
ÎÎ Context,ÎobjectivesÎandÎtargetÎgroup

Trängselskatten är ett exempel på en åtgärd som 
har avsikten att påverka invånarnas resvanor 
med syftet att bidra till att utveckla mera hållbara 
transporter i Stockholm. De huvudsakliga målen 
med trängselskatten i Stockholm var att minska 
trafiken och trängseln, förkorta restiderna och 
att förbättra miljön i Stockholms stad. Trängsel-
skatten i Stockholm är ett bra exempel på hur 
”mobility management”-åtgärder kan medverka 
till en betydande minskning av trängsel och res-
tider i större städer. Omfattande utvärderingar påvisar effekterna av trängselskatten och kan utgöra ett 
stöd för andra städer som överväger att inför trängselskatter eller avgifter.

ÎÎ BeskrivningÎavÎaktiviteter

Utvecklingen av trängselskatten i Stockholm initierades 2003 i och med att kommunfullmäktige i Stock-
holms stad antog ett majoritetsförslag att genomföra ett försök med trängselskatt. Försöket visade sig bli 
mycket framgångsrikt och ledde till en minskning av trafikvolymen med 20 %.
Utvecklingen av systemet och introduktionen av trängselskatten inkluderade dock även och ger exempel 
på intensiv politisk och offentlig debatt, omfattande institutionellt samarbete och medverkan från allmän-
heten, vilket har lyfts fram som viktiga framgångsfaktorer. Också starkt ledarskap samt professionalism 
från institutioner, nyckelpersoner och konsulter var viktigt. Det ökade utbudet av och förbättrade kvalite-
ten på allmänna kommunikationer var ytterligare en viktig framgångsfaktor.
Något som har förts fram som avgörande för att uppnå ett politiskt stöd för trängselskatten var integre-
ringen med den nationella transportplaneringen. Detta gav lokala och regionala politiker mer inflytande 
över de nationella investeringarna i transportsystemet i regionen.
Ytterligare framgångsfaktorer inkluderade (a) det tekniska systemet som fungerade mycket väl, (b) bra 
informationskampanjer, (c) en märkbar minskning av trängseln under försöket och (d) omfattande enga-
gemang av forskare och annan expertis både i planeringsfasen och i utvärderingar. Transportmodeller 
användes till exempel med framgång för att analysera och förutsäga effekterna av trängselskatten. 

ÎÎ Kommunikation

Omfattande informationskampanjer organiserades innan försöket med trängselskatt initierades. Infor-
mationen omfattade både hur själva systemet fungerade och tillgången till alternativa färdmedel. Även 
själva trängselskatteförsöket kan ses som en informationskampanj inför det permanenta införandet. 
Den intensiva debatten i media under förberedelserna inför försöket bidrog troligen också till informa-
tionsspridningen.

Trängselskatt
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FörFaTTarNa Är ENSamT aNSvarIga För INNEhållET I DENNa pUblIkaTION. INNEhållET SpEglar INTE NöDvÄNDIgTvIS EU:S åSIkTEr. varkEN EaSmE EllEr 
EUrOpEISka kOmmISSIONEN aNSvarar För hUr INFOrmaTIONEN aNvÄNDS. 

www.epomm.eu/endurance

ÎÎ Kontaktinformation

kerstin robertson, Ecologize, kerstin.robertson@ecologize.se

ÎÎ Detaljer
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 Æ årliga utvärderingsrapporter:  
www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/
Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/Trangselskatt/
program-for-uppfoljning-/

 Æ mer information och utvärderingar finns på 
Stockholms stads hemsida: 
www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/
Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/Trangselskatt/

ÎÎ Hinder

många olika hinder för att genomföra försöket 
och att införa trängselskatt förekom under förbe-
redelserna. Några exempel är politisk polarise-
ring, institutionella, legala och finansiella osäker-
heter samt opposition från allmänheten och olika 
organisationer.

ÎÎ Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer som har identifierats inklu-
derar det omfattande institutionella samarbetet, 
medverkan från allmänheten, ledarskap, profes-
sionalism från olika organisationer, nyckelperso-
ner och konsulter samt samordning med ökad 
tillgång till och kvalitet på kollektivtrafiken.

ÎÎ KostnaderÎochÎvemÎbetalade?

Stockholms stad hade en central roll i förberedelserna av trängselskatten, inklusive att planera finan-
sieringen, även om regeringen hade avsatt en betydande budget. beslutet att transferera intäkterna 
från trängselskatten till regionala investeringar, i synnerhet till utveckling av allmänna kommunikationer, 
beslutades under förberedelserna innan införandet av trängselskatten.
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