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Innehåll

Möjligheter till mobilitet och resande är ett av de grundfun-
dament varpå det moderna samhället vilar. Alla trafik-
slag behövs och planeringen måste syfta till att utveckla 
mobiliteten. Människor ska ges möjligt att välja det resesätt 
som passar dem bäst. Hänsyn måste dock tas till att bilen är 
det dominerande trafikslaget i Sverige. Antalet bilar växer 
stadigt och nybilsförsäljningen slår rekord. 
Samtidigt visar en enkät, som KAK gjort, att kommunerna 
inte planerar för att möta utvecklingen med den växande 
bilismen. Tvärtom planerar de för att minska biltrafiken. 

KAK har också låtit göra Skop-undersökningar som tydligt 
visar att svenska folket anser att politiker och planerare inte 
möter de behov av ny infrastruktur som finns. Det är en 
mycket farlig utveckling om diskrepansen mellan maktha-
varnas planering och människors beteendemönster blir 
för stort. Det riskerar att bli en dyrköpt erfarenhet för hela 
samhället. Det vore ett historiskt misstag att inte planera för 
bilen även i framtiden. 

Sammanfattning
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Det	är	ingen	slump	att	intresset	för	att	äga	och	köra	bil	slår	rekord.	Bilen	är	en	fantastisk	

frihetsmaskin	 som	 skapar	 möjligheter	 till	 resor	 och	 möten	 mellan	 människor.	

Svenskarna	gör	13	miljoner	resor	varje	dag,	och	åtta	av	tio	resor	sker	med	bil.1	Det	är	

föga	överraskande,	då	Sverige	är	ett	glesbefolkat	land	med	stora	avstånd.			

	

I	 dagsläget	 finns	 inget	 som	 tyder	 på	 att	 behovet	 av	 resande	 kommer	 att	 bli	mindre	 i	

framtiden.	Tvärtom	kommer	behovet	med	största	sannolikhet	att	öka.	Ett	stort	mått	av	

flexibilitet	är	här	nödvändigt	för	att	möta	människors	behov	av	att	förflytta	sig	på	olika	

sätt.	2	En	modern	syn	på	mobilitet	måste	bejaka	alla	trafikslag,	och	dessa	ska	inte	ställas	

emot	 varandra.	 Det	 går	 dock	 inte	 att	 bortse	 ifrån	 att	 bilen	 alltjämt	 är	 grunden	 för	

mobiliteten	 i	 Sverige.	 Hänsyn	 måste	 tas	 till	 detta	 när	 framtidens	 infrastruktur	 ska	

planeras.		

						

Antalet	bilar	i	trafik	

växer	stadigt	och	

nybilsförsäljningen	ökar	

i	Sverige.		I	augusti	2016	

fanns	4	894	993	bilar	i	

trafik	att	jämföra	med	4	

788	879	samma	månad	

föregående	år.	3	År	2015	

nyregistrerades	361	932	

personbilar,	vilket	är	

rekord.	Ökningen	av	antalet	personbilar	har	också,	med	få	undantag,	varit	konstant	

sedan	andra	

världskriget	(se	

Diagram	1)4.	

	

																																																													
1	RVU	2014	
2	http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Transporter-och-
kommunikationer/Vagtrafik/Fordonsstatistik/#c_undefined	
3	Statistiska	Centralbyrån,	http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Transporter-och-
kommunikationer/Vagtrafik/Fordonsstatistik/#c_undefined.	
4	Statistiska	Centralbyrån,	http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Transporter-och-
kommunikationer/Vagtrafik/Fordonsstatistik/10509/10516/34762/	
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1.1 Bilismen växer i Sverige

1. Bakgrund

Det är ingen slump att intresset för att äga och köra bil slår 
rekord. Bilen är en fantastisk frihetsmaskin som skapar möj-
ligheter till resor och möten mellan människor. Svenskarna 
gör 13 miljoner resor varje dag, och åtta av tio resor sker 
med bil.1 Det är föga överraskande, då Sverige är ett glesbe-
folkat land med stora avstånd.  

I dagsläget finns inget som tyder på att behovet av resande 
kommer att bli mindre i framtiden. Tvärtom kommer 
behovet med största sannolikhet att öka. Ett stort mått av 
flexibilitet är här nödvändigt för att möta människors behov 
av att förflytta sig på olika sätt.2 En modern syn på mobilitet 
måste bejaka alla trafikslag, och dessa ska inte ställas emot 
varandra. Det går dock inte att bortse ifrån att bilen alltjämt 
är grunden för mobiliteten i Sverige. Hänsyn måste tas till 
detta när framtidens infrastruktur ska planeras. 

Antalet bilar i trafik växer stadigt och nybilsförsäljningen 
ökar i Sverige. I augusti 2016 fanns 4 894 993 bilar i trafik 
att jämföra med 4 788 879 samma månad föregående år.3 År 
2015 nyregistrerades 361 932 personbilar, vilket är rekord. 
Ökningen av antalet personbilar har också, med få undan-
tag, varit konstant sedan andra världskriget (se Diagram 1)4.

Antalet resta kilometer med bil förväntas också öka de 
kommande decennierna enligt prognoser från Trafikverket 
(se figur 2).5

Kvinnors bilägande ökar påtagligt mycket snabbare än 
männens i dagsläget. Sedan mitten på 1980-talet har antalet 
bilar som ägs av kvinnor ökat med 86 procent, vilket kan 
jämföras med att antalet bilar som ägs av män har ökat med 
21 procent.6 

I dagsläget har åtta av tio svenskar körkort och intresset 
för att ta körkort växer också stadigt. De många nyanlända 
svenskarna, som håller på att etablera sig i samhället, kom-
mer säkerligen att förstärka utvecklingen. 
Samtidigt pågår en fantastisk teknisk utveckling av bilarna. 
Nya bränslen gör dem utsläppsfria. Redan idag ser vi en på-
taglig minskning av koldioxidutsläpp från personbilsparken, 
samtidigt som antalet bilar ökar kraftigt.7 

Självkörande teknik gör att trafikflöden kan effektiviseras i 
framtiden. 

Nya säkerhetssystem har också potential att minimera död-
stalen i trafiken. 2015 dog 260 människor i trafiken, vilket 
naturligtvis är 260 för mycket. Nya initiativ måste till för att 
förverkliga den av riksdagens fastställda Nollvisionen om att 
ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken.8 Samtidigt 
får man gå tillbaka till 1940-talet för att hitta så låga siffror i 
statistiken. Detta trots att antalet fordon har blivit mång-
dubbelt fler under perioden. Utvecklingen under de senaste 
decennierna har alltså gått åt rätt håll och måste fortsätta i 
denna riktning. 

Framtiden ser med andra ord ljus ut för bilismen. 
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1.2 Infrastrukturplaneringen är bristfällig

Mobiliteten är en förutsättning för både välfärd och eko- 
nomisk tillväxt i vårt glest befolkade land. Det finns ett stort 
behov av investeringar i den svenska infrastrukturen.

Under de senaste decennierna har en tydlig nedgång skett 
vad gäller infrastrukturinvesteringar som del av BNP. 
Topp-noteringarna nåddes under rekordåren på 1960-talet, 
men därefter skedde en successiv minskning. Investeringar-
na uppgick till nästan 4 procent av BNP då på 1960-talet, för 
att under 1970- och 80-talet sjunka kontinuerligt och under 
de senaste två decennierna har investeringarna stabiliserat 
sig på en nivå kring 1,5 procent av BNP.9 
 
Samtidigt har kommunerna tvingats ta större ansvar för 
infrastrukturinvesteringar och den kommunala medfi-
nansieringen har ökat över tid.10 Huruvida detta är en bra 
eller dålig utveckling kan diskuteras. Men faktum kvarstår 
att kommunerna blir en allt viktigare aktör då framtidens 
infrastruktur ska planeras och finansieras. 

Att planera för framtida behov av resande och transporter 
är ingen lätt uppgift. De offentliga resurserna är begränsade 
och ingen kan heller med säkerhet veta hur framtidens 
resande kommer att se ut. Men i dagsläget finns inget som 
tyder på minskat resande totalt sett. Inte heller finns några 
belägg för att antalet resor med bil kommer att minska. 
Eftersom bilen är det dominerande trafikslaget blir det  
helt avgörande för framtidens mobilitet att politiker och  
planerare förmår att möta de verkliga behoven. 

2. Syfte och frågeställningar

Mot bakgrund av detta har KAK försökt skapa sig en bild av 
hur infrastruktur-planeringen sker på lokal nivå runtom i 
Sverige. Frågorna som ligger till grund för denna fram- 
ställning är de nedanstående.

• Hur planerar lokala politiker och tjänstemän för att möta 
den ökande bilismen?

• Hur anser svenska folket att politiker och beslutsfattare 
sköter infrastrukturplaneringen? 

Denna rapport gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild 
av verkligheten och inte heller på att vara strikt vetenskaplig. 
Avsikten är att ge en strukturerad bild av hur invånare och 
lokala beslutsfattare ser på framtidens infrastrukturplaner-
ing, vilket kan utgöra ett bidrag till debatten i ämnet. 

3. Metod

Underlaget för denna rapport utgörs huvudsakligen av två 
källor: Skop-undersökningar och kontakter med ett antal 
kommuner. 25 kommuner tillfrågades och 14 av dessa har 
svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent. Avsikten 
var att de utvalda kommunerna skulle representera de tre 
olika storstadsregionerna, mellanstora städer, mindre orter 
samt en viss geografisk spridning över landet. Att endast 
strax över hälften av de tillfrågade kommunerna svarat är 
naturligtvis inte helt tillfredsställande, men underlaget är 
så pass stort och spritt så att det ska kunna sägas ge en bild 
av hur man tänker i Sveriges kommuner. Det kan närmast 
betraktas som ett stickprov. 

Denna undersökning har utgått ifrån ett lokalt perspektiv 
på frågorna kring infrastrukturplanering. Framtida studier 
skulle naturligtvis kunna mer specifikt rikta in sig på både 
det regionala och nationella planet. Men kommunerna besit-
ter betydande makt när det gäller infrastrukturplaneringen 
och därför har denna undersökning avgränsat sig till detta.

Skops undersökningar bygger på ett tvärsnitt av hela svenska 
folket och urvalet gjordes slumpmässigt (OSU) ur befolk-
ningsregistret. Alla personer i alla kommuner hade samma 
sannolikhet att komma med i urvalet. För en utförligare 
diskussion om undersökningarna, se källor. 

4. Resultat – hur planerar kommunerna för den 
växande bilismen?

Frågan som ställdes till de utvalda kommunerna löd: ”Hur 
arbetar er kommun för att planerna för den växande bilis-
men?” Svaren inkom dels genom direkta svar på frågan och 
genom hänvisningar till antagna styrdokument. 
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En övervägande majoritet av 
kommunerna uppger att man 
inte planerar för den ökade 
biltrafiken, utan snarare för 
att minska den. Inte mindre 
än 13 av 14, det vill säga 92 
procent av de responderande 
kommunerna uppger att 
man planerar för att minska 
biltrafiken, eller att bibehålla 
den på dagens nivåer. Givet 
befolkningstillväxten innebär 
bibehållen nivå i praktiken 
en minskning, då biltrafikens 
andel av det totala antalet 
resor då ska minska.

De vanligaste skälen som anges för minskad biltrafik är 
miljöskäl och att bilar tar för stort utrymme i gaturummet. 
Nedan följer en rad exempel på hur kommunerna motiverar 
planeringen för minskad bilism.

Uppsala kommun: ”Som alla andra kommuner så vill man 
inte ha in fler bilar i staden trots att bilismen ökar. Så detta 
svar blir mer ett svar på hur vi ska begränsa antalet bilar i sta-
den. Miljön är sådan i staden att den inte klarar mer trafik än 
det är idag. Elbilar kan inte lösa detta problem då en stor del 
av problemet utöver utsläpp är buller, partikelutsläpp, trängsel 
och trafikolyckor.” 

Kommunen arbetar med ”att försöka hindra bilresan innan 
den börjat”. Istället satsar man på att bli ”Sveriges bästa 
cykelstad 2018”, vilket planeringen av nya bostäder ska ta 
hänsyn till. 

Örebro kommun menar att mobilitet och resande inte är 
något mål i sig enligt och målet är istället att man ska kunna 
nå ”allt” till fots. Dessutom menar man att planering utefter 
prognoser är problematiskt. Istället är det politisk vilja 
som ska styra trafikplaneringen och då ska cykel, gång och 
kollektivtrafik prioriteras. 

”Att genom prognoser försöka förutse framtida trafiknivåer 
och sedan tillgodose dem med ökad kapacitet kallas prog-

nosstyrd planering. Men prognoserna som bygger på 
framskrivning av historiska trender ger inte den stad vi vill 
ha. Planeringen ska istället inriktas på att nå målsättningar 
och ställningstagande i trafikprogram och översiktsplan. Det 
medför att större tonvikt och hänsyn måste tas till de hållbara 
transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik.”

Göteborgs stad planerar att andelen resor till fots, med 
cykel- eller kollektivtrafik ska öka kraftigt till år 2035 i 
enlighet med stadens trafikstrategi. Minskad bilism ska bli 
effekten. 

”Vi räknar med att antalet bilresor kommer att minska med 
25 procent som en konsekvens av den förestående förtätningen 
och omställningen av transportsystemet. Det är denna idé som 
ger de nödvändiga förutsättningar som måste till för att de 
som behöver åka bil i framtiden ska kunna göra detta med en 
acceptabel framkomlighet.”

Jönköpings kommun planerar också för att gynna andra 
trafikslag på bilens bekostnad. Det är bilisterna som ska 
anpassa sig till övriga trafikslag. 

”Jönköpings kommuns målsättning är att resbehoven inom, 
till och från de centrala delarna i Jönköping i mycket större 
utsträckning än idag ska ske till fots, med cykel eller kollek-
tivtrafik. Biltrafiken ska inte öka. De hållbara färdmedlen 
(gång, cykel och kollektivtrafik) ska ges förutsättningar att 
utvecklas så att de får en kraftigt ökad konkurrenskraft gen-
temot bilen. Biltrafiksystemet ska anpassas efter de hållbara 
färdmedlens krav på framkomlighet och säkerhet.”
 
Norrköpings kommun menar att bilresande inte ökar längre 
och att planering endast ska ske utifrån målsättningen att 
bilresorna hålls på dagens nivå. 

”Norrköpings siffror indikerar att bilresandet med nuvarande 
förutsättningar är på nedgång. Bilinnehavet i staden har också 
minskat något relativt sett. I vår framtida stadsplanering som 
innebär en kraftfull expansion av staden, såväl förtätning-
smässigt som utbyggnadsmässigt utgår vi från att bibehålla 
dagens trafiknivåer för bilar. Detta skall ske genom att öka 
andelen gång, cykel och kollektivtrafik.”
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Kommuner som svarat:

Borlänge
Gnesta
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Höör
Jönköping
Karlstad
Norrköping
Skellefteå
Stockholm
Sundsvall
Umeå
Uppsala
Örebro



Sammantaget är det alltså tydligt att idén om att bilens 
betydelse i städerna ska minska är dominerande i de aktuella 
kommunernas trafikplanering. Man kan fråga sig vad dessa 
attityder beror på. 

En tolkning är att kommunerna, kanske främst i form av 
dess tjänstemän och planerare, lever kvar i en föreställn-
ing om ”Peak Car”. Detta är ett begrepp som etablerades i 
1990-talet av både forskare och beslutsfattare. Innebörden 
av begreppet är inte helt klar. Vissa menar att mängden bilar 
kommer att minska och andra hävdar att antalet resta kilo-
meter med bil kommer att minska. Men syftet är uteslutande 
att på det ena eller andra sättet visa att den privata bilismen 
kommer att ha mindre betydelse i framtiden. 

Inte sällan hänger detta försök till att beskriva verkligheten 
samman med en uttalad vilja att minska investeringar-
na i väginfrastruktur. Ofta förordar anhängarna av Peak 
Car-synsättet att bilismen på olika sätt ska ges mindre plats, 
särkskilt i städer och tätorter.

Problemet med hela denna tankemodell är att den har litet 
eller inget alls att göra med verkliga förhållanden, vilket 
illustrerats i stycke 1.1. Det är viktigt att korrekt fakta och 
empiriskt belagd kunskap ligger till grund för beslut och 
prioriteringar när framtidens infrastruktur ska planeras. 
Kanske är det så att kommunerna helt enkelt har en felaktig 
bild av nutiden och framtiden.

En annan tolkning skulle kunna vara att det är andra 
drivkrafter som styr planeringen än den faktiska utveck-
lingen. I den allmänna debatten hörs ofta röster om att 
prognoser inte ska få styra planeringen, då de uteslutande 
kommer att peka mot ökat resande och en växande bilism. 
Då är det istället tydligt uttalad vilja att styra människors 
resande efter politiskt uppsatta mål som ska vara utgång-
spunkten. 

Kanske är det en kombination av dessa två modeller som 
bäst förklarar kommunernas bristande planering för bilis-
men. Miljön och bristande utrymme i stadsrummet är de 
huvudsakliga skälen som anges för att försöka minska bilis-
men. Mindre tilltro tycks sättas till teknikens möjligheter att 
lösa dessa problem. 
 
Kommunerna skiljer sig åt i fråga om hur konkreta de är 
när man anger hur och när andelen eller antalet bilresor ska 
minska, men att så är fallet är man överens om. Lösnin-
gen tycks ligga i minskat resande eller kraftigt förändrade 
resmönster, enligt kommunernas synsätt. Planeringen ligger 
alltså inte i fas med de faktiska resmönster som finns. 

5. Svenska folkets syn på framtidens mobilitet

Som folkvalda har politiker ett ansvar att förvalta det förtro-
ende som väljarna givit dem. En rimlig konsekvens av detta 
är att de folkvalda, och de verksamheter som de ansvarar 

för, också bör avspegla det stora flertalet medborgares 
uppfattning i regel. Mot bakgrund av detta har KAK låtit 
göra Skop-undersökningar som syftar till att klarlägga om 
svenska folket anser att de folkvalda sköter sina uppgifter, 
när det gäller planeringen av framtidens infrastruktur, på ett 
tillfredsställande sätt. 

Den första frågan som ställdes handlar om investeringar i 
infrastruktur. Frågan löd ”När politikerna skall fördela pen-
gar till trafikinvesteringar och underhåll. Borde pengarna då 
fördelas efter hur många som reser med olika trafikslag eller 
efter hur politikerna vill påverka folks resande?”

En majoritet (58 procent) anser att pengarna som satsas 
på trafikinvesteringar och underhåll bör fördelas efter hur 
många som reser med olika trafikslag. Betydligt färre (33 
procent) anser att pengarna bör fördelas efter politikernas 
önskan om att styra folks resande. Övriga (8 procent) saknar 
uppfattning (se figur 3) 11  

I syfte att ta reda på hur befolkningen anser att de förtro-
endevalda sköter planeringen  för framtidens infrastruktur 
ställdes frågan ”Anser du att politikerna planerar på ett 
bra sätt för att möta behoven från den växande bilismen i 
Sverige?” 

Bara en minoritet av svenskarna (27 procent) anser att 
politikerna planerar på ett bra sätt för att möta bilismens 
behov. En mycket stor majoritet (73 procent) tycker inte att 
politikerna gör det (se figur 4).12
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5.	Svenska	folkets	syn	på	framtidens	mobilitet	
Som	folkvalda	har	politiker	ett	ansvar	att	förvalta	det	förtroende	som	väljarna	givit	dem.	
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för,	också	bör	avspegla	det	stora	flertalet	medborgares	uppfattning	i	regel.	Mot	

bakgrund	av	detta	har	KAK	låtit	göra	Skop-undersökningar	som	syftar	till	att	klarlägga	

om	svenska	folket	anser	att	de	folkvalda	sköter	sina	uppgifter,	när	det	gäller	planeringen	

av	framtidens	infrastruktur,	på	ett	tillfredsställande	sätt.		

Den	första	frågan	som	ställdes	handlar	om	investeringar	i	infrastruktur.	Frågan	löd	”När	

politikerna	skall	fördela	pengar	till	trafikinvesteringar	och	underhåll.	Borde	pengarna	då	

fördelas	efter	hur	många	som	reser	med	olika	trafikslag	eller	efter	hur	politikerna	vill	

påverka	folks	

resande?”		

En	 majoritet	

(58	 procent)	

anser	 att	

pengarna	 som	

satsas	 på	

trafikinvesteri

ngar	 och	

underhåll	 bör	

fördelas	 efter	 hur	många	 som	 reser	med	 olika	 trafikslag.	 Betydligt	 färre	 (33	 procent)	

anser	 att	 pengarna	 bör	 fördelas	 efter	 politikernas	 önskan	 om	 att	 styra	 folks	 resande.	

Övriga	 (8	 procent)	

saknar	 uppfattning	

(se	figur	3)	11	

I	syfte	att	ta	reda	på	

hur	 befolkningen	

anser	 att	 de	

förtroendevalda	
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Oberoende av kön, ålder utbildning, sysselsättning, facklig 
tillhörighet, partisympati och bosättningsort är det en ma-
joritet som anser att politikerna inte planerar på ett bra sätt 
för att möta behoven, vilket får anses som anmärkningsvärt.

För att blottlägga huruvida befolkningen anser att under-
hållet av infrastrukturen sker på ett bra sätt ställdes frågan 
”Görs det tillräckliga satsningar för att underhålla och utveck-
la vägnätet i Sverige eller skall man satsa mer?”

En majoritet (73 procent) anser att man skall satsa mer på 
underhåll och utveckling av vägnätet. En av fyra (27 pro-
cent) anser att det görs tillräckliga satsningar på vägnätet.13  

Det är alltså tydligt att svenska folket anser att politiker 
och planerare inte prioriterar på ett tillfredsställande sätt 
när gäller investeringar i och underhåll av infrastrukturen. 
Resultatet från undersökningarna kring synen på framtidens 
trafikplanering ovan är så tydligt att det inte borde råda 
några tvivel om detta.

6. Slutsatser

Undersökningen visar tydligt att varken svenska folkets 
resvanor eller syn på hur framtidens infrastruktur ska 
planeras avspeglas i kommunernas sätt att arbeta med 
frågan. Bilanvändningen ökar, men kommunerna planerar 
för det motsatta. Troligen ligger både ett föråldrat synsätt på 
bilismens utveckling och rent ideologiska skäl bakom detta 
förhållningssätt. 

Man kan naturligtvis argumentera för att politiker och 
planerare måste påverka utvecklingen i en viss riktning och 
miljön anges ofta som ett skäl till att detta måste ske. 

Men det är en väldigt riskabel utveckling då den faktiska 
utvecklingen går i rakt motsatt riktning. En minskning 
av infrastrukturen i form av vägar och gator kommer att 
minska rörligheten för människor, vilket innebär en stor 
förlust för samhället. Det ligger en stor risk i att planeringen 
inte tar hänsyn till den faktiska verkligheten. Konsekvensen 
blir att trafikslag ställs mot varandra. Det innebär också ett 
direkt hot mot trafiksäkerheten, som utvecklats till det bättre 
under de senaste decennierna tack vare ny teknik och bättre 
infrastruktur. Ett bryskt uppvaknande för politiker och 
makthavre kommer troligen att bli fallet. Vägen dit kan bli 
svår och kostsam.

Vi har också sett exempel på att argumenten för att begränsa 
bilismen i städerna är att bilen bara behövs på landsbygden. 
Städerna ska reserveras för gång-, cykel och kollektivtrafik, 
argumenterar kommunerna. Problemet är att en sådan 
trafikplanering endast fokuserar på de som bor i den absolu-
ta stadskärnan i större städer. 

Ett exempel är Stockholmsregionen där det snart bor tre 
miljoner människor, men endast 10 procent av dessa bor 
innanför tullarna och här är möjligheterna för befolkning-
stillväxt ytterst små. En stad som vill planera bort bilismen 
prioriterar endast de människor som bor och verkar city, 
där det är dyrt att bo och leva. Att utesluta alla de som bor i 
kranskommuner vore att bygga en exkluderande och fattig-
are stad. Ska det finnas tillräckligt med underlag för företag 
och affärer måste även människor som väljer att bo utanför 
centrum släppas in och de är ofta bilister.

Ytterligare ett perspektiv är att även de med funktionsvari-
ation som behöver bil ska ha tillgång till staden. Dessutom 
behöver också gång- och cykeltrafikanter leveranser och 
service - och det måste också ske med bil och vägtrafik.

Framtiden kommer att ställa krav på mer resande av alla 
slag. KAK ser gärna städer för mer cykel- och gångtrafik. 
Men en stad behöver även gator för bilar och bussar och 
plats måste reserveras för vägtrafik.

Det vore ett historiskt misstag att inte planera för bilen även 
i framtiden. 

7

sköter	planeringen		för	framtidens	infrastruktur	ställdes	frågan	”Anser	du	att	politikerna	

planerar	på	ett	bra	sätt	för	att	möta	behoven	från	den	växande	bilismen	i	Sverige?”		

Bara	en	minoritet	av	svenskarna	(27	procent)	anser	att	politikerna	planerar	på	ett	bra	

sätt	för	att	möta	bilismens	behov.	En	mycket	stor	majoritet	(73	procent)	tycker	inte	att	

politikerna	gör	det	(se	figur	4).	12.	

Oberoende	av	kön,	ålder	utbildning,	sysselsättning,	facklig	tillhörighet,	partisympati	och	

bosättningsort	är	det	en	majoritet	som	anser	att	politikerna	inte	planerar	på	ett	bra	sätt	

för	att	möta	behoven,	vilket	får	anses	som	anmärkningsvärt.	

För	att	blottlägga	huruvida	befolkningen	anser	att	underhållet	 av	 infrastrukturen	sker	

på	 ett	 bra	 sätt	 ställdes	 frågan	 ”Görs det tillräckliga satsningar för att underhålla och 

utveckla vägnätet i 

Sverige eller skall man 

satsa mer?” 

	

En	 majoritet	 (73	

procent)	 anser	 att	man	

skall	 satsa	 mer	 på	

underhåll	 och	 ut-

veckling	 av	 vägnätet.	

En	av	fyra	(27	procent)	

anser	 att	 det	 görs	 till-

räckliga	satsningar	på	vägnätet.	13	

	

Det	är	alltså	tydligt	att	svenska	folket	anser	att	politiker	och	planerare	 inte	prioriterar	

på	ett	tillfredsställande	sätt	när	gäller	investeringar	i	och	underhåll	av	infrastrukturen.	

Resultatet	från	undersökningarna	kring	synen	på	framtidens	trafikplanering	ovan	är	så	

tydligt	att	det	inte	borde	råda	några	tvivel	om	detta.	

	

	

																																																													
12	Hultåker,	Örjan,	Rapport	till	KAK	om	framkomlighet	juli	2016,	Skop	Research,	s.5		
	
13	Hultåker,	Örjan,	Rapport	till	KAK	om	framkomlighet	juli	2016,	Skop	Research,	s.6	

Görs det tillräckliga satsningar för att 
underhålla och utveckla vägnätet i Sverige eller skall man satsa mer?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tillräckliga satsningar Skall satsa mer

%

Diagram	5	

Diagram 5

1 RVU 2014
2 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Transporter-och-kommunikationer/Vagtrafik/Fordonsstatistik/#c_undefined
3 Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Transporter-och-kommunikationer/Vagtrafik/Fordonsstatistik/#c_undefined.
4 Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Transporter-och-kommunikationer/Vagtrafik/Fordonsstatistik/10509/10516/34762/
5 Trafikverket, http://www.trafikverket.se/contentassets/709c27f38b2f46499a5a157c77a323a2/trafikverkets_basprognoser_160401_presentation_naringsdepartementet_4_april_2016.pdf
6 http://www.bilsweden.se/publikationer/arkiv_pressmeddelanden/pressmeddelanden-2015/bil-swedens-arsbok-bilismen-i-sverige-2015
7 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
8 http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/vart-trafiksakerhetsarbete/trafiksakerhetsmal/nollvisionen/
9 ”Infrastrukturskulden”. Svenskt Näringsliv, 2013
10 http://skl.se/download/18.5ee878d5146f0d7c62a82cbf/1405605032310/skl-yttrande-2014-insfrastruktur-finansiering.pdf
11 Hultåker, Örjan, Rapport till KAK om framkomlighet juli 2015, Skop Research, s.5
12 Hultåker, Örjan, Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016, Skop Research, s.5 
13 Hultåker, Örjan, Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016, Skop Research, s.6

Fotnoter



KAK skall enligt stadgarna arbeta för ”bilismens sunda 

utveckling”. För att utveckla KAKs ståndpunkter i trafi k-

frågor och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och 

allmänhet i dessa frågor har KAK ett särskilt expertråd.

Expertrådet tar fram förslag till KAKs styrelse och arbetar 

för att marknadsföra KAKs ståndpunkter. Expertrådet 

svarar även för att bereda KAKs remissvar. Expertrådet 

arbetar som ett nätverk och i princip bereds alla ärenden 

via en e-postlista.

Ordföranden i expertrådet är även adjungerad till KAKs 

styrelse.  

För år 2008 är expertrådets sammansättning följande:

Anders Ydstedt, ordförande

Jesper Barenfeld

Keith Eliasson 

Johan Hallenborg

Sten Tegner

Jörgen Trued

Miljödebatten skiftar ständigt fokus. Ibland står cancero-

gena partiklar i dieselavgaserna högst på dagordningen. 

En annan gång är det skogen intill vägar m m som skadas. 

Bullret från motorer och hjul är en realitet för dem som 

bor intill stora trafi kleder eller vissa industrier. Trängseln 

i det ofta begränsade gaturummet är ett annat problem. 

Smog och marknära ozon debatteras ofta i vissa länder. 

Årets vinter aktualiserar dubbslitaget på gator och vägar. 

Fler exempel fi nns. För närvarande är det klimatfrågan 

som är i fokus. Hittills har ny bilteknik hanterat problem 

och det mesta talar för att ny teknik även kommer att lösa 

många av dagens problem. 

Svensk debatt är ofta av enfrågetyp. KAK ser gärna att 

debatten i större utsträckning kan inriktas mot hur vi 

tillsammans skall lösa fl era problem samtidigt. Det är här 

som betydelsen av samverkan mellan bilister, politiker och 

industrin blir som störst. Kungliga Automobil Klubben 

har därför tagit fram ett program som bygger på det egna 

ansvaret som bilist, politikens ansvar för minskade utsläpp 

och industrins ansvar för att ta fram bättre och effektivare 

fordon och bränslen. Vi anser att det krävs åtgärder från 

samtliga tre parter för att få långsiktigt hållbara miljö-

lösningar.

KAK kommer att arbeta med dessa frågor genom att infor-

mera egna medlemmar om möjligheterna att direkt minska 

sina egna utsläpp från den egna bilen. Vi kommer att verka 

för sunt förnuft i våra kontakter med politiker och myndig-

heter för att få dem att både genomföra åtgärder var för sig 

men kanske främst i samverkan. Som vi ser det kommer det 

att krävas integrerade insatser från politik och industri om 

vi ska få fram effektivare lösningar och nya bränslen. 

Det fi nns idag ett stort intresse från svenska bilister att 

minska miljöeffekterna av sin bilkörning. Detta framgår 

inte minst av att försäljningen av s.k. miljöbilar slår alla 

rekord. Bilindustrin arbetar med en lång rad olika tekniker 

för att begränsa och eliminera störningar från morgon-

dagens bilar. KAK vill poängtera vikten av ett nära och 

förnuftigt samspel mellan politik och industri för att klara 

frågor som utvecklingen av nya bränslen, effektivare fordon 

och utformning av bättre infrastruktur för morgondagens 

fordon. Svenska åtgärder och satsningar måste också ses mot 

bakgrund av att miljöutmaningen är global och bilindu-

strins lösningar måste fungera på alla marknader för att vi 

ska nå resultat. 

Med en sund utveckling enligt ovan är det KAKs uppfatt-

ning att bilen som ger möjlighet att resa fritt i tid och rum 

kommer att spela en minst lika viktig roll i framtiden som 

idag.

Miljöansvar i trafi ken kräver ett gemensamt
ansvarstagande från bilister, politiker och industri

Vad är KAK ? 
KAK:s vision är att vara en unik och per-

sonlig bilklubb.  Syftet är att utveckla och 

fördjupa medlemmarnas bilintresse. 

Klubben står på tre ben: 

·  Motorsport (Tävlingsverksamhet såsom 

Midnattssolrallyt och Velodromloppet, 

gokarttävlingar m.m.) 

·  Sociala klubbaktiviteter (studiebesök, 

lunchföredrag, Kungliga Klubbarnas Fest, 

m.m.) 

·  Ansvar i bil- och trafi krelaterade frågor 

(trafi kpolitik, remissinstans i bil- och 

trafi kfrågor, delägare i Bilprovningen). 

·  För medlemsskap kontakta oss via telefon, 

08-678 00 55, eller se hemsidan, 

www.kak.se

Industrins ansvar

Expertrådet

Industrin har både ett ansvar och intresse av att ta fram 

effektivare och miljövänligare fordon. Nya tekniska lös-

ningar, såsom partikelfi lter på dieselbilar, har redan medfört 

radikala förbättringar jämfört med för bara 10 år sedan. 

Ytterligare förbättringar är emellertid nödvändiga. Detta 

gäller såväl utveckling av alternativa bränslen som teknik-

lösningar för att ytterligare minska energiförbrukningen. 

Som exempel kan nämnas framtagande av effektivare 

motorer och användandet av komponenter i nya och 

lättare material. 

För att uppnå detta måste industrin våga ta radikala 

tekniksteg. Detta förutsätter en tydligare integration mellan 

industri och politik där politiken säkerställer att industrins 

kompetens tillvaratas på bästa sätt genom teknikneutrala 

miljösatsningar. Effekten av klimatpåverkande aktiviteter 

är i huvudsak global. Politiska miljösatsningar måste därför 

ta hänsyn utsläppens storlek från ”ax till limpa” och inte 

bara det som kommer ut från avgasröret från det enskilda 

fordonet i det enskilda landet. Faktorer som miljöpåverkan 

vid framställning och transport av olika bränslen måste 

också beaktas. 

Riktade politiska miljösatsningar på exempelvis vissa 

bränsletyper riskerar att leda till suboptimala lösningar, 

både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspek-

tiv. Industrin är bättre skickad än politiker att komma fram 

med de tekniska innovationer som är nödvändiga för att 

på bästa sätt minska fordonstrafi kens klimatpåverkan. För 

att industrin ska kunna ta sitt ansvar måste politiken därför 

säkerställa att miljösatsningar i möjligaste mån är teknik-

neutrala. 

KAK vill vidare understryka motorsportens centrala roll 

som tekniklyftande och miljödrivande. Motorsporten har 

länge utgjort en spjutspets i fordonsindustrins teknik-

utveckling. Förutom dess viktiga bidrag till vardagsbilistens 

trafi ksäkerhetssituation, har motorsporten också bidragit 

till effektivare fordon. Utveckling av lättviktskomponenter, 

förbättring av däcksmaterial, motorer med bättre verk-

ningsgrad etc. har i mycket stor utsträckning gått i direkt 

arv till privatfordonen. Nya tävlingsformer med miljöinslag, 

såsom begränsningar i möjligheten att tanka under tävlingar, 

kan driva utvecklingen mot bränsleeffektivare fordon 

ytterligare. 

KAK kommer att arbeta för en ökad medvetenhet om 

behovet av en tydligare integration mellan industri och 

politik och vikten av teknikneutrala miljösatsningar. 

Uppvaktningar av politiker, debattartiklar i media, 

informationsträffar etc. är tänkbara tillvägagångssätt i detta 

arbete. KAK som motorsportsarrangör kan också bidra till 

att få fram bättre miljöanpassade motorsportsreglementen 

för att ytterligare sporra teknikens utveckling. Dessutom 

har KAK som organisation möjlighet att tillvarata kontakter 

med motorintresserade i samband med aktiviteter av olika 

slag för att marknadsföra miljöanpassad körning. 
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Läs mer på kak.se eller följ oss på:

            Facebook.com/kungligaautomobilklubben

            Twitter: @kak_sverige

LinkedIn: Royal Swedish Automobile Club

Instagram: kak_kungligaautomobilklubben)

KAK, grundat år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta 
syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen.  Vi ägnar oss åt ansvarsfrågor 
kopplade till bil och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter.  De tre verksamhets-
delarna samverkar för att göra det attraktivt att genom ett medlemskap stödja KAK.


