergång till mer 
hållbara transportslag, såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik, och dessutom 
möjliggör ett minskat antal resor och kortare reslängder per capita (Nykvist och 
Whitmarsh 2008, Banister 2008). Den brittiske transportforskaren David Banister 
menar att detta förutsätter ett skifte från ett traditionellt transport-
planeringsparadigm där privatbilism har setts som det viktigaste färdsättet, till ett 
paradigm för hållbar mobilitet som utgår från andra förutsättningar, normer och 
riktlinjer för både transport- och bebyggelseplanering (Banister 2008, s. 75).  
 
I genomförandet av hållbar mobilitet betonar Banister exempelvis vikten av att 
skilja mellan tillgänglighet och mobilitet (och prioritera det förstnämnda). Vidare 
pekar han på vikten av att sätta resenärer i fokus (inte fordon), att se trafik som en 
integrerad del av staden och som ett sätt att arbeta för sociala målsättningar (inte 
som ett separerat, tekniskt system) samt att arbeta strategiskt med visioner och 
scenarier istället för att låta prognoser styra transportplaneringen (se tabellen 
nedan). Överlag, menar han, bör prioritet konsekvent ges till hållbara transportslag 
såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik – inte bara för att det är mer rationellt ur ett 
resurshushållningsperspektiv, utan också för att det kan gör det möjligt att frigöra 
andra urbana kvaliteter. Det kan exempelvis handla om att göra gaturum till säkrare 
och mer trivsamma platser med utrymme för en mångfald av både trafikslag och 
aktiviteter (Banister 2008). 
 
Banisters paradigm för hållbar mobilitet sammanfattar sådant som har framhållits i 
andra studier, både internationellt och nationellt. Liknande översikter och 
sammanfattningar har gjorts av bland annat Jeffrey Kenworthy (Kenworthy 2006). 
Dessa betonar: 
 

 Vikten av mer tättbebyggda urbana strukturer (dock förutsatt att 
biodiversitet, ytor för matproduktion samt andra naturvärden garanteras). 

 Nedprioritering av väginfrastruktur för privatbilism till förmån för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. 

 Minskad användning av bil och motorcykel.  
 En mer visionär stadsutvecklingsprocess som bygger på öppen och 

inkluderande debatt och gemensamma beslut utifrån tydliga hållbarhets-
kriterier i stället för den konventionella prognosstyrda 
transportplaneringen.    
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Tabell 1. Konventionell trafikplanering och planering för hållbar mobilitet (tolkning av 
Banister 2008, s. 75)  
Konventionell trafikplanering: planering av 
transporter och byggande av infrastruktur3 

Planering för hållbar mobilitet4 

Fysiska dimensioner 
 

Sociala dimensioner 
 

Mobilitet 
 

Tillgänglighet (”accessibility”) 
 

Fokus på trafik, särskilt på bilar 
 

Fokus på människan – antingen i/på fordon eller 
till fots 

Storskalighet 
 

Småskalighet, lokalt fokus 
 

Gatan som en väg 
 

Gatan som en plats 
 

Motoriserad transport i fokus 
 

Alla färdsätt, ofta som en hierarki med gång- och 
cykeltrafik överst och biltrafik nederst 

 
Förutse, prognosticera, trafik 
 

Visioner för staden vägleder planeringen 
 

Modeller som grund för analyser Scenarier som grund för analyser 
 

Renodlade ekonomiska utvärderingar 
 

Multikriterieanalys för att beakta social och 
miljömässig hållbarhet 

 
Resande som en härledd efterfrågan 
 

Resande som aktivitet och härledd efterfrågan 
 

Efterfrågebaserad 
 

Management-baserad 
 

Öka trafikens hastighet, framkomlighet 
 

Dämpa hastighet 
 

Minimering av restider 
 

Resonabla restider och restidspålitlighet 
 

 
Separering av människor och trafik Integrering av människor och trafik 

 
 
Den förståelse av hållbar mobilitet och hållbara transporter som refererats här utgör 
en central utgångspunkt för analyser av Stockholm, Hamburg och Vancouver i 
kapitel 6 med avseende på:  

1) Policy för hållbara transporter: I vilken grad har respektive stad en policy 
som syftar till en övergång till mer hållbara transporter, i termer av 
teknikskiften, överflyttning till mer hållbara färdsätt, färre resor/transporter 
och/eller kortare reslängder? 

2) Tillgänglighet för resenärer eller framkomlighet för fordon: 
Uppmärksammar respektive stad tillgänglighet framför framkomlighet, 
samt sätts resenärer och sociala dimensioner i stället för fordon och fysiska 
strukturer i centrum? 

3) Genomslag för policy om hållbara transporter i planeringen: Drivs 
planeringen i respektive stad av tydliga mål/visioner om hållbar utveckling 
eller ett mer traditionellt ”predict and provide”-synsätt? 

 

                                                      
3 “The conventional approach – transport planning and engineering” (Banister 2008, s. 75). 
4 ”An alternative approach – sustainable mobility” (Banister 2008, s. 75). 
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5. Tre storstäders policy och 
planering för hållbara transporter 
I föreliggande kapitel redovisas fallstudien av de tre storstadsregionerna 
Stockholm, Vancouver och Hamburg.  
 
5.1. Nulägesbild av Stockholm 
Stockholmsregionen, dess transportsystem (5.1.1) och klimat- och miljöpåverkan 
från detta (5.1.2) beskrivs här kortfattat. En översiktlig historik tecknas av 
transportplaneringen i regionen (5.1.3).  
 
Stockholms län hade vid årsskiftet 2014/2015 nära 2,2 miljoner invånare (SCB 
2015). Länets markyta är 6 526 kvadratkilometer (SCB 2012) och 
befolkningstätheten 2014 var 336,9 invånare per kvadratkilometer (SCB u.å.). 
Länet har 26 kommuner (TMR 2014) av vilka Stockholms stad är den största, med 
drygt 910 000 invånare (SCB 2015). Stockholm utgör även regionens centrala 
huvudkärna. 
 
Stockholms stad hade 2013 en befolkningstäthet på 4 796 invånare per 
kvadratkilometer (SCB 2014). Länets befolkning har ökat med 25 procent de 
senaste 30 åren (Länsstyrelsen 2014b). Inflyttningen till Stockholmsregionen är för 
närvarande stor och bedöms fortsätta vara det de kommande åren. En betydande 
bostadsbrist råder(Stockholms läns landsting 2012).  
 
Andelen bebyggd mark är 15 procent, skogs- och jordbruksmark är cirka 
60 procent och drygt 10 procent är så kallad blåstruktur, med sjöar, våtmarker och 
kust (Länsstyrelsen 2014b). Stockholmsregionen har en bebyggelsestruktur som 
främst är koncentrerad till centrala Stockholm, varifrån det går radiella 
kommunikationsleder och bebyggelse åtskild av tio naturpräglade så kallade gröna 
kilar (Länsstyrelsen 2014b, Regionplane- och trafikkontoret 2009). I Stockholms 
län finns naturområden som är värdefulla både i lokalt, nationellt och europeiskt 
perspektiv. I den regionala utvecklingsplaneringen används begreppet regional 
grönstruktur, vilket är ett sammanhängande system av natur som utgörs av de tio 
gröna kilarna, som sträcker sig från länets landsbygd in mot länets mer tätbebyggda 
delar centrumkärnan. Kilar utgör ett sammanhängande nätverk av parker, natur- 
och vattenområden (TMR 2015, Länsstyrelsen i Stockholm 2014c). 
 
Regionstrukturen för boende och arbetsplatser karaktäriseras av att 
bostadsbebyggelsen är långt mer geografiskt utspridd än arbetsplatserna, vilka i 
hög grad är lokaliserade till regionkärnan (Länsstyrelsen 2014b) med tonvikt på 
den norra delen vilket orsakar arbetspendling från söder till norr (Trafikverket 
2014b). Andelen nybyggnation i ”goda kollektivtrafiklägen” visar i Stockholms 
stad en nedåtgående trend: 99 procent år 2010, 98 procent år 2011 och 91 procent 
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år 2013 (Stockholms stad 2013a och 2015a). ”Goda kollektivtrafiklägen” definieras 
som maximalt gångavstånd till hållplats eller station på 400 meter (för 
flerbostadshus), 900 meter (för villabebyggelse) samt 500–700 meter (för 
arbetsplatser). På regional nivå finns ännu inte denna typ av mått i planeringen. 
Trafikförvaltningen funderar dock på att introducera det som stöd för sin 
måluppföljning (Anna Pontusson 2015).  
 
Bebyggelseutvecklingen har under de senaste decennierna skett genom förtätning 
och omvandling i redan exploaterade områden, samtidigt som en utglesning av 
bebyggelsestrukturen, ”en urban sprawl-artad utveckling” har skett i länets 
ytterområden (Länsstyrelsen 2014b).  
 
5.1.1. Transportsystemet i Stockholmsregionen 
Persontransporter 
Stockholms transportsystem liksom dess bebyggelsestruktur utgår i en radiell 
stjärnformig struktur från centrala Stockholm (Regionplane- och trafikkontoret 
2009a). Regionplane- och trafikkontoret konstaterar att kollektivtrafiken i tvärled 
har låg resandeandel och trafikstandard och att ”kollektivtrafik som förbinder de 
radiella trafiksektorerna på tvären och diagonalt behöver byggas ut för att försörja 
den växande befolkningen i ytterområdet och för att stärka tillgängligheten till de 
yttre regionala stadskärnorna. I dag dominerar bilresorna i tvärled” (Regionplane- 
och trafikkontoret 2008a, s. 88). 
 
Resorna med kollektivtrafik i länet har de senaste 30 åren ökat med 35 procent och 
vägtrafiken med 80 procent (Länsstyrelsen 2014b). En betydande andel av alla 
resor i regionen sker inom Stockholms stad. Cirka 570 000 personer har sin 
arbetsplats där och av dem bor 54 procent inom stadens gränser medan 22 procent 
pendlar in från angränsande kommuner (Stockholms stad 2012). När det gäller 
start- och målpunkt för resorna i länet ett vintervardagsmedeldygn sker 18 procent 
av resorna inom innerstaden, 18 procent till eller från innerstaden, 4 procent mellan 
länshalvorna, 47 procent inom den egna kommunen och 14 procent över 
kommungräns inom den egna länshalvan (SL 2009). Inpendling från andra län till 
Stockholms län var drygt 97 000 förvärvsarbetande5 2012 (Länsstyrelsen i 
Stockholms län 2012c). 
 
En storskalig resvaneundersökning för Stockholms län genomfördes senast 2004.6 
Därefter finns resultat från nationella resvaneundersökningar utförda av 
SIKA/Trafikanalys. Då dessa resultat inte anses tillräckligt detaljerade som 
underlag för trafikanalyser i Stockholms län planerar Trafikförvaltningen att 
genomföra en större resvaneundersökning i regionen (Trafikförvaltningen 
Stockholms läns landsting 2014). I det följande återges därför kunskap om hur 

                                                      
5 97542 personer. Total dagbefolkning (förvärvsarbetande +16 år) i Stockholms län var 1 134 570 

personer (Länsstyrelsen i Stockholms län 2012c). 
6 Inför försöket med trängselskatt. 
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personresandet fördelar sig och har utvecklats på senare år i Stockholms län utifrån 
en sammanställning av flera olika källor.  
 
Mätt i fordonskilometer svarar bilarna för över 95 procent av trafiken i länet 
(Länsstyrelsen 2009, s. 81). Däremot svarar bilarna för mindre än hälften av 
transportarbetet, som uttrycks i personkilometer (WSP 2007).  Beläggningsgraden, 
det vill säga antal personer i personbilar i Stockholms län, beräknas vara i 
genomsnitt 1.2 för arbetsresor (Gullberg 2015).  
 
När det gäller bilinnehav och -användning i Stockholm pekar aktuella siffor i lite 
olika riktning, vilket gör det svårt att dra några entydiga slutsatser om 
privatbilismens ställning hos regionens invånare. Bilinnehavet, det vill säga antal 
bilar per invånare, i länet har ökat med 30 procent sedan 1970-talet, men minskat 
något de allra senaste åren. År 2013 uppgick det till 390 bilar per 1000 invånare. I 
Stockholms stad minskade bilinnehavet från 366 bilar per 1000 invånare år 2000, 
till 360 år 2013 (RUS u.å.). Körd sträcka med bil per invånare i länet minskade från 
594 mil år 2000 till 567 mil år 2013, i Stockholms stad från 566 till 543 mil per 
invånare under samma period (RUS u.å.) I absoluta tal ökar dock bilresandet i länet 
(Stockholms läns landsting 2014). Trafikflödena över innerstadssnittet har planat ut 
och minskat under de senaste decennierna (Stockholms stad 2012). I de centrala 
delarna av regionen har vägtrafiken också planat ut de senaste 5–10 åren 
(Trafikverket 2014b). Trafiken på Essingeleden7 har legat på en konstant nivå 
sedan 2008, cirka 130 000 fordon per medeldygn (årsmedelvärde) (Johansson et al 
2011). Däremot ökar trafiken i ytterstaden (Stockholms stad 2015d). 
 
Cykelandelen av det totala resandet i länet är cirka 5 procent (Trafikverket Region 
Stockholm et al 2014, s. 7(48)). För arbetspendlingsresor som sker inom 
Stockholmsregionen är andelen resor som sker med gång- och cykeltrafik cirka 20 
procent (Trafikanalys 2011). I Stockholms stad visar cykelmätningar på en ökning 
av antalet cyklister med 80 procent under den senaste tioårsperioden (Länsstyrelsen 
i Stockholms län 2012a, s. 10). Andelen gångtrafikresor är i dag cirka 50 procent i 
Stockholms innerstad, och cirka 30 procent i ytterstaden8(Stockholms stad 2012, s. 
42).  
 
Kollektivtrafikens resande ökar i absoluta tal (Stockholms läns landsting 2014). SL 
anger i sin årsberättelse för 2013 att SL-resandet ökade nästan dubbelt så mycket 
som befolkningstillväxten (SL 2013). Det finns dock olika uppfattningar om hur 
kollektivtrafikandelen av personresandet utvecklas i Stockholms län. SL anger att 
kollektivtrafikandelen i Stockholms län har ökat med 10 procent sedan 2010. 
Denna siffra är baserad på Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och 
attitydundersökning9 av kollektivtrafiken (SL 2013). I sin uppföljning av det 

                                                      
7 I höjd med Lilla Essingen. 
8 Ytterstaden = benämning på Stockholms stad utanför innerstaden. 
9 Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometer.  
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regionala trafikförsörjningsprogrammet anger dock Stockholms läns landsting att 
kollektivtrafikandelen av det motoriserade resandet snarare står still, eller visar en 
tendens att minska något: kollektivtrafikandelen för vardagsmedeldygn var 
37 procent av de motoriserade resorna i länet år 2008 och 2011, och 36 procent år 
201210 (Stockholms läns landsting 2014). Det innebär att biltrafikens andel av de 
motoriserade resorna i länet för vardagsmedeldygn är över 60 procent. 
 
En analys av resandeutvecklingen uttryckt i antal kollektivtrafikresor per invånare i 
Stockholm visar att resandet per invånare på länsnivå varit relativt stabilt 2004–
2013.11 Marknadsandelen för kollektivtrafik bedöms ha en liknande utveckling 
eftersom resandet per invånare är stabilt både geografiskt och över tid (Stenerik 
Ringqvist 2015). Denna analys stöder slutsatsen att kollektivtrafikandelen i länet 
som helhet inte ökar utan ligger stilla eller minskar något.  
 
För resandet radiellt in mot centrala Stockholm och i regionkärnan har 
kollektivtrafiken en större marknadsandel, 77 procent över innerstadssnittet i 
rusningstid (Trafikverket 2014b) och det ökade något mellan 2011 och 2012 
(Stockholms läns landsting 2014). I Stockholms stad är kollektivtrafikens andel av 
de motoriserade resorna med start och mål inom staden cirka 70 procent 
(Stockholms stad 2012).  
 
Kollektivtrafiken har svårt att konkurrera med bilen när det gäller restid för sådana 
resor i länet som inte sker i de radiella stråken in mot innerstaden. En arbetsresa 
med bil i Stockholms län är i genomsnitt 15 kilometer lång och tar 25 minuter. En 
arbetsresa med kollektivtrafik i Stockholms län är nästan lika lång i genomsnitt, 16 
kilometer, men tar 40 minuter (Regionplane- och trafikkontoret 2008a). Restiden 
har i befintlig forskning visat sig vara en av de faktorer som har störst betydelse för 
färdmedelsvalet, och då särskilt restidskvoten mellan bil och kollektivtrafik 
(Holmberg 2013).  Restidskvoten12 i Stockholms län beräknades 2012 till 1,34 i 
genomsnitt (Stockholms läns landsting 2014). En resa dörr till dörr till och från 
Stockholms innerstad har i genomsnitt en restidskvot på 1,4 (SL 2009). 
Kollektivtrafikens konkurrenskraft minskar ytterligare i reserelationer på tvären 
mellan ytterområden i Stockholms län. Resor mellan södra och norra delen av länet 
har en restidskvot på 1,5. Resor inom samma länshalva och utanför innerstaden har 
en restidskvot nära 2, och för resor inom kommuner i Stockholms län är 
restidskvoten så hög som 2,4 (SL 2009). 2005–2012 har den totala restidskvoten i 
länet försämrats ur kollektivtrafikens synvinkel (Stockholms läns landsting 2014).  
 
   
                                                      
10 Nedgången är inte statistiskt säkerställd utan ligger inom felmarginalen (Stockholms läns landsting 

2014.) 
11 Analysen baseras på officiell statistik och inrapporterat resande till Svensk Kollektivtrafik och sedan 

cirka 10 år tillbaka till SIKA/Trafikanalys. Källa: Stenerik Ringqvist, RTM Konsult. 
12 Restidskvoten definieras här som den tid en resa med kollektivtrafik tar mellan två punkter, dividerat 
med restiden för motsvarande bilresa i samma relation (Stockholms läns landsting 2014). 
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Godstransporter 
Heltäckande statistik över godsflöden till och från Stockholms län, liksom över hur 
flödena ser ut inom länet, har tidigare saknats, men sådan kunskap är nu under 
uppbyggnad13. En kartläggning av godsflödena i, till och från Stockholms län 
(Idevall 2013a) visar att 70 procent av lastbilstransporterna har start och mål inom 
länet. Godsmängden som transporteras till länet är betydligt större än vad som 
transporteras ut, och värdet av de varor som förbrukas i regionen är större än värdet 
av vad som produceras (Regionplane- och trafikkontoret 2008b). När det gäller 
import av gods till länet dominerar ”Råolja” (i ton) och ”Livsmedel och djurfoder” 
(i kronor), och för exporterat gods dominerar ”Livsmedel och djurfoder” (i ton) och 
maskinell utrustning (i kronor) (Idevall 2013a). Transporter av bergmaterial 
(ballast) och bränslen utgör omkring hälften av de tunga transporterna i länet, mätt 
i vikt (Regionplane- och trafikkontoret 2008b). Stockholms län har stora mängder 
transitgods mätt i vikt. Detta transitgods domineras av varugrupperna ”Järnmalm, 
järn- och stålskrot samt masugnsdamm” (i ton), ”Obearbetat material eller 
halvfabrikat av järn eller metall” (i kr) (Idevall 2013a). 
 
De största godsflödena på väg i länet går på E4, E18, E20, samt på Nynäsvägen. 
Lastbilsterminaler finns i Västberga, Solna och Spånga. I 
Stockholm-Mälarregionen finns ett antal större godsterminaler.14 Årsta är Sveriges 
största kombiterminal. Andra större terminaler finns i Jordbro, Västberga och 
Lunda. En kombiterminal är under etablering i Rosersberg nära Arlanda. Arlanda 
är den flygplats som hanterar störst godsvolymer i Sverige. För godstrafik på 
järnväg finns i länet flera rangerbangårdar, varav Tomteboda pekas ut som 
nationellt viktig (Regionplane- och trafikkontoret 2008b). 
 
Länets godshamnar finns centralt i Stockholm (Värtan, Frihamnen, Loudden) samt 
i Kapellskär, Nynäshamn, Södertälje och Norrtälje. Betydande lastbilsflöden 
genereras till och från Stockholms hamnar Värtahamnen och Kapellskär, vilka 
hanterar stora volymer trailers. Dessa lastbilstransporter har start eller mål antingen 
inom eller utanför länet. I Frihamnen hanteras både containers och trailers. 
Södertälje är en containerhamn och en hamn för import av nya bilar och flytande 
bränslen, som transporteras vidare med lastbil till bensinstationer med mera. I 
Norrtälje hamn lastas och lossas främst skogsprodukter (Idevall 2013b). 
Lastbilstransporter för transit till och från dessa hamnar sker på anslutande 
europavägar, E4, E18, E20, vilket bidrar till trafikbelastningen i den centrala 
regionkärnan. Hälften av allt rullande gods som passerar hamnarna i Stockholm, 
Kapellskär och Nynäshamn ska enligt Idevall (2013a) till 
Stockholm-Mälardalsregionen. Hälften av detta gods ska alltså inte till Stockholm-

                                                      
13 Godsflödeskartläggningen av östra Mellansverige inklusive Stockholms län har påbörjats med en 

metod som ska vara transparent och möjlig att återupprepa för framtida jämförelser (Idevall, 2013a).  
14 Terminaler är noder i logistiksystemet där omlastning, samlastning, samordning och lagring sker.  
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Mälarregionen. Utifrån Idevall (2013a) kan dessa renodlade transittransporter grovt 
räknat beräknas motsvara ett drygt hundratal tunga lastbilar per medeldygn.15 
 
5.1.2. Klimat- och miljöpåverkan från transporter 
Transportsektorn svarar enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (2014b) för det 
största bidraget till länets miljöproblem, med ”stor andel av koldioxid- och 
kväveutsläppen samt en betydande andel av kolväten, partiklar och svaveloxid som 
påverkar hälsa och miljö”. Dessutom är den starkt bidragande till övergödning, 
buller och intrång i natur- och kulturmiljön. Transportsektorn står i dag för cirka 
60 procent av de klimatpåverkande utsläppen i länet från sektorer som inte ingår i 
EU:s handel med utsläppsrätter. Utsläppen ökade med 11 procent 1990–2008. 
Avgaser från personbilar stod år 2008 för knappt 65 procent av transportsektorns 
klimatpåverkande utsläpp i länet. Dessa utsläpp har också stått relativt stilla under 
de senaste 20 åren. Utsläpp från bussar och tunga fordon har ökat med 44 procent 
och från lätta lastbilar med 84 procent (Länsstyrelsen i Stockholms län 2013).  
 
Vägtrafik är tillsammans med sjöfart, energiproduktion och arbetsmaskiner en 
betydande utsläppskälla för kväveoxider och partiklar. Överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Stockholms 
län sker längs ett flertal trafikerade gator och vägar, som berör en stor del av 
regionkärnan och därmed ett stort antal invånare. De höga PM10-halterna härrör till 
största delen från dubbdäckens slitage på vägbanorna (Länsstyrelsen i Stockholms 
län 2012b). Dessa halter varierar kraftigt år från år beroende på meteorologiska 
förhållanden (Stockholms stad 2015c). De främsta orsakerna till att normen för 
kvävedioxid fortfarande överskrids tros bland annat vara att mängden dieselfordon 
ökat på senare år och att trafiken totalt sett har ökat (Länsstyrelsen i Stockholms 
län 2012b). I Stockholms stad har antalet dygn över normvärdet för kvävedioxid 
(NO2) i luft16 vid mätstationerna ökat under senare år: från 32 dygn år 2011 till 51 
dygn år 2014. Normen bedöms inte heller klaras år 2015 (Stockholms stad 2015b).  
 
Som nämnts ovan finns det i Stockholms län gott om värdefulla naturområden. I 
den regionala utvecklingsplaneringen används begreppet ”regional grönstruktur”, 
som utgörs av tio så kallade sammanhängande gröna kilar av parker, natur- och 
vattenområden som från länets landsbygd sträcker sig in mot länets mer 
tätbebyggda delar (TMR 2015, Länsstyrelsen i Stockholm 2014c). Länets 
naturvärden påverkas negativt genom intrång av utbyggd transportinfrastruktur. 
Tvärförbindelser som Norrortsleden, Södertörnsleden och Förbifart Stockholm 
                                                      
15 En TEU väger ca 2 ton och en större container väger 4 ton. Källa: Victor Sowa, VTI. Ett svenskt 

typfordon kan ta max 40 ton gods och ett europeiskt typfordon 24 ton. Källa: Vierth et al (2008). 
Utgående ifrån 24 ton/fordon och att fordonen är maximalt lastade så levererar Nynäshamn 60 000 
lastenheter/120 000 ton, 120 000/24 = 5 000 fordonsrörelser/år; Kapellskär 250 000 ton, 250 000 
ton/24 = 10 417 fordonsrörelser/år; Stockholm (Värtan, Frihamnen, Loudden) 450 000 ton, 450 000/24 
= 18 750 fordonsrörelser/år; Södertälje container: 500 000 ton/år, 500000/24 = 20 833 
fordonsrörelser/år. Totalt 55 000 fordonsrörelser/år. 

16 Det vill säga där dygnsmedelvärdet överskrider 60 μg/m. För att miljökvalitetsnormen ska klaras får 
medelvärdet inte överskridas mer än 7 dygn per år (Stockholms stad 2015b). 
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innebär bland annat negativ påverkan genom intrång fysiskt och bullermässigt i 
flera av de gröna kilarna (Huledal 2000). Stockholms länsstyrelse skriver i en 
uppföljning av det regionala miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” att det i länet 
ofta finns en konflikt mellan värdefull natur och ökad efterfrågan på mark för ny 
bebyggelse och trafikinfrastruktur: ”Grönstrukturfrågorna finns ofta med i 
miljökonsekvensbeskrivningar och andra tidiga beslutsunderlag, men än så länge 
ger de dock alltför otillräckliga avtryck i den realiserade bebyggelsen” 
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2015).  
 
Stockholms stads miljöbarometer visar att 13 procent av stockholmarna besväras 
”mycket eller väldigt mycket” av buller från vägtrafiken. Värst störningar upplevs i 
flera delar av innerstaden samt i Bromma. Av flygbuller besväras 7 procent 
”mycket eller väldigt mycket”, framförallt i Västerort och på Kungsholmen, medan 
3 procent störs ”mycket eller väldigt mycket” av spårtrafik (Stockholms stad 
2014a). 
 
5.1.3. Planeringshistorik 
Resandet i Stockholm har under decennier kännetecknats av en hög andel 
kollektivtrafik, särskilt i rusningstid. Detta beror i stor utsträckning på en 
omfattande utbyggnad kapacitetsstark kollektivtrafik efter andra världskriget. 
Konkret handlar det om ett utbrett tunnelbane- och pendeltågsnät som utvecklats i 
nära samspel med övrig bebyggelsestruktur. Trafikplaneringen har dock samtidigt 
haft en påtaglig fokusering på biltrafik och en avsevärd del av 
Stockholmsregionens planeringsverksamhet har handlat om att svara upp mot en 
växande bilism (Åhrén et al 2007, Lundin 2008, Holmstedt 2012, Hagman et al. 
2007). I praktiken har detta bland annat inneburit att cykeltrafiken allt mer satts på 
undantag i efterkrigstidens trafikplanering (Emanuel 2012).  
 
Möjligheten att ta fram regionala utvecklingsplaner infördes i 1947 års 
byggnadslag och flera har sedan dess tagits fram för Stockholms län.17 En 
regionplan syftar till att samordna flera kommuners planläggningar och ge ”ledning 
för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser” men den är 
inte juridiskt bindande för kommunerna eller andra aktörer (Länsstyrelsen i 
Stockholms län u.å., Borglund 2011). Den första regionplanen, Regionplan 1958, 
antogs av regionplaneförbundet 1958 och fastställdes sedan av regeringen (TMR 
2014). I denna var inriktningen för transportsystemet att bygga ut kollektivtrafiken 
till innerstaden, med ”fri bilism” i ytterområdena. Regionplan 1958 följdes av Skiss 
66 och Regionplan 1973 som innehöll planer för tunnelbana till ytterområdena.18 
De innehöll också en ny järnvägssträcka på tvären över Järvafältet som kopplade 
ihop Västerås- och Uppsalabanan, som dock inte förverkligades. Järnvägen i länet 
har istället utvecklats genom dubbelspår på befintliga sträckningar, en process som 

                                                      
17 Regionplan 1958, Regionplan 1973, Regionplan 1978, Regionplan 1991, RUFS 2001 samt RUFS 
2010. En föregångare togs fram 1936 (källa: Anders Gullberg). 
18 Varav linjen till Hjulsta har byggts (TMR 2014) 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6732 
Hållbar transportplanering? 

 
 

 24 

fortfarande pågår. I Skiss 66 och Regionplan 1973 dyker flera väginvesteringar upp 
som präglat planeringen av Stockholms transportsystem alltsedan dess: Norra 
länken, Södra länken, Norrortsleden, Österleden och Kungshattsleden, senare 
benämnd Västerleden och numera Förbifart Stockholm (TMR 2014).  
 
Trots att bara en mindre del av den planerade trafikapparaten var byggd i slutet av 
1960-talet blev reaktionerna kraftiga mot ytterligare rivningar och framdragande av 
stora trafikleder in i den täta stenstaden, ett mönster som upprepades i flertalet 
större städer i den rika delen av världen. På många håll var protesterna 
framgångsrika, så också i Stockholm, där striden om almarna i Kungsträdgården 
1971 blev en vändpunkt. Samtliga politiska partier anslöt sig under 1970-talet till 
en mer bilrestriktiv politik. Enhälliga beslut fattades om att biltrafiken skulle 
minska med 20 procent i Stockholms innerstad, samtidigt som ett flertal stora 
vägprojekt skrinlades. Förslag framfördes om att sammanföra ansvar och 
investeringar för regionens vägväsende och kollektivtrafik (Gullberg och Isaksson 
2008, Holmstedt 2012). 
 
I slutet av 1970-talet aktualiserades frågan om trängselavgifter i Stockholm, efter 
inspiration från Singapore. Under hela tiden fram till 2002 pågick diskussioner och 
utredningar om att införa trängselavgifter i Stockholm. De två dominerande 
partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, var båda splittrade i frågan. Hotet 
om att ett särskilt bilistparti skulle bildas inför valet 1991 dämpade båda partiernas 
intresse av att införa trängselavgifter (Gullberg och Isaksson 2008, s. 29). 
 
Mot slutet av 1980-talet ersattes den svaga ekonomiska och befolkningsmässiga 
utvecklingen som präglat stora delar av 1970- och 1980-talen av expansion och 
tillväxtdrömmar. I takt med att befolkningssiffrorna åter började stiga och trafiken 
tätna på stadens och länets vägar återkom nu flera av de stora vägprojekt som 
strukits ur det tidiga 1970-talets planering. Dennispaketet var namnet på 1990-
talets förhandlingsöverenskommelse som innehöll satsningar på kollektivtrafik och 
vägar, där de största vägprojekten skulle finansieras av vägavgifter.  
 
Regionplan 1991 togs fram parallellt med förhandlingarna om det så kallade 
Dennispaketet. Innehållet i Dennispaketet arbetades in i regionplanen och 
inkluderade Västerleden, Österleden, Klarastrandsleden, Norra länken, Södra 
länken, Södertörnsleden och Norrortsleden. Kollektivtrafikinvesteringarna i 
Dennispaketet handlade, utöver byggande av Tvärbanan och 
Tredje spåret/Citybanan, mest om att ”rusta upp och förnya tunnelbanan snarare än 
att bygga ny kollektivtrafik” (TMR 2014, s. 37). Dennispaketet blev mycket 
omdiskuterat och kritiserades av både demokratiska, ekonomiska och miljömässiga 
skäl (Isaksson 2001). År 1997 övergavs överenskommelsen, men i praktiken har en 
stor andel av de projekt som ingick i den fullföljts. I en utvärdering av vad som 
faktiskt genomförts av tidigare regionplaner konstaterar TMR att Regionplan 1991, 
där en stor andel av Dennisprojekten alltså ingick, är den regionplan som bedöms 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6732 
Hållbar transportplanering? 

 
 

 25 

som ”mest framgångsrik” i termer av vilka investeringar i transportinfrastrukturen i 
länet som faktiskt har genomförts (TMR 2014).  
 
Vid valet 2002 lyckades Miljöpartiet erövra vågmästarrollen i samtliga tre politiska 
nivåer (i riksdagen på nationell nivå, i landstinget på regional nivå och i Stockholm 
stad på lokal nivå). De förde in frågan om trängselavgifter i Stockholm i 
förhandlingarna om regeringsmakten. Så småningom deklarerade statsminister 
Göran Persson att ett försök med trängselavgifter skulle införas i Stockholms stad. 
Så småningom fattades även beslutet att försöket i efterhand skulle bli föremål för 
en lokal folkomröstning. Trots ett enormt initialt motstånd mot försöket kom det att 
genomföras, efter flera förseningar, och ledde så småningom även fram till ett ja i 
den folkomröstningen i Stockholms stad.  
 
Den borgerliga alliansregeringen som tillträdde efter valet 2006 bestod av partier 
som motsatt sig försöket med trängselskatt. Med hänvisning till 
folkomröstningsresultatet valde de ändå att permanenta skatten, dock med den 
väsentliga skillnaden att nu låta intäkterna gå till vägprojekt och inte till 
kollektivtrafik som var en av förutsättningarna vid omröstningen (Gullberg och 
Isaksson 2008). Regeringen tillsatte en förhandlingsman med uppdraget att 
åstadkomma en samlad trafiklösning för Stockholmsregionen. Målet för 
förhandlingen beskrivs av TMR som ”en bättre miljö och tillväxt i landet och i 
Stockholmsregionen” (TMR 2014). Förhandlingen resulterade i 
Stockholmsöverenskommelsen, som presenterades i december 2007 
(Stockholmsförhandlingen 2007). Stockholmsöverenskommelsen19 utgör i likhet 
med Dennispaketet en statlig förhandlingsöverenskommelse om vilka förslag på 
transportinfrastruktur från regionplan 1991 som ska genomföras, och hur de ska 
finansieras (TMR 2014). Sedan 2007 har trängselskatten fått karaktär av 
finansieringskälla för ny transportinfrastruktur, där intäkterna har öronmärkts för 
olika tvärförbindelser i vägnätet (Stockholmsförhandlingen 2007), snarare än 
styrmedel för att minska trafikens miljöpåverkan. I en ny överenskommelse har på 
senare tid beslutats om utvidgad trängselskatt för att även medfinansiera utbyggnad 
av tunnelbanan (2013 års Stockholmsförhandling).20  
 
Sammanfattningsvis har transportsystemets utveckling i Stockholmsregionen sedan 
1950-talet skett genom att kapacitet för kollektivtrafiken byggts ut, främst i den 
befintliga radiella stjärnstrukturen. Även i nu gällande planer (mer om dessa nedan) 
finns det få inslag av utbyggd kapacitetsstark kollektivtrafik i tvärförbindelser i 
länet. Några finns dock, till exempel mellan flera utpekade regionala kärnor, men 
till stor del planeras de att utgöras av utbyggd kapacitet för biltrafik (Norrortsleden, 
Förbifart Stockholm, Södertörnsleden etcetera). Den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholms län har i praktiken visat sig ha avsevärt inflytande över både den 
fysiska planeringen och de åtgärder som genomförs i transportsystemet. Till 
                                                      
19 Även benämnd ”Cederschiöldpaketet”, ”Stockholmsförhandlingen” (Stockholmsförhandlingen 2007). 
20 http://stockholmsforhandlingen.se/ 
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exempel anger Vägverket som ett huvudsakligt motiv för sitt ställningstagande att 
förorda Förbifart Stockholm att vägen ingår i regionplanen från 2001 (Vägverket 
2006).  
 
5.2. Stockholm – nuvarande mål och 

planer 
Centrala policydokument i den strategiska planeringen på lokal och regional nivå 
av bebyggelsestruktur och transportsystem i Stockholmsregionen refereras här, 
med tonvikt på mål och inriktning i dessa dokument vad gäller att främja hållbara 
transporter. I 5.2.8 återges prognoser för utvecklingen till 2030 avseende 
befolkning och transporter. 
 
5.2.1. Regionplan och regionalt trafikförsörjningsprogram 
Stockholms läns landstings övergripande vision är att Stockholmsregionen ska vara 
den mest attraktiva storstadsregionen i Europa (Trafiknämnden i Stockholms läns 
landsting 2012).  
 
Nu gällande regionplan, RUFS 2010, formulerar utifrån denna vision mål som ”En 
region med god livsmiljö” och ”En resurseffektiv region”. Följande icke-
kvantifierade planeringsmål som rör transporters miljöpåverkan anges: ”Regionen 
påverkar klimatet väsentligt mindre”; ”Transporternas risker och negativa effekter 
på miljön har minskat”; ”Bebyggelsemiljöer och transportsystem är 
energieffektiva” (Stockholms läns landsting u.å.). Fem åtaganden formuleras inom 
området klimat, energi och transporter (Länsstyrelsen i Stockholms län 2013): 

 Sätt sektorsvisa mål för regionens utsläppsminskning av växthusgaser. 
 Anpassa regionen till klimatförändringarna. 
 Stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter. 
 Begränsa transporternas negativa påverkan. 
 Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till förnybara energikällor.  

 
RUFS 2010 har som en bärande tanke att Stockholmsregionen ska utveckla en tät 
och flerkärnig bebyggelsestruktur med åtta yttre regionala stadskärnor utanför 
centrala Stockholm: Sigtuna-Märsta-Arlanda, Barkarby-Jakobsberg, Kista-
Sollentuna-Häggvik, Flemingsberg, Södertälje, Täby centrum-Arninge, Kungens 
kurva-Skärholmen samt Haninge centrum. Dessa yttre regionala stadskärnor ska 
bidra till att motverka utspridning av bebyggelse och verksamheter. De regionala 
stadskärnorna ska kunna erbjuda ett mer specialiserat utbud av samhällsservice än 
en stadsdel eller ett kommuncentrum (Regionplane- och trafikkontoret 2009a, 
Stockholms läns landsting 2014, Trafiknämnden i Stockholms läns landsting, 
2012). Regionkärnorna är lokaliserade till knutpunkter i trafiksystemet längs 
kapacitetsstarka kollektivtrafikstråk.  
 
Flera av regionkärnorna är planerade att bindas samman av nya kapacitetsstarka 
motorvägar som Förbifart Stockholm och Södertörnsleden, där kollektivtrafiken 
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kommer att utföras med buss (Länsstyrelsen i Stockholms län 2014a, 
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting 2012). Regionplane- och trafikkontoret 
anser i RUFS 2010 att det räcker med utökad busstrafik över Saltsjö-Mälarsnittet, 
där resandet förutspås öka kraftigt. ”Idag är resandet på tvären ofta alltför litet för 
att motivera spårtrafik, men möjligheterna att utveckla stombusslinjenätet är goda” 
är den motivering som ges, samtidigt som man påpekar att tvärresandet ”växer 
snabbt” (Regionplane- och trafikkontoret 2008a, s. 88). 
 
TMR beskriver att ”de viktigaste vägåtgärderna” i den gällande regionplanen 
RUFS 2010 är en yttre tvärled som knyter samman de norra och södra 
regiondelarna, liksom ”en komplett ringled runt innerstaden samt större kapacitet 
på infarterna”. Planens satsningar på transportsystemet innehåller ungefär samma 
motorvägar som föregående regionplaner.21 För kollektivtrafiken ingår flera 
kapacitetsökande satsningar.22 TMR konstaterar att utfallet i genomförda 
investeringar är ”överraskande samstämmigt med RUFS 2001:s intentioner vad 
gäller vägtrafik” (TMR 2014, s. 37) men ”betydligt svagare” för kollektivtrafiken 
(TMR 2014, s. 44). 
 
I det första regionala trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafik, som antogs 
2012, finns följande mål för kollektivtrafikens utveckling i Stockholms län till 
2030 (Trafiknämnden i Stockholms läns landsting 2012, Stockholms läns landsting 
2014): 

 Ökad marknadsandel – målet är att kollektivtrafikandelen23 av resorna med 
motorfordon ska öka med 2,5 procentenheter till 2020 och 
5 procentenheter till 2030 på länsnivå, jämfört med dagens nivå.  

 Målet för den totala restidskvoten för hela länet i morgonens rusningstid är 
1,30 år 2020 och 1,25 år 2030 (aktuell restidskvot beräknades till 1,34 år 
2011 och beräknas fortfarande gälla)24.  

 Mål för regional tillgänglighet är att restidskvoten mellan de regionala 
stadskärnorna ska vara högst 1,8 år 2020 och högst 1,5 år 2030 (jämfört 
med 2,2 år 2012). 

 För miljö innehåller programmet mål om minskat buller, minskade utsläpp 
av luftföroreningar och minskad energianvändning i kollektivtrafiken. 

 

                                                      
21 Norra länken, Södra länken, Södertörnsleden, Norrortsleden, Förbifart Stockholm (TMR 2014) 
22 En pendeltågstunnel under innerstaden, pendeltågsgren till Arninge, tunnelbana till Nacka Forum, en 

Tvärbanering runt innerstaden, samt fler spår söder om Stockholm C på Nynäsbanan, 
Svealandsbanan och Mälarbanan (TMR 2014). 

23 Vardagsmedeldygn. Källa: Eva-Lis Brinkensten-Thors, Trafikförvaltningen. 
24 Restidskvoten baseras på resandet under morgonens högtrafikperiod kl. 6–9, och avser upplevd 

restid. Med upplevd restid avses den tid resenären upplever att resan tar, även om den faktiska tiden 
är något annat. Olika delkomponenter i en resa upplevs olika långa, och viktas därför olika. Inom 
kollektivtrafik pratar man om gångtid, väntetid (baserat på turtätheten), bytestid och åktid. Den 
sammanvägda viktade tiden blir den upplevda restiden. Stockholms läns landsting, 2014. 
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5.2.2. Regional cykelplan 
En regional cykelplan har tagits fram gemensamt av Trafikverket, länsstyrelsen 
samt Trafikförvaltningen och Tillväxt, miljö och regionplanering i Stockholms läns 
landsting. I planen uttrycks målet att cykelresornas andel av resandet i Stockholms 
län ska öka från dagens nivå på 5 procent till 20 procent av resorna 2030 
(Trafikverket Region Stockholm et al 2014). 
 
5.2.3. Stockholmsöverenskommelsen 
Stockholmsöverenskommelsen utgör ett finansieringsavtal för 
infrastrukturinvesteringar på totalt cirka 150 miljarder kronor, med alla 
finansieringskällor medräknade (det vill säga regional och kommunal 
medfinansiering inklusive trängselskatt, utöver statliga medel genom nationell plan 
och länsplan). Av dessa går drygt 80 miljarder kronor till vägar och cirka 
70 miljarder kronor till kollektivtrafik (Stockholmsförhandlingen 2007). 
Stockholmsöverenskommelsens trafikinvesteringar har i praktiken inkorporerats i 
RUFS 2010 (TMR 2014), liksom i länsplanerna för regional transportinfrastruktur 
2010–2021 och 2014–2025 (Länsstyrelsen i Stockholm 2014a) och motsvarande 
nationella planer för transportsystemet.   
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I Stockholmsöverenskommelsen ingår de investeringar i vägar och spår för 
genomförande 2008–2030 som framgår av tabellen nedan: 
 
Tabell 2. Vägar och spår för genomförande 2008–2030 (Stockholmsförhandlingen 2007) 

Vägar länsplan Vägar nationell plan Spår 
Norrortsleden, Väg 73, 
Älgviken–Fors, Väg 267 
Rotebro–Stäket, Väg 259 
Södertörnsleden, 
bostadsrelaterade projekt (bl.a. 
268 Vallentuna centrum, 226 
Flemingsberg–Vårsta och 260 
Danvikslösen/Lugnets 
trafikplats), väg 76 Förbifart 
Norrtälje, Väg 222 Mölnvik–
Ålstäket + Skurubron, väg 268 
Hammarby–Grana, väg 261 
Nockeby–Tappström, väg 226 
Huddingevägen, Väg 225 
Lövstalund–Ösmo, Väg 77 
länsgränsen–Rösa, 
trimningsåtgärder. 

Norra Länken, E4 Förbifart 
Stockholm, E18 Hjulsta–Kista, 
E4/E20 Tomteboda–Norra 
station–Haga, E4 Södertälje–
Hallunda trimning 6 körfält, 
E18/E20 Frescati–
Bergshamra, E4 Norrtull–
Kista, E4 tpl Rosersberg, E4 
tpl Måby, E18 tpl Roslags 
Näsby och Viggbyholm, 
Busskörfält E18 Danderyd–
Arninge, E4/E20 Södertälje – 
Hallunda ny bro i Södertälje, 
E4-länken i Solna, E4 
Upplands Väsby–Arlanda, E18 
Jakobsberg–Hjulsta, E4 
Södertälje – Hallunda ny 
sträckning.  

Citybanan, Västerhaninge–
Nynäshamn, kraftsamling 
Mälardalen i Stockholms län, 
Kallhäll–Barkarby, Södertälje 
hamn–Södertälje C, 
kombiterminal norr, 
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan 
inkl. nya fordon (bidrag 50 %), 
tvärspårväg Solna inkl. nya 
fordon (bidrag 50 %), 
dubbelspår Roslagsbanan inkl. 
nya fordon (bidrag 50 %), 
tvärspårväg Kista inkl. nya 
fordon (bidrag 50 %), 
Stockholm C–Sörentorp, 
Tomteboda–Barkarby, 
Dubbelspår Nynäsbanan, 
Pendeltågsstation Vega 
(bidrag 50 %), Bussterminal 
Slussen (bidrag 50 %, 
Lidingöbanan (bidrag 50 %), T-
bana Karolinska (bidrag 50 %), 
Spårväg syd (bidrag 50 %), 
Tvärspårväg Solna–
Universitetet (bidrag 50 %), 
Roslagspilen, t-bana till Nacka, 
bidrag spårväg längs busslinje 
4, bidrag T-bana/spårväg 
Akalla–Barkarby.  

Total angiven statlig 
investeringskostnad i 2006 års 
penningvärde i 
Stockholmsförhandlingen 
(2007), exkl. medfinansiering 
från trängselskatt och 
kommuner:  
Drygt 9 miljarder kr. 

Total angiven statlig 
investeringskostnad i 2006 års 
penningvärde i 
Stockholmsförhandlingen 
(2007), exkl. medfinansiering 
från trängselskatt och 
kommuner:  
Drygt 42 miljarder kronor. 

Total angiven statlig 
investeringskostnad i 2006 års 
penningvärde i 
Stockholmsförhandlingen 
(2007), exkl. medfinansiering 
från landsting, OPS och 
kommuner:  
Drygt 49 miljarder kronor. 

 
I Stockholmsöverenskommelsen ingår också målet att de klimatpåverkande 
utsläppen från trafiken i Stockholms län ska minska med 30 procent till år 2030 
(Stockholmsförhandlingen 2007). I såväl Stockholmsöverenskommelsen som i 
RUFS 2010 talas om behovet av ”kraftiga styrmedel” för att koldioxidutsläpp från 
transporter i regionen ska kunna minska till år 2030. Det skulle krävas fördubblade 
kilometerkostnader för att köra bil för att minska vägtrafikarbetet så att ambitionen 
för minskning av klimatpåverkande utsläpp i Stockholmsöverenskommelsen ska 
kunna nås (Regionplane– och trafikkontoret 2008a, s. 9).  
 
5.2.4. Förslag på regionalt framkomlighetsprogram 
Trafikverket (2014b) har tagit fram ett förslag på framkomlighetsprogram för 
vägtrafiken i Stockholms län. Fokus ligger på hur vägtransportsystemet kan göras 
mer framkomligt och användningen mer effektiv. Här finns formuleringar som 
öppnar för att satsa mer på hållbara färdsätt än på ett fortsatt bilberoende. Till 
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exempel konstaterar man att det finns ”anledning att på en övergripande nivå 
avväga vilken omfattning vägtrafiken ska ha” och att ”det inre motorvägsystemet – 
Södra länken, Essingeleden, Norra länken och anslutande leder – till stor del är 
färdigbyggt”. Samtidigt förs vägutbyggnader fram som lösning på tillgänglighet 
utanför den centrala regionkärnan. I programmet betonas att vägtrafikens andel ska 
kunna minska, men detta gäller bara för regionens centrala delar. Det framhålls att 
regionens ekonomiska utveckling förutsätter ökad kapacitet för biltrafik, och att det 
finns en ”undertryckt efterfrågan” på framkomlighet med bil, som i centrala och 
halvcentrala förortsområden i regionen behöver lösas med ökad kapacitet för 
biltrafik. Programmets målsättningar handlar i första hand om framkomlighet för 
fordon (Trafikverket 2014b).  
 
5.2.5. Regional inriktning och länsplan för 
transportinfrastruktur 
År 2012 tog Länsstyrelsen och Trafikverket med flera aktörer fram en regional 
inriktning för transportsystemet i Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län 
2014b). Slutsatsen som dras är att kommande transportplaner för länet behöver 
fokusera på effektivare användning av befintligt transportsystem och satsningar på 
gång-, cykel- och kapacitetsstark kollektivtrafik för att både kunna möta transport-
efterfrågan och uppnå satta miljömål (Länsstyrelsen i Stockholms län 2014b). Som 
ett resultat fick länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014–2025 en 
tydligare inriktning på kollektiv- och cykeltrafik än föregående länsplaner (Läns-
styrelsen i Stockholms län 2014b). Både i den nationella planen och länsplanen är 
dock huvudriktningen ett fortsatt genomförande av transportinvesteringarna i 
Stockholmsöverenskommelsen och RUFS 2010 (Länsstyrelsen i Stockholms län 
2014a). Den nationella planen för transportsystemet för samma period innehåller 
flera stora motorvägssatsningar i länet inklusive Förbifart Stockholm (Trafikverket 
2014c). 
 
5.2.6. Länsstyrelsens klimat- och energistrategi 
Länsstyrelsen ansvarar för de regionala miljömålen. I länsstyrelsens klimat- och 
energistrategi (Länsstyrelsen i Stockholms län 2013) anges flera mål som har 
bäring på transportsektorn för länets klimatpåverkan och energiförbrukning: 

 Mål 1: länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter 
minskar med 19 procent till år 2020 jämfört med 2005. 

 Mål 2: Regionens energianvändning är 20 procent effektivare år 2020 
jämfört med år 2008, mätt i energiintensitet (tillförd energi per BNP-enhet 
i fasta priser). 

 Mål 3: De klimatpåverkande utsläpp som energianvändningen ger upphov 
till minskar med 30 procent per invånare till år 2020 (ton CO2- 
ekvivalenter) jämfört med år 2005 och med 40 procent till år 2030. 

 Mål 4: År 2020 är 16 procent av energianvändningen inom 
transportsektorn förnybar.  
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5.2.7. Stockholms stads översiktsplan, framkomlighetsstrategi 
och klimatmål 
Stockholms stads Vision 2030 beskriver att transportsystemet ska bidra till 
regionförstoring, det vill säga större arbets- och bostadsmarknad i Mälardalen. 
Enligt visionen ska Stockholm vara den stad i världen där invånarna använder 
kollektivtrafiken mest, med ett välfungerande och säkert cykelvägnät och med en 
fossilbränslefri vägtrafik 2030, där stockholmarnas bilpark ska ”bestå så gott som 
uteslutande av miljöbilar” (Stockholms stad 2012, s. 17).  
 
Stadens framkomlighetsstrategi (Stockholms stad 2012) har denna vision som 
utgångspunkt och man lyfter fram tre övergripande strategier för hur staden och 
dess transportsystem ska utvecklas:  

 En tät och blandad stadsbebyggelse som minskar behovet av att resa. 
 Infrastrukturplanering för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken.  
 Ett vägnät ”som leder bort stora trafikströmmar”, samt optimerad 

användning av den befintliga infrastrukturen.  
 
Utgångspunkt för framkomlighetsstrategin är också stadens översiktsplan, 
benämnd Promenadstaden. Översiktsplanens utvecklingsstrategier handlar om 
förtätning i centrala Stockholm samt utveckling av attraktiva kärnor i ytterstaden. 
Stadens delar ska kopplas samman, och här lyfts vägtrafiken fram: ”Vägnätet har 
dock en viktig roll i att fysiskt koppla samman tyngdpunkterna med varandra, med 
centrala staden och med regionen i stort. Idag är bilen det snabbaste alternativet i 
flera relationer mellan två punkter utanför innerstaden”. De övriga färdsätten 
nämns efteråt: ”Möjligheten att utföra sådana resor med kollektivtrafik (framförallt 
med buss eller spårväg), cykel och gång måste också förstärkas” (Stockholms stad 
2012, s. 14).  
 
Stockholms stads framkomlighetsstrategi har ett antal inriktningar och mål, varav 
flera fokuserar på minskat bilberoende och effektivare användning av befintligt 
transportsystem.  Här ingår målen ”Kollektivtrafikens andel av de motoriserade 
resorna i högtrafiken ska vara 80 procent år 2030”, ”Andelen av alla resor i 
högtrafik som sker med cykel ska vara minst 15 procent år 2030” och ”Andelen 
lokala resor (det vill säga resor med både start och mål inom innerstaden, söderort, 
respektive västerort) över dygnet som sker med gång ska vara minst 60 procent i 
innerstaden och 50 procent i ytterstaden år 2030”. Genomfartstrafik ska styras bort 
från innerstaden, ”Genomfartstrafiken ska vara högst 5 procent av all trafik på 
innerstadens gatunät år 2030”. Hållbara färdsätt ska prioriteras: ”Stomtrafiken i 
innerstaden ska ha en medelhastighet (inklusive hållplatsstopp) på 20 km i timmen 
år 2030.” Bilanvändningen ska styras till de resor där de gör ”mest samhällsnytta”, 
vilket innebär att resande med andra mer kapacitetseffektiva färdsätt ska främjas. I 
Stockholms stad som helhet ska biltrafiken plana ut; den totala körsträckan med bil 
respektive lastbil ska år 2030 inte överskrida 2008 års nivå.  
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Framkomlighetsstrategin diskuterar ”kapacitet” i väg- och gatunätet i termer av att 
förflytta människor, istället för förflyttning av fordon, och lägger på flera sätt 
tonvikt vid hållbara transporter. Samtidigt är den dedikerad till att implementera 
Stockholmsöverenskommelsen. Det innebär bland annat satsningar på motorleder 
utanför innerstaden, vilka främjar biltrafikens attraktivitet. Det finns även andra 
inslag i strategin som gynnar en fortsatt hög andel privatbilism, till exempel 
fastslås att: ”Det ska vara lätt att hitta en bilparkeringsplats. Efterfrågan på 
parkeringsplatser ska inte överstiga 85 procent av utbudet år 2030” (Stockholms 
stad 2012, s. 37). Forskning om hållbara transporter pekar på att parkeringsutbud 
tillhör de mest kraftfulla styrmedlen för att påverka färdmedelsval och trafikarbete. 
God tillgång på bilparkering ökar biltrafiken (Holmberg 2013). Med tanke på att 
framkomlighetsstrategin samtidigt slår fast att staden år 2050 ska vara fri från 
utsläpp från fossila bränslen, inklusive trafikens utsläpp (Stockholms stad, 2014c), 
ett mål som därefter har flyttats fram till 2040, framstår dokumentet som 
motsägelsefullt. Stockholms stads trafikkontor utreder för närvarande hur 
transporter i Stockholms stad ska bidra till detta mål (Kerstin Alquist 2015). 
 
5.2.8. Prognoser för Stockholm 2030  
År 2030 förväntas befolkningen i Stockholms län uppgå till 2,6 miljoner invånare 
(en ökning med 18 procent från dagens cirka 2,2 miljoner). 2050 antas hälften av 
Sveriges befolkning bo i Östra Mellansverige, varav 3,2 miljoner i Stockholms län 
(Länsstyrelsen i Stockholm 2014b). 
 
WSP gjorde 2007 en samlad konsekvensbedömning av väg- och spårsatsningarna i 
Stockholmsöverenskommelsen (WSP 2007). När åtgärderna i överenskommelsen 
har genomförts omkring år 2030 har biltrafikens färdmedelsandel under 
maxtimmen ökat från 39 till nästan 50 procent medan kollektivtrafikens andel har 
sjunkit från 42 till drygt 37 procent enligt WSP (2007). Transportarbetet25 på väg 
beräknas öka med 65 procent från 2007, och vägtrafikarbetet26 med över 80 
procent (WSP 2007, s. 5(38)). Trängseln i vägtrafiken ökar kraftigt när 
Stockholmsöverenskommelsen är genomförd. Andelen körfält i länet som utgör 
flaskhalsar27 i högtrafik (maxtimme) kommer att öka cirka 5 gånger jämfört med 
idag det vill säga cirka 2007 (WSP 2007, s. 10 (38)).  
 

Trafiken i länet väntas ha en snabb tillväxt. Gällande planer, 
Stockholmsöverenskommelsen, RUFS 2010 med flera, bedöms leda till ett 
ökat bilresande för persontransporter framför övriga trafikslag. 
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2012b, s. 49). 

 

                                                      
25 I fordonskilometer. 
26 I personkilometer för persontransporter respektive tonkilometer för godstransporter. 
27  Ett mått för att beskriva den samlade trafiklösningens betydelse för trafikflödet och trängseln på väg 

är andelen körfält i regionen där färdhastigheten sätts ner till följd av köbildning. När färdhastigheten 
sätts ned med mer än 1/3 talas det om en ”flaskhals” i vägsystemet (WSP 2007, s. 10(38)). 
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Länsstyrelsens prognos från 2012 för resandet i länet 2030 överensstämmer med 
WSP (2007). Kollektivtrafikandelen beräknas minska i länet, förutom i rusningstid 
och för resor till innerstaden. Framkomligheten på länets vägar kommer att vara 
sämre jämfört med idag och särskilt på infartsleder, på leder som matar in till 
Förbifart Stockholm och på vägar för tvärresor i öst-västlig riktning i 
regioncentrum. Vägtrafikarbete och köer kommer att öka (Länsstyrelsen i 
Stockholms län 2012a). I Stockholms stads framkomlighetsstrategi redovisas en 
prognos för länet fram till 2030 som pekar på en snabbare ökning av bilresorna 
jämfört med resandet totalt, vilket är i linje med de två ovan refererade prognoserna 
(Stockholms stad 2012). 
 
För cykeltrafikens utveckling i länet finns idag inga prognoser (Länsstyrelsen i 
Stockholms län 2012a). Prognoser för gångtrafikens utveckling har inte heller 
funnits med i de dokument som här har studerats. 
 
Det är på liknande vis svårt att få en enhetlig bild av godstrafikens förmodade 
utveckling i regionen. De olika plandokument och prognoser som har studerats har 
fokus på persontransporter. Samtidigt framstår godstransporternas utveckling som 
en betydelsefull drivkraft för den övergripande utvecklingen av regionens 
transportsystem. Den nya RoRo- och containerhamn som ska uppföras i Norvik 
strax utanför Nynäshamn blir en ny storhamn som kommer att kunna påverka 
godsflödena, inte bara i länet utan i hela Östra Mellansverige (Idevall 2013a). 
Norviketableringen kräver anslutande väg- och järnvägstransporter, och framstår 
som ett skäl för utbyggnaden av Södertörnsleden, som i sin tur är kopplad till 
Förbifart Stockholm. I norra delen av länet är en ny kombiterminal under 
uppbyggnad i Rosersberg, liksom ett utvecklat logistikcentrum i Arlanda – också 
dessa med koppling till utbyggnader av vägnätet i länet, bland annat Förbifart 
Stockholm. Syftet med hamnen i Norvik anges vara att avlasta Stockholms 
innerstad från containertransporter (Idevall 2013a). Godstransporter via färja 
kommer dock fortsatt att lastas och lossas i Värtahamnen (Stadsbyggnadskontoret 
Stockholms stad 2009, Exploateringskontoret Stockholms stad 2012). Det är oklart 
huruvida lastbilstransporterna genom centrala Stockholm till och från 
Värtahamnen, eller i regionen som helhet, kommer att minska eller öka till följd av 
Norviks etablering. 
 
Den ökade vägtrafiken beräknas bidra till ökade miljö- och hälsoproblem i 
tätbefolkade områden, bland annat genom buller och luftföroreningar 
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2012a). Trafikverkets underlag till Färdplan 2050 
visar att vägtrafikarbetet behöver minska för att de nationella klimatmålen ska nås 
(Trafikverket 2012).  Länsstyrelsen beräknar att en vägtrafikökning på dryga 10 
procent till år 2030 är möjlig att förena med Stockholmsöverenskommelsens mål 
om 30 procent minskade utsläpp av koldioxid 2030 – beaktat teknikutveckling av 
energieffektivare fordon (Länsstyrelsen i Stockholms län 2012a, 2014b). Enligt 
prognoserna ökar dock vägtrafiken med 80 procent till år 2030 (WSP 2007, s. 
5(38)) – väsentligt mer än befolkningstillväxten som beräknas till drygt 20 procent 
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under motsvarande tidsperiod (se nedan). Även om utvecklingen av fordonens 
bränsleförbrukning i genomsnitt skulle sjunka väsentligt fram till år 2030 (till 
exempel genom större andel elbilar) så bedöms det inte räcka för att klara av att 
uppnå målen om minskade klimatpåverkande utsläpp från länets transporter. 
Koldioxidutsläppen från trafiken bedöms istället öka med 30–78 procent28 när 
Stockholmsöverenskommelsens åtgärder genomförts jämfört med idag. Det 
kommer att krävas ”kraftfulla” ekonomiska styrmedel för att klara målet (WSP 
2007, Regionplane- och trafikkontoret 2008a). Länsstyrelsen bedömer i sin 
regionala klimat- och energistrategi att vägtransporternas klimatpåverkande utsläpp 
kommer att öka ”avsevärt” fram till 2030 i länet (Länsstyrelsen i Stockholms län 
2013). 
 
De olika trafikprognoser som florerar som underlag för planeringen av 
transportsystemet i Stockholms län framstår generellt inte som transparenta i fråga 
om vilka antaganden om fordonsparkens bränsleeffektivitet, köbildning, 
nygenererad trafik och så vidare som de baseras på. Trafikverkets senaste prognos 
för klimatpåverkande utsläpp från Förbifart Stockholm anger till exempel bidraget 
till mindre än 2 procents ökning av regionens utsläpp från trafiken år 2030 (Esbjörn 
Lindqvist 2015). Ändå utgör Förbifart Stockholm den största väginvesteringen i 
Stockholmsöverenskommelsen, och en tidigare trafikprognos visar att Förbifart 
Stockholm alstrar betydande flöden av nygenererad trafik – trafiken på Förbifart 
Stockholm blir ungefär dubbelt så stor som de trafikminskningar som samtidigt 
beräknas ske i andra delar av vägnätet (Vägverket 2009). Därför är det oklart varför 
dess bidrag till klimatpåverkan bedöms som så pass begränsat, liksom vilka 
källorna skulle vara till den resterande kraftiga ökningen av klimatpåverkande 
utsläpp från länets trafik år 2030 kommer ifrån – från ekonomisk tillväxt och 
befolkningsökning, respektive från reseefterfrågan orsakad av 
Stockholmsöverenskommelsens övriga väg- och spårinvesteringar29 (WSP 2007, s. 
2(38)). Befolkningen beräknas till exempel öka med 18 procent till år 2030 
(Länsstyrelsen i Stockholm 2014b) – markant lägre än den ökning av trafikarbetet 
på väg med över 80 procent och resulterande ökning av koldioxidutsläpp från 
vägtrafiken med 30–78 procent 30 som prognosticeras (WSP 2007, Regionplane- 
och trafikkontoret 2008a).   
 

Dåvarande SL påpekade i ett remissvar 2008 att i ett alternativ där dagens trafiknät 
inte skulle byggas ut enligt RUFS 2010 och Stockholmsöverenskommelsen skulle 
målet om minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken med 30 procent nästan kunna 
klaras (SL 2008).   

                                                      
28 80 procent motsvarar dagens genomsnittliga bränsleförbrukning i fordonsparken, 30 procent 

motsvarar 42 procent bränsleeffektivare fordonspark (WSP 2007, Regionplane- och trafikkontoret 
2008a). 

29 Genom förändrad markanvändning och förändrade transportmönster. 
30 78 procent motsvarar dagens genomsnittliga bränsleförbrukning i fordonsparken, 30 procent 

motsvarar 42 procent bränsleeffektivare fordonspark (WSP 2007, Regionplane- och trafikkontoret 
2008a). 
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5.3. Nulägesbild av Vancouver 
Här beskrivs översiktligt Vancouverregionen, dess transportsystem (5.3.1) och 
klimat- och miljöpåverkan från detta (5.3.2) tillsammans med organisatoriska 
förhållanden och samverkan i planeringen av transporter (5.3.3). En översiktlig 
historik tecknas över transportplaneringen i regionen (5.3.4).  
 
Staden Vancouver är Kanadas befolkningsmässigt åttonde största stad, med drygt 
640 000 invånare. Staden omgärdas av flera naturliga gränser i form av Stilla Havet 
i väster, gränsen mot USA i söder, floden Fraser River i öster och bergskedjan 
Coastal Mountains i norr (Vancouver Economic Commission 2012a).  Staden har 
drygt 5 249 invånare per kvadratkilometer (City of Vancouver 2013a, s. 2) och 
såväl befolkning som arbetstillfällen har ökat betydligt under senare år (Brown et 
al. 2012, s. 6 och 8). 2011 utgjordes 37 procent av befolkningen av invandrare, 29 
procent talade ofta något annat språk än engelska i hemmet, och 17 procent 
huvudsakligen kinesiska (City of Vancouver 2014c, Welcome B.C. 2015, Metro 
Vancouver u.å. a). Drygt tio procent av stadens invånare är universitetsstudenter 
(Pucher et al. 2011). 
 
Staden är geografiskt belägen i regionen Metro Vancouver i västra Kanada. Metro 
Vancouver är med sin yta på cirka 2 900 kvadratkilometer och en befolkning på 
2,3 miljoner invånare Kanadas tredje största urbana region (Vancouver Economic 
Commission 2012a). I Metro Vancouver ingår utöver Vancouver ytterligare 20 
kommuner med sinsemellan varierande karaktär och befolkningssammansättning, 
där Vancouver är störst (Vancouver Economic Commission 2012a). 1986–2001 
ökade regionens befolkning med nära 50 procent (NorthWest Environment Watch 
& Smart Growth BC 2002, s. 2). Det senaste årtiondet har regionens befolkning 
årligen vuxit med 1,6 procent, vilket motsvarar cirka 32 000 nya 
invånare(TransLink 2013b, s. 1).  
 
Vancouver beskrivs som en storstad med diversifierad ekonomi, med växande 
kunskapsbaserade sektorer i näringslivet (Vancouver Economic Commission 
2012a). Den ekonomiska tillväxten i termer av regional BNP (GDP) beräknas öka 
till 3 procent 2015 från 2,2 procent 2013, vilket var över det kanadensiska 
genomsnittet (City of Vancouver 2013a, s. 6). Den del av ekonomin som är baserad 
på råvaror som olja, gas och mineraler är växande i regionen och provinsen 
(Welcome B.C. 2015) medan regionens tillverknings- och processindustri sedan 
1980-talet har haft en nedgång i sysselsättning (Stone 2014, s. 389). Tjänstesektorn 
står idag för drygt 80 procent av arbetstillfällena i Metro Vancouver (TransLink, 
2008, s. 21). Vancouvers ekonomi bedöms för närvarande vara på uppåtgående 
efter att, i likhet med ekonomin i omvärlden, ha haft en nedgång sedan 2008. 
Arbetslösheten väntas minska fram till 2017 (City of Vancouver 2013a, s. 6).  
 
Vancouverregionen tillhör världens tio mest utglesade urbana regioner vad gäller 
bebyggelsestruktur och befolkning (UN Habitat 2009, s. 28). Stadsplaneringen i 
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Vancouver, både på kommunal och regional nivå, har sedan flera decennier en 
tydlig inriktning på förtätning av redan urbaniserade områden, i syfte att motverka 
utglesning och spara natur- och jordbruksmark (Tomalty 2002, Stone 2014).  
 
Planeringen av staden Vancouver karaktäriseras sedan årtionden av stark förtätning 
med höga byggnader. Samtidigt finns uttalade ambitioner att bevara vyer och 
främja en livaktig stadsmiljö, bland annat genom att de höga byggnaderna ska vara 
åtskilda av tydliga mellanrum och knytas ihop av låga byggnader och 
grönstrukturer. Att främja hållbara färdsätt och gångtrafikvänlig stadsmiljö mellan 
byggnaderna är andra komponenter i denna planeringsinriktning, benämnd 
”vancouverism”, som främjar ett urbant levande stadsliv (Walsh 2013, City of 
Vancouver 2013b). Staden Vancouver har belönats för sin stadsplanering och har 
fått en framskjuten position i internationella index för städers levnadsstandard 
(Kataoka 2009). Inriktningen mot förtätning i kombination med en hög livskvalitet, 
med bevarande av grönområden och jordbruksmark och med minskad sprawl, 
benämns också ”ecodensity” (Rosol 2013). 
 
Vancouver beskrivs i litteraturen som en stad med förhållandevis höga 
levnadskostnader, vilket sägs utgöra ett problem för många invånare. En viktig del 
av problemet är att Vancouver lider av en överhettad bostadsmarknad och brist på 
lediga bostäder, vilket leder till höga boendekostnader. ”Affordability”, att ha råd 
med, är ett återkommande begrepp i plandokumenten för Vancouver. En aspekt här 
är hur utvecklingen av de förtätade centrala delarna av Vancouver inneburit en 
gentrifiering och högre boendekostnader som minskat möjligheten för ekonomiskt 
svagare grupper att bo där (Hutton 2011). Även kostnaderna för transporter pekas 
ut som ett problem för social hållbarhet (City of Vancouver 2012b).  
 
5.3.1. Transportsystemet i Vancouver 
Historiskt utgör kollektivtrafiken en viktig del av Vancouvers utveckling. Det 
fanns tidigt ett spårvagnsnät. Det lades visserligen ner efter andra världskriget, men 
det har haft strukturerande påverkan på stadens urbana form.  Under 1970-talet 
men framför allt sedan 1986 har satsningar gjorts på utbyggd 
kollektivtrafikinfrastruktur (Stone 2014, Tomalty 2002). Staden och regionen har 
ett väl utbyggt kollektivtrafiknät (se bilaga 4) som drivs av den regionala 
transportmyndigheten TransLink. Nätet omfattar busstrafik, spårvägar, 
passagerartrafik med färjorna Seabus, pendeltåg och SkyTrain (Tourism 
Vancouver 2015). SkyTrain är ett upphöjt förarlöst spårburet kollektivtrafiksystem 
som utgör en viktig stomme i Vancouvers kollektivtrafik och som knyter ihop 
stadens centrala delar med förorterna och flygplatsen (Stone 2014). SkyTrains 
första delar invigdes 1986, och systemet har idag tre linjer med totalt 47 stationer 
och en turtäthet på 2–7 minuter. Staden Vancouvers transportsystem ansluter till 
omgivande kommuner bland annat genom ett antal gator, fem vägbroar, järnvägar 
och färjor. Vancouvers pendeltågssystem, West Coast Express, förbimder 
Vancouver och omkringliggande förorter och förstäder (City of Vancouver 2012b 
s. 7, Tourism Vancouver 2015).  
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Regionens vägnät framstår som väl utbyggt (se bilaga 5). En stor motorväg, Trans-
Canada Highway, går genom stadens östra utkant, cirka 5 kilometer från stadens 
centrala affärsdistrikt. Fler sådana motorvägar av nationell betydelse (provincial 
highways) börjar nära stadens centrala delar men passerar inte igenom dessa (Stone 
2014, Walsh 2013). Utökning av vägsystemets kapacitet i staden har sedan 1970-
talet i stort sett begränsats till vägar för godstrafik i stadens ytterområden (Stone 
2014). Dock har på senare år ett större infrastrukturpaket innehållande ny 
motorvägskapacitet genomförts i regionen, på initiativ av provinsen och i 
samverkan med regionen (Owens 2009). 
 
Hamnen Port of Vancouver är Kanadas största, med central betydelse för import av 
konsumtionsvaror och för export av råvaror från jordbruk och utvinning av 
naturresurser (Welcome B.C. 2015). Hamnen genererar alltså betydande 
godstransportflöden. Stadens flygplats och campus för University of British 
Columbia är andra viktiga noder och målpunkter i trafiksystemet (Stone 2014). 
 
De senaste 15 åren har TransLink med stöd av provinsregeringen genomfört 
satsningar på utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik i regionen Metro 
Vancouver. Bland dessa investeringar ingår utveckling av SkyTrain genom att 
bygga ut kapaciteten med 30 procent på en av linjerna samt att färdigställa en 
fjärde linje med 7 stationer till 2016. Nya busslinjer och ökad turtäthet i 
busstrafiken31, samt på pendeltågslinjen West Coast Express i rusningstrafik är 
andra satsningar (Brown et al. 2012, s. 10). Ett viktigt mål för det regionala 
transportsystemets utveckling är att huvuddelen av boende och arbetstillfällen i 
regionen ska lokaliseras i väl kollektivtrafikförsörjda lägen utmed Frequent Transit 
Network – ett regionalt nät för snabb kollektivtrafik med turtäthet på 15 minuter 
eller lägre hela dagen och hela veckan (TransLink 2008, s. 4). 
 
På regional nivå sker fortsatt en del investeringar i vägnätet (Owens 2009 och 
TransLink 2013a, s. 17), vilket beskrivs som en del av en ständigt pågående 
dragkamp mellan dem som förespråkar vägutbyggnad och dem som ser fortsatta 
investeringar i kollektivtrafiken som grundprincip för stadsplanering – en 
dragkamp som åter aktualiserats under senare tid (Stone 2014, Owens, 2009). I 
dagsläget behövs i regionen Metro Vancouver, i likhet med i svenska 
storstadsregioner, en utökad bas för finansiering av åtgärder i kollektivtrafiken, 
både för att kunna upprätthålla god standard och service och för att kunna 
genomföra nya stora investeringar som pekas ut i den regionala transportstrategin 
(TransLink 2010, s. 8). 
 
Cykelvägnätet i staden byggdes ut från 80 till 170 kilometer mellan 1996–2006 och 
antalet cykelresor fördubblades under samma period (City of Vancouver 2006, 
s. 6–7). Den regionala transportmyndigheten arbetar för förbättrad integration 
mellan kollektiv- och cykeltrafik. Cykel får tas med på tågen utom i rusningstid på 

                                                      
31 Genom 2005-2010 Vancouver/UBC Area Transit Plan. Greater Vancouver Transport Authority (2005). 
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vardagar och staden satsar på utbyggd cykelparkering vid stationer för spårtrafik 
(Pucher et al. 2011). 
 
Kollektivtrafikresandet per invånare ökade under 1970- och 80-talen, stagnerade 
under 1990-talet men vände under 2000-talet uppåt igen (Stone 2014). Andelen 
resor med hållbara färdsätt, det vill säga gång-, cykel- och kollektivtrafik, ökade i 
staden Vancouver från 40 procent 2008 till 44 procent 2012 (City of Vancouver 
2014b, s. 18). Cirka 30 procent av resorna till och från centrala Vancouver sker 
med gångtrafik och cirka 60–69 procent av resorna inom centrala stadskärnan, 
Downtown (City of Vancouver 2006, s. 6).  I en jämförande studie mellan 
Vancouver och flera andra nordamerikanska städer konstaterar Pucher et al (2011) 
att cykelandelen av arbetspendlingsresor ökat stadigt de senaste decennierna, i 
Vancouver såväl som i Kanada generellt. Cykelandelen av persontransporterna i de 
centrala delarna av staden är över 10 procent (Pucher et al. 2011). 
 
Färdmedelsandelen för hållbara färdsätt ökar sakta men säkert år från år också på 
regional nivå. 2004 var andelen resande med hållbara färdsätt per medeldygn i 
regionen 24 procent (TransLink 2008, s. 13). 2011 hade detta ökat till totalt 
26,8 procent resande med hållbara färdsätt på regional nivå varav 10,7 procent med 
gångtrafik, 1,8 procent med cykeltrafik och 14,3 procent med kollektivtrafik 
(TransLink 2013d, s. 5). Resandet med kollektivtrafik (antalet påstigande) väntas 
öka med 8 procent 2015 jämfört med 2011 (TransLink 2010, s. 1).  
 
Samtidigt som Vancouver såväl på lokal som på aggregerad regional nivå uppvisar 
ett gott exempel när det gäller medveten planering för att öka andelen resande med 
hållbara färdsätt, så är inte bilden enbart positiv i dessa avseenden. Det finns 
fortsatta problem med bilberoende i stadsdelar med utglesad förortsstruktur. Över 
90 procent av regionens invånare bor idag i perifera förortsområden och hela 50 
procent av arbetstillfällena finns fortfarande utanför kollektivtrafiknära 
lokaliseringar (Stone 2014). Att färdmedelsandelarna varierar stort mellan olika 
regiondelar är därför inte förvånande. I Vancouver inklusive universitetsområdet 
skedde som nämnts 40 procent av resandet med hållbara färdsätt år 2008, medan 
vissa andra områden i regionen hade biltrafikandelar på upp till 90 procent 
(TransLink 2008, s. 13). Cykelandelen ligger på endast någon procent i vissa delar 
av regionen (Pucher et al. 2011).  
 
Utanför staden Vancouver karaktäriseras stora delar av regionen Metro Vancouver 
fortsatt av en utveckling som innebär utglesning och bilberoende (Owens, 2009). 
Skillnaderna mellan de mer hållbara färdmedelsval som görs i staden Vancouver 
jämfört med i övriga delar av Metro Vancouver-regionen beror på att staden i 
högre grad är förtätad och funktionsblandad, och att staden under lång tid satsat på 
infrastruktur för kollektiv-, gång- och cykeltrafik och på att växa genom förtätning 
(City of Vancouver 2006, Tomalty 2002). Befolkningstillväxten i regionen sker 
dock idag huvudsakligen i de områden där bilandelen i utgångsläget är hög, vilket 
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innebär en utmaning för att nå uppsatta mål om ökad andel resor med hållbara 
färdsätt (TransLink 2008, s. 13).  
 
5.3.2. Klimat- och miljöpåverkan från transporter 
Transporter beräknas stå för 37 procent av de totala växthusgasutsläppen i staden 
Vancouver (City of Vancouver 2012b, s. 19). 2007–2014 minskade de totala 
utsläppen av växthusgaser i staden med 6 procent (City of Vancouver 2014b, s. 
10).  
 
De sektorer som är regionens största källor till växthusgasutsläpp är transporter och 
uppvärmning av fastigheter (Metro Vancouver 2014, s. 25). Transportsektorn 
bedömdes 2014 stå för cirka 30 procent av regionens utsläpp av växthusgaser 
(Metro Vancouver 2014, s. 28). 2005 beräknades enbart vägtrafiken stå för 35 
procent av regionens växthusgasutsläpp (TransLink 2008, s. 15). Transportsektorns 
utsläpp år 2015 förväntas att ha minskat med 5,6 procent i regionen jämfört med 
2007 års nivå (Metro Vancouver 2014, s. 25) För regionens persontransporter 
förväntas en minskning med 3,5 procent år 2015 jämfört med 2010 (TransLink 
2010, s.8).  
 
Metro Vancouver bedömer att regionens totala växthusgasutsläpp kommer att 
minska med 8 procent till år 2015 jämfört med 2007. En betydande del av 
minskningen förväntas ske i industrisektorn, med provinsens koldioxidskatt som 
starkt bidragande faktor. Cementindustrin nämns som exempel på stora industriella 
utsläppskällor som minskat sina utsläpp (Metro Vancouver 2014, s. 25).  
 
Transporter utgör en betydande utsläppskälla också för luftföroreningar, och lätta 
lastbilar är den största enskilda källan till smogbildande partikelutsläpp i regionen 
Metro Vancouver (TransLink 2008, s. 17). Uppföljning av stadens 
miljöhandlingsprogram, Greenest City 2020 Action Plan, avseende målet att klara 
de strängaste kanadensiska eller WHO-kraven på luftkvalitet, visar att antalet 
överträdelser minskade från 27 stycken år 2013 till 0 år 2014 (City of Vancouver 
2014b, s. 38). 
 
Andelen av stadens markområde som ligger inom 5 minuters gångavstånd till 
grönområde var 92,7 procent år 2013, en ökning med 0,1 procent från 2010 (City 
of Vancouver 2014b, s. 26).  

5.3.3. Organisatoriska förhållanden och samverkan i 
planeringen 
Kanada är en federation bestående av tio provinser, varav British Columbia där 
Vancouver är beläget är en, samt tre territorier. Provinserna har egna regeringar 
med långtgående befogenheter inklusive lagstiftning inom flera områden (Sveriges 
Ambassad Ottawa 2014). British Columbia består geografiskt och administrativt av 
flera regioner, ”districts”, där Greater Vancouver Regional District (GVRD) utgör 
ett, med Metro Vancouver som administrativ regional myndighetsnivå i distriktet. 
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Metro Vancouver styrs av de 21 kommunerna i regionen där Vancouver är största 
stad, samt av ursprungsbefolkningens nation Tsawwassen First Nation32 och 
valkretsen Electoral Area A33 (Metro Vancouver u.å.). TransLink, Metro 
Vancouvers regionala transportmyndighet, ansvarar för finansiering och drift av ett 
trafikslagsövergripande transportsystem i regionen (TransLink 2013a).34  
 
Transportsystemet i Vancouverregionen planeras av staden i samverkan med de 
regionala myndigheterna TransLink och Metro Vancouver samt 
grannkommunerna, provinsen och den federala regeringen (City of Vancouver 
2014b, s. 6). Stone (2014) beskriver att staden Vancouver i kraft av sin 
befolkningsmässiga och ekonomiska tyngd är en stark part i denna 
planeringssamverkan, om än inom de ramar som sätts av provinsens lagstiftning. 
 
Regionen Metro Vancouver ansvarar för policy och planer bland annat för 
markanvändning och regionens luftkvalitetsmål (Metro Vancouver u.å. a). 
Regionens vision betonar hållbar utveckling i termer av blomstrande kultur och 
ekonomi, social rättvisa och medkänsla, i en vacker livskraftig naturmiljö. Detta 
ska åstadkommas genom ett orubbligt åtagande att i all verksamhet värna 
nuvarande och kommande generationer och planetens hälsa35 (Metro Vancouver 
2010).  
 
TransLink är en kombination av transportmyndighet, trafikhuvudman och i vissa 
delar även operatör i det regionala transportsystemet (TransLink 2008, s.5).  
TransLink svarar för planering, finansiering och utförande av regionens väg-, spår- 
och vattenburna kollektivtrafik (TransLink (u.å. c). Myndigheten ansvarar för att ta 
fram både långsiktiga strategier för transportsystemets utveckling och långsiktiga 
investeringsplaner för transportsystemet (TransLink 2008, s. 5) och godkänner och 
genomför dessutom stora investeringsprojekt (TransLink u.å., e). TransLink 
ansvarar tillsammans med kommunerna i Metro Vancouver-regionen för större 
regionala vägar och broar i det regionala vägnätet MRN (Major Road Network) 
samt för det regionala cykelvägnätet. Vanligen är det kommunerna i regionen som 
äger och driver det regionala väg- och bronätet, medan TransLink finansierar drift, 
underhåll och reinvesteringar (TransLink u.å. c, u.å. d).  
 

                                                      
32 http://tsawwassenfirstnation.com/general-info/tfn-vision-mandate/ 
33 En samlande beteckning för landområden i regionen som inte hör till någon kommun, ”Electoral Area 

A comprises University Endowment Lands, University of British Columbia lands, Bowyer Island, 
Grebe Islets, Passage Island, Barnston Island, and those areas of Howe Sound, Indian Arm and West 
Pitt Lake in the GVRD not within a municipal corporation.” Källa: 
http://www.metrovancouver.org/boards/elections/voting/Pages/default.aspx 

34 South Coast British Columbia Transportation Authority är sedan 2007 det officiella namnet för 
myndigheten TransLink (TransLink 2008). 

35 “Regional vision: The highest quality of life embracing cultural vitality, economic prosperity, social 
justice and compassion, all nurtured in and by a beautiful and healthy natural environment. Achieved 
by an unshakeable commitment to the well-being of current and future generations and the health of 
our planet, in everything we do.” (Metro Vancouver 2010, s. 2). 
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Provinsens lagstiftning36 utgör ramverk även för TransLinks verksamhet 
(TransLink 2008, TransLink 2015c). Provinsens lagstiftning talar om att 
TransLinks verksamhet ska stödja provinsens och regionen Metro Vancouvers mål 
i den regionala utvecklingsplanen om minskade växthusgasutsläpp, förbättrad 
luftkvalitet37 och ekonomisk utveckling. Regionen Metro Vancouvers mål är i sin 
tur underställda provinsens mål (TransLink 2013a, s. 2). 
 
Provinsregeringens mål och program för att minska luftföroreningar och 
växthusgasutsläpp är således styrande för provinsens kommuner och regioner 
(Metro Vancouver 2011, s.7). Här märks provinsens klimathandlingsprogram 
(British Columbia 2008), och lagstiftningen innebär krav på provinsens regioner 
och kommuner att minska sina växthusgasutsläpp (British Columbia 2008). 
 
Den federala regeringen har också klimatmål som regionen måste förhålla sig till. 
Det federala målet är att minska Kanadas totala utsläpp av växthusgaser med 
17 procent år 2020 jämfört med 2005 års nivåer. Mot bakgrund av detta mål 
reglerar regeringen utsläppsnivåerna för olika sektorer, bland annat för 
transportsektorn vad gäller utsläpp från nya bilar och fordonsbränslen, liksom från 
fartyg, lok, och andra typer av fordon (Metro Vancouver 2011, s. 6).  
 
Inriktningen mot att öka kollektivtrafikresandet och minska bilanvändningen i 
provinsens olika strategiska program ses som ett stöd i arbetet för minskad 
klimatpåverkan per invånare i Vancouverregionen (Metro Vancouver 2011). 
TransLink arbetar för att minska miljöpåverkan från regionens transporter genom 
att främja gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, bilpooler genom bidrag och andra 
former av stöd, och genom strategier och program för transportefterfrågan 
(TransLink u.å., c, TransLink u.å., d, TransLink 2013a, Tools of Change u.å.). För 
biltrafiken är inriktningen att minska trängseln och öka framkomligheten för gods 
och tjänster (TransLink 2008, s. 33).  
 
Provinsen och den federala nivån står för viktig medfinansiering vid utbyggnad av 
transportsystemet i regionen Metro Vancouver. Den federala 
transportmyndigheten, Transport Canada, har i uppgift att bidra till det federala 
transportministeriets mål om ett säkert och tryggt transportsystem som är 
miljömässigt ansvarsfullt samt innovativt.38 Myndigheten bedriver verksamhet 
inom program för luftfart, sjöfart, järnvägs- och vägtransporter, miljö, regional 

                                                      
36 The South Coast British Columbia Transportation Authority Act, 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/98030_01. 
37 “The purpose of the authority is to provide a regional transportation system that (a) moves people and 

goods, and (b) supports (i) the regional growth strategy, (ii) provincial and regional environmental 
objectives, including air quality and greenhouse gas emission reduction objectives, and (iii) the 
economic development of the transportation service region” (Källa: The South Coast British Columbia 
Transportation Authority Act, http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/98030_01 ) 

38 “All Transport Canada program activities support the department's commitment to a safe and secure 
transportation system that is environmentally responsible and innovative.” (Transport Canada 2014). 
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utveckling samt för finansiering av åtgärder i transportsystemet (Transport Canada 
2014). 
 
Provinsen medfinansierar TransLinks investeringar i regionens transportsystem 
genom långsiktiga transportplaner för provinsen. Dessa omfattar drift och underhåll 
samt investeringar i alla de fyra trafikslagen, för både person- och godstransporter 
(British Columbia 2015). Provinsregeringen har specificerat en rad krav som ska 
uppfyllas för att den ska medfinansiera regionala investeringar i transportsystemet. 
Kraven handlar om att familjer ska ha råd med transporter (”affordability for 
families”), vilka effekter investeringen har för provinsens ekonomi, att nyttor av 
investeringen ska komma hela regionen till godo, och att TransLink ska kunna ta 
del av de nyttor som investeringar i kollektivtrafik ger lokalt (TransLink 2013a, s. 
26).39  

TransLinks intäkter kommer främst från kollektivtrafikens biljettintäkter 
(35 procent av intäkterna), fastighetsskatt (22 procent), drivmedelsskatt 
(23 procent) där TransLink får regionens andel av den federala drivmedelsskatten, 
tullintäkter40 (3 procent), skatt för parkeringsrätt (4 procent), offentliga bidrag41 
(6 procent) och övrigt (7 procent) (TransLink 2013b, s. 8). Att TransLink erhåller 
en del av den federala drivmedelsskatten möjliggörs genom en överenskommelse 
mellan provinsen och dess regioner om att regionerna får använda intäkter från den 
federala drivmedelsskatten för infrastrukturförbättringar som bidrar till minskad 
miljöpåverkan – exempelvis minskade växthusgasutsläpp eller förbättrad 
vattenkvalitet. Metro Vancouver använder sin andel till 
kollektivtrafikinvesteringar. TransLink ansöker hos fonden om medel för 
investeringar som motsvarar de krav som ställs.  Med hjälp av finansiering från 
intäkter från den regionala drivmedelsskatten kunde TransLink utöka sitt 
trafikutbud med 22,6 procent 2006–2011 (TransLink 2013b s. 9, TransLink u.å. a). 

TransLink behöver utöka sin finansieringsbas bland annat för att klara de 
satsningar som pekas ut i den nu gällande långsiktiga transportstrategin, Transport 
2040 (TransLink 2008), liksom i den kommande nya transportstrategin (TransLink 
2013a). TransLinks styrande råd, Mayor’s Council, beslutade i januari 2013 om de 
alternativa finansieringskällor som ska prioriteras. På kort sikt prioriteras bland 
annat en regional försäljningsskatt, moms42, på all handel (Metro Vancouver 
2013b). Under våren 2015 genomförs en regional folkomröstning43 om införandet 

                                                      
39 Detta torde till exempel avse fastighetsvärdesökningar som följd av den förbättrade tillgänglighet som 

kollektivtrafikinvesteringar ger. 
40 ”Toll revenues” 
41 ”From senior government” 
42 ”Sales tax” 
43 Resultatet av folkomröstningen publicerades i juli 2015 och utfallet blev på regional nivå ett nej till 

förslaget. Resultatet kommer att respekteras och alternativa finansieringskällor ska nu analyseras.  
(Källa: http://vancouver.ca/streets-transportation/transit-referendum.aspx). 
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av en särskild moms44 på varor och tjänster som säljs i Metro Vancouver, där 
intäkterna öronmärkas för TransLinks investeringar i kollektivtrafik. 
Momshöjningen är nu satt till 0,5 procent och beräknas ge intäkter på motsvarande 
1750 miljoner kronor45 per år46 (CBC News 2014, CBC News 2015).  

5.3.4. Planeringshistorik 
Regionens geografiska belägenhet mellan berg, hav, gräns en mot USAoch viktiga 
jordbruksmarker har under många decennier medfört ett tryck både på den 
regionala planeringen och på stadsplaneringen i Vancouver att finna yteffektiva 
lösningar för transportsystem och bebyggelse, eftersom utrymmet för att öka 
bebyggelsens och väginfrastrukturens utbredning anses vara begränsat (Stone 
2014, Tomalty 2002, Brown et al 2012 s. 2). På regional nivå har den urbana 
utbredningen i flera decennier varit föremål för en tydlig reglering med syfte att 
bevara värdefull jordbruksmark och naturmiljö från bebyggelse (Stone 2014, 
Tomalty 2002). Staden Vancouver tillämpar sedan årtionden byggnormer som 
betonar att den bebyggda miljön ska erbjuda en god livsmiljö, med tydliga ramar 
för exploatörer (Stone 2014, s. 391). 
 
Stone (2014) beskriver hur en kontinuerlig strid sedan 1970-talet pågår i 
Vancouver, på och mellan de olika planeringsnivåerna – mellan förespråkare för 
denna ”hållbara stadsplanering” och dem som förespråkar lösningar som 
underlättar för biltrafiken. Vilken gruppering som har haft det största politiska 
inflytandet på lokal, regional och provinsnivå har skiftat under de gångna 
decennierna, vilket i sin tur påverkartstads- och transportplaneringen. 
 
Stone (2014) ger en resumé av de viktiga milstolparna i Vancouvers 
planeringshistorik: I Vancouver orsakade planer på motorvägsutbyggnader i slutet 
av 1960- och i början av 1970-talet kraftiga protester. Denna negativa opinion 
ledde till att politikerna backade från investeringsförslagen, samt till en reell 
förändring av policyn för transportplaneringen (Stone 2014). Ett skifte i stadens 
styrande majoritet i början av 1970-talet innebar satsningar på kollektivtrafik och 
en reglering av stadens tillväxt och utbredning. Ett nybildat parti47 bland annat 
bestående av flera aktiva planeringsforskare48 fick politisk majoritet i 
stadsfullmäktige 1972. Eftersom det saknades en institutionell struktur för 
transportplanering i staden kunde partiet implementera sina idéer om en ny 
inriktning i stadens planering. Under sin period vid makten sjösatte partiet ett antal 
viktiga reformer som gav förutsättningarna för en samverkansbaserad planering 
inriktad på social och miljömässig hållbarhet (Owens 2009, Stone 2014). Ledande 
                                                      
44 ”Sales tax”. 
45 250 miljoner kanadensiska dollar (CAD)/år. 1 SEK ger 0,14 CAD enligt www.forex.se 150319. 
46 Den årliga pålagan för hushåll beräknas i genomsnitt till 125 CAD, ca 875 kronor, och för hushåll med 

lägst inkomster 50 CAD, ca 350 kronor (CBC News, 2014). 
47 The Electors’ Action Movement, “TEAM” (Stone, 2014). 
48 ”Planning academics”. 
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tjänstemän i stadens förvaltning som stod för det ”gamla” synsättet avskedades, 
vilket underlättade att den förändrade policyinriktningen kunde få genomslag. Ett 
ramverk med riktlinjer för den fysiska planeringen togs fram. Detta ramverk står 
sig fortfarande väl enligt Stone (2014).  
 
En ny styrande majoritet på regional nivå gick i takt med stadens planering med 
hållbara inriktning, och i en process med utökade medborgarsamråd fick den 
rådande opinionen mot stadens tillväxt och utbredning också genomslag i den 
regionala planeringen (Stone 2014). 1971 antog Greater Vancouver Regional 
District, regionen Metro Vancouvers föregångare, ett regionalt mål om 
”livability” 49, det vill säga för att stärka stadens sociala kvaliteter och dess 
livsmiljö (Abbott 2012). Provinsen införde under 1970-talet regleringar som 
skyddar stora arealer jordbruksmark från exploatering (NorthWest Environment 
Watch & Smart Growth BC, 2002, Owens, 2009).50  
 
1975 antog Greater Vancouver Regional District den regionala utvecklingsplanen 
Livable Region Plan. Planens inriktning var att åstadkomma regional tillväxt med 
hushållning av värdefull markyta för att bevara naturområden och värdefull 
jordbruksmark i regionen, genom att främja en polycentriskt förtätad 
storstadsregion. För att åstadkomma detta formulerades konkreta mål för 
befolkningstillväxten för varje kommun i regionen. Enligt planen skulle 
befolkningstillväxten koncentreras till de centrala delarna av Vancouver, och nya 
arbetstillfällen styras till regionens stadskärnor som i sin tur skulle knytas samman 
av kapacitetsstark kollektivtrafik av hög standard (Abbott 2012, Stone 2014, 
TransLink 2013a). Ett mål formulerades för att minska bilanvändningen och öka 
andelen kollektivtrafikresor i det dagliga resandet i regionen. Planen förordade 
kollektivtrafiksatsningar för att knyta ihop stadskärnorna, såsom snabbspårvägar 
och utbyggd busstrafik (Tomalty 2002).  
 
Åren 1976–1990 understöddes bil- och väglobbyn av en konservativ 
provinsregering. Den ströp 1983 finansieringen av regionens 
kollektivtrafikinfrastruktur och avskaffade makt- och planeringsbefogenheterna för 
den regionala planeringsnivån (Abbott 2012, Stone 2014). Provinsregeringen 
försökte i slutet av 1980-talet driva igenom en plan för väginvesteringar, men 
staden Vancouver och dess grannkommuner höll emot dessa planer (Stone 2014).  
 
Ett regeringsskifte på provinsnivå 1991 innebar att Greater Vancouver Regional 
District återfick sitt mandat för den regionala planeringen, samtidigt som det 
politiska mandatet på regional nivå i Greater Vancouver Regional District år 1990–
2000 innehades av förespråkare för hållbara färdsätt och reglering av stadens 
tillväxt. Detta utmynnade i en uppdaterad regional utvecklingsplan, 1996 års 

                                                      
49 Något motsvarande begrepp finns inte i svenskan. Tunström (2014) beskriver att ”livability” kopplad till 

städer handlar om stadens sociala kvaliteter, och hur staden är att leva i som miljö för människor. 
50 The Agricultural Land Reserve (ALR) (NorthWest Environment Watch & Smart Growth BC, 2002). 
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Livable Region Strategic Plan, samt en transportplan för Vancouverregionen, 
Transport 2021 (Stone 2014). Bakgrunden var ett allt större tryck från 
befolkningsökning i regionen51 som ledde till bebyggelseutglesning och till att 
skogsområden och det öppna landskapet gradvis försvann (Tomalty 2002, Abbott 
2012).  
 

Early regional plans … had introduced the vision of ’a series of cities in a 
sea of green’ … By the 1990’s … the future prospect appeared ‘more one of 
pockets of green in a sea of city. (Abbott 2012, s. 579). 

 
Livable Region Strategic Plan omfattade tio sidor text och fem kartor, samt en 
vision och fyra övergripande strategier (Abbott 2012, Tomalty 2002). En central 
del i planen var Green Zone, det vill säga utpekande av ekologiskt och socialt 
värdefulla naturområden och jordbruksmark som ska bevaras och skyddas från 
urbanisering oavsett prognosticerad utveckling i regionen. Green Zone kan ses som 
närmast ett omvänt förfaringssätt från vad som ofta är gängse angreppssätt i denna 
typ av planering, nämligen att ta mark i anspråk utifrån bedömd tillväxt av 
befolkning och arbetsmarknad (Tomalty 2002, Abbott 2012). Livable Region 
Strategic Plan beskrivs som en integrerad plan för markanvändning och transporter 
(Abbott 2012). Liksom sin föregångare från 1975 talade planen om vikten av att 
minska bilberoendet hos regionens invånare, och att öka valfriheten i 
färdmedelsval genom satsningar på alternativa färdsätt och genom 
bebyggelseutveckling som gynnar dessa (Tomalty 2002, Abbott 2012). 
Funktionsblandade städer och samhällen, med en reglering av 
befolkningstillväxten, var viktiga ingredienser i planen liksom att leda om 
godstrafik till och från Vancouvers hamn så att den inte passerade stadskärnan. 
Planen innehöll inga kvantifierade trafikrelaterade mål, med undantag för ett mål 
för att begränsa pendlingen över regionens östra gräns till ett visst antal fordon per 
timme i rusningstid (Tomalty 2002, Abbott 2012).  
 
1995 antog provinsen en ny lagstiftning52 som innebar att den regionala 
planeringen fick tvingande status för kommunerna liksom för provinsen. 
Kommunerna blev skyldiga att förhålla sig till regionala planer i sin fysiska 
planering, och provinsen ålades att tillhandahålla beslut och investeringsmedel för 
att stödja dem (Tomalty 2002, Abbott 2012). Utifrån den nya regionplanen 1996 
gjordes ställningstagandet att regionen skulle utvecklas enligt ett ”kompakt 
scenario”, enligt vilket befolkningstillväxten fram till 2021 till 95 procent ska ske i 
de redan mer urbaniserade delarna av regionen (the Compact Metropolitan Area). I 
dessa områden skulle andelen av regionens befolkning öka från cirka 67 procent i 
början av 1990-talet, till 79 procent 2021 (Tomalty 2002, Abbott 2012). Mål sattes 
för befolkning och antal arbetstillfällen i varje kommun i regionen fram till 2021. 

                                                      
51 1981–1996 ökade regionens befolkning med drygt 560 000 invånare, från mindre än 1,3 till drygt 1,8 

miljoner (Abbott, 2012). 
52 Growth Strategies Statutes Amendment Act 1995. (Abbott, 2012). 
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Planen antogs på regional nivå, men några kommuner accepterade inte sina 
respektive mål för befolkningstillväxt. Resultatet blev en kompromiss där målen 
för kommunerna ersattes med regionala mål för hushåll, befolkning och 
sysselsättning samt tillväxtmål för centrala Vancouver, som skulle ta emot 
huvuddelen av befolkningstillväxten fram till 2021 (Abbott 2012). 
 
Parallellt med regionplanen från 1996 tog regionen och provinsen fram en 
gemensam plan för regionens transportsystem, Transport 2021 som antogs 1993 
(Tomalty 2002, TransportAction B.C. u.å.).53  I Transport 2021 framgår att 
regionens bilberoende ökade vid tidpunkten för planens framtagande, liksom 
restiderna i regionen, samtidigt som hastigheterna sjönk i trafiken. Transport 2021 
slog fast att ett för stort bilberoende har negativa hälsoeffekter, och hänvisade till 
att allmänheten i samråd och opinionsundersökningar uttryckt stor efterfrågan på 
utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelvänliga bostadsområden 
(TransportAction B.C. u.å.). Transport 2021 beskrivs av Stone (2014) som en 
detaljerad plan för att förbättra kollektivtrafiken. Transport 2021 innehöll 
kvantifierade mål om ökad kollektivtrafikandel i rusningstrafik, från 13 procent 
1992 till 18 procent 2021 (TransportAction B.C. u.å.). I Transport 2021 fördes 
också resonemang om att låta trängseln i trafiken öka som ett styrmedel för att 
påverka transportefterfrågan, och kring reglerad markanvändning i olika zoner 
(Stone 2014, Tomalty 2002). Transport 2021 samordnades med scenarierna för 
befolkningstillväxt i regionplanen. 
 
Både Livable Region Strategic Plan och Transport 2021 slog fast att 
markanvändning och transportplanering är beroende av och kopplade till varandra 
(TransportAction B.C. u.å., Abbott 2012). Stone (2014) beskriver att de 
modellanalyser som utgjorde underlag i arbetet med Transport 2021, inte utgick 
från gängse antaganden i sådana modeller, vilka traditionellt betonar nyttor av 
väginvesteringar. Istället visade de modellanalyser som gjordes i arbetet med 
Transport 2021 på potentiella nyttor för satsningar på kollektivtrafiken. Dessa 
nyttor håller nu på att realiseras allteftersom planen implementeras (Stone 2014). 
 
1997 antog Vancouvers stadsfullmäktige en strategisk transportplan för staden, 
Transportation Plan. Dess huvudsyfte var att åstadkomma en hög transportkvalitet 
och ett minskat bilberoende för persontransporter (Brown et al 2012 s. 3, City of 
Vancouver 2006, Memon 2009). Planen slog fast att ökad trafikefterfrågan, särskilt 
till regionkärnan, ska tillgodoses genom förbättrade alternativ till bil (kollektiv-, 
gång- och cykeltrafik) och att vägkapaciteten inte ska byggas ut.54   

                                                      
53 A Long-Range Transportation Plan for Greater Vancouver - Transport 2021 (TransportAction B.C. 

u.å.). 
54 “We will accommodate growth in demand for transportation using the existing road network, without 

increasing road capacity.” Punkt Nr 1, Vancouver Transportation Plan, 1997 (Brown et al. 2012, s. 3). 
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Planen pekade ut en tydlig prioritetsordning för trafikslagen i staden (Memon 2009, 
s. 4): 

1. Gångtrafik 
2. Cykeltrafik 
3. Kollektivtrafik 
4. Nyttotrafik 
5. Biltrafik 

1997 års Transportation Plan innehöll också mål för att färdmedelsandelarna för 
resor med gång-, cykel-, kollektivtrafik ska öka och färdmedelsandelar för bilresor 
minska 1992–2021. Dessa mål uppnåddes till stor del redan år 2004; 
färdmedelsandelen för bil hade då minskat från 69 till 61–64 procent i staden 
Vancouver, samtidigt som färdmedelsandelarna för kollektivtrafik ökat från 14 till 
17–18 procent och för gång- och cykeltrafik från 17 till 19–20 procent (City of 
Vancouver 2006, Memon 2009). Befolkningen och sysselsättningen växte stadigt 
1997–2006, och genererade en ökning på 23 procent av antalet personresor till 
Vancouver. Samtidigt minskade antalet fordonspassager in och ut ur staden med 10 
procent. Det nygenererade resandet i Vancouver skedde istället med kollektiv-, 
gång- och cykeltrafik (City of Vancouver 2006). Denna trend var extra tydlig i 
Vancouvers centrala del, Downtown Vancouver, där antalet resor till centrum 
ökade med 22 procent samtidigt som antalet fordon minskade med 7 procent över 
samma snitt. Resandeökningen skedde med kollektiv-, cykel- och i synnerhet med 
gångtrafik. Bilandelen av resandet ökade samtidigt i den omgivande regionen (City 
of Vancouver 2006). 

Mellan 1996 och 2011 växte befolkningen i City of Vancouver med nära 
19 procent, och sysselsättningen med 16 procent. Detta får ses som 
anmärkningsvärda ökningar sett till stadens ytmässigt begränsade utbredning 
(Brown et al. 2012, s. 5). I centrala Vancouver, Downtown, ökade befolkningen 
med hela 75 procent och antalet arbetstillfällen med 26 procent 1996–2011 (Brown 
et al. 2012, s. 7). En viktig komponent i denna utveckling återspeglas i den 
förändrade skylinen för Downtown – 130 höghus med 20 eller fler våningar 
byggdes under perioden (Brown et al 2012, s. 5). Bilresandet låg trots denna 
ökning av befolkning och sysselsättning konstant inom staden under samma period. 
Ökningen av resandet till och inom staden skedde främst med kollektiv-, gång- och 
cykeltrafik (Brown et al 2012, s. 7). För resor till staden minskade antalet bilresor 
med 5 procent (Brown et al 2012, s. 6). Gång- och cykelresor ökade med 
36 procent och kollektivtrafikresor med 17 procent till och inom staden – 
kollektivtrafikresor till staden med 24 procent (Brown et al 2012, s. 6 och 7). 1997 
års Transportation Plan bedöms således vara fortsatt framgångsrik (Brown et al 
2012).   

Under 2000-talet har dragkampen mellan förespråkarna för stadens och regionens 
policy för hållbara transporter å ena sidan och vägförespråkare å andra sidan, 
liksom mellan de olika planeringsnivåerna, återigen kommit i dagen. Provinsens 
transportministerium har drivit igenom motorvägsprojektet Gateway i samråd med 
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TransLink.  Projektet innebär utbyggnad av transportkorridoren Asia–Pacific 
Gateway genom flera provinser, inklusive utbyggnad av ny motorvägskapacitet i 
Vancouverregionen (se bilaga 6). Motiven är att stärka handeln med Kina, och att 
minska trängseln på motorvägarna (Owens 2009, Asia–Pacific Gateway and 
Corridor Initiative 2007). Owens (2009) beskriver att tjänstemän inom staden och 
regionen varit starkt kritiska då de menar att vägutbyggnaderna motverkar stadens 
och regionens mål om attraktiv stadsmiljö, ökad förtätning och minskad utglesning. 
 

 
Figur 1. En illustration av den förtätning och förändring av Vancouvers skyline som skett mellan 
1995 …  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6732 
Hållbar transportplanering? 

 
 

 49 

 
Figur 2. … och 2009 (Källa: Brown et al. 2012, s. 5). 
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5.4. Vancouver – nuvarande mål och 
planer 

Centrala policydokument i den strategiska planeringen på lokal och regional nivå 
av bebyggelsestruktur och transportsystem i Vancouverregionen refereras i detta 
avsnitt, med tonvikt på hur deras mål och inriktning ser ut när det gäller att främja 
hållbara transporter. I 5.4.5 återges prognoser för utvecklingen till 2040–2045 för 
befolkning och transporter. 
 
5.4.1. Provinsen British Columbia 
Provinsen British Columbia tar fram strategiska dokument som är styrande för 
utveckling och finansiering av transportsystemet i provinsen inklusive 
Vancouverregionen. Det gäller till exempel 2008 års plan för 
kollektivtrafikinvesteringar, Provincial Transit Plan (British Columbia 2015 s. 37, 
City of Vancouver 2012b s. 7) och en ny långsiktig finansieringsplan för 
utvecklingen av transportsystemet i provinsen 2015 (British Columbia 2015). Ett 
viktigt styrande dokument är provinsens klimathandlingsprogram från 2008, 
Climate Action Plan (British Columbia 2008). Klimathandlingsprogrammet har 
som mål att växthusgasutsläppen 2007–2020 ska minska med 33 procent, och till 
2050 med 80 procent. Som stöd för att nå klimathandlingsprogrammets 
målsättningar har provinsregeringen antagit ny lagstiftning, bland annat The 
Greenhouse Gas Reductions Targets Act, som fastställer provinsens mål för 
minskade klimatpåverkande utsläpp. Bland övrig lagstiftning märks The Local 
Government (Green Communities) Statutes Amendment Act55 från 2008, som 
innebär att provinsens kommuner (Metro Vancouver 2011, s. 8) och regionala 
distrikt måste beakta provinsens klimatmål i sin planering56 (Metro Vancouver 
2011, s. 4).  
 
Annan viktig stödjande lagstiftning är The Carbon Tax Act57, med syfte att stödja 
en ekonomisk utveckling som är fossiloberoende58, samtidigt som intäkterna från 
koldioxidskatten ska användas till att genom skatteväxling minska inkomstskatten 
för medborgare och näringsliv.  Med stöd av denna lagstiftning infördes den 1 juli 
2008 en inkomstneutral koldioxidskatt på cirka 70 kronor per ton59 utsläpp av 
koldioxidekvivalenter. Skatten tas ut vid försäljning och användning av fossila 
bränslen inom provinsen. Skatten har sedan höjts med cirka 35 kronor per ton60 per 
år till målnivån 210 kronor per ton61 år 2012. Denna infasning var avsedd att ge 
                                                      
55 http://www.leg.bc.ca/38th4th/3rd_read/gov27-3.htm 
56 http://www.toolkit.bc.ca/resource/bill-27-resources 
57 http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/00_08040_01 
58  ”…to encourage low-carbon economic development while reinvesting every penny of carbon tax 

revenue into targeted tax cuts for individuals and businesses” (British Columbia, 2008). 
59 10 CAD (kanadensiska dollar). 
60 5 CAD (kanadensiska dollar) 
61 30 CAD (kanadensiska dollar) 
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invånarna och näringslivet tid för anpassning (British Columbia 2008, British 
Columbia 2012, British Columbia Ministry of Finance u.å.). Växthusgasutsläppen i 
provinsen sjönk med 4,5 procent 2007–2010. Detta sammanföll visserligen med 
den ekonomiska krisen cirka 2008, men provinsens BNP ökadesamtidigt med 4,4 
procent 2007–2011, vilket översteg genomsnittet i Kanada. Befolkningen ökade 
med 5 procent, också det över genomsnittet i Kanada (British Columbia, 2012).  
 

 
Figur 3. Uppföljning av befolkningstillväxt och klimatpåverkande utsläpp i British Columbia 2007–
2010 (British Columbia 2012) 
 
5.4.2. Regionen Metro Vancouver  
Den regionala tillväxtstrategin Metro Vancouver 2040 – Shaping our Future antogs 
2011 som en uppföljning av tidigare regionala utvecklingsplaner, 1975 års Livable 
Region Plan och 1996 års Livable Strategic Region Plan. Den nya regionala 
tillväxtstrategin utgår ifrån en vision om hur regionen ska kunna växa med en 
miljon invånare och 500 000 arbetstillfällen fram till 2040, och fokuserar på fem 
regionala mål. Ett handlar om att skydda naturmiljön och minska regionens 
växthusgasutsläpp – den regionala tillväxtstrategin ska implementeras på ett sådant 
sätt att den bidrar till att nå regionens mål om minskade växthusgasutsläpp. 
Tillväxtstrategin innehåller riktlinjer för markanvändningen i regionen (Metro 
Vancouver 2010, TransLink 2013a). Frequent Transit Network lyfts fram som 
ramverk för att integrera markanvändnings- och transportplanering (TransLink 
2013d). Bebyggelseutveckling ska koncentreras till utpekade stadsdelar kring 
knutpunkter och stråk för kapacitetsstark kollektivtrafik (Frequent Transit 
Network), med gångavstånd mellan Frequent Transit Network och områden med 
hög förtätning och funktionsblandning. Detta ska öka andelen resande med gång-, 
cykel- och kollektivtrafik (Metro Vancouver 2010, TransLink 2013a och 2013d).  
 
Metro Vancouver har en luftkvalitets- och klimatplan62 från 2011 (Metro 
Vancouver 2011) med mål att regionens växthusgasutsläpp ska minska med 
15 procent 2007–2015, med 33 procent 2007–2020 och med 80 procent till 2050. 
Detta i enlighet med provinsregeringens mål. Dieselpartikelutsläpp från fordon, 
arbetsmaskiner och järnvägen i regionen ska minska med 50 procent 2005–2015 
(Metro Vancouver 2011).  
   

                                                      
62 ”Integrated Air Quality and Greenhouse Gas Management Plan” (Metro Vancouver 2010). 
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5.4.3. Regionens transportmyndighet, TransLink 
Transport 2040 
2008 presenterade TransLink sin långsiktiga regionala transportstrategi Transport 
2040. Grundläggande principer i strategin handlar om att bidra till långsiktig 
hållbarhet. Det anges att strategin ska främja att transportanvändare ska betala 
transportsektorns kostnader (TransLink 2008, s. 39). Transport 2040 gör en 
koppling mellan en attraktiv region för människor och näringsliv, och social 
hållbarhet i termer av att transportsystem och boende ska vara tillgängligt till en 
rimlig kostnad: ”A key part of supporting the economy and keeping the region a 
great place to live is ensuring that transportation is efficient, effective and 
affordable. After housing, transportation is generally a household’s largest 
expense. To reduce the financial burden of transportation on people and 
businesses, we need to create a region where owning a car is an option and not a 
necessity.” (TransLink 2008, s. 21). 
 
Transport 2040 har 6 övergripande mål för utvecklingen av transportsystemet i 
Vancouverregionen (TransLink 2008, s. 4). Bland dessa märks att 
växthusgasutsläpp från transporter ska minska kraftigt (”aggressively reduced”) i 
linje med klimatmålen för provinsen och regionen. Andra mål handlar om att de 
flesta resor ska ske med kollektiv- gång- och cykeltrafik, och att majoriteten av 
arbetstillfällen och boende i regionen ska vara lokaliserade i lägen försörjda av 
kapacitetsstark kollektivtrafik, längs Frequent Transit Network – det regionala 
nätet för snabb kollektivtrafik med turtäthet på 15 minuter eller lägre hela dagen 
alla dagar i veckan.  
 
Investeringar i exempelvis kollektivtrafik, där SkyTrain lyfts fram som exempel, 
ska göras i tidiga skeden av exploatering av bostadsområden, så att dessa utformas 
på ett sätt som främjar kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Detta innebär högre 
genomsnittlig urban täthet liksom kortare avstånd mellan arbete, service och 
handel, som i sin tur ska främja bättre tillgänglighet för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik.  För att främja ökat resande på Frequent Transit Network och 
därmed ge ökad kostnadseffektivitet ska resurser omfördelas från mindre 
frekventerade linjer till Frequent Transit Network. (TransLink 2008, s. 31). 
Investeringar som görs i transportsystemet ska ske utifrån den önskade 
bebyggelseutvecklingen i kollektivtrafiknära lägen enligt den regionala 
tillväxtstrategin (TransLink 2008, s. 29). Ekonomiska styrmedel ska tillsammans 
med lokaliseringen underlätta hållbara färdmedelsval (TransLink 2008, s. 33). 
Bussar och nyttotrafik ska prioriteras i befintligt vägutrymme (TransLink 2008, 
s. 33). 
 
Ny regional strategisk transportplan med utblick mot 2045 
TransLink arbetar nu med en uppdatering av sin långsiktiga strategi för 
transportsystemet, Transport 2040. En ny vision är att regionen ska vara 
världsledande i livskvalitet genom att möta transportbehoven på ett sätt som bidrar 
till ökad hälsa hos såväl invånare som samhälle, ekonomi och miljö. Visionen 
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understöds av mål för att tillhandahålla hållbara färdmedelsval, för att skapa en 
förtätad urban region med ”kompletta, hälsosamma och säkra” bostadsområden, för 
att stödja en långsiktigt hållbar ekonomi, och för att skydda miljön. Visionen och 
målen ska nås genom att bebyggelsen och transportsystemet utformas så att 
trafikarbetet med bil (”the distances driven”) i regionen ska minska med 33 procent 
(TransLink 2013a, s. 14).  
 

If we design our communities and transportation systems in such a way that 
they reduce the distances driven in the region by 33 % and make half our 
trips by walking, cycling and transit, it will benefit everyone [...].  
(TransLink u.å, b). 

 
Till 2045 är målsättningen att 50 procent av personresorna i regionen ska ske med 
gång-, cykel- och kollektivtrafik, jämfört med dagens nivå på 27 procent 
(TransLink u.å. b). Vägtrafiken ska inte öka – målet är att den regionala 
vägtrafiken om 30 år ska ligga kvar på dagens nivå (TransLink 2013a, s. 10).  
 

 
Figur 4. Utveckling av färdmedelsandelar av personresande med hållbara färdsätt (gång-, cykel- 
och kollektivtrafik) i regionen Metro Vancouver enligt regionala mål i TransLink (2013a). Källa: 
TransLink u.å. b. 
 
De transportlösningar som väljs ska vara resultatinriktade, det vill säga 
investeringarna som görs ska tydligt bidra till uppsatta mål. Som exempel på 
resultatinriktade transportlösningar anges att kostnaden för ökad kapacitet i 
infrastruktur ska vägas mot att påverka efterfrågan med prissättning (TransLink 
2013a, s. 15). 
 
När det gäller konkreta åtgärder i den kommande uppdaterade transportstrategin 
pekar TransLink på att det finns behov av omfattande satsningar på ökat utbud och 
flera nya korridorer för snabb kollektivtrafik (Frequent Transit Network) och ökade 
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satsningar på cykel- och gångnät (TransLink 2013a, s. 10). TransLink slår fast att 
det regionala vägnätet efter genomförda miljardinvesteringar under senare år i stort 
sett är färdigbyggt – och att det vägnät som finns idag är i stort sett det som 
kommer att behövas om 30 år (TransLink 2013a, s. 17). För vägnätet ska den 
kommande planen fokusera på underhåll och reinvesteringar.  
 

Meeting our long-term goals means that the regional road network we have 
today is largely the same road network we’ll need in 30 years.  […] further 
major road capacity expansion will not be required. What is needed is 
ongoing maintenance and investment in streets, roads, and bridges [...]. 
(TransLink 2013a, s. 18). 

 
Det föreslås att tre typer av ekonomiska styrmedel ska användas – vägavgifter, 
parkeringsprissättning och kollektivtrafiktaxor som är differentierade beroende på 
restidpunkt, resmål eller avstånd (TransLink 2013a, s. 8).  
 
5.4.4. Staden Vancouver 
Kataoka (2009) beskriver hur Vancouvers urbana planeringsinriktning 
förkroppsligar diskussionen om ”livability” och den paradox som detta begrepp 
kan sägas representera – att städer ska ha kvaliteter som naturnära, hälsosam, 
barnvänlig, samhällsorienterad; värden som mer förknippas med förorter och 
förstäder än storstäder. Kataoka (2009) resonerar kring hur den urbana planeringen 
i Vancouver hanterar denna paradox genom att bygga på höjden samtidigt som 
skyskraporna sammanbinds av låga byggnader med funktionsblandad verksamhet 
och mellanliggande gröna ytor. Denna inriktning slår igenom i den mångfald 
strategiska program och planer som staden Vancouver har för en långsiktigt hållbar 
utveckling av staden. Stadens målsättning att bli världens miljövänligaste stad 
år 2020 uttrycks i miljöhandlingsprogrammet ”Greenest City 2020 Action Plan” 
(City of Vancouver 2012a). Miljöhandlingsprogrammet innehåller flera mål av 
betydelse bland annat för hur stadens resande och transportsystem ska utvecklas.  
 
Miljöhandlingsprogrammet framstår som överordnat stadens övriga strategiska 
planeringsdokument, varav några beskrivs i detta avsnitt. 2012 antog stadens 
fullmäktige en ny strategisk plan för stadens transporter, Transportation 2040 (City 
of Vancouver 2012b). Bland strategiska dokument som utöver 
miljöhandlingsprogrammet och transportstrategin anges vara tongivande för 
stadens utveckling (City of Vancouver 2013a, s. 2) och för dess transportplanering 
(City of Vancouver 2012b) märks en hälsostrategi, ”Healthy City Strategy”, (City 
of Vancouver 2015); strategi för lokal och hållbar matförsörjning, ”Vancouver 
Food Strategy”63; en trädstrategi är under framtagande, ”Urban Forest Strategy”64; 
en strategisk parkplan, ”Vancouver Park Board Strategic Plan”; en handlingsplan 
för biologisk mångfald, ”Rewildering Vancouver – from sustaining to fluorishing.  
                                                      
63 http://vancouver.ca/people-programs/vancouvers-food-strategy.aspx 
64 http://vancouver.ca/home-property-development/urban-forest-strategy.aspx 
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An Environmental Education and Stewardship Action Plan. For the Vancouver 
Park Board. July 2014”65; en strategi för klimatanpassning ”Climate Change 
Adaptation Strategy”66; en fågelstrategi, ”Vancouver Birding Strategy”; dessutom 
stadens arbetsgrupp för ”housing affordability”, stadens strategi för att minska 
hemlöshet, stadens ekonomiska handlingsplan, samt översikts- och detaljplaner 
(City of Vancouver 2013a s. 2, City of Vancouver 2012b). 
 
Greenest City 2020 Action Plan 
Miljöhandlingsprogrammet Greenest City 2020 Action Plan antogs av 
stadsfullmäktige i Vancouver 2011 och beskrivs som en färdplan för att Vancouver 
år 2020 ska vara världens miljövänligaste stad (City of Vancouver 2012a).  
Programmet togs fram genom en omfattande publik samrådsprocess där 35 000 
personer, inte bara i Vancouver utan världen över, tillfrågades genom workshops 
och andra typer av möten liksom sociala media (City of Vancouver 2012a).  
 
Miljöhandlingsprogrammet fokuserar på de tre huvudområdena kol, avfall och 
ekosystem och innefattar tio mål. Dessa handlar om miljömässigt hållbar 
utveckling med fokus på koldioxid, avfall och ekosystem. 120 projekt pågår för 
närvarande för att nå målen. Några av dessa är:  

 Klimatledarskap: År 2007–2020 ska växthusgasutsläppen som stadens 
verksamheter genererar minska med 33 procent. (2013–2014 minskade de 
med 6 procent, City of Vancouver 2014b). 

 

 

                                                      
65 http://vancouver.ca/files/cov/enviromental-education-stewardship-action-plan.pdf 
66 http://vancouver.ca/green-vancouver/climate-change-adaptation-strategy.aspx 
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Figur 5. Beräknat bidrag till minskning av växthusgasutsläpp från staden Vancouver uppdelat på 
olika sektorer (City of Vancouver 2014b, s. 19). 

 Grönt byggande: Alla nya byggnader ska från och med 2020 vara 
koldioxidneutrala avseende drift och energianvändning. Utsläppen av 
växthusgaser från befintliga byggnader ska minska med 20 procent 2007–
2020. 

 Gröna transporter: År 2020 ska över 50 procent av resorna ske med gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. (Indikator: Andelen resor med dessa färdsätt). 
Minska genomsnittssträckan för bilresor per invånare med 20 procent 2020 
jämfört med 2007. (Indikator: totala antalet körda fordonskilometer per 
person). 

 Tillgänglighet till natur: År 2020 ska varje invånare bo inom fem minuters 
gångavstånd från en park eller annat grönområde. (Indikator: Andel av 
stadens markområde som ligger inom fem minuters gångavstånd till 
grönområde. ) 

 Minskat ekologiskt fotavtryck: Det ekologiska fotavtrycket för Vancouver 
ska minska med 33 procent 2006–2020. En indikator här är antal invånare 
som engagerade sig i projekt stödda eller ledda av staden för att minska 
den samlade konsumtionsnivån eller arbeta för något mål i planen. 

 

 
Figur 6. Transporter beräknas stå för 15 procent av det ekologiska fotavtrycket från staden 
Vancouver (City of Vancouver 2014b, s. 48). 

 
 Ren luft: Målet är att klara de strängaste kanadensiska eller WHO:s krav på 

luftkvalitet. Antalet fall där luftkvalitetskraven inte klarades minskade från 
27 år 2013 till 0 år 2014 (City of Vancouver 2014b). 

 Lokalproducerad mat: Stadens och närområdets matresurser ska öka med 
minst 50 procent 2010–2020. Sådana resurser, det vill säga gemensamma 
trädgårdar, urban odling, offentliga försäljningsstånd med lokalproducerad 
mat, offentliga kök och offentliga anläggningar för kompostering med 
mera, ökade med 30 procent 2013–2014 (City of Vancouver 2014b). 
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Ett exempel på hur miljöhandlingsprogrammet Greenest City 2020 Action Plan är 
tongivande för policyutvecklingen är att City of Vancouver nyligen antagit en 
fågelstrategi, Birding strategy.67 Dess målsättning att staden Vancouver ska bli 
världsledande stad för fåglar och ett centrum för världens fågelturism genom att 
fågellivet ska stödjas genom skydd och skapande av fågelhabitat (City of 
Vancouver 2015). Vancouver är enligt egen utsago redan Kanadas ledande stad när 
det gäller att stödja fågellivet.  Den årliga fågelveckan (Bird Week) lockade förra 
året över 700 000 röster i tävlingen om ”årets fågel i Vancouver” och såg en mes 
(black-capped chickadee) vinna utmärkelsen City Bird 2015 (City of Vancouver 
2015, City of Vancouver 2014d). Fågelstrategin innefattar riktlinjer för utformning 
av byggnader och grönområden, riktade till såväl exploatörer och planerare som 
markägare (City of Vancouver 2015, Campbell et al 2013).  
 
Ett annat exempel på policy som är underställd miljöhandlingsprogrammet och 
som har tydlig koppling till hållbara transporter är stadens hälsostrategi för stadens 
invånare och miljö samt för en frisk planet (City of Vancouver 2014a). Några av 
strategins mål som har tydlig koppling till transporter och stadsplanering är: 

 Mål 2, ”Ett hem för alla”. Ett urval av prisvärda bostadsalternativ ska 
finnas tillgängliga för alla stadens invånare. År 2015 ska det inte finnas 
någon hemlöshet.  

 Mål 5, ”Tillräcklig inkomst för att klara det nödvändiga, och tillgång till ett 
brett utbud av arbetstillfällen” för stadens invånare. År 2025 ska fattigdom 
i staden ha minskat med 75 procent. Medianinkomsten ska öka med 
3 procent årligen. 

 Mål 6, ”Känna sig trygg och inkluderad”. Invånarnas känsla av tillhörighet 
respektive trygghet ska öka med 10 procent 2014–2025.  

 Mål 8, ”Aktiv livsstil och vistas utomhus”. Alla invånare ska bo inom fem 
minuters gångavstånd från ett grönområde 2020. Den fysiska aktiviteten 
hos befolkningen över 18 år ska öka med 25 procent 2014–2025. 

 Mål 11, ”Ta sig runt”. Invånarna ska ha tillgänglighet till säkra och aktiva 
sätt att ta sig runt i staden. År 2020 ska över 50 procent av resorna ske till 
fots, med cykel eller kollektivtrafik. 

 Mål 12, ”Miljö att trivas i”. Invånarna ska ha rätt till en hälsosam miljö och 
likvärdig tillgång till goda livsmiljöer i vilka de kan trivas. 

  

                                                      
67 Den övergripande visionen i Vancouver Bird Strategy lyder ”By 2020, Vancouver will be a world 

leader in supporting a year-round rich and diverse assemblage of native birds, accessible to 
Vancouver residents in every neighbourhood and park in the city, and attracting visitors from all 
corners of the globe.” (City of Vancouver 2015). 
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Vancouver Transportation 2040  
I oktober 2012 antog stadsfullmäktige en ny strategisk transportplan för City of 
Vancouver, Transportation 2040 (City of Vancouver 2012b). Den nya 
transportplanen är en efterföljare till Vancouvers Transportation Plan från 1997, 
där det fastslogs att stadens framtid inte låg i vägutbyggnad (City of Vancouver 
2012a och City of Vancouver 2012b, s.5 och s. 9). Den nya transportplanen, 
Transportation 2040, baseras på ett omfattande publikt samråd och på aktuell 
kunskap från forskning och praktik genom goda exempel, ”best practices”, från 
hela världen. Ett exempel på hur sådan kunskap integrerats i arbetet med planen är 
att planförslaget genomgick en expertgranskning, ”peer review”, av internationell 
transportexpertis (City of Vancouver 2012b, s. 5). 
 
Transportplanens långsiktiga mål är gemensamma med miljöhandlingsprogrammet 
Greenest City 2020 Action Plan (City of Vancouver 2012b, s. 11). Till 2020 ska 
den körda medeldistansen per invånare68 minska med 20 procent jämfört med 
2007. Huvudparten, mer än 50 procent, av stadens resor69 ska ske till fots, cykel 
eller kollektivt (City of Vancouver 2012b, s. 11 och 12)70. Till 2040 ska andelen 
resor till fots, cykel eller kollektivt öka från dagens 40 procent till två tredjedelar, 
66 procent medan resor med ”motorfordon” (det vill säga motoriserade vägfordon 
exklusive kollektivtrafik) ska minska något (City of Vancouver 2012b, s. 11).71 
Beroendet av fossila drivmedel ska fasas ut, luften ska vara den renaste att inandas 
bland världens storstäder (City of Vancouver 2012b, s. 9) och staden ska värna sin 
naturmiljö för att tillförsäkra invånarna och planeten en hälsosam framtid72 (City of 
Vancouver 2012b, s. 5). 

                                                      
68 Antalet fordonskilometer (vehicle kilometres travelled, VKT) används som indikator på 
bränsleförbrukning och utsläpp. 
69 "The mode share target in this plan is a measure of all person trips to or within the city, for any 
purpose. The target reflects the increasing number of trips that will occur with population and job growth 
in the future. (Trip diaries and surveys are typically the primary source of quantitative data for mode 
share, although trip counts are important to help validate results.)” (City of Vancouver, 2012b, s. 11.) 
70 "New 2040 Target: By 2040, at least two-thirds of all trips will be made on foot, bike, or transit. The 
total number of trips by sustainable modes will grow significantly, while motor vehicle volumes will 
slightly decline." (City of Vancouver 2012b, s. 11. ) 
71 "New 2040 Target: By 2040, at least two-thirds of all trips will be made on foot, bike, or transit. The 
total number of trips by sustainable modes will grow significantly, while motor vehicle volumes will 
slightly decline. (City of Vancouver 2012b, s. 11.) 
72 "By 2040, we envision a city with a smart and efficient transportation system that supports a thriving 
economy while increasing affordability; healthy citizens who are mobile in a safe, accessible, and 
vibrant city; and a city that enhances its natural environment to ensure a healthy future for its citizens 
and the planet." (City of Vancouver 2012b, s. 5.) 
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Figur 7. Utveckling av färdmedelsandelar i staden Vancouver 2008–2020–2040 enligt målen i 
Vancouver Transportation 2040 (City of Vancouver 2012b, s. 11). 
 
Planen Transportation 2040 slår fast att stadens vägnät i stort sett är färdigbyggt 
(City of Vancouver 2012b, s. 8).  
 

The street network is largely built out, leaving few opportunities for building 
new roads, but by using our existing streets more efficiently we can move 
more people in the limited space we have (City of Vancouver 2012b, s. 8).  

  
Visionen för stadens transportsystem år 2040 är att hälften av resorna ska kunna 
ske genom alternativa färdsätt till bil, det vill säga gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Liksom i 1997 års transportplan anges en hierarki mellan de olika trafikslagen, där 
sårbara trafikantgrupper prioriteras högst i planeringen:  

a. Gångtrafik 
b. Cykeltrafik 
c. Kollektivtrafik 
d. Taxi/kommersiell trafik/delade fordon (bilpooler/bildelning)  
e. Privata bilar  

 

Om trafikslag längre ner i hierarkin prioriteras i vissa gaturum på grund av 
utrymmesbrist eller liknande, ska detta tydligt motiveras och det ska övervägas att i 
så fall även förbättra de parallella gator som används (City of Vancouver 2012b, s. 
16). Transportplanens inriktning är alltså sammantaget att vägtrafiken ska minska 
något (City of Vancouver 2012b, s. 11). Planen slår fast att det växande antalet 
boende, anställda och besökare i staden kommer att medföra ett ökat antal resor 
men också ökad efterfrågan på gatuutrymme för andra aktiviteter än trafik.73 En 

                                                      
73 “Although the City’s previous transportation plan committed to not expanding road space to 

accommodate additional growth, this plan goes even further. As the number of residents, employees, 
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omfördelning av existerande vägutrymme från bilar till de alternativa färdsätten 
pekas ut som viktig.74 
 
Transportplanen har ett tydligt socialt hållbarhetsperspektiv. Genom främjande av 
aktiva färdsätt som gång- och cykeltrafik ska planen bidra till en mer hälsosam 
vardag för invånarna. Bland nyckelorden i planen märks, utöver ”hälsosam”, 
”blomstrande” och ”livskvalitet” (”livable”), också ”inkluderande” (City of 
Vancouver 2012b, s. 9). Planen betonar vikten av att tillhandahålla färdsätt som 
inte är dyra och därmed göra det lättare för hushåll att minska eller helt avstå sitt 
bilinnehav (City of Vancouver 2012b, s. 18). Det understryks att blandade 
boendeformer, för alla inkomstnivåer, i dessa kollektivtrafiknära lägen är en nyckel 
för att hushåll ska kunna bli mindre eller helt oberoende av bil. Förtätning och 
funktionsblandning där service, arbete och boende ska lokaliseras med närhet till 
kapacitetsstarka kollektivtrafikstråk pekas ut som åtgärder för att minska 
reseavstånden och restider och för att stödja billiga och hållbara färdsätt som gång 
och cykel (City of Vancouver 2012b, s. 18). Satsningar på attraktivare miljöer för 
gående och cyklister är bärande inslag, liksom att generellt möjliggöra kreativ och 
social användning av stadens gaturum och ytor (City of Vancouver 2012b, s. 9). 
 
Transportplanen tar också upp frågan om stigande bränslepriser. Genom effektivare 
fordon som drivs med förnybara drivmedel liksom satsning på hållbara färdsätt 
som drar lite eller inget bränsle ska stadens invånare och näringsliv kunna klara sig 
och även frodas i en ”post-karbon” tillvaro, samtidigt som stadens klimatpåverkan 
kan minska (City of Vancouver 2012b, s. 8). De pengar som hushållen då får över 
kan enligt planen investeras i boendet eller i den lokala ekonomin. Planen anger att 
hushåll som avstår från bilinnehav kan spara upp till 70 000 kronor75 per år, mer 
ifall de kan välja bort att betala för boendeparkering som de inte behöver (City of 
Vancouver 2012b, s. 18). 
 
5.4.5. Prognoser för Vancouver cirka 2040 
Staden Vancouver ska växa med 130 000 invånare och 90 000 nya arbetstillfällen 
till år 2040 jämfört med idag. Målsättningen är att detta ska ske utan att 
vägutrymmet växer (City of Vancouver 2012b, Brown et al 2012).  
 
Metro Vancouver räknar med att regionen under den kommande trettioårsperioden 
kommer att växa med en miljon invånare, en ökning med 43 procent, och 500 000 
nya arbetstillfällen (TransLink 2013a, s. 4). Denna ökning av befolkning och 
sysselsättning väntas innebära 3 miljoner nya personresor per dag, jämfört med 6,4 

                                                                                                                                       
and visitors continues to grow, the number of trips and street activities will also rise. Accommodating 
this growth will require reallocation of road space to improve the efficiency of existing rights-of-way”. 
(City of Vancouver 2012b, s. 41.)  

74 “[…] reallocating road space from general traffic and/or motor vehicle parking where appropriate” (City 
of Vancouver 2012b, s. 26). 

75 10 000 kanadensiska dollar (CAD). 1 SEK ger 0,14 CAD enligt www.forex.se 150319. 
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miljoner dagliga resor år 2004 (TransLink, 2008). 2045 beräknas regionens andel 
av befolkningen som är äldre än 65 år öka från dagens 14 till 22 procent, och den 
arbetsföra andelen av befolkningen minska (TransLink 2013c). 
 

Figur 8. Prognos för befolkningsökning 2006–2040 i regionen Metro Vancouver (TransLink 2008). 
 

 
Figur 9. Koncentration av befolkning och arbetstillfällen i Metro Vancouver idag (t.v.) och 2041 
enligt prognos (t.h.). Bilden illustrerar inriktningen på förtätning i regionens stadskärnor (TransLink 
2013a). 
 
Växthusgasutsläppen från regionens persontransporter beräknas minska med 5–5,5 
procent 2010–2020 (TransLink 2010). Containertrafiken till och från hamnen Port 
of Vancouver beräknas nära tredubblas 2006–2020, vilket bedöms medföra ökad 
efterfrågan på landtransporter till och från hamnen. Några prognoser för totalt 
trafikarbete respektive för klimatpåverkande utsläpp från transporter i staden eller 
regionen framåt 2030 eller 2040 har inte återfunnits i arbetet med föreliggande 
rapport.    
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5.5. Nulägesbild av Hamburg 
Här beskrivs översiktligt Hamburgregionen, dess transportsystem (5.5.1) och 
klimat- och miljöpåverkan från detta (5.5.2), liksom organisatoriska förhållanden 
och samverkan i planeringen av transporter (5.5.3). En översiktlig historik tecknas 
över transportplaneringen i regionen (5.5.4). 
 
Med sina 1,8 miljoner invånare på en yta av 755 kvadratkilometer är den fria 
hansastaden Hamburg Tysklands näst största stad. Staden är centralort i en region 
med 5,1 miljoner invånare på en yta av 26 000 kvadratkilometer, den sjätte i 
befolkningsstorlek av landets 11 regioner. Det sammanhängande tätortsområdet 
omfattar 2,5 miljoner invånare, medan den samordnade kollektivtrafiken täcker ett 
område med 3,3 miljoner invånare (Mingardo et al. 2008, s. 99) och 8 700 
kvadratkilometer (Mobilitätsprogramm 2013, s. 36). 
 
Under andra världskriget förstördes hälften av stadens bostäder i de allierades 
bombanfall (Gullberg 2001 del II, s. 295). Relativt snart efter krigets slut inleddes 
ett intensivt återuppbyggnadsarbete, med en produktion av 20 000 lägenheter per 
år, i ett efter hand utspritt bebyggelsemönster (Mobilitätsprogramm 2013, s. 18). 
Efterhand har den sedan början av 1900-talet pågående sub-urbaniseringen 
(växande förorter och, i ett senare skede, stagnation i städers centrala delar) 
tenderat att sudda ut den tydliga gränsen mellan stad och land, en utveckling som 
Hamburg delar med i stort sett alla storstadsområden globalt sett. Den ortstyp som 
då vuxit fram har i tysk kontext fått beteckningen Zwischenstadt (mellanstad) 
(Fischer 2007, s. 1). 
 
Staden befolkning ökade från under en miljon invånare strax efter krigsslutet till 
över 1,8 miljoner vid mitten av 1960-talet. I likhet med många andra storstäder 
stagnerade sedan befolkningen, för att under senare delen av 1980-talet minska till 
under 1,6 miljoner i en process som brukar benämnas de-urbanisering. Troligen 
kompenserades denna tillbakagång av tillväxt i förorter utanför stadsgränsen, vilket 
då var ett allmänt mönster. I Hamburgregionens fall rörde det sig dock under dessa 
år sannolikt också om en långsammare urbanisering orsakad av en allmän 
industriell nedgång och en för Hamburg speciell, storskalig och misslyckad 
industrisatsning i slutet av den Fordistiska eran76 (Bauriedl och Wissen 2002, s. 
111ff). 
 
Då motorvägsnätet byggdes ut och tre kärnkraftverk anlades var detta en del av 
industrialiseringspolitiken (Bauriedl och Wissen 2002, s. 112). Från slutet av 1980-
talet och fram till idag har staden åter växt och närmar sig den tidigare 
toppnoteringen i ett re-urbaniseringsförlopp (Mingardo el al 2008, s. 11). Under 
1990-talet var Hamburg den överlägset snabbast expanderade storstaden i Tyskland 

                                                      
76 Fordism är en beteckning på den samhällstyp som efter andra världskriget kom att dominera i 

Västeuropa och, i Nordamerika, redan under mellankrigstiden. Denna kännetecknas av förbättrade 
materiella levnadsförhållanden och en omfattande massproduktion och masskonsumtion. 
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(Bauriedl och Wissen 2002, s. 110). Sysselsättning och ekonomi växte också, 
regionalprodukten ökade med nästan 3 procent årligen under 1990-talet och första 
hälften av 00-talet (Mingardo et. al 2008, s. 95) och är idag den högsta i Tyskland. 
Den kraftiga tillväxten kan delvis förklaras med den tyska återföreningen och 
järnridåns fall som öppnade ett stort omland för Hamburg i öster (Bauriedl och 
Wissen 2002, s. 110), men också av att post-fordistiska branscher som media, 
högteknologi och avancerad service expanderade kraftigt (Bauriedl och Wissen 
2002, s. 114). På senare tid har en allt starkare tendens till re-urbanisering gjort sig 
gällande, vilket innebär en tilltagande befolkningskoncentration i och attraktivitet 
hos stadens centrala delar. Effektivare godshantering och en relativ 
avindustrialisering har lämnat stora områden i stadens centrum fria för 
nyexploatering. Den geografiska indelningen Hamburg stad kontra övriga delar av 
agglomerationen är alltför grov för att fånga de pågående förändringarna i 
bosättningsmönstret, vilket framgår av att befolkningen utanför stadsgränsen från 
mitten av 1990-talet och fram till idag haft en betydligt snabbare tillväxt än 
stadens: 10 mot 3,2 procent. Den innersta stadskärnans befolkning växer dock 
snabbt. 
 
Hamburg har beskrivits som en tämligen polycentrisk stadsregion (Ott et al. 2010, 
s. 5), men har i andra sammanhang hänförts till gruppen städer med en ”Strong 
Centre Strategy”, det vill säga med en utpräglad koncentration till citykärnan 
(McIntosh et al. 2014, s. 100). Förortsbebyggelsen utanför moderstaden är 
koncentrerad längs åtta radiella axlar, med rekreationsområden, gröna axlar, 
däremellan. Hamburg har namn om sig att vara Tysklands grönaste storstad 
(Bauriedl och Wissen 2002, s. 110) och utsågs 2011 till EU:s miljöhuvudstad. 
 
5.5.1. Transportsystemet i Hamburg 
Hamburgs transportsituation karaktäriseras av att flera trafikalstrande verksamheter 
har lokaliserats centralt i staden. Det gäller även hamnen, den näst största i Europa 
och sjunde i världen, där mängden hanterat gods mer än fördubblats mellan 1990 
och 2007 (Mingardo et. al 2008 s.95f, Bauriedl och Wissen 2002 s. 119). Där finns 
också det största sammanhängande industriområdet i Tyskland med ett flertal stora 
industrier (Parliament of the Free and Hanseatic City of Hamburg 2013, s. 3). Även 
huvudjärnvägsstationen och en flygplats ligger centralt i staden 
(Mobilitätsprogramm 2013, s. 5). Detta ger upphov till stora trafikströmmar med 
ett stort inslag av nyttotrafik (40 procent) (Mobilitätsprogramm 2013, s. 12). 
Floden Elbe som flyter genom staden övertväras av flera broar och en stor 
motorvägstunnel – Elbtunnel. Tolv procent av stadens yta upptas av trafikens 
infrastruktur (Statistisches Jahrbuch Hamburg 2008/2009, s. 219). 
 
Hamburg ligger i korsningen av fyra nationella motorvägar, A1 och A7 med nord-
sydlig sträckning, A24 mot väster och A25 mot Berlin i sydöst (Gaffron 2012, 
s. 16). Staden är den viktigaste järnvägsknuten i norra Europa och navet för 
förbindelserna med Skandinavien. Hamburgregionen har en historia av aldrig helt 
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realiserade planer på ringleder i motorvägsutförande, av de en gång planerade 
ringarna finns idag därför bara delar byggda.77 
 
Över 300 000 förortsbor pendlar dagligen in till staden för arbete eller studier, 
medan 100 000 pendlar i motsatt riktning. Detta skapar ett stort ömsesidigt 
beroende mellan staden och förorterna utanför stadsgränsen (Mobilitätsprogramm 
2013, s. 15). Även om Hamburg har en välfungerande kollektivtrafik sker den 
lokala persontrafiken företrädesvis med personbil (Ott et al. 2010, s. 10). 
Kollektivtrafikandelen i Hamburg är 18 procent, vilket är lägre än i andra tyska 
storstäder. I Berlin är andelen 26 procent, i Frankfurt am Main 24 procent och i 
både München och Köln är andelen 21 procent. Trots detta karakteriseras staden 
som en ”Transit Metropolis” (kollektivtrafikstorstad) i internationell jämförelse 
med andra storstäder (Klinger et al. 2013, s. 25). 
 
I Hamburg sker 42 procent av resorna med bil och 12 med cykel, på ett vägnät som 
mäter 4 000 kilometer och cykelbanor som uppgår till sammanlagt 1 700 kilometer. 
De senare får dock inte något bra samlat betyg av användarna. De boende i 
omlandet använder bilen till 63 procent av resorna och kollektivtrafiken till 8 
procent (Mobilitätsprogramm 2013, s. 14). Resenärer boende i Hamburg 
tillryggalägger i genomsnitt 34 kilometer per dag, mot 40 för de boende i omlandet. 
Andelen resor med privata motorfordon minskar (Mobilitätsprogramm 2013, s. 14).  

Tabell 3. Färdmedelsfördelningen i Hamburg i procent år 2008. Om resor på helgdagar 
ingår framgår inte av källan (Mobilitätsprogramm 2013, s. 14). 
Färdsätt Hamburg Förorter 
Kollektiv 18 8 
Bilpassagerare 11 16 
Bilförare 31 47 
Cykel 12 11 
Till fots 28 17 
 
Den minimala tillväxt i biltrafiken som kunnat uppmätas under de allra senare åren 
beror helt och hållet på att dagens äldre behåller sina bilvanor, medan de ungas 
bilresande minskar till förmån för kollektiva transportmedel och cykel 
(Mobilitätsprogramm 2013, s. 14). Tidigare, mellan åren 2000 och 2010, sjönk den 
genomsnittliga vardagstrafiken på väg med 5 procent. MDetta genom att trafiken 
på stadsgatorna minskade med 7 procent; på Autobahn och andra stora vägar ökade 
den tvärtom (Mobilitätsprogramm 2013, s. 33) liksom pendlingstrafiken (Ministry 
of Urban Development and the Environment 2014, s. 53). Trafikens 
genomsnittshastighet uppmättes till 28 km/h att jämföras med 25 i Berlin, 17 i Paris 
och 14 i Rom. Trots den jämförelsevis höga medelhastigheten, som i sig innebär 
negativa effekter på de boendes bullersituation, nås periodvis kapacitetsgränsen i 
Hamburgs överordnade trafiknät på särskilt belastade avsnitt. Köbildning sprids till 

                                                      
77 https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg#Verkehr 
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angränsande vägnät, med negativa effekter för miljö och hälsa 
(Mobilitätsprogramm 2013, s. 34). 
 
Bilinnehavet per person är bland de högsta för tyska storstäder, men har legat på 
ungefär samma nivå sedan 2001 och uppgick år 2011 till 335 personbilar per 1 000 
invånare78. Cyklandet har samtidigt ökat (Mobilitätsprogramm 2013, s. 15). I 
Hamburg saknar 32 procent av hushållen bil, medan det i omlandet rör sig om 
endast 11 procent (Mobilitätsprogramm 2013, s. 16) att jämföras med Berlins 41 
procent (Landschaftsprogramm Hamburg 1989, s. 15). 
 
Hamburgregionen var en av de första i världen som förde in ansvaret för all 
kollektivtrafik under ett gemensamt organisatoriskt paraply och samordnat 
biljettsystem – Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) 1965 (Mingardo et al. 2008, 
s. 98). Stommen i systemet är fyra S-banelinjer och sju U-banelinjer. Därtill finns 
omfattande system med olika typer av bussar samt färjetrafik. Spårvägen, som 
tidigare haft en central roll, avvecklades successivt fram till år 1978. Beslut om 
återinförande 2001 och 2011 återkallades efter förändrade parlamentariska lägen. 
 
I regi av Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) har den kollektiva trafiken ökat 
kraftigt på senare år, både genom geografisk utvidgning och intensifiering inom 
redan tidigare betjänade områden. Om den första omständigheten räknas bort 
uppgår trafikökningen till 2–3 procent per år (Mobilitätsprogramm 2013, s. 37). 
Företaget har 750 000 stamkunder och 2007–2012 ökade antalet resenärer från 580 
till 717 miljoner (Mobilitätsprogramm 2013, s. 36). Kollektivtrafikens 
kostnadstäckning uppgår till över 90 procent år 2013 (Hamburg Hochbahn 2014, s. 
45), vilket är en mycket hög siffra jämfört med andra städers kollektivtrafik och 
medger att trafiken kan hålla en hög standard (Mingardo et al. 2008 s. 98). Tidigare 
uppfattades kollektivtrafiken som främst riktad till de fyra A:na – Armen, 
Alkoholiker, Arbeitslosen, Alter (fattiga, alkoholister, arbetslösa, gamla) – något 
som man lyckats ändra på. Marknadsföring har bidragit till framgången (Mingardo 
et al. 2008, s. 100). 
 

                                                      
78 http://www.statistik-

nord.de/fileadmin/regional/regional.php?MERKMALE=Private+PKW+je+1000+Einwohner&JAHRE=20
11&BEZIRKE=2007&AUSGABE=A&STARTEN=Anfrage+starten.... 
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Figur 10. Tack vare en omfattande marknadsföring har kollektivtrafikbolaget lyckats popularisera 
denna typ av resande. Man vänder sig även till turister och andra tillfälliga besökare. (Public 
Transport in and around Hamburg. HVV 2014). 
 
Genom utvidgning med 150 nya hållplatser har nästan varje hamburgerbo en 
hållplats inom 300 meters avstånd. U-banans turtäthet har ökat till 5 minuter. De 22 
Metrobus-linjerna har ökat sitt passagerarantal med 20 procent och under de fyra 
årligen återkommande bilfria söndagarna är kollektivtrafiken gratis (Leschus et al. 
2009, s. 24). 
 
Staden stöder olika mobility management-insatser, det vill säga beteendepåverkan 
för att minska efterfrågan på transporter. Bland dessa insatser ingår att på den 
officiella hemsidan lägga ut länkar till samåkningscentraler, pendlingsportaler, 
trafikappar för Hamburg och bildelning på både kommersiell och privat basis.  
 
5.5.2. Klimat- och miljöpåverkan från transporter 
Under perioden 1990–2007 minskade CO2-utsläppen från trafiken i Tyskland bara 
marginellt, till skillnad från andra sektorer. Detta berodde på en ökad trafik under 
dessa år som nästan helt raderade ut de effektiviseringar som skett i bilparken 
(Hamburg Climate Action Plan 2011/2012, s. 21). En knapp fjärdedel av Hamburgs 
alla koldioxidutsläpp härrör idag från trafiken (Mobilitätsprogramm 2013, s. 24). 
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Tabell 4. CO2-utsläpp från trafiken 1990–2010 (Källa: Mobilitätsprogramm 2013, s. 24). 
 

År 1990 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Trafik 5.843 4.777 4.679 4.586 4.692 4.469 4.210 4.152 4.230 

 
Av de klimatpåverkande utsläppen från trafiken svarar kollektivtrafiken endast för 
3–4 procent (Mingardo et al. 2008, s. 101), det vill säga omkring en procent av 
Hamburgs totala koldioxidutsläpp. 
 
5.5.3. Organisatoriska förhållanden och samverkan i 
planeringen 
Hamburg styrs av senaten som fungerar både som delstadsregering och 
stadsledning. Staden är indelad i sju områden (Bezirk), vilka dock bara har ett 
begränsat politiskt mandat. Försteborgmästaren, ”regeringschefen”, väljs av 
Landsparlamentet/Borgerskapet och hen utser själv sina senatorer. Val till 
parlamentets 121 platser sker vart fjärde år, nu senast den 2 februari 2015 då det 
dominerande partiet SPD gick tillbaka men ändå nådde över 46 procent av 
rösterna. Av det tio senatorer som har ansvar för olika fackområden är två särskilt 
berörda av miljö- och trafikfrågor: den för Näringsliv, trafik och innovationer och 
den för Stadsutveckling och miljö. Att stadens formella organisation förändrades så 
att miljöfrågorna bereddes plats var ett svar på den radikala miljörörelsens 
framväxt på 1960- och 70-talen. Den beror dock också på en omorientering inom 
socialdemokratin, bort från kopplingen till den tunga industrin och dess arbetare till 
en mer businessorienterad hållning, med stöd från affärsintressen, bland annat i 
Handelskammarens skepnad (Deppisch 2011). Miljöintresset visade sig dock svagt 
eller ambivalent när det ställdes mot Airbus’ etableringsintresse, vilket ledde till 
stora vägbyggen som gick ut över flera naturskyddade områden (Bauriedl och 
Wissen 2002, s. 114). Miljörörelsen som var stark, bland annat i motståndet mot 
kärnkraften, förvandlades till ett mindre, traditionellt politiskt parti samtidigt som 
de mer militanta delarna splittrades. 
 
För regionala frågor har det bildats en frivillig sammanslutning, Metropolregion 
Hamburg, bestående av Hamburg, två omgivande delstater samt en rad kommuner. 
Regionen har ingen självständig rättslig ställning och verkar med finansiering från 
sina medlemmar, där en finansieringsfond är det viktigaste instrumentet för det 
regionala samarbetet. Bland uppgifterna ingår att bevara och vidareutveckla den 
gröna metropolregionen och att säkra infrastrukturen. Detta slags samarbeten har 
pågått sedan mitten av 1950-talet, med anor tillbaka till 1920-talet. 
 
Den regionala samverkan fick ett uppsving 1991 tack vare ett avtal mellan 
Hamburg och de två grannstaterna. Detta föranleddes av det starka tillväxttrycket i 
regionen i början av 1990-talet, och gick ut på att ett gemensamt regionalt 
utvecklingsprogram skulle formuleras för de kommande 20 åren. Samarbetet som 
fortfarande pågår omfattar markplanering, miljöskydd, transporter, 
sophanteringsfrågor med mera, och inbegriper fyra administrativa nivåer: 
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Federationen, landet, regionen och kommunerna (Bauriedl och Wissen 2002, s. 
115). Programmet fullbordades 1996 och förnyades 2000 (Bauriedl och Wissen 
2002, s. 115). Det har påvisats att frågor om miljön visserligen ofta nämns i 
strategiska dokument, men att innebörden inte preciseras. Denna planering går 
under beteckningen Regionale Entwicklungskonzepte (REK) och beskrivs som ett 
informellt och praxisorienterat instrument för samarbete, inte bara över de 
administrativa gränserna, utan också mellan olika samhällssektorer (Bauriedl och 
Wissen 2002, s. 216). 
 
Det finns också ett organiserat samarbete för ett ännu större geografiskt område, i 
första hand med inriktning på enskilda projekt. Det är det så kallade Partnerschaft 
Nord som omfattar hela norra Tyskland och som bland mycket annat har till 
uppgift att främja kollektivtrafiken och en förbättrad tillgänglighet. 
 
5.5.4. Planeringshistorik 
Regionplaneringen i Hamburg har en lång tradition men en svag och helt informell 
ställning. Sedan 1950-talet finns samarbetsavtal mellan Hamburg och de två 
omgivande staterna Schleswig/Holstein och Niedersachsen som bland många andra 
områden även berör trafikfrågor (Metropolregion Hamburg u.å.). Inom det egna 
territoriet har Hamburg extra stor beslutskapacitet, eftersom staden också utgör en 
egen delstat. På regional nivå är bilden mer komplicerad då flera delstater och 
kommuner berörs. Starka intressegrupper påverkar planeringen, inte minst 
näringslivet (ofta med kopplingar till hamnen och dess verksamheter) som också 
använder handelskammaren som kanal för inflytande. Periodvis har miljöopinionen 
varit stark, med motstånd mot kärnkraften och motorvägsbyggen. På 1960-talet 
planerades tre motorvägsringar på olika avstånd från staden. Genom ett kraftigt 
folkligt motstånd under 1970-talet kom dessa bara delvis att byggas.79  

                                                      
79 https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg#Verkehr 
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Figur 11. Det övergripande vägnätet i Hamburg. De tre planerade motorvägsringarna byggdes 
bara delvis på grund av folkligt motstånd under 1970-talet.80 
 
Ett annat planeringstema har de gröna axlarna eller kilarna varit, belägna mellan de 
ovan nämnda bebyggelseaxlarna, och som lyftes fram i Landschaftsprogramm 
Hamburg från 1989. Dessa har försvarats och spelar idag en viktig roll i Hamburgs 
strävan att förstärka sin gröna image: Grüne, gerechte, wachsende Stadt am Wasser 
– Grön, rättvis, växande stad vid vatten. 
 

                                                      
80 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hamburg_Fernstra%C3%9Fen.svg#mediaviewer/File:Hambur
g_Fernstra%C3%9Fen.svg. 
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Figur 12. Strukturbild över Hamburgs gröna axlar enligt Landschaftsprogramm Hamburg från 
1989. 
 
På 1990-talet utarbetade Hamburg senast en omfattande trafikutvecklingsplan. Från 
denna härleddes Verkehrsentwicklungsplan Hamburg 2004 (Bürgerschaft der 
Freien und Hansestadt Hamburg 2004) som under flera år fungerade som 
utgångspunkt för planeringen. Efter hand har flera av de föreslagna åtgärderna 
genomförts, till exempel en förbifart utanför stadsdelen Finkenwerder, en 
förlängning av S-Bahn nummer 3, S-Bahn till flygplatsen och uppförandet av Park-
and-Ride-anläggningar81 (Mobilitätsprogramm 2013, s. 59). 
 
   

                                                      
81 Park and ride = engelsk benämning för infartsparkeringar där färdmedelsbyte kan ske från bil till 

kollektivtrafik. 
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5.6. Hamburg – nuvarande mål och planer 
Här refereras centrala policydokument i den strategiska planeringen på lokal och 
regional nivå av bebyggelsestruktur och transportsystem i Hamburgregionen, med 
tonvikt på mål och inriktning i dessa dokument när det gäller att främja hållbara 
transporter. I 5.6.8 återges prognoser för utvecklingen till 2040–2045 avseende 
befolkning och transporter. 
 
Efter reaktorhaveriet i Fukushima 2011 beslutades på federal nivå att den tyska 
kärnkraften skulle avvecklas till 2022. Samtidigt ska den redan inledda 
omställningen till en hållbar energiförsörjning fullföljas, die Energiewende 
(Umweltprogramm 2012, s. 1). Senaten i Hamburg anslöt sig redan 2011 till de 
federala målen som innebär att staden ska klara sin andel av den stora 
energiomställningen (Mobilitätsprogramm 2013, s. 24). Mycket stora krav kommer 
att ställas på inriktningen av de kommande decenniernas kommunala och regionala 
verksamheter och investeringar om denna ambition ska kunna förverkligas. 
Minskning av de klimatpåverkande utsläppen ska uppgå till 40 procent år 2020 och 
80 procent år 2050, jämfört med situationen 1990 (Hamburg Climate Action Plan 
2011/2012, s. 2). Enligt vissa bedömare kommer ökade energikostnader, och 
därmed stigande transportkostnader, att leda till lokaliseringsbeslut som förtätar 
staden under kommande decennier. Man ser även relativa fördelar för Hamburg 
jämfört med konkurrerande regioner på grund av dess gynnsamma lokalisering i 
det globala transportsystemet (Ott et al 2010, s. 14).  
 
Den framtida inriktningen på Hamburgs trafik- och miljöpolitik behandlas i flera 
olika planer med likartade men inte helt sammanfallande målsättningar, skiftande 
tidshorisonter och varierande grad av tydlighet. Hamburgs anslutning till de 
nationellt beslutade målen återkommer givetvis i senare tiders planer. Men det 
framgår inte hur de konkreta åtgärder som beslutats har vägts mot andra alternativ. 
Inte heller redovisas hur de utsläppsreduktioner som kopplas till olika åtgärder har 
beräknats. Det är till exempel oklart om man beaktat de rebound-effekter, det vill 
säga rekyleffekter av att miljövinster av effektivisering neutraliseras helt eller 
delvis genom ökad användning (Gullberg 2015), som regelmässigt uppstår vid 
åtgärder av det slag som valts. Oklarheter och olika sätt att definiera och mäta en 
stads klimatpåverkan innebär i Hamburg, liksom i flera andra städer, stora 
svårigheter att utvärdera uppnådda resultat mot uppställda mål, liksom att jämföra 
olika städers resultat (Kramers et al 2013). Det finns helt enkelt betydande 
frihetsgrader både i hur klimatmålet operationaliseras och hur du uppnådda 
utsläppsminskningarna beräknas. 
 
5.6.1. En viktig dementi 
Flera engelskspråkiga tidningar och bloggar har under 2014 och 2015 rapporterat 
om att Hamburg siktar på att bli en bilfri stad år 2034. Den uppgiften var dock 
felaktig och har dementerats. Ambitionen är betydligt mer beskedlig: År 2034 ska 
stadens invånare ännu bättre än idag kunna uppleva sin stad på cykel eller till fots. 
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Detta tack vare det omfattande, sammanbundna och tillrättalagda gröna nätet av 
”Freiräume”, av gång- och cykelstråk som planeras (Hamburg 2014). De gröna 
axlarna, mellan bebyggelsens radiella utbredning längs kommunikationsstråken i 
olika riktningar ut från stadscentrum, som varit ett tema sedan före andra 
världskriget, kompletteras i den långsiktiga planeringen med gröna ringar. Tidigare 
har ringtemat handlat om motorvägar men har nu transformerats i grön riktning. 
 
5.6.2. Uppdatering av “Hamburg Climate Action Plan 2007–
2012” (2011/2012) 
Hållbar mobilitet för alla slags transporter och en ökning av miljövänliga 
transporter genom att förbättra deras tillgänglighet är de mål som redovisas i 
Hamburgs klimathandlingsplan, Hamburg Climate Action Plan. Hamburg stöder 
lågutsläppsteknologi och avser att stimulera och utvidga kollektivtrafiken, cykling 
och cyklingsinfrastruktur (Hamburg Climate Action Plan 2011/2012 s. 21, 
Carvalho et al. 2012). Kan man skjuta över resandet till gång och cykel, särskilt på 
distanser under fem kilometer, skulle utsläppen av koldioxid kunna minskas. 
Förnyelsebar energiförsörjning inom kollektivtrafiken är en annan strategi, liksom 
”mobility management”, det vill säga beteendepåverkande åtgärder såsom 
marknadsföring, och e-biljetter (Hamburg Climate Action Plan 2011/2012, s. 22). 
Projekt med en sammanlagd budget om 32,4 miljoner € redovisas i planen, varav 
en mindre del gäller trafiksektorn. Av den totala reduktionen av koldioxid som 
åtgärderna i planen bedöms kunna uppnå uppstår 13 procent inom trafiksektorn. 
 
5.6.3. Miljöprogram, ”Umweltprogramm 2012 bis 2015” (2012) 
Målet för Hamburgs miljöprogram, producerat inom avdelningen för 
stadsplanering och miljö, är en stad som är grönare, rättvisare och starkare. 
Aspekter som behandlas i programmet är livskvalitet, bullerskydd, återvinning, 
luft- och vattenrening, naturskydd och kulturminnesvård (Umweltprogramm 2012, 
s. 1). Ambitionen är att vidareutveckla Staden vid vattnet. Ett viktigt politikområde 
som återkommer i flera plandokument är bostadsbyggandet, där ambitionen är att 
det ska produceras 6 000 bostäder per år, varav en tredjedel ska vara underkastade 
hyreskontroll för att möjliggöra för hushåll utan goda ekonomiska resurser att 
etablera sig i staden. En rad insatser genomförs och planeras vad gäller 
energiförsörjning, bland annat ett (partiellt) återköp av energibolaget och satsning 
på vindkraft. På trafikområdet föreslås upprustning och optimering av 
infrastrukturen, utbyggnad av den elektrifierade S-banan och framdragning av U-
banan till det centralt belägna exploateringsområdet Hafencity. Endast 
emissionsfria bussar kommer att anskaffas från år 2020 och förbättringar av 
cykelvägnätet planeras också (Umweltprogramm 2012, s. 8).  
 
Kvantitativa mål anges bland annat för återvinning och utvidgning av 
naturskyddsområden, men förekommer i övrigt mycket sparsamt 
(Umweltprogramm 2012, s. 17 och 19). Det viktigaste, och det enda tydligt 
kvantifierade målet för Hamburg, är den långtgående reduktionen av stadens 
koldioxidutsläpp från 1990 års nivå med 40 procent till 2020 och 80 procent till 
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2050. Andra delar av det framtida Hamburg har mer målande beskrivningar. Den 
gröna metropolregionen ska förstärkas, liksom regionens gröna image. Det 
kommer att finnas gott om gröna och sammanhängande stadsrum (Freiräume). Och 
staden kommer inte bara att vara grönare utan också rättvisare och starkare 
(Umweltprogramm 2012, 2012). 
 
5.6.4. Mobilitetsprogram, ”Mobilitätsprogramm 2013”  
I Hamburgs mobilitetsprogram, utarbetat inom avdelningen för ekonomi, trafik och 
innovation och som antogs av senaten 2013, hänvisas både till Tysklands och 
Hamburgs beslut om minskning av klimatpåverkande utsläpp och till EU:s vitbok 
om trafiken 2020 och vision fram till 2050. Tendensen hos hamburgborna att välja 
mer miljövänligare färdsätt noteras och vissa förhoppningar knyts till denna 
förmodade Trendwende. Dokumentet innehåller helt avsiktligt inga 
konkretiseringar, prioriteringar eller operationaliseringar av målen 
(Mobilitätsprogramm 2013, s. 5). Detta kommer att ske i successiva steg genom en 
trafikutvecklingsplanering (benämnd VEP), en frivillig verksamhet utan 
rättsverkan (Mobilitätsprogramm 2013, s. 50). De skarpa konflikterna mellan 
kraven på en kraftigt utbyggd transportapparat och de ambitiösa miljömål som 
antagits vidrörs alltså, men utan att på allvar hanteras. En övergång till elektrifierad 
trafik skymtar som en möjlig lösning (Mobilitätsprogramm 2013, s. 5). Detta 
skulle, konstateras i planen, handla om att åstadkomma en förändring i vardagen 
genom att sprida resultatet av ett tekniskt genombrott till befolkningen 
(Mobilitätsprogramm 2013, s. 51). 
 
Hamburgsenaten avser att bygga en kompaktare, mer urban stad. De 6 000 nya 
bostäderna per år ska i möjligaste mån lokaliseras till redan exploaterade delar av 
staden (Mobilitätsprogramm 2013, s. 18). I vissa områden kommer låga p-tal 
(parkeringsplatser per lägenhet) på 0,4 att eftersträvas (Mobilitätsprogramm 2013, 
s. 19). Genom en integrerad stads- och trafikplanering ska kollektivtrafiken vara på 
plats när bostäderna står färdiga så att invånarna i nya kvarter har möjlighet att från 
början klara sig utan bil (Mobilitätsprogramm 2013, s. 24). 
 
Fem riktlinjer slås fast för den fortsatta planeringen: 

1. Säkra världshandelsstaden Hamburgs tillgänglighet. 
2. Stärka kollektivtrafiken som ryggrad i det lokala trafiksystemet. 
3. Effektivisera skötsel och utbyggnad av mobiliteten. 
4. Utveckla den elektriska mobiliteten och skapa goda trafik- och livsmiljöer. 
5. Driva en kontinuerlig trafikplanering. 

 
I planen slås fast att de förestående infrastrukturprojekten har högsta prioritet trots 
rådande budgetrestriktioner. Detta som svar på kraven från en växande befolkning 
och ett expansivt näringsliv med hamnen, fortsatt men i mindre utsträckning, som 
nav. I det fortsatta utarbetandet av trafikplanen en avvägning göras mellan att 
förstärka Metropolregionen som lokaliseringsort, skydda liv, hälsa och miljö, värna 
och förbättra jämlikhet och rättvisa samt öka möjligheterna att delta i samhällslivet. 
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De i programmet formulerade riktlinjerna kommer att utvecklas till ett målsystem 
med kvantitativa målindikatorer som ska ligga till grund för en utvärdering av de 
genomförda åtgärdernas effekter (Mobilitätsprogramm 2013, s. 52). Ett 
institutionaliserat och återkommande mobilitetsrådslag med etablerade intressenter 
tillskrivs en nyckelroll i det fortsatta arbetet med VEP (trafikutvecklingsplanering). 
Där kommer de trafikpolitiska målen att diskuteras, kriterier utarbetas och 
scenarier presenteras. Där förväntas också konflikterna blottläggas, som 
förberedelser inför avgörande politiska beslut. Även synpunkter från 
förortskommuner och grannstater förs in i trafikutvecklingsplaneringen. Det som 
eftersträvas är en helhetsbild av trafikområdet (Mobilitätsprogramm 2013, s. 61). 
Ett omfattande underlag för planeringsarbetet kommer att utarbetas och 
planeringsprocessen kommer att pågå under åren 2013–2020. I dokumentet finns 
28 projekt av olika storlek och periodicitet beskrivna. Det rör sig om allt från stora 
motorvägsprojekt och omfattande spårutbyggnader till Bike-and-Ride-
anläggningar82, cykelbanor och insatser för gångtrafiken. 
 
Det som inte framgår är på vilket sätt dessa projekt vägs mot varandra och mot de 
mål för energiomställning som sägs vara en av de viktigaste ledstjärnorna för 
Hamburgs utveckling på 7 och 37 års sikt. Flera av projekten kommer att vara 
avslutade före 2016–2017 då den pågående planeringsomgångens beslutsfas 
inträder. Den oklara relationen mellan övergripande mål och nära förestående 
projekt kan illustreras med hjälp av Hamburgs kommentar till den federala 
vägplanen för perioden 2015–2030, som också omnämns i mobilitetsprogrammet. 
För att federala anslag ska beviljas för olika infrastrukturprojekt måste dessa tas 
upp i planen (Bundesverkehrswegeplan – BVWP, 2015). Till denna anmälde 
Hamburgs senator för Ekonomi, trafik och innovationer en rad projekt. 
Inledningsvis anfördes att en efterfrågeinriktad utbyggnad av transportinfrastruktur 
är av central betydelse för världshamnstaden Hamburgs och för hela Tysklands 
logistiksituation, samt att ett långsiktigt välstånd därigenom säkras. Eventuella 
konflikter med andra mål, till exempel de energipolitiska, berördes inte. De 
anmälda projekten sades vara grundade på redan föreliggande och förutsedda, nära 
förestående kapacitetsbehov. Bland dessa förslag kan nämnas åttafilig utbyggnad 
av vägarna A 7 och A 1, dito fyrfilig av A 26 samt understöd av grannländernas 
önskemål om vägutbyggnader, bland annat en östlig förbifart utanför Hamburgs 
stadsgräns. Förbättringar på järnvägarna mot Bremen–Hannover och Lübeck och 
av järnvägsknuten Hamburg, tillrättaläggande av hamnens anslutning till det 
Europeiska järnvägsnätet, samt förbättringar av sjöleder ingår också (Hamburg 
2013). 
 
5.6.5. The Master Climate Action Plan, 2013 
Klimatplanen från 2013 beskriver hur Hamburg från 2013 via 2020 skall uppnå 
målbilden för 2050, det vill säga uppfylla de mål för reduktion av koldioxid som 
har beslutats. Det som tas upp är de områden som betraktas som mest 
                                                      
82 Infartsparkeringar där omstigning kan ske från cykel till kollektivtrafik. 
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betydelsefulla för att målen ska nås, alltså inte bara inom energisektorn, utan inom 
alla de områden som berörs mest (Parliament of the Free and Hanseatic City of 
Hamburg 2013, s. 2). När det gäller trafiken handlar det om att prioritera 
miljövänlig mobilitet och därigenom åstadkomma en klar ökning av denna. Hela 
bussflottan ska vara utsläppsfri 2050. Övergången från att äga till att ha tillgång till 
bil räknar man med ska ha spritt sig. Särskilt förutsätts de unga att anamma denna 
princip. Personbilar ska drivas med förnybar energi och hanteras mer intelligent i 
förhållande till de andra trafikslagen. Trafiken kommer att vara multimodalt 
organiserad, det vill säga att alla trafikslagen kommer att vara samordnade. Digital 
information ger hjälp med orientering och val av färdsätt i överenstämmelse med 
olika personers önskemål. För att åstadkomma detta är en tydlig kvalitativ 
förbättring av kollektivtrafiken nödvändig med en hög rumslig och tidsmässig 
täthet i utbudet. Invånarnas förståelse för att miljövänligt resande och beteende är 
nödvändigt ska öka. En integrerad stads- och trafikplanering med en tät stad, korta 
rutter och bosättning längs kollektivtrafikstråken ska resultera i färre bilar, bättre 
offentliga rum och mer plats och bättre kvalitet för alla (Parliament of the Free and 
Hanseatic City of Hamburg 2013, s. 7). Högsta prioritet ges i planen till de 
hamnrelaterade godstransporterna, med en strävan att föra över mer av godset från 
lastbil till järnväg. De sista milen av transporterna ska vara effektivt och 
miljövänligt organiserade, helst äga rum nattetid med tysta fordon och 
distributionstrafikens krav ska beaktas redan vid planering av markanvändningen. 
(Parliament of the Free and Hanseatic City of Hamburg 2013, s. 8). 
 
Planen ger vissa anvisningar om hur detta ska kunna förverkligas med hjälp och 
understöd av den Hamburgska senatens insatser. Tre generella principer anges: 
stora minskningar av koldioxid till så låga kostnader som möjligt, ekonomiska och 
sociala vinster för Hamburg och lansering av lovande pilotprojekt. Tekniker som är 
nära ett marknadsmässigt genombrott och uppfyller dessa tre principer ska 
subventioneras kraftigt. 
 
Planen målar upp att kollektivtrafiken kommer att utgöra ryggraden i de lokala 
trafiksystemen och världshandelsstaden Hamburgs tillgänglighet kommer att vara 
bättre än idag. Staden kommer att vara attraktiv lokaliseringsort för avancerad 
varu- och tjänsteproduktion. Elektriska motorer kommer i stor utsträckning att ha 
ersatt sina bensin- och dieseldrivna motsvarigheter, vilket skapar förutsättningar för 
goda trafik- och livsmiljöer. Skyddet av liv, hälsa och miljön är väl utbyggt och 
jämlikhet, rättvisa och möjligheterna för alla att delta i samhällslivet har stärkts. Att 
äga blir mindre viktigt särskilt bland unga och personbilar kommer inte att inta 
samma centrala roll i många människors liv som idag. Transportsystemet ska 
anpassas efter vad som är lämpligt för varje resa och transport. Digital information 
ska stödja medborgarna i trafiken och kan individualiseras efter vars och ens 
önskemål (Parliament of the Free and Hanseatic City of Hamburg 2013).  
 
Mehr Stadt in der Stadt förespeglar också en ökad funktionsblandning och att de 
kvaliteter som idag bara finns i de centrala delarna av staden även ska ha nått 
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förorterna. Electric mobility (e-Mobility, det vill säga eldrivna fordon) ska vara 
integrerad i stadslivet och antalet bilar minska vilket bidrar till att skapa attraktiva, 
offentliga rum tillgängliga för alla (Parliament of the Free and Hanseatic City of 
Hamburg 2013, s. 7). Den livsviktiga hamnverksamheten och särskilt dess 
transporter ska ha anpassats till kraven på en hållbar miljö och en stor del av 
transporterna har överförts från bil till tåg. Även den sista milens transporter till 
och från en destination ska vara miljövänliga och ske med tysta fordon (Parliament 
of the Free and Hanseatic City of Hamburg 2013, s. 8). 
 
När det gäller mobilitet och transporter konstateras att människors resebeteende 
bara delvis kan påverkas av staden Hamburg. En rad av de strävanden och 
lösningar som brukar anföras när det gäller omställning till en hållbar stadstrafik 
räknas upp utan några specificerade mål eller någon beskrivning av hur önskade 
förändringar ska komma till stånd. Vissa mål operationaliseras dock, till exempel 
ska cykelplanen resultera i en färdmedelsandel om 18 procent (mot den senast 
uppmätta på 12 procent) (Parliament of the Free and Hanseatic City of Hamburg 
2013). 
 
En stor grupp åtgärder behandlas dock mycket utförligt. Det är satsningen på e-
Mobility som för perioden 2013–2016 planeras få en finansiering om 49 miljoner 
EUR, varav staden bidrar med 2,9. De ingående delprojekten handlar om 
batteridrivna fordon, integration av eMobility i stadsutveckling, hybriddrift inom 
kollektivtrafiken med framtida tekniköverföring till trafik som kompletterar 
traditionell kollektivtrafik, till exempel bildelning och korttidsuthyrning av bil och 
taxi. Till denna grupp av projekt räknas också utbyggnaden av ett Bike-and-Ride-
system som kommer att öka kollektivtrafikens upptagningsområde och därmed 
dess attraktivitet. eMobility-projekten beräknas sammanlagt leda till en 
koldioxidminskning med ungefär 5 500 tusen ton per år (Parliament of the Free and 
Hanseatic City of Hamburg 2013, s. 17). 
 
Av de totalt 52 listade projekten kan bara ytterligare två hänföras till området 
mobilitet och transport. Dessa beräknas minska koldioxidutsläppen med ytterligare 
3 500 ton koldioxid på årsbasis fram till 2020. Av de sammanlagt drygt 
1,8 miljarder ton per år som de ingående projekten beräknas bidra med svarar 
insatserna på trafikområdet endast för en halv procent medan deras andel av den 
totala finansieringen uppgår till 6,9 procent (Parliament of the Free and Hanseatic 
City of Hamburg 2013, s. 29). 
 
De angivna projektens resultat, när det gäller koldioxidreduktion, kommer 
fortlöpande att utvärderas och kontrolleras. Planen kommer också att uppdateras 
vartannat år av senaten samtidigt som så många intressenter som möjligt kommer 
att involveras i processen. Även den föreliggande planen har utarbetats i dialog 
med olika organisationer (Parliament of the Free and Hanseatic City of Hamburg 
2013, s. 21ff). 
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Ett intressant konstaterande görs i ett appendix. Där står att det krävs en reduktion 
med ytterligare 28 procent av de klimatpåverkande utsläppen till år 2020 för att det 
uppställda målet ska kunna nås, men detta kan realistiskt sett inte uppnås enbart 
genom Hamburgs åtgärdspaket, med utgångspunkt från Hamburgs utsläppsbalans 
(en top-down-beräkningsmetod). Detta sägs bland annat bero på den påtagliga 
ökningen av utsläppen under år 2010, förorsakade av en osedvanligt hög 
ekonomisk tillväxt, men också på att staden Hamburg inte har rådighet över alla 
styrmedel och åtgärder som kan krävas (Parliament of the Free and Hanseatic City 
of Hamburg 2013, s. 26). Därför väljs en annan (bottom-up) metod för att beräkna 
effekterna av de gjorda insatserna. Här beaktas en mindre total mängd koldioxid 
och effekterna beräknas genom att summera de utsläppsminskningar som de gjorda 
insatserna beräknas ge. Eftersom utgångsvärdet med den valda metoden blir lägre 
reduceras också den utsläppsminskning som krävs för att det uppställda målet för 
år 2020 ska kunna nås (Parliament of the Free and Hanseatic City of Hamburg 
2013, s. 27). De 1,8 miljarder ton som de pågående projekten bedöms klara av 
ligger med denna beräkningsmetod nära vad som behövs för att nå det uppställda 
målet för år 2020. Det framgår inte om de utsläppsökningar som till exempel stora 
vägutbyggnader resulterar i både under byggskedet och genom framtida 
trafikökning, ingår i det valda beräkningssättet. Inget i underlaget tyder på detta 
och det framförda argumentet för metoden, att reducera vikten av sådant som 
Hamburgs senat inte har inflytande över, pekar i samma riktning. De stora 
motorvägsprojekten hör till Förbundsregeringens ansvarsområde. 
 
5.6.6. Skriften “Green, inclusive, growing city by the water 
2014” 
Det övergripande målet för stadsområdet formuleras, i rubricerade skrift från 
avdelningen för stadsplanering och miljö, som Mehr Stadt in der Stadt. 
Tillkommande bebyggelse ska kanaliseras till områden som redan är exploaterade. 
Den eftersträvade funktionsblandningen och tätheten finns idag bara i innerstaden, 
vilket den presenterade strategin avser att ändra på (Ministry of Urban 
Development and the Environment 2014, s. 17). 
 
I Hamburg dominerar hyreslägenheter som utgör två tredjedelar av bostäderna. 
Nästan en tredjedel av alla bostäder ägs av kooperativ eller av kommunala bolag, 
och billiga lägenheter utgör ett stort inslag (Ministry of Urban Development and 
the Environment 2014, s. 27). Genom det kommunala bostadsbolaget kommer 
staden att ge ett väsentligt bidrag till bostadsbyggandet; 2 000 av 6 000 bostäder 
kommer årligen produceras för marknadssegmentet med låga hyror. Att områden 
görs mer attraktiva i stadsutvecklingsprocessen får enligt strategin inte leda till att 
nuvarande hyresgäster trängs ut på grund av hyreshöjningar. Ny federal lagstiftning 
har underlättat insatser mot en sådan utveckling och staden deklarerar att den fullt 
ut kommer att tillämpa de legala medel som finns för att uppnå detta (Ministry of 
Urban Development and the Environment 2014, s. 28). Att bygga nya hem är en 
uppgift för samhället och en större blandning av sociala grupper är önskvärt enligt 
dokumentet (Ministry of Urban Development and the Environment 2014, s. 70). 
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Mehr Stadt in der Stadt-strategin innebär att ett stort antal projekt kommer att 
genomföras i stadens centrala områden (Ministry of Urban Development and the 
Environment 2014, s. 71). Ett sådant omfångsmässigt dominerade projekt är Bau 
der HafenCity (Innenstadtkonzept Hamburg 2010). Genom detta kommer 
innerstadens yta att utvidgas med 40 procent (+155 ha), 12 000 invånare att 
tillkomma, liksom 45 000 arbetsplatser, allt inom 20 år. Samtidigt skapas gröna 
stadsrum (Freiräume) (Innenstadtkonzept Hamburg 2010, s. 8) och den innersta, av 
två planerade gröna ringar (Innenstadtkonzept Hamburg 2010, s. 43). I planerna 
ingår också att däcka över vissa motorvägar för att läka sår i landskapet och 
utvidga sammanhängande grönområden. 
 
I Mehr Stadt in der Stadt-strategin är vägnätets kapacitet optimerat och klarar 
rusningstrafiken samtidigt som livet för boende i tidigare trafikdrabbade områden 
blivit mycket bättre (Ministry of Urban Development and the Environment 2014, s. 
64). Den privata bilen är överflödig för flertalet stadsbor, eftersom det finns en 
snabb lokal spårtrafik med mycket hög kvalitet (Ministry of Urban Development 
and the Environment 2014, s. 40). 
 

 
Figur 13. De traditionella gröna axlarna kompletteras med två gröna ringar (Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt 2015). 
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Som ett långtidsprojekt finns tanken att göra den privata bilen överflödig, vilket 
förutsätter att en snabb lokal spårtrafik byggs ut (Ministry of Urban Development 
and the Environment, 2014 s. 40). Planen är dock inte att göra staden Hamburg helt 
bilfri – resonemanget som förs är att för att tillgodose vissa transportbehov så 
måste bilen finnas kvar som ett alternativ. Olika modeller för bildelning är ett 
viktigt inslag i strategin, liksom att hämta erfarenheter från andra europeiska 
storstäder, bland andra Köpenhamn (Ministry of Urban Development and the 
Environment 2014, s. 41). 
 
Port Development Plan 2025, godkänd 2012, syftar till att möjliggöra en ökning av 
containertrafiken med förbättrade inom- och interregionala kommunikationer och 
stöd till nya hamnrelaterade industrier. I Hamburg är den regionala utvecklingen 
och hamnens framtid oskiljaktigt förenade, vilket oundvikligen leder till vissa 
konflikter (Ministry of Urban Development and the Environment 2014, s. 59). För 
att kunna konkurrera med andra städer, såsom Amsterdam/Rotterdam, 
Köpenhamn/Malmö och St Petersburg, anses det viktigt att uppgradera 
transportförbindelserna med andra europeiska metropoler (Ministry of Urban 
Development and the Environment 2014, s. 62). De planerade tunnelförbindelsen 
under Fehmarn Bält, med dess 17,6 kilometer långa tunnel för såväl bil- som 
tågtrafik, passar väl in i denna strävan. Ett nära samarbete sägs vara nödvändigt för 
utbyggnad av vägar, spår och sjöfart liknande det som redan finns för 
kollektivtrafiken i form av Hamburg Transport Association HVV (Ministry of 
Urban Development and the Environment 2014, s. 63). Stora infrastrukturprojekt 
kommer att genomföras, till exempel förstärkning av motorvägskapaciteten, vilken 
beskrivs som en tillgång också för stadens invånare. Att optimera vägnätets 
kapacitet så att det klarar rusningstrafiken är en utmaning som också syftar till att 
förbättra livet för boende i trafikdrabbade områden (Ministry of Urban 
Development and the Environment 2014, s. 64). Eftersom trafiken ändras snabbt – 
med ökade flöden av pendlare, över allt längre avstånd i hela regionen – krävs en 
snabb utbyggnad av kollektivtrafiken (Ministry of Urban Development and the 
Environment 2014, s. 64). 
 
5.6.7. Framsynt tillväxt 
Som motto för utvecklingen kommande decennier har senaten i Hamburg 
formulerat Framsynt tillväxt (Wachsen mit Weitsicht) (Ott et al. 2010, s. 9). Stora 
förhoppningar knyts till tekniska innovationer, exempelvis till utvecklingen av en 
helt elektrifierad transportsektor. Som ovan nämnts engagerar sig Hamburg stad 
också direkt i denna vision både genom finansiellt stöd och genom att erbjuda 
möjligheter för innovationer och teknologi att utvecklas i staden till stöd för en 
livskraftig framtid. I denna anda undertecknade Cisco och Hamburg stad år 2014 
ett Smart City Memorandum of Understanding (MoU). Enligt avtalet med Cisco 
ska Hamburg bli en Smart City, vilket innebär att invånarnas livskvalitet ska 
förbättras genom ökad mobilitet, effektivitet och hållbarhet. Med användning av 
Ciscos ”Smart+Connected Communities”-program och utvecklingen av ”Internet 
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of Everything” genomförs en rad pilotprojekt. I överenskommelsen ingår att Cisco 
hjälper Hamburg att utveckla stadens digitala dagordning (Cisco 2014). 
 

 
Figur 14. Hamburg och Cisco enas om att samarbete – Cisco Systems Executive Vice President 
von Wim Elfrink, näringslivssenator Frank Horch och Hamburgs försteborgmästare Olaf Scholz 
undertecknar dokumentet i rådhuset (Bild: Cisco Systems GmbH). 
 
5.6.8. Prognoser för Hamburg 2030 
Tyskland har världens näst snabbast åldrande befolkning efter Japans, och en 
kraftig befolkningsminskning beräknas inträda om något decennium. Fram till 
2030 antas antalet invånare sjunka från 81 till 77 miljoner (Fröhlich et al. 2008, 
s. 2). Hamburg med omland förutsätts dock växa med 3–10 procent till 2025, 
eftersom särskilt unga människor dras till staden (Ministry of Urban Development 
and the Environment 2014, s. 9). I förorterna förväntas befolkningen till och med 
växa snabbare (Mobilitätsprogramm 2013, s. 9). Ett plandokument anger två 
alternativ, en ökning med 50 eller 100 tusen invånare till 2030 jämfört med 2011 
(Ministry of Urban Development and the Environment 2014, s. 9). Ökad 
befolkning antas även leda till ökad trafik (Mobilitätsprogramm 2013, s. 10). På 
längre sikt förväntas en befolkningsminskning – med 8 procent till 2050 – dock 
med reservation för att långsiktiga prognoser är vanskliga, i detta fall särskilt med 
tanke på den osäkerhet som invandringen innebär (Ott et al. 2010, s. 11). 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6732 
Hållbar transportplanering? 

 
 

 81 

6. Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras de tre storstadsregionernas policy, planering och praktik för hållbara 
transporter. Några slutsatser dras också om vad Stockholm kan lära av de båda 
andra storstadsregionerna. 
 
6.1. Likheter och skillnader mellan 

städernas policy och planering 
Det visar sig inte vara helt lätt att jämföra de tre storstadsregionernas policy och 
planering för hållbara transporter, eftersom det finns skillnader i vilka indikatorer 
som används för både beskrivning och uppföljning. I de fall där mål och 
indikatorer är uttryckta i likartade termer, har de i de flesta fall visat sig vara 
antingen inte direkt jämförbara eller inte tillräckligt transparenta för att detaljerade 
jämförelser ska kunna göras.  
 
Ett exempel på en sådan indikator är andel resor med hållbara färdsätt. Regionen 
Metro Vancouver hade år 2011 en färdmedelsandel på 10,7 procent gångtrafik och 
1,8 procent cykeltrafik (TransLink 2013d, s. 5). För Hamburgregionen anges 
motsvarande färdmedelsandelar år 2008 inte för regionen som helhet utan uppdelat 
på staden och förorter (Mobilitätsprogramm 2013, s. 14). För Stockholmsregionen 
finns idag inte tillräckligt underlag om färdmedelsandelar för gång- och cykelresor 
(Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 2014). 
 
En jämförande analys behöver också beakta de tre storstadsregionernas historik och 
utgångsläge. Genom den fysiska planering som bedrevs i Stockholmsregionen från 
och med 1940-talet och fram till 1970-talet, med kollektivtrafiken som 
grundprincip, utvecklades en bebyggelsestruktur i radiella stråk längs pendeltågs- 
och tunnelbanelinjer. Det framstår som en förklaring till att regionen kunnat 
behålla en god kollektivtrafikandel för arbetspendling även i rusningstid till och 
med under år av kraftfull expansion och ökade medelinkomster. I många andra 
städer runtom i världen har motsvarande utveckling istället lett till betydligt högre 
andelar privatbilism (Cameron et al. 2004). Kollektiva kapacitetsstarka 
tvärförbindelser för att knyta ihop Stockholmsregionens radiella stråk har däremot 
inte byggts ut i motsvarande takt, samtidigt som planeringen under senare 
årtionden varit inriktad på att förbättra tvärförbindelser med bil i regionen (TMR 
2014). Framöver beräknas regionens bilberoende öka (WSP 2007). 
 
För Vancouverregionen har istället utgångspunkten varit en situation med kraftigt 
utglesad bebyggelsestruktur och omfattande bilberoende, vilket resulterat i en lägre 
andel resande med kollektivtrafik än Stockholmsregionens. Under de senaste 
decennierna har detta gap dock minskats. Vancouverregionen har haft en kraftig 
befolkningstillväxt och en stadigt växande regional ekonomi samtidigt som andelen 
kollektiv-, gång- och cykeltrafik ökat, främst i regionkärnan, men även på regional 
nivå. Detta har åstadkommits med en uttalad policy för att främja hållbara 
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transporter och en hållbar utveckling generellt, både i staden (City of Vancouver 
2012a, City of Vancouver 2012b) och på regional nivå (TransLink 2008, 
TransLink 2013a). 
 
Hamburgregionen har en historisk utveckling av bebyggelse och transportsystem 
som traditionellt främjat bilresandet. Under senare år uppvisar regionen dock ett 
ökat resande med kollektivtrafik, om kollektivtrafikandelen av resandet också ökar 
är dock oklart (Mobilitätsprogramm 2013).  
 
I det följande görs en analys av de tre storstadsregionernas policy för hållbara 
transporter, med avstamp i den forskning om hållbara transporter i storstäder som 
refereras till i kapitel 4 ovan. Frågeställningar som behandlas är huruvida städernas 
planering har fokus på resenärernas tillgänglighet eller på framkomlighet för 
fordon, samt vilket genomslag respektive policy om hållbara transporter har i 
praktiken.  
 
6.1.1. Policy för hållbara transporter 
Stockholmsregionen 
Decennierna efter andra världskrigets slut kännetecknades i Stockholm av en 
bebyggelseutveckling som gick hand i hand med kollektivtrafiksystemets radiella 
struktur. Successivt har detta emellertid kompletterats med satsningar på 
storskaliga investeringar i väginfrastruktur, framförallt för nya tvärförbindelser, 
samtidigt som bebyggelsen har gått mot en tilltagande utglesning. Tendensen tycks 
inte ha förändrats i någon större utsträckning under senare år vad gäller 
planeringens praktik. Utbyggd kapacitet för biltrafik, framförallt när det gäller nya 
tvärförbindelser, utgör fortsatt ett starkt fokus för planeringen av 
Stockholmsregionens transportsystem (TMR 2014). Kollektivtrafiksystemet har 
också byggts ut under tiden, dock främst i regionkärnan och i de radiella stråken in 
mot centrala Stockholm, alltså inte som nya tvärförbindelser (med undantag av 
tvärspårvägen Tvärbanan).  
 
Samtidigt ökar medvetenheten om vikten av mer hållbara transporter och av att 
sådana kan åstadkommas – också i Stockholmsregionen. En tydlig vilja att främja 
hållbara färdsätt kan skönjas i strategiska dokument från flera ansvariga aktörer i 
planeringen av Stockholms transportsystem. Framförallt gäller det den regionala 
inriktningen och länsplanen för regional transportinfrastruktur (Länsstyrelsen i 
Stockholms län 2012a, 2014a), det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
(Trafiknämnden i Stockholms läns landsting 2012) och Stockholms stads 
framkomlighetsstrategi (Stockholms stad 2012). I de strategiska plandokumenten 
framställs trots detta en fortsatt satsning på biltrafiken som nödvändig. I flera av de 
strategiska dokumenten framträder en kluven inställning till huruvida det är möjligt 
att planera för ett hållbart transportsystem och en utveckling av regionen utan ett 
fortsatt ökat bilberoende. Biltrafiken framstår fortfarande som norm i flertalet 
dokument. Regionplane- och trafikkontoret för resonemang om att det med 
ekonomiska styrmedel kan vara möjligt att nå 30 procent minskning av 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6732 
Hållbar transportplanering? 

 
 

 83 

transporternas koldioxidutsläpp 2030 utan vägutbyggnader, men att det skulle få 
”mycket negativa konsekvenser framförallt för framkomlighet och tillgänglighet” 
(Regionplane- och trafikkontoret 2009b, s. 18). Kontentan kan beskrivas som en 
form av ”både-och”-planering: retoriken handlar om att främja hållbara transporter, 
medan planerings praktik fortsätter att gynna bilen och dess framkomlighet.  

Vancouverregionen 
Dokumentanalysen visar att stadens liksom regionens strategiska planering sedan 
årtionden har haft tydliga mål för att koncentrera ökningen av befolkning och 
arbetsmarknad till vissa delar av regionen och staden. Detta för att främja en tät 
stadsbebyggelse med funktionsblandning, i väl kollektivtrafikförsörjda lägen och 
med en uttalad inriktning att minska bilberoende. En uttalad strategi är också att 
kapacitetsutbyggnaden ska ske för andra trafikslag än för biltrafik.  
 
Prioritering av hållbar utveckling miljömässigt och socialt genomsyrar staden och 
regionen Vancouvers plandokument, med tydliga målsättningar på alla 
planeringsnivåer. Utifrån flertalet källor framgår att utvecklingen av staden och 
dess transportsystem har en tydlig koppling till miljömål, inklusive mål för 
naturmiljön, och att miljömålen faktiskt är styrande för transportmålen (Tomalty 
2002, Hutton 2011, City of Vancouver 2012a, City of Vancouver 2012b, City of 
Vancouver 2014b). Provinsens mål för minskad klimatpåverkan är till exempel 
bindande för kommunernas (Metro Vancouver 2011, s.7). Mål för klimat och miljö 
på provins- och regionnivå liksom i staden är styrande för de strategiska planerna 
för transportsystemet och även för bebyggelseutvecklingen. Finansieringen av 
transportsystemet i Metro Vancouver är inriktad på utbyggnad av kollektiv-, gång- 
och cykeltrafik, och på upprätthållande av nuvarande kapacitet i 
väginfrastrukturen. Den resandeökningen som förväntas ska ske med kollektiv-, 
gång- och cykeltrafik, och biltrafikens resandeandelar ska minska något. 
Bebyggelseplaneringen utgår ifrån denna inriktning, så att förutsättningarna att 
välja de hållbara färdsätten systematiskt gynnas.  
 
Hamburgregionen 
Hamburg lyfter fram liknande ambitioner som Stockholms stad i sin 
framkomlighetsstrategi (2012), nämligen att öka andelen resande med hållbara 
färdsätt och att kollektivtrafiken ska utgöra ryggrad i de lokala trafiksystemen. De 
kommande 20 åren ska det bli lättare för stadens invånare att ta sig fram både på 
cykel och till fots. I Hamburg är denna målsättning tydligt kopplad till mål för att 
värna och utveckla stadens gröna kvaliteter, genom det omfattande, 
sammanbundna och tillrättalagda gröna nätet av ”Freiräum”, av gång- och 
cykelstråk som planeras (Hamburg 2014).  
 
I Hamburg är det de gröna axlarna som finns mellan bebyggelsens radiella 
utbredning, längs kommunikationsstråken i olika riktningar ut från stadscentrum, 
som ska kopplas ihop med tvärförbindelser med hjälp av gröna ringar. Tidigare har 
ringtemat handlat om motorvägar, men det har nu transformerats i grön riktning. 
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Hamburg har ett tydligt mål om långtgående reduktion av stadens koldioxidutsläpp, 
en minskning med 40 procent till 2020 och 80 procent till 2050, allt räknat i 
förhållande till 1990 års nivå. Andra delar i policydokument för det framtida 
Hamburg uttrycks i mer kvalitativa termer än genom tydliga kvantifierade mål 
(Umweltprogramm 2012 bis 2015 2012). Elektrisk mobilitet (e-Mobility) framstår 
till exempel som en viktig del i policydokument för utvecklingen av Hamburg och 
dess transportsystem. 
 
6.1.2. Tillgänglighet för resenärer eller framkomlighet för fordon 
Stockholmsregionen 
För Stockholmsregionen är bilden kluven när det gäller huruvida det är 
tillgänglighet för människor och näringsliv eller framkomlighet för fordon som är 
högst prioriterat. Policydokumenten diskuterar hållbara transporter, men landar i 
flera fall i formuleringar med fokus på fordon. Ett exempel är 
framkomlighetsstrategin som å ena sidan diskuterar ”kapacitet” i väg- och 
gatunätet i termer av att förflytta människor och å andra sidan att utbyggd 
vägkapacitet ska ”leda bort” trafikströmmar i vägnätet (Stockholms stad 2012, sid 
48). Detta förmedlar en syn på trafikströmmarna som mer eller mindre 
givna/omöjliga att påverka – bara möjliga att lokalisera på olika sätt. I sitt förslag 
på framkomlighetsprogram för vägtrafiken i länet har Trafikverket fokus på hur 
vägtransportsystemet kan göras mer framkomligt och effektivt använt, i termer av 
fordons framkomlighet (Trafikverket 2014b).  
 
Vancouverregionen 
De strategiska planerna för staden och regionen Vancouver har tydligt fokus på 
social hållbarhet. Kostnaden för transporter pekas ut som ett problem för social 
hållbarhet, och som motiv för ökade satsningar på miljömässigt mer hållbara 
färdsätt, vilka för användaren även är billigare än att ha egen bil (City of 
Vancouver 2012b, Welcome B.C. 2015, British Columbia 2008, m.fl.). Två 
centrala och återkommande begrepp i de olika strategiska planeringsdokumenten 
från City of Vancouver och planeringsaktörer på den regionala nivån, är 
”livability” och ”affordability”, kopplat till både bostäder och transporter. En 
intressant aspekt är att det för dessa båda begrepp saknas en omedelbar 
översättning i svenska språket.  
 
Hamburgregionen 
Skydd av liv, hälsa och miljö lyfts fram i staden Hamburgs strategiska policy- och 
plandokument. Detta skydd ska vara väl utbyggt, och jämlikhet, rättvisa och 
möjligheterna för alla att delta i samhällslivet ska stärkas. Att äga antas i framtiden 
bli mindre viktigt, särskilt bland unga, och personbilen kommer inte att inta samma 
centrala roll i många människors liv som idag. Genom en integrerad stads- och 
trafikplanering uttrycks ambitionen att Hamburg ska bli en ännu tätare stad med 
korta resor och boendet koncentrerat till goda kollektivtrafiklägen. Mehr Stadt in 
der Stadt innebär också en ökad funktionsblandning. De kvaliteter som idag bara 
finns i de centrala delarna av staden ska även nå förorterna. E-Mobiliteten är 
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integrerad i stadslivet och antalet bilar minskar vilket bidrar till att skapa attraktiva, 
offentliga rum tillgängliga för alla (Parliament of the Free and Hanseatic City of 
Hamburg 2013, s. 7). Ambitionen är att avlasta tidigare trafikbelastade områden 
och därmed förbättra livskvaliteten för deras invånare (Ministry of Urban 
Development and the Environment 2014, s. 64).  
 
När det gäller bostadsförsörjningen är Hamburg stad mycket tydlig med 
ambitionen att slå vakt även om de mindre välbeställdas möjligheter. I en tredjedel 
av de nyproducerade lägenheterna kommer hyresnivåerna att anpassas därefter och 
hyreshöjningar på grund av gentrifiering83 ska motarbetas. Om denna inkluderande 
politik lyckas så har den goda förutsättningar att mildra sociala klyftor och på så 
sätt bädda för en mindre konfliktfylld politisk situation, vilket också kan gynna 
stadens miljöarbete. 
 
6.1.3. Genomslag i planeringen 
Stockholmsregionen 
De olika strategiska plandokumenten för Stockholmsregionen har övergripande 
visioner och i flera fall mål som handlar om attraktiv livsmiljö och bättre miljö. De 
betonar att tillgänglighet och tillväxt ska främjas samtidigt som miljömålen ska 
nås. Den senaste regionplanen (RUFS 2010) har exempelvis målformuleringar som 
”Europas mest attraktiva storstadsregion” och ”En ledande tillväxtregion”, 
tillsammans med ”En region med god livsmiljö” och ”En resurseffektiv region” 
(Regionplane- och trafikkontoret 2008a, s. 36). Stockholmsförhandlingen pekar på 
betydelsen av att:  
 

I planeringen av varje vägutbyggnad bör vägutbyggnadens konsekvenser för 
bilister och kollektivtrafikresenärer analyseras i syfte att utforma projektet 
på sådant sätt att kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks. 
(Stockholmsförhandlingen 2007, s. 8).  

 
Kännetecknande för situationen i Stockholm är bristen på tydlighet när det gäller 
hur dessa mål och visioner ska återspeglas och säkerställas i den mer konkreta 
planeringen av transportsystemets utveckling. Länsstyrelsens regionala miljömål, 
eller klimatmålet i Stockholmsöverenskommelsen, tycks inte vara styrande för 
regionens strategiska planer för bebyggelse och transporter. De 
infrastrukturinvesteringar som idag planeras i regionen stärker sammantaget 
biltrafikens konkurrenskraft gentemot övriga färdsätt. Till exempel framgår i RUFS 
2010 att planen i sin helhet bidrar till en ökad miljöpåverkan från vägtrafiken.84 
Stockholmsöverenskommelsens infrastrukturinvesteringar framstår som en låsning 
                                                      
83 Det vill säga att en välbärgad medelklass tränger ut eller ersätter fattigare hushåll i eftersatta områden 

som därmed uppgraderas med stigande fastighetspriser och hyror. 
84 RUFS 2010 har i sina scenarier inkluderat styrmedel som innebär kraftigt höjda körkostnader för 

biltrafiken, och uppvisar därmed minskad klimatpåverkan i dessa scenarier – dessa styrmedel är dock 
inte beslutade, vilket innebär att det är i dagsläget är högst osäkert om de kommer att infrias 
(Regionplane- och trafikkontoret 2009a).  
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i ett flertal gällande plandokument, såsom i regionplanen RUFS 2010. Att 
sistnämnda överenskommelse framstår som icke förhandlingsbar försvårar 
uppfyllelsen av övergripande mål om tillgänglighet och miljö.  
 
I flera av de strategiska planerna framstår det som att trafikens utveckling inte går 
att påverka genom val av infrastrukturinvesteringar. Till exempel skriver 
trafikverken att ”ny infrastrukturkapacitet i sig inte genererar några riktigt stora nya 
trafikmängder” (Vägverket et al 2009, s. 234). Stadens framkomlighetsstrategi och 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet ger uttryck för en annan insikt. 
Stockholms läns landsting skriver till exempel att: ”även om vi ser ett ökat faktiskt 
resande med kollektivtrafiken så ser vi även ett ökat resande med bil då även 
satsningar görs inom vägnätet” (Stockholms läns landsting 2014, s. 16).  
 
Flera strategiska plandokument har starkt fokus på fortsatt utbyggnad av 
transportinfrastruktur. Som exempel kan nämnas att en aktuell utvärdering av 
hittillsvarande regionplaner i länet riktar huvudfokus mot hur stor del av föreslagna 
investeringar i respektive regionplan som har genomförts i praktiken. Detta dock 
utan att ta hänsyn till hur dessa har påverkat uppfyllelsen av övergripande 
strategiska mål (TMR 2014). Frågor om regionens miljö, grön- och blåstrukturer, 
klimatpåverkan, hållbar utveckling och så vidare ingår över huvud taget inte i 
utvärderingen (TMR 2014). Som delvis kontrasterande kan nämnas länsplanen för 
regional transportinfrastruktur som, med avstamp i den regionala inriktningen från 
2012, har ett tydligt fokus på hållbara färdsätt för att minska bilberoendet och för 
att använda regionens mark och befintliga transportsystem effektivt (Länsstyrelsen 
i Stockholms län 2012a, 2014a, 2014b). Länsplanen täcker dock bara delar av 
transportsystemets utveckling, och har mindre betydelse för den totala utbyggnaden 
av vägkapacitet i regionen, vilken planeras parallellt genom stora satsningar i den 
nationella transportplanen (Trafikverket 2014c).  
 
Sammantaget framstår situationen som motsägelsefull, vilket illustreras med 
särskild tydlighet i stadens framkomlighetsstrategi. Här kommer resonemang och 
analyser i linje med hållbar mobilitet tydligt till uttryck, samtidigt som ett 
konventionellt bilorienterat trafikplaneringsparadigm fortsätter att genomsyra 
flertalet av de konkreta planerna och projekten (Stockholms stad 2012, s. 9). 
Staden förefaller med andra ord att arbeta parallellt med till synes oförenliga 
planeringsinriktningar, både mot en ”Promenadstad” och samtidigt mot en stad 
med stora vägsatsningar som Förbifart Stockholm.  Liknande tendenser kan ses i 
Trafikverkets förslag till regionalt framkomlighetsprogram (Trafikverket 2014b).  
 
Detta ger intryck av en passiv syn på den strategiska planeringens potential att 
kunna påverka utvecklingen av transporter och transportefterfrågan i 
Stockholmsregionen i hållbar riktning. Planeringen av Stockholms transportsystem 
verkar hittills inte ha integrerat kunskapen från den forskning som visar att ny 
vägkapacitet i sig själv genererar ökad efterfrågan på biltrafik och minskar andelen 
resor med kollektiv- och cykeltrafik (Hagson och Smidfelt Rosqvist 2009).  
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En viktig aspekt är finansieringen av transportsystemets utveckling. Den 
trängselskatt som genereras i Stockholmsregionen har, fram tills 
överenskommelsen om nya tunnelbanor fattades 2013, i stort sett oavkortat gått till 
utbyggnad av väginfrastruktur. Det medför en obalans mellan finansieringen av 
motorvägar och av utbyggnad av kollektivtrafikens kapacitet. En viktig orsak är att 
den del av kollektivtrafikinvesteringarna som finansieras av landstinget beslutas år 
från år, i konkurrens med andra budgetposter såsom sjukvården. En genomgång 
visar att i den del av Stockholmsöverenskommelsen som omfattar genomförande år 
2010–2019,var år 2009 endast 360 miljoner kronor för väginvesteringar 
ofinansierade medan hela 29 miljarder kronor i kollektivtrafikinvesteringar hade 
osäker finansiering (Dickinson 2009).   
 
Denna ojämställdhet i finansieringen av väg- och kollektivtrafikutbyggnad medför 
att kollektivtrafikinvesteringar löper en uppenbar risk att både påbörjas och 
färdigställas senare än planerat. När motorvägskapacitet samtidigt byggs ut enligt 
tidplan uppstår ytterligare konkurrensfördelar för biltrafiken de kommande 10–20 
åren. Det innebär en risk för att andelen resor med kollektivtrafik minskar mer än 
vad Stockholmsöverenskommelsens konsekvensbedömning anger, och följaktligen 
att både de klimatpåverkande utsläppen och övrig miljöpåverkan från vägtrafiken i 
regionen kommer att öka mer än de 30–78 procent som förutses.  
 
En iakttagelse är att det i de strategiska plandokumenten för Stockholmsregionens 
transportsystem i stort sett saknas analyser av hur investeringarna i 
transportsystemet borde göras för att till exempel minska klimatpåverkan från 
regionens transporter till 2030. Det mest aktuella som återfunnits är Huledal (2000) 
som beskriver ett scenario för ett miljömässigt hållbart transportsystem samtidigt 
som regionens befolkning växer med flera hundra tusen invånare. Det resulterande 
transportsystemet85 skulle klara en ökning av resandet med 40 procent 1990–2030, 
samtidigt som biltrafikarbetet skulle minska med 16 procent och 
koldioxidutsläppen från länets trafik med 30 procent.  
 
Sammanfattningsvis saknas i dagsläget ett aktuellt underlag om hur investeringarna 
i Stockholmsregionens transportsystem borde fördelas för att koldioxidutsläppen 
från transporterna och trängseln i regionens väg- och spårsystemen ska minska 
jämfört med idag.  
 
Vancouverregionen 
De mål som staden och regionen har haft för förtätning, funktionsblandning och 
minskat bilberoende återspeglas i de resulterande plandokumenten och i faktiska 
uppnådda resultat, till exempel i termer av andelar resande med olika färdsätt. 
                                                      
85 Ett miljöscenario för trafiksystemet beskrivs innehållande styrmedel, förtätning, satsning på 

kollektivtrafik och cykelinfrastruktur, samt mer centraliserad utbyggnad av vägnätet i tunnlar runt 
regionkärnans tätbebyggda delar och radiellt längs infarterna jämfört med nu beslutade åtgärder 
(Huledal 2000). 
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Vancouver – både staden och regionen – har genom sammanhållen planering för 
minskad miljöpåverkan, förtätning och ökad andel resande med hållbara färdsätt i 
praktiken uppnått målsättningar om ökade färdmedelsandelar med kollektiv-, gång- 
och cykeltrafik och begränsad bebyggelseutglesning på regional nivå liksom i 
staden. Samtidigt har staden haft en tydlig tillväxt i både ekonomi, sysselsättning 
och befolkning – även under den ekonomiska krisen för några år sedan. 
 
Sedan 1970-talet har stadsplaneringen i Vancouver varit framgångsrik när det 
gäller att främja resandet med hållbara färdsätt och ett minskat bilberoende i staden 
som helhet, inte minst i Vancouvers centrala delar. Arbete med att uppnå de mål 
som sattes upp i City of Vancouvers transportstrategi från 1997 har varit 
framgångsrikt. Till exempel har den ökade inpendlingen till centrumkärnan 
(Downtown) de senaste decennierna i stort sett helt skett genom ökat resande med 
kollektivtrafik (Brown et al 2012 s. 7). Den utveckling som skett, framförallt 
genom förtätningen och tillhörande trafikplanering i de centrala delarna av 
Vancouver, har inneburit en utveckling som i praktiken främjar ett ökat resande 
med hållbara färdsätt och minskat bilberoende. Detta har haft genomslag för hur 
fördelningen av färdmedelsandelar utvecklats också på den regionala nivån, även 
om utvecklingen i alla delar av regionen inte ser likadan ut (Hutton 2011). 
Stadsplaneringen i Vancouver stöder en förtätad bebyggelseutveckling, vilket ger 
ökad närhet mellan bostäder, arbetsplatser och service med minskat transport- och 
parkeringsbehov som följd. När ett bostadsområde utvecklas med lokal service och 
tillgänglighet till kapacitetsstark kollektivtrafik sker generellt en större minskning 
av biltrafiken än vad som förutsetts till exempel med prognosmodeller. Även om 
det utvecklade området kan locka mer trafik sker ofta en minskning av 
genomfartsresor när invånarna får möjlighet att nå service på nära avstånd genom 
att gå, cykla eller färdas kollektivt (Brown et al. 2012). 
 
Även om andelen resor med hållbara färdsätt sammantaget ökar år för år för 
regionen som helhet går inte trenden överallt i samma riktning som i stadens 
centrala delar (TransLink 2008 s. 13, TransLink 2010 s.25 och TransLink 2013d s. 
5). Sprawl och bilberoende i förortsbebyggelsen utanför stadskärnorna behöver 
minska (Stone 2014). I stadens förorter och i kranskommuner med utglesad 
bebyggelsestruktur finns fortsatt ett bilberoende som varit svårt att bryta. En 
förklaring till detta är att en del av de andra kommunerna i regionen har motsatt sig 
målen, och därför inte följt dem i sin fysiska planering (Abbott 2012). I 
förortskommunerna är de flesta lokala transportplanerna fortsatt inriktade på att 
underlätta för biltrafik. Dessa områden har högre andelar av biltrafik i resandet än 
City of Vancouver i genomsnitt, och det finns behov av att bygga ut kapacitetsstark 
kollektivtrafik i dessa stråk (Brown et al. 2012, s. 11). Många nya områden, med 
mer eller mindre hög befolkningstäthet, utvecklas i lägen som saknar 
kollektivtrafik, och blir därmed bilberoende (TransLink 2013d, s. 2). Handeln och 
andra delar av näringslivet har motarbetat visionen om Transit Oriented 
Development (TOD), det vill säga lokalisering i lägen som är väl 
kollektivtrafikförsörjda, och istället fortsatt att lokalisera sig i externa lägen med 
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låga markpriser och billig parkering. På sistone har dock ett ökat intresse noterats 
hos dessa aktörer för lokalisering i lägen med snabb kollektivtrafik (TransLink 
2013d).  
 
I praktiken finns vissa målkonflikter där det på regional nivå skett investeringar i 
motorvägnätet, genom de storskaliga satsningarna på ny motorvägskapacitet. Ett 
exempel är ”Gateway”-projektet som drivits igenom av provinsens och den 
federala styrandenivån tillsammans med näringslivsintressen (Owens 2009, Hutton 
2011). På senare år har dragkampen förnyats mellan dem som förespråkar 
vägutbyggnad och dem som ser fortsatta investeringar i kollektivtrafiken som 
grundprincip för stadsplanering (Stone 2014). Abbott (2012) menar att den senaste 
regionplanen (Metro Vancouver 2011) tyder på att kompromisser har gjorts när det 
gäller kommunernas och regionens inflytande i planeringen, och att det kan 
försvåra en effektiv utformning av den regionala bebyggelsestrukturen. En 
förklaring är enligt Hutton (2011) att den regionala planeringsnivån, det vill säga 
Metro Vancouver och dess föregångare Greater Vancouver Regional District, har 
fokus på konsensus och även en mer rådgivande roll i planeringen. Planeringen är 
inte tillräckligt bindande och det saknas sanktioner exempelvis för de kommuner 
som inte följer planeringsmålen. Hutton (2011) beskriver hur den regionala 
planeringsnivån hamnar i kläm mellan provinsregeringen å ena sidan, med dess 
inflytande i kraft av lagstiftande makt, och kommunerna å andra sidan, med mandat 
att påverka markanvändning och fysisk planering i sin kommun. Bildandet av 
TransLink, med förfogande över betydande finansiella resurser i form av 
skattemedel, kan då ses som ett led i att stärka regionen och dess ambition för 
hållbar utveckling i planeringen av regionen och dess transportsystem.  

Liksom i Stockholmsregionen saknas i Vancouver tillräcklig finansiering för de 
infrastrukturinvesteringar som krävs för att klara målen om ökad andel hållbara 
transporter. Att hitta en lösning så att önskade investeringsmedel kan genereras, är 
en förutsättning för att målen i stadens aktuella transportplan 2040 ska kunna nås 
(City of Vancouver 2012b s. 8). Metro Vancouver och dess regionala 
transportmyndighet använder sig av, och planerar införande av, en uppsättning 
olika finansieringskällor, som i sig är intressanta i samband med hållbara 
transporter. Regionens andel av intäkter från den federala drivmedelsskatten går till 
kollektivtrafik. Intäkter från övriga finansieringskällor ska investeras i hållbara 
färdsätt, och inte i utbyggd vägkapacitet (TransLink 2013a s. 10). 
 
Hamburgregionen 
I Hamburgregionen finns krav på en kraftigt utbyggd transportapparat som står i 
konflikt med de ambitiösa miljömål som antagits (Mobilitätsprogramm 2013). Det 
finns därför en inbyggd motsättning i hanteringen av transportpolitiken i Hamburg. 
I viss mån ger den sig tillkänna i skillnader mellan de miljö- och de transport- och 
tillväxtpolitiska plandokumenten. 
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Hamburg stads kontrakterade partner på IT-området, Cisco, presenterade i 
samband med att avtalet skulle undertecknas en relativt futuristisk vision för 
stadens framtid: Hamburg Smart City från april 2014.86 Denna förefaller att inte 
helt harmoniera med planeringsdokumentet Master Climate Action Plan från 2013. 
Av det senare att döma, framstår det som ovisst om målet för minskade 
koldioxidutsläpp till 2020 kommer att uppnås. Flera svåra konflikter skjuts på 
framtiden och de stora utbyggnader av huvudvägnätet som är nära förestående 
riskerar att inte bli bedömda i relation till de uppställda målen. Inga handfasta och 
mätbara mål för trafiksektorn gällande de framtida resornas och transporternas 
omfattning har formulerats. Det är en öppen fråga i vilken utsträckning som 
Hamburgs anammande av Cisco som leverantör av en rad olika ”smarta” lösningar 
och övergripande strategi (Cisco 2014) kommer att leda till ett ekologiskt hållbart 
transportsystem. 
 
Att miljövänliga trafikslags färdmedelsandelar ska öka i framtiden framgår av flera 
planeringsdokument, men i hur hög grad detta bör ske framgår ingenstans, utom för 
cykling. Stadens mål för minskade koldioxidutsläpp är visserligen ambitiösa men 
riskerar att urholkas om man går vidare på den linjen som kan anas: att dels 
begränsa dessa mål till att enbart gälla sådant som staden kan påverka, och att dels 
enbart räkna på de utsläppsminskningar som de riktade åtgärderna resulterar i 
medan andra aktiviteter negligeras, i vissa fall sådana som leder till ökade utsläpp 
av koldioxid. Mycket stora förhoppningar knyts till elektrifieringen av trafiken, 
dock snarare i allmänna målformuleringar än i operationellt formulerade mål.  
 
Den pågående klimatförändringen ställer särskilt stora krav på en region som 
Hamburg, där havsnivåhöjningen kan bli särskilt besvärande för den livsviktiga 
hamnverksamheten vid floden Elbe (Fröhlich et al 2011). I de långsiktiga 
övergripande planer som granskats här lyser frågorna om hur denna utmaning ska 
kunna mötas med sin frånvaro. 
  
6.2. Sammanfattande jämförelse 
De tre storstadsregionerna kan kategoriseras utifrån de olika kriterier som Banister 
(2008) anger för policy och planering av hållbara transporter i tabell 1 (se 
kapitel 4). Stockholmsregionen hamnar till övervägande del i tabellens vänstra 
kolumn, ”konventionell trafikplanering”, även om det också finns inslag av 
”planering för hållbar mobilitet”.  Hamburg med omgivande region tycks inta ett 
mellanläge mellan de andra två storstadsregionerna, med ambitiösa mål, men 
brister när det gäller hur dessa mål manifesteras i transportplaneringen. Vancouver, 
både stad och region, tycks ha övergått mer konsekvent till mål och planering för 
hållbara transporter, även om det i praktiken finns inslag som motverkar målen. 
Det sistnämnda gäller även de båda andra storstadsregionerna.    

                                                      
86 http://www.hamburg.de/contentblob/4306474/data/praesentation-wim-elfrink.pdf 
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Tabell 5. Konventionell trafikplanering respektive planering för hållbar mobilitet i de tre 
storstadsregionerna (tolkning av Banister 2008, s. 75). 
Konventionell trafikplanering: planering av 
transporter och byggande av infrastruktur 

Planering för hållbar mobilitet 
 

Fysiska dimensioner, mobilitet, fokus på trafik och 
särskilt på bilar, storskalighet, motoriserad 
transport, separering av människor och trafik, öka 
trafikens hastighet, framkomlighet 
Stockholmsregionens och stadens planer har 
fortsatt fokus på utbyggnad av kapacitet för 
infrastruktur, inklusive omfattande 
kapacitetsökningar för vägtrafik utanför 
innerstaden för att ”leda förbi” vägtrafik.  
 
Fokus på fordon och trafik i flera av 
Stockholmregionens tongivande strategiska 
plandokument, t.ex. Stockholmsförhandlingen 
(2007) och Trafikverkets förslag till 
framkomlighetsprogram (Trafikverket 2014b). 
 
I Hamburgregionen finns kraven på en kraftigt 
utbyggd transportapparat som står i konflikt med 
de ambitiösa miljömål som antagits 
(Mobilitätsprogramm 2013). Likaså står 
Stockholmsöverenskommelsens utbyggnader i 
konflikt med dess klimatmål 
(Stockholmsöverenskommelsen 2007). 
 
Gatan som en väg: Vancouver (City of Vancouver 
2012b) och Stockholm (Stockholms stad 2012) 
talar å ena sidan om att bilar måste ge plats för 
alternativa färdsätt, och å andra sidan om att 
fordonstrafikens framkomlighet ska beaktas (City 
of Vancouver 2012b, Stockholms stad 2012). 
 
Förutse, prognosticera, trafik, modeller som 
grund för analyser, ekonomisk utvärdering, 
resande som en härledd efterfrågan, 
efterfrågebaserad, minimering av restider: 
Stockholmsregionens baseras transport-
planeringen på modellbaserade förutsägelser om 
fortsatt kraftig ökning av vägtrafikarbetet, som 
anges samhällsekonomiskt lönsam (WSP 2007, 
Trafikverket 2014b). Stockholms stads ”Vision 
2030” betonar ett utbyggt vägnät ”som leder bort 
stora trafikströmmar” (Stockholms stad 2012). 

Sociala dimensioner, Tillgänglighet (accessibility), 
Fokus på människan, Gatan som en plats:  
Planerna för Vancouver stad (City of Vancouver 
2012a, 2012b). Hamburgs miljöprogram 
(Umweltprogramm 2012) och mobilitetsprogram 
(Mobilitätsprogramm 2013) lyfter tydligt fram 
social hållbarhet kopplad till stadsutveckling, 
boende och i Vancouvers fall också transporter. 
 
Alla färdsätt, ofta som en hierarki med gång- och 
cykeltrafik överst och biltrafik nederst: 
Stockholms stads framkomlighetsstrategi och 
länsstyrelsens ”regionala inriktning”.anger sådan 
hierarki (Stockholms stad 2012, Länsstyrelsen 
2012a). Vancouvers plandokument gör likaså 
(City of Vancouver 2012a och 2012b, TransLink 
2008 och 2013a). Hamburg vill främja resande 
med gång, cykel- och kollektivtrafik i första hand 
(Mobilitätsprogramm 2013). 
 
Småskalighet, lokalt fokus, dämpa framkomlighet: 
Vancouver betonar trafikdämpande åtgärder i 
bostadsområden, och att anpassa infrastruktur till 
boendemiljön (City of Vancouver 2012b). Närhet 
och funktionsblandning för att minska 
trafikefterfrågan och underlätta val av hållbara 
färdsätt (City of Vancouver 2012b, TransLink 
2008 m.fl.). 
 
Visioner för staden: Vancouver ska år 2020 vara 
världens miljövänligaste stad (City of Vancouver 
2012a). Denna policy är styrande för stadens 
transportplan (City of Vancouver 2012b). Också 
på regional nivå finns mål och strategier för att 
öka andelen hållbara transporter, med 
kollektivtrafiken som grundprincip och stomme för 
regionens utveckling (TransLink 2008, TransLink 
2013a). Ökad efterfrågan på transporter pga. 
befolkningsökning ska i staden och även i 
Vancouverregionen klaras med hållbara färdsätt, 
och biltrafiken ska inte öka jämfört med idag (City 
of Vancouver 2012b, TransLink 2013a). 
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6.3. Vad kan Stockholm lära? 
Utifrån tillgängligt material är det svårt att i kvantitativa termer beräkna vilka 
effekter det skulle få för trafikarbete, resmönster, tillgänglighet, miljö och hälsa om 
Stockholmsregionen tillämpade en planering för hållbara transporter med likartade 
beståndsdelar som Vancouver eller Hamburg. För att göra detta skulle mer 
detaljerade studier och analyser behöva göras än vad som varit möjligt inom ramen 
för denna fallstudie.  
 
Några slutsatser på övergripande nivå kan man dock dra. Policy och planering för 
hållbara transporter i Stockholm skulle stärkas genom att man anammar följande 
huvudsakliga beståndsdelar från policy och planering i Hamburg och Vancouver: 

 Ett mer systematiskt och konsekvent arbete för minskat bilberoende och 
ökade färdmedelsandelar för hållbara färdsätt genom tydlig prioritering av 
satsningar på kollektivtrafik-, gång- och cykeltrafik, och uttalad lägre 
prioritet för satsningar på biltrafiken och dess utrymmesbehov – på lokal 
såväl som regional nivå, och i regionkärnan såväl som i ytterområdena.  

 Som en konsekvens av ovanstående: avstå från vidare utbyggnad av 
väginfrastruktur, i likhet med policy i Vancouverregionen. 

 Prioritering av utbyggnad av kollektivtrafiken som strukturerande stomme 
för regional bebyggelseutveckling och lokalisering, i likhet med 
Vancouverregionen. 

 Konsekvent förtätning i kollektivtrafiknära lägen kombinerat med närhet, 
funktionsblandning och gåendevänlig gatumiljö för att minska 
transportefterfrågan, främja hållbara transporter och öka livskvaliteten, i 
likhet med Vancouverregionen. 

 Bevarande och utveckling av gröna miljöer för ökad livskvalitet och 
attraktivitet i staden, i likhet med både Hamburg och Vancouver. 

 
Den kanske främsta lärdomen för Stockholmsregionens del är vikten av en tydlig 
vision och av att formulera mer konkreta övergripande mål för hållbar utveckling i 
regionen. Kopplingen mellan övergripande mål och konkreta planer och projekt 
behöver säkerställas så att planeringen kan bli mer resultatorienterad. Detta skulle 
till exempel innebära att mål för minskad klimat- och miljöpåverkan från 
transporter blir överordnade för transportplaneringen, liksom för lokalisering av 
bostäder, arbetsplatser och service. Till skillnad från Stockholm är transportplaner i 
Vancouver tydligt underordnade de övergripande miljömålen på lokal och regional 
nivå. På lokal nivå är miljöhandlingsprogrammet och dess mål om att staden ska bli 
världens ledande miljöstad 2020 överordnat i policydokumenten för transporter. 
 
Regionen Vancouver framstår på flera sätt som jämförbar med 
Stockholmsregionen, till exempel med avseende på befolkningsstorlek och en 
kraftig prognosticerad befolkningstillväxt under kommande decennier. 
Vancouverregionen har tydliga mål för att det ökande personresande som 
befolkningstillväxten beräknas medföra ska ske genom alternativa färdsätt till bil 
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(TransLink 2013a). Det innebär att andelen personresor med gång-, cykel- och 
kollektivtrafik i Vancouverregionen ska öka från dagens nivå på 27 procent till 50 
procent (TransLink u.å., b) medan den regionala vägtrafiken inte ska öka. 
Trafikarbetet med bil (”the distances driven”) i regionen ska istället minska med 33 
procent (TransLink 2013a, s. 14). Denna typ av mål saknas i Stockholmsregionen, 
där prognoserna visar på en motsatt utveckling med kraftigt ökad biltrafik (WSP 
2007). I Vancouver har både den lokala och regionala nivån tagit tydlig ställning 
till att planeringen inte ska baseras på fler vägar. Detta bygger på kunskapen om att 
ökad vägkapacitet bidrar till ökad vägtrafik, och att det för att främja hållbara 
transporter inte bara krävs satsningar på infrastruktur för hållbara transporter, utan 
också att aktivt avstå från satsningar på ökad vägkapacitet (Brown et al 2012 s. 10). 
Sådan policy saknas i Stockholmsregionen. 
I de tre storstadsregionerna tenderar på senare år biltrafikens tillväxt att plana ut i 
de centrala stadsdelarna (Stockholms stad 2012, Trafikverket 2014b, Johansson et 
al. 2011, Brown et al 2012, Mobilitätsprogramm 2013 s. 33) men öka i omlandet 
utanför dessa (Länsstyrelsen 2014b, Stockholms läns landsting 2014, TransLink 
2008 s. 13, Mobilitätsprogramm 2013 s. 33, Ministry of Urban Development and 
the Environment 2014 s. 53). En skillnad kan skönjas i hur utglesning och 
bilberoende utanför stadskärnorna hanteras och diskuteras även i policydokument. 
Vancouverregionen har en uttalad policy för att minska bilberoendet också utanför 
de centrala stadskärnorna, i förortsområdena, genom att styra lokalisering och 
funktionsblandning i kollektivtrafiknära lägen samt att inte bygga ut 
motorvägkapaciteten. I Stockholmsregionen kan policyinriktningen sammanfattas 
som ”mer av allt”, det vill säga förtätning i väl kollektivförsörjda lägen, men också 
en kraftigt utbyggd motorvägkapacitet. I policydokumenten för Hamburg kan 
samma inriktning ses; man gör inget val av vilka färdsätt som ska prioriteras, utan 
satsningar ska ske på bättre förutsättningar både för att resa kollektivt, gå och 
cykla, och för att resa med bil (Mobilitätsprogramm 2013 s. 24, s. 61). 
 
Från Vancouverregionen finns lärdomar att hämta från styrmedel som främjar 
hållbara transporter. Införandet av koldioxidskatten i British Columbia visar till 
exempel på potentialen av att tillämpa ekonomiska styrmedel på regional nivå med 
syfte att minska fossilbränsleförbrukningen. Utvärderingar visar att den regionala 
ekonomin samtidigt kan utvecklas positivt (British Columbia 2012). Införandet har 
skett i form av en skatteväxling, där inkomstskatterna samtidigt sänkts.  
 
Stockholm kan organisatoriskt dra lärdom av att Vancouvers regionala 
transportmyndighet, TransLink, finansierar och sköter drift, underhåll och 
infrastrukturinvesteringar i både vägar och spår, och även ansvarar för 
kollektivtrafikens trafikering. I Stockholms län är ansvar för finansiering av 
kollektivtrafikens infrastruktur och drift utspritt mellan landstinget, staten och 
kommunerna. En organisation liknande TransLink skulle troligen öka möjligheten 
för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen att få lika pålitlig finansiering som den 
som vägtrafiken idag åtnjuter. Det skulle främja ökad andel resande med 
kollektivtrafiken. Möjligheterna att bygga ut kollektivtrafiken, både geografiskt 
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och vad gäller turtäthet, skulle också öka dramatiskt om Stockholms kollektivtrafik 
kunde nå samma höga självfinansieringsgrad Hamburgs. En ökning av 
kollektivtrafikandelen kan knappast nås utan ett generösare utbud. Hur man lyckas 
med detta i Hamburg, utan att taxorna nämnvärt skiljer sig från de stockholmska, är 
en fråga som Stockholmsregionen skulle ha glädje av att noggrant undersöka. 
 
Idag saknas scenarier och mål för hur utvecklingen av bebyggelse och 
transportsystem skulle behöva se ut för att Stockholms transportsystem ska 
utvecklas hållbart. Vancouverregionen ger i dessa avseenden intryck av att ha ett 
bättre planeringsunderlag. Stockholm kan lära av hur kunskap om hållbara 
transporter integrerats i Vancouvers transportplanering, till exempel genom att 
internationell expertis har bistått med kvalitetsgranskning under framtagandet av 
stadens transportplan (City of Vancouver 2012b). 
 
Både Hamburg och Vancouver kombinerar ambitiösa mål för minskat bilberoende 
och förtätning med att värna sina gröna miljöer och naturvärden på policynivå. 
Bägge städerna betonar med emfas de gröna miljöernas betydelse för utvecklingen 
av en attraktiv stad. I Hamburg är det gröna stråk, inte motorvägar, som ska 
kopplas ihop genom tvärförbindelser (Hamburg 2014). Detta utgör en kontrast till 
Stockholmsregionens policy och planering, som fortsatt fokuserar på ringleder för 
biltrafik (WSP 2007, Stockholmsförhandlingen 2007) När dessa frågor debatteras i 
Stockholm idag ställs dessutom ofta förtätning och förutsättningar för ökad andel 
hållbara transporter upp som stående i konflikt med bevarande av parker, 
naturområden och så vidare. De andra städernas exempel bör kunna bidra till en 
nyansering av den diskussionen.  
 
Vancouver och Hamburg uttrycker i policydokument viktiga samband mellan 
transportsystemets och bebyggelsestrukturens utveckling å ena sidan, och social 
hållbarhet å andra sidan. ”Affordability” är till exempel ett återkommande begrepp 
i plandokumenten för Vancouver, ofta i förhållande till kostnader för boende, men 
också för transporter. Ökade förutsättningar att välja hållbara och även billigare 
färdsätt pekas ut som ett sätt att öka den sociala hållbarheten (Owens 2009, Rosol 
2013, City of Vancouver 2012b). I Stockholmsregionens strategiska plandokument 
lyfts inte denna typ av samband fram särskilt starkt, även om social hållbarhet 
nämns i termer av ”attraktiv livsmiljö”, ”minskad segregation” och liknande 
(Regionplane- och trafikkontoret 2008a och 2009a). Ett ökat fokus på sociala 
hållbarhetsfrågor i planeringen av transporter och bebyggelsestruktur skulle 
troligen bidra till ett minskat fokus på motorfordons framkomlighet till förmån för 
ett ökat fokus på människors tillgänglighet till boende, arbete och service. 
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6.4. Lärdomar för Stockholm? 
Planering utifrån styrande mål för hållbara transporter och en tydlig prioritering av 
styrmedel och investeringar utifrån dessa mål skulle motivera en omprövning av 
beslutade investeringar i transportsystemet som motverkar dessa mål. En sådan 
planering och omprövning skulle frigöra både ekonomiska resurser och markyta, 
från utbyggda vägar och bilparkeringar till utökade investeringar i kollektiv-, gång- 
och cykeltrafik, liksom i bostäder. 
 
Stockholmsregionen saknar mål liknande Vancouvers om att uppnå ökad andel 
resande med hållbara färdsätt och minskad andel biltrafik samtidigt som 
befolkningen växer fram till 2040. Ett sådant mål skulle innebära att den ökade 
trafik som befolkningsökningen medför helt tas om hand av alternativ till bil. Det 
skulle också sätta fokus på vilka satsningar som bäst bidrar till att främja hållbara 
transporter och ett minskat bilberoende – till skillnad från den utveckling som idag 
prognosticeras (WSP 2007, Stockholmsförhandlingen 2007).  
 
Tydlig policy med mål för hållbara transporter, som del av en generellt hållbar 
regional utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt, skulle ge Stockholms-
regionen bättre förutsättningar att:  

 Planera och utforma ett transportsystem som bidrar till att nå de regionala 
klimatmålen. 

 Minska problemen med luftkvalitet och buller som orsakas av vägtrafiken. 
 Prioritera människors tillgänglighet framför fordons framkomlighet i 

planeringen av transporter och bebyggelsestruktur. 
 Åstadkomma en god tillgänglighet som minskar invånarnas beroende av 

bilen för att nå service och arbetsmarknad. Policy och planering för närhet 
och funktionsblandning, med prioritering av kollektivtrafik, gång- och 
cykeltrafik, skulle medföra effektivare utnyttjande av regionens mark till 
andra ändamål än biltransporter, som är ett mycket utrymmeskrävande 
trafikslag för personresor (Gullberg 2015).  

 Bibehålla och öka Stockholmsregionens attraktivitet i termer av livsmiljö 
och livskvalitet. Detta genom värnandet av naturmiljöer och ett förändrat 
synsätt så att de i högre grad ses som en tillgång för stadens utveckling.   
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6.5. Avslutande reflektioner 
De tre studerade storstadsregionerna har sammanfattningsvis en mer eller mindre 
uttalad och ambitiös policy om att främja hållbara transporter. Det ska ske genom 
såväl förtätning av bebyggelsen som genom ökad tillgång till hållbara transporter. I 
alla de tre städerna förekommer också – på policynivå och/eller i praktiken – en 
konflikt i form av fortsatta satsningar på utbyggnad av vägar för biltrafik, vilka 
motverkar målen om hållbara transporter.  
 
Denna kluvenhet, och de bakomliggande orsakerna till den, skulle behöva 
beforskas närmare. Owens (2009) lyfter fram exemplet med motorvägarna i 
Vancouverregionens ”Gateway”-projekt och deras brist på samklang med de noga 
genomarbetade policydokumenten och deras mål om att inte bygga ut vägkapacitet 
utan främja hållbara transporter. Han pekar på att både förespråkarna av hållbara 
transporter och förespråkarna av mer vägkapacitet anser att deras synsätt och 
inriktning innebär ökad ”livability”, men att deras uppfattning om vad detta innebär 
och hur detta ska åstadkommas och mätas diametralt skiljer sig åt. Bland planerare, 
beslutsfattare och andra aktörer finns olika bilder av vad ”livability” egentligen 
innebär – innebär det ett urbant stadsliv för en kreativ medelklass, eller lugnet i 
förstaden? I Vancouver manifesteras dessa skilda synsätt genom att 
omkringliggande kommuner inte ser staden Vancouver som en förebild i 
planeringshänseende (Owens 2009). 
 
Detta kan också gälla i Stockholms transportplanering – regionplanerna innehåller 
målsättningar om attraktiv region, god livsmiljö etcetera, men använder samtidigt 
spadtag för väg- och spårbyggen som indikator på planernas framgång (TMR 
2014). Trafikverket arbetar i sitt framkomlighetsprogram (Trafikverket 2014b) med 
målsättningar för fordons framkomlighet. Åtgärder för yt- och resurseffektivare 
resor i termer av resenärer och godsenheter, eller för minskad efterfrågan på resor 
genom ökad närhet och funktionsblandning i bebyggelsestrukturen, premieras inte 
med denna typ av indikator. Andra strategiska plandokument (till exempel 
Stockholms stad 2012) använder däremot indikatorer för utvecklingen av stadens 
transportsystem som går att koppla till minskad efterfrågan på bilresor, ett 
transportsnålt samhälle och andra aspekter som enligt forskning är betydelsefulla 
för hållbara transporter.  
 
I alla de tre studerade storstadsregionerna framstår godstransporter som en viktig 
bakomliggande drivkraft för investeringar i ökad vägkapacitet. Samtidigt är bristen 
på transparent underlag om dessa transporters utveckling genomgående. Vilka är 
dess drivkrafter, vilken betydelse de för utvecklingen i stort och vilka är intressen 
kommer till tals och hur stort inflytande har dessa vid för planeringen av de tre 
regionernas transportsystem? Detta är ett område där mer kunskap behövs. 
 
Abbott (2012) diskuterar att stadsplanering kan handla om att förstå och underlätta 
för en planering som baseras på hittillsvarande trender. Vår studie indikerar att 
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Stockholms planering fortsatt bygger på en sådan trendframskrivning: 
hittillsvarande utveckling är styrande för planeringen av framtiden. Ett tydligt 
exempel är Regionplane- och trafikkontorets hållning i miljöbedömningsprocessen 
i arbetet med RUFS 2010: ”Planen skulle förbereda för en ökning av befolkningen 
för att tillgodose den utveckling som varit hittills” (Borglund 2011 s. 23). 
Regionplane- och trafikkontoret betraktade utvecklingen som förutbestämd av 
omvärldsfaktorer, och såg därför begränsade möjligheter att själva genom 
RUFS 2010 påverka denna utveckling i någon riktning (Borglund 2011 s. 23).  
 
För att med hjälp av planering kunna flytta fram det möjligas gränser (”push the 
bounds of possibility”) så krävs istället enligt Abbott att man identifierar vägar att 
nå fram till uppställda mål (Abbott 2012, s. 589). Planeringen i Vancouver är 
tydligt utformad utifrån politiskt beslutade övergripande mål, och föreslår strategier 
och åtgärder för att styra i riktning mot dessa. På så sätt kan det möjligas gränser 
flyttas fram och innovationer för hållbar mobilitet uppstå. Den lokala och regionala 
bebyggelse- och transportplaneringen i Vancouver sker med utgångspunkt från de 
ramar som miljömålen sätter. Åtgärder i transportsystemet som föreslås i 
plandokumenten regionalt och lokalt prioriteras utifrån kriteriet att de ska bidra till 
att nå dessa mål. 
 
I Hamburg har staden och regionen ambitiösa och tydliga mål för minskad 
klimatpåverkan, och även för förtätning av bebyggelse. Regionen har en väl 
utbyggd kollektivtrafik. Satsningar görs för att påverka transportefterfrågan med 
mobility management. Om den lyckas kommer den kraftfulla satsningen på e-
Mobility att kunna bidra till en utveckling i hållbar riktning av trafiken i Hamburg. 
Samtidigt saknas en strategi för hur målen ska uppfyllas. Vår tolkning är att 
Hamburgregionen fortfarande befinner sig mer i en fas av trendframskrivning och 
inte fullt ut väljer åtgärder i samklang med sina mål för hållbara transporter. 
 
Att Stockholmsregionen i sin policy och planering i så hög utsträckning fokuserar 
på utbyggnad av motorvägar, medan Hamburg och Vancouver inte gör det, beror 
inte på att de andra städernas motorvägsringar redan skulle vara kompletta. Kring 
staden Vancouver har utbyggnaden av vägkapacitet under flera decennier i stort 
sett begränsats till omledningsvägar för godstrafik i de yttre förorterna (Stone 
2014), och Hamburgregionen har en historia av planer på motorringleder som 
aldrig färdigställts utan idag består av delar av de en gång planerade ringarna – och 
som nu ersatts av planer på gröna ringar.87 

                                                      
87 https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg#Verkehr 
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Bilaga 1 Metod i litteratursökning 
Använda sökkombinationer och utfall av litteratursökningen i databasen SCOPUS 
redovisas i tabell 6 nedan.  
 
Tabell 6. Utfall av litteratursökning i SCOPUS. 

Databas Sökbegrepp Antal träffar 

SCOPUS TITLE-ABS-KEY (”Vancouver” AND “transport plan*”)  10 

 TITLE-ABS-KEY (”Vancouver” AND “transport policy*”) 6 

 
TITLE-ABS-KEY (”Vancouver”) AND TITLE-ABS-KEY 

(“mobility*”)  
102 

 
TITLE-ABS-KEY (”Vancouver”) AND TITLE-ABS-KEY 

(“mobility*”) AND TITLE-ABS-KEY (“transport*”)   
12 

 
TITLE-ABS-KEY (”Vancouver”) AND TITLE-ABS-KEY 

(“urban plan*”) AND DOCTYPE (ar OR re) 
109 

 
TITLE-ABS-KEY (”Vancouver”) AND TITLE-ABS-KEY 

(“transport*”) AND PUBYEAR>  1999 
265 

 
TITLE-ABS-KEY (”Vancouver” AND “transport*”) AND 

PUBYEAR>  1999 AND (“sustain*”) 
19 

 TITLE-ABS-KEY (”Hamburg” AND “transport plan*”)  4 

 TITLE-ABS-KEY (”Hamburg” AND “transport policy*”)  7 

 
TITLE-ABS-KEY (”Hamburg” AND “mobility*”) AND 

PUBYEAR>  1999  
55 

 
TITLE-ABS-KEY (”Hamburg” AND “transport*”) AND 

PUBYEAR>  1999 AND (mobility*) 
13 

 
TITLE-ABS-KEY (”Hamburg” AND “transport*”) AND 

PUBYEAR>  1999 
421 

 
TITLE-ABS-KEY (”Hamburg” AND “transport*”) AND 

PUBYEAR>  1999 AND (“sustain*”) 
38 

 

TITLE-ABS-KEY (”Hamburg”) AND TITLE-ABS-KEY 

(“urban plan*”) AND DOCTYPE (ar OR re) AND PUBYEAR 

>1999 

22 

 
   



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6732 
Hållbar transportplanering? 

 
 

 115

Bilaga 2 Trafiksystemet i 
Stockholms län  
Transportsystemet i Stockholms län. Källa: Trafikverket 2014a.
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Bilaga 3 Infrastruktur för 
godstransporter i Stockholms län 
enligt RUFS 2010 
Bild från källan Länsstyrelsen i Stockholms län 2012 (angiven källa: TMR).
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Bilaga 4 Dagens kollektivtrafiknät i 
regionen Metro Vancouver  
Befintligt kollektivtrafiknät, bebyggda områden och områden avsedda att skyddas 
från exploatering i Metro Vancouver 2013. Det prioriterade snabba regionala 
kollektivtrafiknätet FTN, Frequent Transit Network, som har turtäthet på 15 
minuter eller lägre hela dagen och hela veckan är markerat med mörkblå linje. 
Ljusblå linje markerar Frequent Transit Network i rusningstid. Gul linje markerar 
övrig kollektivtrafik, ”coverage service”. Vita fält markerar urbana områden 
(”Designated Urban Area” enligt den regionala tillväxtstrategin (Metro Vancouver 
2011). Gröna fält markerar mark som ska bevaras från exploatering, 
”Conservation, Recreation, Agricultural and Rural Areas” enligt den regionala 
tillväxtstrategin (Metro Vancouver 2011).  

Källa: TransLink 2013a, s. 20. 
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Bilaga 5 Dagens huvudvägnät i 
regionen Metro Vancouver  
Huvudvägnät i regionen Metro Vancouver/Greater Vancouver. Blå heldragen linje 
och blå prickad linje = regionalt huvudvägnät Major Road Network, befintligt 
respektive planerat. Röd heldragen linjen och röd prickad linje = provinshuvudväg, 
befintlig respektive planerad. Gul heldragen linje = federal motorväg. Röd cirkel = 
Vancouvers stadskärna. Gula cirklar = regionala stadskärnor. Blå cirkel = planerad 
regional stadskärna.  

Källa: TransLink 2008, s. 35. 
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Bilaga 6 Motorvägsutbyggnader i 
Gateway-paketet 
Motorvägsutbyggnader i “Gateway”-paketet i Vancouverregionen (Källa: Owens 
2009). 
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