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Förord 

Denna rapport har genomförts av VTI på uppdrag av Bisek. Bisek är ett samarbete  
mellan Trafikverket i Sverige, Statens vegvesen i Norge, Vinnova, Transportstyrelsen, 
Trafikanalys, Svenska Motororganisationers Samarbetsorganisation, MOSK (OK Bilis-
terna, Motormännen M, FMK, Kungliga Automobilklubben KAK, och Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund MHF) samt Norges Automobil-Forbund (NAF) för forskning om 
bilens sociala och ekonomiska betydelse för hushåll och individer i det moderna sam-
hället. Rapporten har genomförts inom Bisek delområde 4, Inverkan av regelsystem och 
standarder på mobilitet och välfärd.  

Uppdraget bestod i att ta fram en kunskapsöversikt över hur formella normer och regel-
verk som syftar till styrning mot ett hållbart transportsystem påverkar tillgängligheten 
för olika grupper ur ett välfärdsperspektiv. Uppdraget har avgränsats till en kunskaps-
översikt centrerad kring de ekonomiska styrmedel som har införts i Norge och Sverige 
och som syftar till hållbar personbilstrafik. I kunskapsöversikten redogörs för hur dessa 
styrmedel behandlas i internationell transportforskning som är inriktad mot studier av 
olika gruppers tillgänglighet ur jämlikhets- och fördelningsperspektiv. I rapporten har 
Lisa Hansson ansvarat för kapitel två. Kapitel fyra är samförfattad mellan Åsa Aretun 
och Lisa Hansson. Övriga delar i rapporten har Åsa Aretun haft huvudansvar för.  

Tack riktas till kollegor vid VTI som kommit med värdefulla kommentarer under det 
granskningsseminarium som har hållits kring översikten. Ett särskilt tack till Tomas 
Svensson, som har haft ansvar för granskningen. Tack också till Lena Levin, VTI, som 
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Ekonomiska styrmedel för en hållbar personbilstrafik – konsekvenser för  

tillgänglighet. En kunskapsöversikt 
av Åsa Aretun och Lisa Hansson 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att presentera en översikt av befintliga styrmedel i Norge 
och Sverige som avser att ge ekonomiska incitament för individer att förändra sin bil-
användning i hållbar riktning. Syftet är vidare att ge en kunskapsöversikt kring hur 
dessa styrmedel har behandlats i internationell tillgänglighetsforskning där frågor kring 
jämlikhet och fördelning av tillgänglighet mellan individer och grupper i samhället fo-
kuseras.  

Rapporten inleds med en översikt av befintliga styrmedel som syftar till hållbar person-
bilstrafik i Norge och Sverige. Rapporten fortsätter med en introduktion av internatio-
nell tillgänglighetsforskning; hur tillgänglighet, jämlikhet och fördelning konceptuali-
seras och utforskas inom denna forskning och forskningens centrala resultat. Därefter 
redogörs för hur ekonomiska styrmedel som syftar till hållbar personbilstrafik behandlas 
i tillgänglighetslitteraturen samt vilka behov av vidare forskning som identifieras i 
denna litteratur. Rapporten avslutas med att presentera ett antal områden av relevans för 
fortsatt forskning i Sverige och Norge. 

I rapporten visas att ekonomiska styrmedel riktade mot personbilstrafik för att åstad-
komma hållbara transporter har uppmärksammats alltmer i internationell tillgänglighets-
forskning under senare år. I tillgänglighetslitteraturen behandlas och diskuteras dessa 
ekonomiska styrmedel utifrån forskningsresultat inom fältet kring ojämlika strukturella 
förhållanden när det gäller medborgares tillgång till transporter och dess sociala konse-
kvenser. Genomgående bedöms de ekonomiska styrmedlen leda till att transportrelate-
rad social ojämlikhet och utsatthet ökar. Styrmedlen förväntas försämra tillgängligheten 
för de medborgare som har svårt att bära ökade transportkostnader, men som samtidigt 
måste använda bil för att få tillgång till nödvändiga samhällsfunktioner såsom exempel-
vis arbete, baskonsumtion, utbildning, hälso- och sjukvård. I grunden hänger denna pro-
blematik samman med en bilanpassad samhällsbyggnad avseende lokaliseringsmönster 
och transportinfrastruktur som försvårar för människor att skapa tillgänglighet med 
andra transportmedel: gång-, cykel- och kollektivtrafik. De ekonomiska styrmedlen av-
visas inte som sådana i litteraturen. Däremot riktas kritik mot att införandet av dessa 
inte åtföljs av förändrade lokaliseringsmönster samt satsningar på alternativ transportin-
frastruktur som minskar medborgares bilberoende och som därmed skulle mildra nega-
tiva jämlikhets- och fördelningseffekter.  

I tillgänglighetslitteraturen poängteras att kunskapen generellt är bristfällig kring bilbe-
roende respektive hur tillgängligheten med alternativa transportslag ser ut i samhället; 
hur tillgänglighet fördelar sig mellan individer och grupper med olika transportförut-
sättningar och transportbehov i samspel med lokaliseringsmönster och transportinfra-
struktur. Bristen på kunskap förklaras med att tillgänglighet kräver analys av empiriska 
faktorer som traditionellt har ansetts ligga utanför transportområdet. I mycket transport-
forskning fokuseras resande och rörlighet som sådant. Denna fokusering präglar även 
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FoU om ekonomiska styrmedel, vilket således medför att jämlikhets- och fördelningsef-
fekter avseende rörlighet utreds. Tillgänglighet kräver studium av hur människors trans-
portbehov och transportvillkor är sammanlänkade med hur samhällslivet är organiserat i 
tid och rum. För att utreda jämlikhets- och fördelningseffekter av ekonomiska styrmedel 
avseende tillgänglighet måste modeller och metoder som kan hantera sociospatiala för-
hållanden appliceras, där hänvisning görs till utvecklingsarbetet inom tillgänglighets-
forskningen kring Social Impact Assessments och Accessibility Planning.  

Det är angeläget att i kommande FoU testa och utveckla den här typen av modeller, an-
passade till geografiska förhållanden i Sverige och Norge. Det är vidare viktigt att stu-
dera hur miljömål och tillgänglighetsmål och eventuella målkonflikter hanteras i den 
politiskt-administrativa processen som föranleder ekonomiska styrmedel riktade mot 
personbilstrafiken. Det är också angeläget att studera hur en bättre samverkan kan ske 
mellan olika transportpolitiska verktyg för att uppnå mål om hållbara transporter såsom 
styrmedel, regleringar, transportplanering och fysisk planering. För denna FoU kan ett 
komparativt perspektiv mellan Norge och Sverige vara värdefullt. 
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Economic instruments for the greening of private car traffic – impacts on accessi-

bility: a literature review 
by Åsa Aretun and Lisa Hansson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

 

Summary 

This report aims to provide knowledge on how economic instruments for the greening 
of private car traffic have been addressed in accessibility research with an equity and 
distribution perspective. The focus is on instruments that are designed to give economic 
incentives for environmental adjustments and are in operation in Sweden and Norway. 
The report begins with a review of economic instruments for the greening of private car 
traffic in force in Sweden and Norway. The instruments have been classified into three 
groups: those linked to vehicle characteristics, those linked to fuel, and tolls and conges-
tion charges. This review is followed by a presentation of international accessibility 
research; how equity and distribution are conceptualized and researched within this field 
and the central empirical findings. The report continues with a review of how these in-
struments have been discussed and assessed to date in accessibility research with a fo-
cus on equity and distribution-related consequences. The report ends with a number of 
thematic areas of relevance for upcoming research in Sweden and Norway 

The literature review indicates that an intensified emphasis on economic instruments 
targeting private car traffic for the transition to an environmentally sustainable transport 
system in the transport policy of many Western countries has led to increased interest in 
these instruments in accessibility research. Characteristic of the literature under review 
is that the expected consequences of these instruments are discussed in relation to em-
pirical results from accessibility research studies, but the instruments as such have not 
yet been the object of empirical research within this field to any large extent. Through-
out the literature the economic instruments are regarded as increasing inequities in 
transport in terms of accessibility. Essentially, the explanation offered is that the context 
in which these economic instruments operate, and which controls their outcomes, is a 
society that is car-oriented in respect of land use patterns and transport infrastructure. 
This means that groups whose finances are under strain face severe barriers in accessing 
society’s goods and services and in reaching a reasonable standard of living and quality 
of life without using a car to get around. 

Accessibility research does not reject the economic instruments as such. What it criti-
cizes is that these instruments do not seem to be accompanied by wide-ranging changes 
in land use planning and investment in alternative transport infrastructure. According to 
the literature it is precisely this gap that can be expected to increase inequities in trans-
portation. To prevent this happening, equity and accessibility objectives need to be 
strengthened in the transition work towards environmentally sustainable transportation.  

Accessibility research emphasizes that knowledge is generally poor on car reliance and 
the accessibility of alternative modes, how accessibility is distributed across individuals 
and groups with different transport conditions and needs, in conjunction with land use 
patterns and transport infrastructure. The lack of knowledge is partly due to that acces-
sibility requires analysis of empirical factors which have traditionally been considered 
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not belonging to the transport sector. In much transportation research the focus is on 
movement as such. This focus also characterizes R&D on economic instruments, thus 
resulting in investigating equity and distributional effects of mobility. Accessibility re-
quires the study of how people’s travel is linked to how society is organized in space 
and time. In order to investigate equity and distributional effects of economic instru-
ments in terms of accessibility, models and methods that can handle sociospatial condi-
tions need to be applied, such as the development within accessibility research on Social 
Impact Assessments and Accessibility Planning. 

It is of importance in upcoming research to test and develop this type of models, 
adapted to geographical conditions in Sweden and Norway. It is also important to study 
how environmental and accessibility objectives and trade-offs are handled in the policy-
administrative process preceding instruments on car traffic. It is also urgent to study 
how the coordination between different policy tools for sustainable transport can be 
improved such as instruments, land use and transport planning. Comparative studies on 
Norway and Sweden would be valuable in this research. 
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1 Inledning  

Både Sverige och Norge har nationella transportpolitiska mål om att skapa ett ekolo-
giskt hållbart transportsystem som samtidigt erbjuder god tillgänglighet för alla med-
borgare (Trafikanalys 2011). Ekonomiska styrmedel riktade mot personbilstrafiken 
såsom miljöbilspremier, fordonsskatt, bränsleskatt, vägavgifter och trängselskatt, pre-
senteras i många policysammanhang som effektiva instrument för att åstadkomma håll-
bar personbilstrafik. Mycket talar för att dessa styrmedel kommer att få en alltmer fram-
trädande roll i länders transportpolitik eftersom det har visat sig vara svårt att få männi-
skor att förändra sin bilanvändning i hållbar riktning på andra sätt. Mot den bakgrunden 
är det angeläget att studera hur dessa styrmedel påverkar andra transportpolitiska mål 
såsom tillgänglighet. 

En basal definition av tillgänglighet är att minimera (närhet) eller överbrygga (nåbarhet) 
geografiska avstånd för att kunna ta del av samhällsfunktioner, tjänster och varor. Till-
gänglighet svarar mot den funktion som transportsystemet är tänkt att ha för medbor-
gare i samhället. I många europeiska länder, inklusive Sverige och Norge, dominerar 
bilen medborgarnas vardagliga resande. Tillgång till bil är inte längre något som endast 
är förbehållet priviligierade samhällsgrupper utan de flesta, även låginkomsttagare, 
kvinnor och äldre har bil. Denna utveckling är delvis ett resultat av en bilanpassad sam-
hällsbyggnad och infrastruktur med geografiskt utspridda lokaliseringsmönster och 
långa avstånd som gör att bilen i regel överträffar andra transportslag i att åstadkomma 
tillgänglighet. Samhällsbyggandet utvecklas fortfartande mot allt längre avstånd, i form 
av exempelvis minskad offentlig och privat service på lokal nivå, ökad externhandel och 
tilltagande regionalisering av arbets- och bostadsmarknader. I förhållande till denna 
samhällskontext är det viktigt med kunskap om hur styrmedel riktade mot personbilstra-
fiken påverkar medborgares tillgänglighet utifrån deras olika transportvillkor och behov. 
Bil är dyr i både inköp och drift. Det gör det angeläget att belysa hur medborgares till-
gänglighet påverkas av ekonomiska styrmedel från jämlikhets- och fördelningssyn-
punkt. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna rapport är att presentera en översikt av befintliga styrmedel i Norge 
och Sverige som avser att ge ekonomiska incitament för individer att förändra sin bilan-
vändning i hållbar riktning. Syftet är vidare att ge en kunskapsöversikt kring hur dessa 
styrmedel har behandlats i internationell tillgänglighetsforskning där frågor kring jäm-
likhet och fördelning av tillgänglighet mellan individer och grupper i samhället fokuse-
ras. Med utgångspunkt i översikten så formuleras ett antal områden av relevans för fort-
satt forskning i Sverige och Norge. 

 

1.2 Metod 

Material kring styrmedel för hållbar personbilstrafik i Sverige och Norge har i första 
hand tagits fram genom sökning i olika juridiska databaser tillhörande respektive land. 
Exempel på sådana databaser är Lovdata och Lagrummet. Även myndigheters samman-
ställningar över regler och ekonomiska lättnader har gåtts igenom. Även annan inform-
ation, så som vetenskapliga rapporter och myndigheters informationsblad till allmänhet-
en som beskriver olika styrmedel för ett miljöanpassat bilinnehav har används för att få 
en förståelse av styrmedlen. I sökningarna har en avgränsning gjort till befintliga styr-
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medel, detta innebär att styrmedel som tidigare existerat men tagit bort inte innefattas. 
Inte heller innefattas de styrmedel som diskuteras att införas.  

Litteratursökning kring ekonomiska styrmedel för hållbar personbilstrafik, tillgänglighet 
och jämlikhet har gjorts genom sökning i de 23 listade internationella transportforsk-
ningstidskrifterna i Web of Science, Journal Citation Reports (social science edition), 
ämnesområdet ”Transportation”, publicerad av Thomson & Reuters. En kompletterande 
sökning har gjorts i Google Scholar. Sökord som har använts i olika kombinationer är: 
”economic instruments”, ”road pricing”, ”congestion charging”, ”tolls”, ”fuel tax”, 
”sales tax”, ”vehicle tax”, “annual circulation tax”, “VAT”, “equity”, “accessibility”, 
“distribution”, “transport disadvantage”, “car reliance”, “car dependency”, “social ex-
clusion”, “environmental justice”, “environmental policy”, “sustainability”. Litteraturs-
ökningsmetoden medför att anglosaxisk litteratur dominerar i kunskapsöversikten, de 
länder och geografiska förhållanden som hänger samman med den. Detta återkommer vi 
till i avsnittet där behov av vidare forskning i Norge och Sverige behandlas. 

 

1.3 Disposition 

Rapporten inleds med en översikt av befintliga styrmedel som syftar till hållbar person-
bilstrafik i Norge och Sverige. Rapporten fortsätter med en introduktion av internation-
ell tillgänglighetsforskning; hur tillgänglighet, jämlikhet och fördelning konceptuali-
seras och utforskas inom denna forskning och forskningens centrala resultat. Därefter 
redogörs för hur ekonomiska styrmedel som syftar till hållbar personbilstrafik behandlas 
i tillgänglighetslitteraturen med fokus på jämlikhets- och fördelningsfrågor, samt vilka 
behov av vidare forskning som identifieras i denna litteratur. Rapporten avslutas med att 
utifrån de båda översikterna presentera ett antal områden av relevans för fortsatt forsk-
ning i Sverige och Norge. 
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2 Styrmedel i Sverige och Norge  

Den grundläggande tanken med styrmedel är att de på ett eller annat sätt påverkar hur 
människor i samhället beter sig. Styrmedel omfattar allt ifrån skatter och lagar till in-
formationskampanjer och delas ofta in i olika typer beroende på hur de fungerar och hur 
styrande/styrningseffektiva de är. Juridiska styrmedel består av lagar, regler, förord-
ningar och föreskrifter vilka syftar till att direkt påverka hur aktörer agerar. Ekonomiska 
styrmedel kan antingen innebära en kostnad för aktören, i form av en skatt eller avgift, 
eller en inkomst, t.ex. i form ett stöd eller bidrag. Ekonomiska styrmedel är generellt de 
mest kostnadseffektiva eftersom de leder till att de åtgärder som vidtas ger störst effekt 
per krona. Därutöver finns administrativa verktyg, kategorin inkluderar sådant som ut-
bildning, information mm. De senare styrmedlen anses vara minst effektiva ur ett styr-
ningsperspektiv (Jonsson & Mattsson 2005).  

I föreliggande översikt har vi valt att studera ekonomiska och juridiska styrmedel i Sve-
rige och Norge avseende påverkan på individer att ändra sitt bilresande i mer hållbar 
riktning. Enligt vad som kommer att framgå i översikten, handlar de främsta styrmedlen 
i Sverige och Norge om att begränsa ett mindre miljövänligt alternativ och att i stället 
premiera via positiva incitament såsom skattelättnader och val av bil som har ett miljö-
vänligare bränslealternativ än bensin. Den internationella forskningen över styrmedel 
avseende miljövänligt bilanvändande fördelat över grupper kan delas in i följande tre 
grupper: styrmedel kopplat till fordonets miljöegenskaper, styrmedel kopplat till fordo-
nets bränsle samt styrmedel kopplat till vägavgifter, tullar och trängselskatt (se kapitel 
3). I Sverige och Norge går styrmedlen avseende fordonets egenskaper och bränsle i 
mångt och mycket ihop då fordonets egenskaper främst är kopplade till bränsletyp i 
dessa länder och inte till andra fordonsegenskaper. En ungefärlig uppdelning har emel-
lertid gjorts här för att underlätta läsningen av den internationella forskning som följer 
efter detta avsnitt. Det är viktigt att påpeka att flera av styrmedlen i Sverige och Norge 
avser ekonomiska styrmedel i form av skatter. Skatter regleras i regeringarnas respek-
tive budgetar och kan ändras från år till år. En skatt kan alltså tillkomma medan en an-
nan byts ut. På miljöområdet har det tillkommit flera skattelättnader på kort tid. Det är 
ett område som är under förändring. Exempelvis har det skett stora förändringar i Norge 
avseende incitament för att använda elbil. Vi har i möjligaste mån försökt kartlägga så 
som det ser ut idag och inte tagit in den debatt som förs om eventuella kommande skat-
telättnader och avgifter. Det bör även poängteras att då skatte- och lagstiftningsområdet 
är stort vad gäller olika typer av miljöåtgärder kan även andra styrmedel som ex. har en 
indirekt effekt på bilanvändningen också finnas men de listas inte här. Syftet med be-
skrivningen är inte att göra någon uttömmande diskussion eller teoretisk genomgång 
utan att visa på likheter och skillnader mellan olika typer av styrmedel i Sverige och 
Norge. Beskrivningen ska alltså främst fungera som empiriska exempel till den internat-
ionella forskning som beskrivs i rapporten. 

 

2.1 Styrmedel kopplade till fordonets egenskaper  

De främsta styrmedlen avseende bilanvändning i Sverige och Norge är kopplade till 
fordonskatt (i Sverige) och bilavgift (Norge). I dessa återfinns styrmedel både avseende 
fordonets egenskaper och bränsle.  

 



 

12 VTI notat 33-2012  

2.1.1 Fordonsskatt och bilavgift 

Bestämmelserna om den svenska fordonsskatten regleras i vägtrafikskattelagen 
(2006:227), lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228), och vägtrafik-
skatteförordningen (2006:242). Syftet med fordonsskatten var ursprungligen rent fiskalt. 
Den skulle finansiera kostnaden för vägunderhåll och den vägförstöring som fordonen 
orsakade. Numera kan fordonsskatten ses som betalning för rätten att trafikera allmän 
väg och som delfinansiering av trafikens kostnader för investering och underhåll av väg-
infrastruktur (Energimyndigheten 2006). Fordonsskatt tas ut för personbilar, lastbilar, 
bussar, motorcyklar, trafiktraktorer, motorredskap och vissa tunga terrängvagnar och 
släpvagnar om de är eller bör vara upptagna i bilregistret och inte är avställda. Fordons-
skatten varierar med fordonsslag, fordonsvikt, drivmedelsslag och antal hjulaxlar (last-
bilar och bussar). Motorcyklar, personbilar, bussar och lastbilar som inte är vägavgifts-
pliktiga och som är 30 år eller äldre är undantagna från skatt. Det finns ett antal miljö-
bilslättnader i fordonskatten. För personbilar av modellår 2006 eller som uppfyller kra-
ven för miljöklass 2005, el och hybrid så bestäms skatten efter bilens utsläpp av koldi-
oxid. För övriga personbilar bestäms skattenivån av bilens drivmedel och fordonsvikt 
(högre fordonsvikt ger högre skatt). Den som köper en ny miljöbil blir befriad från for-
donsskatt den första fem åren. Befrielsen infördes från och med 1 januari 2010. Se även 
beskrivning av lättnader under bränsle, avsnitt 2.2.  

I Norge är bilavgiften uppdelad i två övergripande kategorier. Dels är det generella av-
gifter som inte är relaterade till användande av bilen (ikke-bruksavhengige avgifter) och 
dels är det avgifter som är relaterade till hur mycket man kör (bruksavhengige avgifter). 
De generella avgifterna är huvudsakligen fiskalt motiverade och omfattar en en-
gångsavgift, en årsavgift, en viktad årsavgift och en omregistreringsavgift. Avgifter som 
är relaterade till körsträcka är bland annat väganvändningsavgiften och CO2-avgift på 
drivmedel. Dessa avgifter ska bland annat kompensera för utsläpp och vägslitage (rege-
ringen.no, LOV 1959-06-19 nr 02: Lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og 
båter, FOR 1986-07-02 nr 1430: Forskrift om omregistreringsavgift). Precis som i Sve-
rige finns det alltså miljöbilslättander i bilavgiften. Beroende på fordonsslag varierar 
avgiften. I Norge är el-bilar exempelvis undantagna engångsavgift. (Regering-en.no - 
St.prp. nr. 54 (1997-98) Grönne skatter, kap. 4.7.2 El-biler). Se även beskrivning av 
lättnader under bränsle, avsnitt 2.2. 

Som beskrivits så finns det både likheter och skillnader i fordonsskatten och bilavgiften 
mellan länderna. Likheten är att skatten gäller på nästan samtliga bilar och kan därför 
ses som ett styrmedel för att begränsa det totala bilanvändandet. Båda länderna har även 
undantag från delar av skatten. I Sverige har veteranbilar undantag mot att de inte kör 
längre än en viss sträcka. Likaså har nya miljöbilar lättnader de första fem åren. I Norge 
är vissa miljöbilar undantagna, såsom exempelvis el-bilen som inte har någon engångs-
avgift. En stor skillnad mellan Norge och Sverige är att skatten fördelas på körsträcka, 
dvs. hur mycket man faktiskt använder bilen oavsett drivmedelsförbrukning. I Sverige 
är den istället uppdelad på drivmedel och fordonsvikt. 

 
2.1.2 Parkering och körning i stadstrafik 

I Sverige återfinns flera lokala lättnader för fordon med miljöegenskaper. En kommun 
har möjlighet att ta ut lokala avgifter och upprätta lokala föreskrifter. Detta innebär att 
det finns lokala föreskrifter som gäller i respektive kommun. Många kommuner erbju-
der fri parkering för de som har miljöbilar. Exempelvis har Borås kommun beslutat att 
bilar enligt den nationella miljöbilsdefinitionen parkerar max 2 timmar utan avgift. Li-
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kaså finns lokala variationer i bestämmelser om tomgångskörning, dvs. regler som avser 
ett restriktivt beteende av användningen av bil, exempelvis Stockholm kommun tillåter 
tomgångskörning under en minut (Stockholms kommun 2009) medan Storumans kom-
mun tillåter tomgångskörning under tre minuter (www.vasterbotten.net). I Norge är 
flera av de svenska lokala föreskrifterna gällande lättnader för miljöbil reglerade i nat-
ionell lag. Exempelvis i Forskrift om endring av forskrift om offentlig parkeringsregule-
ring og parkeringsgebyr, 1993.10.01 nr 0921, tillägg 5. juni 2011. framgår det att elekt-
riska och hydrogendrivna motorfordon, oavsett körtypskategori kan parkera avgiftsfritt 
på vissa offentliga parkeringsplatser. På nationell nivå är det också reglerat att el-bilar 
har rätt att använda bussgator och bussvägar. Likaså är de befriade från vägtullar (Rege-
ringen.no - St.prp. nr. 54 (1997-98) Grönne skatter, kap. 4.7.2 El-biler). 

 
2.1.3 Hantering av bilavfall, återvinning 

Båda länderna har också juridiska styrmedel avseende återvinning av bilar och avfall 
som tillhör bilar. Bilskrotningsförordning (2007:186) i Sverige syftar till att uttjänta 
bilar ska omhändertas på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning och miljöriktigt 
bortskaffande främjas. Sedan införandet av bilskrotningsförordningen har ett antal för-
ändringar skett (förordning 2010:348). Bland annat har bilskrotningspremien slutat 
gälla. Den norska FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av 
avfall är en generell föreskrift avseende avfall. I denna föreskrift återfinns några regler 
som gäller bilar. Kapitel fyra behandlar fordon. Syftet med bestämmelserna i det ka-
pitlet är att förebygga och reducera miljöproblem som bilar orsakar när de kasseras. 
Kapitel fem behandlar återvinning av däck och reglerna syftar till att säkra och öka gra-
den av däck som återvinns och därmed reducera de miljöproblem som däck orsakar när 
de kasseras. 

 
2.1.4 Däck vid vinterväglag 

I Sverige och Norge finns även juridiska styrmedel avseende vinterväglag och däck. I 
Sverige regleras användningen av dubbdäck i Trafikförordning 1998:1276, kap 4, 18a§. 
Där framgår det att dubbade däck inte får användas mellan den 16 april och 30 septem-
ber om det inte råder vinterväglag eller om det befaras bli sådant väglag. Regeringen har 
beslutat att ge kommunerna möjlighet att meddela förbud mot trafik med fordon som 
har dubbdäck på viss väg eller vägsträcka. Detta regleras av kommunerna själva i lokala 
trafikföreskrifter (Förordning (2011:912). I Norge regleras dubbdäcksanvändningen i 
Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, FOR 1999-05-07 nr 437. 
Användningen av dubbfria vinterdäck är inte reglerad medan vinterdäck med dubbar är 
reglerad. Det är inte tillåtet att använda dubbdäck från och med första måndagen efter 
andra dagen i påsk och till och med den 31 oktober. I Nordland, Troms och Finnmark 
gäller reglerna från och med 1 maj till och med 15 oktober. Även andra lokala föreskrif-
ter finns, ex har Oslo och Bergen infört en dubbdäcksavgift för bilar som kör med 
dubbdäck mellan den 1 november och den 1 maj. 

 
2.1.5 Internationella direktiv 

Det finns även flera internationella direktiv som både Sverige och Norge har antagit. 
Bland annat finns direktiv för utsläppskrav. EU-förordning nummer 715/2007 innefattar 
detaljerade beskrivningar vad gäller utsläppskrav. Detta innebär att alla nya bilar som 
säljs i EU måste som lägst uppfylla grundkraven i miljöklass 2005 (EG-direktivet) för 
att få säljas. Kraven bygger på avgasprovning enligt europeiska provmetoder. För per-
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sonbilar och lätta lastfordon finns en detaljbeskrivning av metoden i direktiv 98/69/EG 
(www.transportstyrelsen.se, www.konsumentverket.se). 

 

Tabell 1  Styrmedel kopplade till fordonets egenskaper 

Styrmedel Sverige Norge 

Fordonskatt/Bilavgift Gäller nästan samtliga for-
don, men veteranbilar som 
kör under en viss sträcka är 
undantagna. Även de som 
köper en ny miljöbil blir be-
friad från fordonsskatt de 
första fem åren.  

Differentierad beroende på 
fordonets bränsleförbrukning 
och ibland fordons-vikt 

Bilavgiften är uppdelad i olika 
kategorier.  

Avgift vid köp av bil är en 
engångsavgift som tas ut då 
fordonet registreras. Belop-
pet regleras utifrån fordonets 
vikt, motoreffekt och CO2-
utsläppgrad. Exempelvis får 
hybridbilar 10% avdrag i vikt 
vid  beräkning av  
engångsavgiften och 
elmotorns effekt tas inte med. 
Flexifulebilar har en fast 
reducerad engångsavgift. Det 
finns fordon som är befriad 
från engångsavgiften vid köp 
av bil, det gäller bland annat 
fordon som endast går på 
eldrift. Elbilarna är också 
momsbefriade.  

Årsavgift för innehav av bil. 
Avgiften är reglerad till typ av 
fordon (ex bil, motorcykel 
mm). Bilar som går på eldrift 
har en betydligt lägre årsav-
gift jämfört med de personbi-
lar som drivs på bensin. 
Dieselbilar utan partikelfilter 
betalar en lite högre avgift än 
bensinbilar.  

Parkering Lokal föreskrift. Flera kom-
muner har parkeringslättna-
der för olika typer av miljöbi-
lar, ex gratis parkering i två 
timmar. 

Nationell föreskrift. Elektriska 
och hydrogendrivna motor-
fordon har avgiftsfri parkering 
på vissa offentliga parke-
ringsplatser 

Återvinning, skrotning Lag på skrotning av bil. 

 

Lag för skrotning av bil och 
återvinning på däck.  

Dubbdäck/piggdekk Användningen av vinterdäck 
med dubbar är reglerad.  

 

Möjlighet till lokala föreskrifter 
finns, inklusive införande av 
förbund mot dubbdäck på 
vissa vägsträckor. 

Användingen av vinterdäck 
med dubbar är reglerad.  

 

Strängare lokala föreskrifter 
finns också, ex. dubbdäcks-
avgifter. 

Internationella förskrifter ang. 
utsläpp 

Tillämpas i Sverige Tillämpas i Norge 
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att Sverige och Norge är relativt lika vad gäl-
ler styrmedel avseende fordonets egenskaper. Vad gäller parkeringsföreskrifter så finns 
en skillnad mellan Norge och Sverige, där Norge har lättnader för el-bils parkering på 
nationell nivå medan i Sverige motsvarande lättnad bestäms på kommunal nivå och 
skiljer sig därför åt inom landet. Likaså framgår det att Norge har en fordonsavgift som 
är avhängig körsträcka, något som Sverige saknar. 

 

2.2 Styrmedel kopplade till bränsle 

Både Sverige och Norge tillämpar skattedifferentiering vad gäller fordonsbränsle Flera 
av dessa är kopplade till fordonsskatten/bilavgiften. I Sverige har miljöklassning av 
drivmedel funnits sedan början av 1990- talet och ligger till grund för skattedifferentie-
ringen utifrån miljöegenskaperna hos de olika bränslekvaliteterna (Energimyndigheten 
2006). Systemet består dels av kravspecifikationerna (en tabell med ett antal parametrar, 
såsom max svavelhalt, densitet o.s.v.) för de olika miljöklasserna av bensin och diesel i 
Avgasreningslagen (2011:318), dels en tabell med de olika skattesatserna i Lagen om 
skatt på energi. I Sverige omfattas bensin och diesel av energiskatt, koldioxidskatt och 
mervärdesskatt (moms). Syftet med energiskatten var ursprungligen fiskalt medan syftet 
med koldioxidskatten är av miljöskäl för att minska utsläppen av koldioxid från fossila 
bränslen. Senare har energiskatten på drivmedel i transportpolitiken setts som en inter-
nalisering av trafikens externa effekter (luftföroreningar, vägslitage, buller, tidskostna-
der, trafikolyckor). Energiskatten för bensin och diesel är differentierad efter vilken 
miljöklass bränslet tillhör. Miljöklassindelningen baseras på bränslets påverkan på hälsa 
och på miljömålet frisk luft (Energimyndigheten 2006). De koldioxidneutrala drivmed-
len är sedan 2004 skattebefriade och skall så vara enligt nuvarande riksdagsbeslut till 
och med 2013. Lagen om skatt på energi ändras emellertid 1 januari 2011 på så sätt att 
biogas beläggs med skatt men att skatten tills vidare blir avdragsgill i deklarationen 
(www.biogasportalen.se/BliProducentAvBiogas/Ekonomi/Stodochstyrmedel). I Norge 
utgår också avgiftsdifferentieringen från miljöegenskaperna hos de olika bränslekvali-
teterna men i Norge har man även kopplat detta till körsträcka. Se beskrivning ovan ang. 
bilavgiften (Regeringen.no - Bilavgifter og miljø). Även i Norge finns det en CO2 av-
gift. Avgiften syftar till att bidra till en kostnadseffektiv reducering av utsläpp av kli-
matgasen CO2. Avgiftsplikten omfattar flera områden, ett av dem är bensin. Avgifts-
plikten gällande bensin omfattar dels ren bensin, dels blandningar där bensin är huvud-
beståndsdel och blandningen ska användas som motordrivmedel. (Regeringen.no – CO2 
avgift). 
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Tabell 2  Styrmedel kopplade till bränsle 

Styrmedel Sverige Norge 

Fordonsskatt/bilavgift För personbilar är fordons-
skatten differentierad efter 
drivmedel och fordonets vikt 
eller dess utsläpp av koldi-
oxid.  

Den som köper en ny miljöbil 
blir befriad från fordonsskatt 
de första fem åren.  

I engångavgiften som tas ut 
vid köp av bil finns en avgifts 
differentiering baserat på 
miljöegenskaperna hos de 
olika bränslekvaliteterna. 
Beloppet regleras bland an-
nat utifrån fordonets CO2- 
och NOx-utsläppgrad. 
Hybridbilar får 10% avdrag i 
vikt vid  beräkning av  
engångsavgiften och 
elmotorns effekt tas inte med. 
Flexifulebilar har en fast 
reducerad engångsavgift. Det 
finns fordon som är befriad 
från engångsavgiften vid köp 
av bil, det gäller bland annat 
fordon som endast går på 
eldrift. Elbilarna är också 
momsbefriade. 

Även årsavgiften skiljer sig åt 
beroende på om fordonet går 
på bensin, diesel eller el. El-
bilar har en betydligt lägre 
årsavgift jämfört med de per-
sonbilar som drivs på bensin. 
Dieselbilar utan partikelfilter 
betalar en lite högre avgift än 
bensinbilar. 

Skattebefrielse för viss typ av 
drivmedel 

 

 

Koldioxidneutrala drivmedel 
är skattebefriade.  

Biogasdrivmedel beläggs 
med skatt men skatten blir 
tills vidare avdragsgill i den 
skattskyldiges deklaration 

Drivmedel som inte utgörs av 
bensin eller en blandning där 
bensin är huvudbeståndsdel 
är undantagen koldioxidavgift 

Energi och koldioxidav-
gift/skatt  

Motordrivmedel som bensin 
och diesel omfattas av ener-
giskatt, koldioxidskatt och 
mervärdesskatt. 

CO2 avgift som omfattar flera 
områden. Motordrivmedel 
som utgörs av bensin samt 
drivmedel som består av en 
blandning där bensin är hu-
vudbeståndsdel innefattas i 
denna avgift. 

 

Det finns också många exempel på statliga ekonomiska satsningar som länderna initie-
rar för att utveckla eller stödja en övergång till mer miljövänligt drivmedel. Exempelvis 
har svenska regeringen gett ett statligt FoU-stöd på 500 miljoner kronor till Chemrec 
AB och Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik för att utveckla andra generationens bio-
drivmedel (Näringsdepartementet 2011). Den norska staten gör stora satsningar som ska 
premiera fortsatt elbilsutveckling, exempelvis anslog de 2010 50 miljoner NOK (6,4 
miljoner Euro) för att helt finansiera utbyggnad av 1 900 laddstolpar till El-bilar (Trafi-
kanalys 2010). 
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2.3 Vägtullar och trängselskatt 

Både Sverige och Norge har regleringar kring vägtullar och trängselskatter men de har 
en mycket högre implementeringsgrad i Norge. I Norge regleras bestämmelserna om 
vägavgift (bompeng) i FOR 2004-04-30 nr 678: Forskrift om betaling av bomavgift og 
tilleggsavgift och i FOR 1995-11-24 nr 893: Forskrift om innkreving av bompenger i 
visse tilfeller – gjennomføring av direktiv 1999/62/EF. Norge har lång tradition av att ta 
ut vägavgift och vägtullar förekommer på flera ställen i Norge, bland annat kring Oslo 
och Trondheim. Syftet med vägtullar är fiskalt, nämligen att finansiera vägbyggnationer 
och har inget uttalat miljösyfte (www.vegvesen.no). El-fordon är befriade från avgift. 
(Regeringen.no - St.prp. nr. 54 (1997-98) Grönne skatter, kap. 4.7.2 El-biler). I Sverige 
regleras trängselskatt i lagen om lagen (2004:629) om Trängselskatt. Lagen är imple-
menterad i Stockholm och tas ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur 
Stockholms innerstad måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29. Bestämmelserna re-
gleras i Lag (2004:629) om trängselskatt.  Syftet med lagen är att den ska medföra 
minskad trängsel på vägar och gator i och i närheten av Stockholms innerstad och 
minska utsläppen av miljö- och hälsoskadliga föroreningar. Därtill har den ett fiskalt 
syfte och det är därtill uttalat att intäkterna till stor del ska gå tillbaka till satsningar på 
kollektivtrafiken (Energimyndigheten 2006).  Trängselskatt betalas för bil som är införd 
i vägtrafikregistret, eller brukas med stöd av saluvagnslicens. Det finns dock bilar som 
inte är skattepliktiga under lagen om trängselskatt; utryckningsfordon, bussar med total-
vikt av minst 14 ton, diplomatregistrerade fordon, motorcyklar och mopeder, utlandsre-
gistrerade fordon, militära fordon. Fram till och med den 1 januari 2009 fanns det ett 
miljöbilsundantag i lagen (2004:629) om trängselskatt. För fordon som var undantagna 
från skatteplikt före den 1 januari 2009 och som dessförinnan också var införda i vägtra-
fikregistret, fortsätter undantaget att gälla fram till den 1 augusti 2012. Befintliga miljö-
bilar påverkas därmed inte av ändringen. Det finns även en s.k. Lidingöregel, vilket 
innebär att ingen trängselskatt tas ut för fordon som inom 30 minuter passerar två skilda 
betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Gasverksvägen, Lidingö-
vägen eller Norra Hamnvägen (Skatteverket 2011). 

 

Tabell 3  Styrmedel avseende vägavgifter 

Styrmedel Sverige Norge 

Bompeng/trängselskatt Till viss mån differentierad 
över olika typer av fordon och 
bränsle 

 

Tillämpas i Stockholm, ska 
införas i Göteborg 

Till viss mån differentierad, 
el-bilar är undantagen avgift.   

 

Tillämpas på många orter i 
Norge 

 

Till skillnad från Norge har den svenska trängselskatten en mer differentierad miljöhan-
tering, då den medför lättnader för fler typer av miljöbilar. Om man dock skulle se till 
avgifternas effekter på minskandet av den totala bilanvändningen skulle man kunna 
säga att Norges bompeng är striktare, på så sätt att den innefattar endast ett fåtal undan-
tag och är i mycket högre grad implementerad i Norge då den återfinns på flera orter. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att länderna är övervägande lika avseende de 
styrmedel som finns för att främja ett miljövänligt resande. Vad gäller fordonsegen-
skaper och bränsle har Norge flera lättnader som avser elbil jämfört med Sverige, ex-
empelvis innefattar detta fri parkering i hela Norge. Denna översikt har dock endast haft 
ett deskriptivt syfte. En djupare analys av de politiska motiven bakom lättnaderna och 
restriktionerna samt den debatt som förs i länderna kring miljövänligare bilresande är att 
rekommendera, då man i en sådan skulle kunna få en ökad förståelse för varför styrmed-
len ser ut som de gör idag. 
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3 Tillgänglighetsforskning och ekonomiska styrmedel 

Ekonomiska styrmedel för hållbar personbilstrafik har de senaste åren lett till ett ökat 
intresse i internationell tillgänglighetsforskning. I vetenskapliga publikationer från 
denna forskning behandlas och diskuteras dessa styrmedel utifrån forskningsresultat 
kring transportrelaterad social ojämlikhet och utsatthet vilket rör olika grupper och geo-
grafiska kontexter. Hittills har inte ekonomiska styrmedel utgjort ett eget forskningsom-
råde inom tillgänglighetsforskningen i någon högre utsträckning, men framhålls som 
viktigt att bedriva empirisk forskning kring framöver. Den vetenskapliga diskussionen 
kring dessa styrmedel inom tillgänglighetsforskningen är förhållandevis summerande 
och svarar inte upp mot den detaljeringsgrad kring befintliga ekonomiska styrmedel i 
Norge och Sverige som gavs i det föregående kapitlet. Det här kapitlet börjar med en 
introduktion av tillgänglighetsforskning; hur tillgänglighet, jämlikhet och fördelning 
konceptualiseras och utforskas inom denna forskning och forskningens centrala resultat. 
Därefter redogörs för hur ekonomiska styrmedel kopplade till fordonets egenskaper och 
bränsle, samt trängselskatt/avgifter behandlas i tillgänglighetslitteratur med fokus på 
jämlikhets- och fördelningsfrågor. 

 

3.1 Jämlikhet och fördelning 

In its broadest interpretation, accessibility provides measures of the degree to which 
people can reach the goods and services that society considers are necessary for them 
to live their daily lives, but with an emphasis on potential/capability rather than actual 
behaviour. It is one of the most documented forms of social outcome from the 
transport system (Jones & Lucas 2012, s6). 

Tillgänglighetsforskning skiljer sig i flera vetenskapliga avseenden från ekonomisk 
forskning som idag är mest framträdande i studiet av jämlikhets- och fördelningseffek-
ter av ekonomiska styrmedel. Den ekonomiska forskningen karaktäriseras teoretiskt av 
vad som i litteraturen benämns för en horisontell konceptualisering av jämlikhet, även 
kallad marknadsjämlikhet. Förenklat innebär det en jämlikhetsprincip om att medbor-
gare ska betala i förhållande till sin konsumtion av transporttjänster. Ojämlikhet uppstår 
om vissa människor får betala mer i förhållande till sin konsumtion i jämförelse med 
andra (Martens 2009). Fördelningseffekter av ekonomiska styrmedel riktade mot per-
sonbilstrafik har främst utforskats utifrån denna jämlikhetsprincip. Den kostnad som har 
fokuserats är framförallt monetär och den mest förekommande nyttan utgörs av restids-
vinster. Utsläpp och klimatpåverkan från personbilstrafik hanteras som kostnader, vilka 
belastas konsumenten och syftar till att påverka betalningsviljan och minska efterfrågan 
på icke hållbara biltransporter (Lari & Iacono 2006).  

Om ekonomiska styrmedel inte är differentierade avseende inkomst, benämns de i regel 
som regressiva, vilket gäller för de styrmedel som står i fokus i denna kunskapsöversikt. 
I den ekonomiska forskningen är dock en vanlig slutsats att dessa styrmedel är fördel-
ningsneutrala eftersom ekonomiskt välbeställda åker bil mer och därmed får betala mer 
och vice versa. Om offentliga intäkter från styrmedel riktade mot personbilstrafik om-
fördelas till kollektivtrafik så benämns dessa styrmedel i regel som progressiva eftersom 
ekonomiskt mindre välbeställda grupper i högre grad använder kollektivtrafik (Golub 
2010, King 2007, Levinson 2010, Nash 2003) Den här typen av jämlikhets- och fördel-
ningsanalyser är präglade av ekonomisk teoribildning. Skillnader i resmönster mellan 
individer och grupper utforskas utifrån perspektivet att dessa har valt att köpa transpor-
ter utifrån sina preferenser, uppbackat av vilja och förmåga att betala (Martens & 
Hurvitz 2011, Ramjerdi 2006). Perspektivet får till följd att utgångsläget - skillnader i 
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resmönster - hanteras neutralt från jämlikhetssynpunkt och där effekter av styrmedel 
analyseras utifrån huruvida jämlikhet eller ojämlikhet uppstår när dessa införs.  

I tillgänglighetsforskningen utforskas skillnader i resmönster utifrån perspektivet att de 
uttrycker ojämlika strukturella förhållanden mellan individer och grupper avseende till-
gång till samhällsfunktioner. Skillnader i resmönster anses inte endast reflektera männi-
skors val och preferenser, utan lika mycket begränsningar. En vertikal konceptualisering 
av jämlikhet utmärker denna forskning, d.v.s man utgår från att ojämlikheter råder mel-
lan människor och åtgärder som minskar dessa är ”jämlika”. För att åstadkomma detta 
kan det krävas att individer och grupper behandlas olika, d.v.s. att åtgärder utformas så 
att de beaktar människors olika förutsättningar och behov av transporter (Taylor & Nor-
ton 2009). Engelska termer som förekommer flitigt i texter som bygger på vertikal jäm-
likhet är exempelvis ’social justice’, ’environmental justice’, ’transport disadvantage’, 
’social inclusion/exclusion’, ’social sustainability’. FoU inom detta fält är framförallt 
inriktad mot framtagandet av modeller och metoder för så kallad tillgänglighetsplane-
ring (eng. accessibility planning) och sociala konsekvensbeskrivningar (eng. Social Im-
pact Assessments, SIA1).  

 
3.1.1 Fördelning av tillgänglighet i ett bilanpassat samhälle 

 

 

Figur 1  Hur tillgänglighet modelleras i forskningen  

Tillgänglighetsforskning bedrivs framförallt i form av geografiskt avgränsade fallstudier 
och innefattar såväl kvalitativa som kvantitativa angreppssätt. I denna forskning kon-
ceptualiseras tillgänglighet som ett dynamiskt samspel mellan fysisk planering, trans-
portinfrastruktur, individens resurser och transportbehov. Figur ett illustrerar vilka em-
piriska domäner som vanligtvis beaktas inom detta forskningsfält. Även i detta avse-
ende skiljer sig forskningen åt från den ekonomiska vilken fokuserar rörlighet i form av 
exempelvis restid och reslängd. Tillgänglighetsanalyser kräver att start- och målpunkter 
beaktas och analyseras ur ett bredare vardagslivsperspektiv. Många vardagliga aktivite-
ter är fixerade i rummet och är också i regel relativt fixerade avseende tidsåtgång och 
när på dygnet de kan utföras. Detta ger upphov till behov av sekventiellt resande mellan 
lokaliteter där varje enskild resa avseende tidsåtgång och annat måste fungera i förhål-
lande till vardagens övriga aktiviteter, inbegripet de resor som är kopplade till dessa 
(Geurs & van Wee 2004, Halden et al 2005, Miller 1999). Tillgänglighet som skapas via 
närhetsprincipen, korta fysiska avstånd mellan funktioner, erbjuder i regel större flexibi-

                                                 
1 Andra benämningar som förekommer i litteraturen är EIA, Equity Impact Assessment och SEIA, Social 
and Equity Impact Assessment. 
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litet i utförandet av vardagliga aktiviteter. Det uppstår tids- och rumsliga möjligheter att 
utföra olika ärenden under lunchen om arbetsplatsen exempelvis är förlagd i ett funkt-
ionsblandat stadscentrum i jämförelse med ett zonerat arbetsområde. I denna forskning 
riktas intresset mot hur tillgång till transporter medför möjligheter och begränsningar 
för olika individer och grupper att delta i samhällets aktiviteter (Geurs et al 2009). En 
jämförelse av restid mellan transportslag är i sig inte intressant om den inte kopplas till 
analyser av huruvida människor kan komma fram i tid dit de ska. Transportrelaterad 
social ojämlikhet, utsatthet och exkludering uppstår när detta inte går och som berör 
deltagande i vad som anses vara grundläggande aktiviteter såsom utbildning, arbete, 
hälso- och sjukvård, rekreation och sociala aktiviteter; baskonsumtion (ex. mat, kläder), 
offentlig service (Dodson et al 2004, Lucas 2004, Preston & Rajé 2007). 

När det gäller fördelning av tillgänglighet så visar studier inom tillgänglighetsforskning 
att den stora skillnaden i regel går mellan dem som har god tillgång till biltransporter 
och de som inte har det. Detta ses som en konsekvens av ett samhällsbyggande som 
sedan efterkrigstiden har utgått från människors tillgång till bil när det gäller markan-
vändning och lokalisering och där bilcentreringen också avspeglas i att merparten inve-
steringar i transportinfrastruktur har skett i form av vägkapacitet för personbilstranspor-
ter (se t ex Bullard et al 2004). För många människor ska vardagens aktiviteter idag ge-
nomföras inom ramen för ett geografiskt utspritt, utglesat och zonerat landskap anpassat 
till ett vägnät för personbilstrafik. Dessa rumsliga förhållanden försvårar för människor 
att få tillgång till samhällsfunktioner med andra transportslag såsom kollektivtrafik, 
gång och cykel (Hine & Grieco 2002).  

Det är centralt inom denna forskning att utforska och analysera hur tillgänglighet förde-
las mellan medborgare; i vilken utsträckning individer och grupper är beroende av bil 
för att få tillgång till nödvändig samhällsservice och i vilken utsträckning det kan ske 
med andra transportmedel. Modeller och metoder för Accessibility Planning och Social 
Impact Assessment är uppbyggda kring dessa slags analyser (för en översikt se Geurs et 
al 2009, Halden et al 2005). Studier visar att transportrelaterad social utsatthet i mindre 
utsträckning utmärker geografiska kontexter med många funktioner lokaliserade nära 
boendet, i kombination med god nåbarhet via kollektivtrafik där det handlar om linje-
dragningar som matchar lokaliseringsmönster, hög turtäthet och korta restider. Det rör 
sig om kontexter där skillnader i tillgänglighet som möjliggörs med bil och andra trans-
portmedel inte är så stora (Apparicio & Seguin 2006, Church et al 2000, Geurs & van 
Wee 2004).  

 
3.1.2 Transportrelaterad social utsatthet 

Studier inom tillgänglighetsforskning har genererat betydande empiriska resultat kring 
samband mellan tillgång till transporter och social utsatthet. Transportrelaterad social 
utsatthet utmärker vissa grupper i högre utsträckning än andra såsom arbets-
lösa/arbetssökande, äldre, barnfamiljer, ungdomar, funktionshindrade, kvinnor och lå-
ginkomsttagare (för en översikt se t ex Cass et al 2005, Dodson et al 2004, Lucas 2004). 
Transportutsatta uppvisar i regel intersektionella drag, d.v.s. samverkan mellan olika 
baser för strukturell ojämlikhet såsom ålder/livsfas, kön och klass; exempelvis ensam-
stående kvinnor med låg inkomst boende i ytterområden med dålig kollektivtrafikför-
sörjning och som arbetar skift inom vården. De flesta studier är dock koncentrerade 
kring en eller ett fåtal baser för strukturell ojämlikhet. 
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Studier som fokuserar på låginkomsttagare visar att dessa i högre utsträckning bor i pe-
rifera urbana, regionala och rurala lägen med bristande tillgång till lokal service, arbets-
tillfällen och kollektivtrafik, p.g.a. att boendekostnaderna där är lägre (Apparicio & 
Seguin 2006, Power & Lane 2012). Bristen på överkomliga bostäder i andra lägen utgör 
en viktig anledning till att många låginkomsttagare har bil, trots att det leder till en an-
strängd hushållsekonomi. Dessa är sårbara för ökade kostnader för bilägande och drift 
eftersom det kan få betydande konsekvenser såsom byte av bostad eller arbete, och där 
begränsade möjligheter till byte kan leda till arbetslöshet (Felstead 2012, Hine & Mit-
chell 2003). Det bör dock poängteras att de mest transportutsatta grupperna i samhället 
utgörs av de som på grund av ekonomiska och andra skäl varken kan använda bil eller 
kollektivtrafik (Blumenberg 2003, Blumenberg & Ong 2001, Bostock 2001).  
 
Studier kring genus fokuserar tendensen i transportplaneringen att gynna resor kopplade 
till produktion och framförallt resande mellan bostäder och mäns arbetsplatser. Forsk-
ningen visar att kvinnor utför mer kedjeresande på grund av större ansvar för reprodukt-
ion såsom hushållsärenden och skjuts av barn, att de oftare arbetar deltid, på andra tider 
och platser än män, vilket ger upphov till resmönster och resbehov som kollektivtrafi-
ken i dess nuvarande utformning oftast inte täcker på ett adekvat sätt (Turner & Grieco 
2000). Bilen svarar i högre grad mot kvinnors behov av tillgänglighet trots att de använ-
der den mindre än män. Kvinnor har på grund av sitt dubbelarbete begränsade möjlig-
heter att förlänga restider. Det finns fler låginkomsttagare som är kvinnor än män och en 
särskilt utsatt grupp utgörs av ensamstående kvinnor, d.v.s. där de resor som måste ge-
nomföras för att få vardagen att gå runt inte kan överlåtas på någon annan vuxen i hus-
hållet (Bostock 2001, Dobbs 2007). När det gäller ålder så visar studier om äldre att 
många åldras ”på plats”, vilket för en del innebär bilburna lägen som är dåligt kollektiv-
trafikförsörjda. Kollektivtrafiken är i regel dåligt anpassade till äldres behov avseende 
förläggning av hållplatser, bekvämlighet, trygghet, tider och linjedragning (Rye & My-
kura 2009, Titheridge et al 2009). Liknande problematik gäller för barn och ungdomar 
(Gilbert & O’Brien 2009) och funktionshindrade (Casas 2007, Church & Marston 
2003). 
 
I tillgänglighetsforskningen saknas studier av välbeställda män i arbetsför ålder, medan 
de flesta andra grupper i samhället finns representerade. Ett enkelt sätt att sammanfatta 
resultatet från tillgänglighetsforskningen är att transportrelaterad utsatthet är något som 
skapas i förhållande till den här kategorin av män som mycket utgör norm för resenären 
i transportplaneringen. 

 

3.2 Tillgänglighet och styrmedel kopplade till fordonets egen-
skaper 

Ekonomiska styrmedel riktade mot fordonets miljöegenskaper såsom koldioxidutsläpp, 
energiförbrukning och typ av drivmedel kan vara kopplade till köpet eller inbakade i 
den årliga fordonsskatten. Dessa styrmedel syftar till köp av mer miljövänliga bilar, 
vilket i praktiken innebär nyproducerade bilar med tekniska miljöförbättringar och in-
novationer.  

Inom tillgänglighetsforskningen poängteras att dessa ekonomiska styrmedel är något 
som främst resursstarka grupper, vilka vanligtvis köper nya eller nyare bilar, kan dra 
nytta av och som bidrar till dessa gruppers möjligheter att upprätthålla en hög bilan-
vändning. Mindre välbeställda grupper äger och köper äldre bilar samtidigt som de åker 
bil mindre. I litteraturen förespråkas styrmedel med en bättre jämlikhetsprofil genom att 
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dessa starkare kopplar till faktisk energianvändning såsom exempelvis kilometerskatt 
som tar hänsyn till fordonets energiförbrukning och bränsleskatt (Lucas 2006, Schweit-
zer & Valenzuela 2004, Taylor & Norton 2009). I litteraturen behandlas också vikten av 
att studera prissättningen på begagnatmarknaden för miljöbilar ur ett jämlikhetsperspek-
tiv med mål om att finna incitament som ökar möjligheten för resurssvaga grupper att 
köpa miljövänliga bilar så snabbt som möjligt. En åtgärd som också diskuteras i detta 
sammanhang är skrotbilspremier (Lucas 2006).  

I litteraturen tas också upp avsaknad av jämförande ekonomiska belöningssystem för de 
som använder kollektivtrafik, gång och cykel. De mest transportutsatta ingår i denna 
kategori. I detta sammanhang behandlas även system med individuella utsläppsrät-
ter/utsläppskvoter som man menar erbjuder rättvisare jämlikhets- och fördelningseffek-
ter (Raux & Marlot 2005).  

 

3.3 Tillgänglighet och styrmedel kopplade till bränsle 

Med bränsleskatt avses i det här avsnittet styrmedel som påförs bränslet direkt och kal-
las ibland även för energiskatt och koldioxidskatt eller –moms. Bränsleskatter syftar till 
höjt bränslepris med mål att minska efterfrågan på bränsle och indirekt minskad efter-
frågan på biltransporter. Bränsleskatter syftar också till att stimulera köp av bränsleef-
fektiva fordon. Dessa kan även designas för att öka efterfrågan på alternativa och mer 
miljövänliga bränslen och stimulera efterfrågan på bilar som drivs av sådana bränslen.  

Effekter av ökade bränslekostnader har länge varit centrala i forskning om så kallad 
spatial missmatch; hur en samhällsutveckling mot ökade avstånd mellan bostäder och 
arbetsplatser, bristen på kollektivtrafikförsörjning (eng. transport mismatch), och kost-
nader för biltransport påverkar tillgång till och möjligheter att upprätthålla ett arbete för 
framförallt lågutbildade och låginkomstgrupper (Brueckner & Zenou 2003). I denna 
forskning har de senaste decenniernas förändringar på bostadsmarknaden, med tillta-
gande brist på bostäder och ökade priser för boende nära större arbetsmarknader (eng. 
work-housing imbalance) särskilt uppmärksammats (Roberts et al 2009). En strukturell 
ojämlikhet som särskilt har belysts i denna forskning är att ökade avstånd mellan bostad 
och arbete för välutbildade i regel är kopplad till högre löner och resulterar i bättre hus-
hållsekonomi, trots ökade transportkostnader. För lågutbildade medför ökade avstånd 
till arbete ökade transportkostnader som dock inte åtföljs av högre lön, vilket leder till 
försämringar i hushållsekonomin. Ekonomiska styrmedel kopplade till bränsle förväntas 
förstärka den här strukturella ojämlikheten (Blumenberg 2003, Blumenberg & Ong 
2001, Power & Lane 2012).  

Inom tillgänglighetsforskningen behandlas också resultat från effektstudier som visar att 
ökad bränsleskatt leder till att det framförallt är människor som tillhör lägre inkomst-
grupper som minskar sitt bilresande och/eller byter till kollektivtrafik medan välbe-
ställda har ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en hög bilanvändning. Den ojäm-
likhet som diskuteras är att låginkomstgruppers bilanvändning i högre utsträckning ut-
görs av nödvändiga resor (tillgång till grundläggande samhällsfunktioner och service) 
och att styrmedel kopplade till bränsle får en direkt påverkan på dessa resor. Välbe-
ställda gruppers resande innehåller fler icke nödvändiga resor och det vore mer jämlikt 
om det var dessa som i första hand minskade som en effekt av miljöpolicy (Schweitzer 
& Taylor 2008, Schweitzer & Valenzuela 2004, Taylor et al 2009). Det skulle resultera i 
en mer successiv modifiering av välbeställdas livsstilar istället för de mer dramatiska 
effekterna som kan uppstå i låginkomsthushåll. I detta sammanhang hänvisas till studier 
inom fältet som visar att ökade bränslekostnader i hushåll med lägre inkomster som 
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saknar alternativ till bil leder till fler som hamnar på den ekonomiska marginalen. Det 
får effekter i form av byte av bostad och/eller arbete, ofta i situationer där möjligheterna 
till sådana byten är begränsade, vilket för vissa resulterar i arbetslöshet (Currie & Phung 
2007, Felstead 2012, Jones 2011).  

Vikten av att kollektivtrafiken utvecklas till ett fungerande alternativ på lång sikt beto-
nas i litteraturen likväl som förändringar på bostadsmarknaden. Fler lågutbildade och 
låginkomsttagare behöver kunna bosätta sig närmare arbetstillfällen och annan service, 
och/eller goda kollektivtrafiklägen. På kort sikt diskuteras möjligheter att införa system 
med progressiva skatteavdrag för arbetsresor och andra nödvändiga resor. Även system 
med individuella utsläppsrätter framförs i detta sammanhang som mer jämlika styrme-
del (Golub 2010, Raux & Marlot 2005, Roberts et al 2009). I litteraturen beskrivs att ett 
utvecklingsarbete behövs med att kunna identifiera bilberoende och utsatta grupper 
geografiskt vilka blir föremål för kompensatoriska åtgärder (Hine & Grieco 2002, Lucas 
2006, Rosenbloom 2010, Smith et al 2012, van Wee & Geurs 2001). 

 

3.4 Tillgänglighet och trängselskatter/avgifter 

Lokala avgifter och skatter för att finansiera vägar, broar och tunnlar har länge före-
kommit på olika håll. I detta avsnitt behandlas den här typen av styrmedel där syftet 
med dem är att minska bilanvändningen inom ett geografiskt område med trängselpro-
blematik och där de högsta avgifterna i regel tas ut under rusningstrafik. Trängselskat-
ter/avgifter fördyrar bilresande samtidigt som de gör bilresorna snabbare för de som 
betalar, på grund av att trängseln minskas (ökad tillgång till vägkapacitet). Det ger 
också positiva effekter på den kollektivtrafik som går på väg, med minskade restider, 
vilket gynnar grupper som inte har tillgång till bil. 

Trängselskatter/avgifter syftar delvis till att sprida ut människors bilresande över dyg-
net, men framförallt till byte till andra transportmedel med särskilt fokus på kollektivtra-
fik, vilket således också leder till minskad klimatpåverkan. Det är relativt vanligt att 
intäkter från dessa styrmedel omfördelas till satsningar på kollektivtrafik. Omfördelning 
brukar framföras som argument för en god fördelningsprofil för dessa styrmedel. I detta 
sammanhang hänvisas till statistik som visar att bilanvändare i regel är mer välbeställda 
än de som åker kollektivt och eftersom det endast är de förra som betalar så utgörs den 
huvudsakliga effekten av omfördelning av inkomst till mindre välbeställda som åker 
kollektivt (Lari & Iacono 2006, Levinson 2010, Schweitzer & Taylor 2008). I tillgäng-
lighetsforskningen problematiseras dock de förenklingar som görs avseende uppdel-
ningen i välbeställda som åker bil och mindre välbeställda som åker kollektivt. Även 
om det stämmer statistiskt att välbeställda utnyttjar bilen mer än de med lägre inkomster 
så uppvisar dessa mer likheter än skillnader i det att bilen används för merparten av var-
dagens resor (Jones 2011, Lucas 2006, Rajé 2003, Santos & Rojey 2004).  

Det är framförallt människor med lägre inkomster som förändrar sitt resande när träng-
selskatter/avgifter införs. Flera studier visar att dessa människor kan ha betydande svå-
righeter att ordna annan transportering och få vardagen att fungera på ett bra sätt. Även i 
lägen där kollektivtrafiken anses vara god uppstår svårigheter att få vardagspusslet att 
gå ihop tids- och rumsligt och får människor att dra ned på sitt deltagande i samhället i 
olika dimensioner. En utsatt grupp är barnfamiljer som utmärks av en hög grad kedjere-
sande, ett resmönster som kollektivtrafiken i regel är dåligt anpassad till. En annan ut-
satt grupp är låginkomsttagare som saknar alternativ till bil för att upprätthålla sitt ar-
bete och sin försörjning (Bonsall & Kelly 2005, Cain & Jones 2009, King et al 2007, 
Schweitzer & Taylor 2008, Taylor & Norton 2009). 
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I tillgänglighetsforskningen kritiseras att servicenivån på kollektivtrafiken ofta övervär-
deras vid planering av införandet av dessa styrmedel (Garrett & Taylor 1999, Miller 
1999, Tyler 2002). Fördelningseffekter analyseras inte avseende faktiskt utfall i till-
gänglighet för olika transportslag (Hine & Mitchell 2003, Rajé 2003, Van Wee & Geurs 
2001). I detta sammanhang finns dessutom tecken på försämringar med ökad trängsel 
och brist på sittplatser som konsekvens av att kapaciteten i kollektivtrafiken inte mat-
chas mot det ökade antalet resenärer. Detta drabbar särskilt äldre, rörelsehindrade per-
soner och resande med mindre barn. Det finns dessutom en tendens i att intäkter från 
trängselskatter/avgifter läggs på specifika kollektivtrafikstråk/korridorer som förbinder 
välbeställda grupper med högkvalificerade arbeten (Rajé 2003). Flera studier visar att 
många låginkomsttagares start- och målpunkter inte täcks geografiskt av dessa korrido-
rer och att de därför fungerar som dåliga alternativ till bilen för dem (Garrett & Taylor 
1999, Tyler 2002).  

I detta sammanhang förespråkas att någon form av GIS- (geografiska informationssy-
stem) baserad social konsekvensbeskrivning genomförs före införandet av träng-
selskatt/avgift som utreder olika gruppers tillgänglighetsvillkor och -behov utifrån kön, 
etnicitet, ålder, funktionshinder, arbetslöshet och inkomst, inbegripande markanvänd-
ning och alla transportslag (Grieco 2002, van Wee & Geurs 2001). Dessa konsekvens-
beskrivningar bör vara vägledande i utformning av avgifter/skatter avseende kostnads-
nivåer, eventuella progressiva inslag och undantag samt för utformning av geografiska 
indelningar så att få utsatta hushåll berörs. De bör även vara vägledande avseende inve-
steringar i kollektivtrafik och inriktas mot utsatta gruppers behov att knyta samman de 
områden som de bor i med den grundläggande service som de behöver.  

Flera studier visar negativa effekter för de människor som bor invid geografisk gränser 
för trängselskatter/avgifter (Bonsall & Kelly 2005, Ecola & Tight 2009, Levinson 2010, 
Rajé et al 2004). Dessa styrmedel är ofta utformade utifrån en norm om att människor 
korsar gränserna vid två tillfällen - till och från arbetet - vilket inte stämmer överens 
med närboende som kan behöva korsa dem för varje resa de genomför, beroende av hur 
skolor, mataffärer och annan service är lokaliserad. En särskilt utsatt grupp utgörs av 
kvinnor som på grund av kedjeresande rör sig mer kors och tvärs i det geografiska land-
skapet. Utsatthet för vissa grupper av invånare hänger samman med brist på service 
inom området såsom tillgång till hälso- och sjukvård och tillgång till mataffären med 
lägre priser (vilka i regel ligger i externa lägen). Trängselskatter/avgifter bidrar till att 
dessa inte har råd att hålla sig med egen bil utan får lita till släktingar eller använda taxi. 
Sådana grupper skulle gynnas av system med bilpooler (Rosenbloom 2010). 

Andra negativa effekter för närboende handlar om bilparkering invid infarter och knyt-
punkter för kollektivtrafik. Människor försöker att undvika parkeringsavgifter genom att 
parkera på annan plats inom området, vilket försämrar tillgängligheten och livsmiljön i 
stort för de som bor och verkar där. Ökade bilar och parkering i området hänger sam-
man med att behovet av parkeringsplatser har underskattats, m.a.o. att förändrade trans-
portmedelsval från dörr till dörr perspektiv har överskattats när införandet av dessa 
styrmedel har planerats. Stora markområden kan då tas i anspråk för utbyggnad av in-
fartsparkering. Ur ett jämlikhetsperspektiv vore det bättre att använda mark att bygga 
bostäder för mindre välbeställda i anslutning till knytpunkter för kollektivtrafiken (Rajé 
et al 2004). 

 



 

26 VTI notat 33-2012  

3.5 Sammanfattning 

I tillgänglighetslitteraturen bedöms ekonomiska styrmedel för hållbar personbilstrafik 
leda till ökad ojämlikhet när det gäller hur tillgång till samhällsfunktioner och service 
fördelas mellan medborgare. Transportrelaterad social utsatthet tilltar. I grunden hänger 
dessa förväntade effekter samman med ett bilanpassat samhällsbyggande avseende loka-
liseringsmönster och transportinfrastruktur. Tillgängligheten i samhället är i hög grad 
bilburen, vilket försvårar för medborgare att delta i aktiviteter och få tillgång till varor 
och tjänster utan att själva använda bil. Ekonomiska styrmedel riktade mot personbils-
trafiken förstärker dessa svårigheter och försämrar tillgängligheten för framförallt män-
niskor med begränsade möjligheter att öka sina transportkostnader. De ekonomiska 
styrmedlen som sådana förkastas inte i tillgänglighetslitteraturen. Däremot kritiseras att 
dessa inte åtföljs av en adekvat omvandling av bilanpassad markanvändning och sats-
ningar på alternativ transportinfrastruktur.  

En viktig utgångspunkt i litteraturen är att var människor bor, graden av tillgång till 
vardagliga aktiviteter i närmiljön och nivån på kollektivtrafikservicen utgör en bättre 
prediktor för om bil används för merparten av vardagens resor än exempelvis inkomst. 
Jämlikhets- och fördelningseffekter av ekonomiska styrmedel kan därför förväntas vari-
era geografiskt (i samspel med lokala socioekonomiska förhållanden). Detta är något 
som dessa styrmedel i regel inte beaktar och som sällan utreds när effekter av dem be-
döms. 

I litteraturen poängteras att kunskapen generellt är bristfällig kring bilberoende respek-
tive hur tillgängligheten med alternativa transportslag ser ut i samhället; hur tillgänglig-
het fördelar sig mellan individer och grupper med olika transportförutsättningar och -
behov i samspel med lokaliseringsmönster och transportinfrastruktur. Bristen på kun-
skap förklaras med att tillgänglighet kräver analys av empiriska faktorer som tradition-
ellt har ansetts ligga utanför transportområdet. I mycket transportforskning fokuseras 
resande och rörlighet som sådant. Denna fokusering präglar även FoU om ekonomiska 
styrmedel, vilket således medför att jämlikhets- och fördelningseffekter avseende rör-
lighet utreds. Tillgänglighet kräver studium av hur människors transportbehov och 
transportvillkor är sammanlänkade med hur samhällslivet är organiserat i tid och rum. 
För att utreda jämlikhets- och fördelningseffekter av ekonomiska styrmedel avseende 
tillgänglighet måste modeller och metoder som kan hantera sociospatiala förhållanden 
appliceras, där hänvisning görs till utvecklingsarbetet inom tillgänglighetsforskningen 
kring Social Impact Assessments och Accessibility Planning. 
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4 Behov av vidare forskning i Sverige/Norge  

I rapporten har först en översikt presenterats av befintliga styrmedel, merparten ekono-
miska, riktade mot personbilstrafik i Norge respektive Sverige. Därefter presenteras hur 
dessa styrmedel har behandlats i internationell tillgänglighetsforskning där frågor kring 
jämlikhet på transportområdet och fördelning av tillgänglighet mellan individer och 
grupper i samhället har fokuserats. Med utgångspunkt i rapporten så presenterar vi un-
der denna rubrik ett antal områden av relevans för fortsatt forskning i Sverige och 
Norge. 

I enlighet med Biseks uppdragsbeskrivning har kunskapsöversikten inriktats mot hur 
ekonomiska styrmedel inverkar på medborgares resande. Ekonomiska styrmedel utgör 
verktyg för att uppnå transportpolitiska mål. Det är angeläget att studera hur olika trans-
portpolitiska mål och eventuella målkonflikter hanteras i den politiskt - administrativa 
processen som föranleder styrmedel, såsom miljömål och tillgänglighetsmål avseende 
ekonomiska styrmedel som syftar till hållbar personbilstrafik. Det är också angeläget att 
studera hur en bättre samverkan kan ske mellan olika transportpolitiska verktyg för att 
uppnå mål om hållbara transporter såsom styrmedel, regleringar, transportplanering och 
fysisk planering. För den här typen av forskningsprojekt kan ett komparativt perspektiv 
mellan Norge och Sverige vara värdefullt. 

I den internationella tillgänglighetsforskningen finns flera exempel på utvecklandet av 
modeller för sociala konsekvensbeskrivningar och tillgänglighetsplanering som kan 
användas för att lokalt studera jämlikhets- och fördelningseffekter av ekonomiska styr-
medel riktade mot personbilstrafiken. Det är angeläget att testa och utveckla den här 
typen av modeller, anpassade till geografiska förhållanden i Sverige och Norge. Urbana, 
regionala och rurala förhållanden i Norge och Sverige skiljer sig delvis från de geogra-
fiska kontexter som behandlas i den anglosaxiskt dominerade forskningslitteratur som 
har fokuserats i kunskapsöversikten. 
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