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traﬁk
Dödsolyckorna
ökade förra året
TRAFIK Nollvisionen ligger
längre bort än någonsin.
Förra året ökade antalet
dödade i Stockholmstraﬁken
jämfört med 2006. 51 personer
omkom i traﬁkolyckor förra
året.
Vägvergets generaldirektör Ingemar Skogö tror
att högkonjukturen ligger
bakom ökningen eftersom
den innebär ökad traﬁk på
vägarna. Han understryker
att färre barn omkommer nu
än på 1990-talet men att man
misslyckats med att få bilister
att inte överskrida hastighetsgränserna.

Uppsving för
miljöbilar 2007
TRAFIK Ovanligt många nya
bilar registrerades i Sverige
förra året, enligt branschorganisationen Bil Sweden.
Av drygt 306 000 nya personbilar var inte mindre än
55 000 miljöbilar, en ökning
med 49 procent jämfört med
2006. Det innebär att nästan
var femte ny bil som såldes
förra året var en miljöbil.
– Utvecklingen är mycket
glädjande och visar att det är
möjligt att klara de utmaningar vi står inför när det gäller
att miljöanpassa bilismen,
säger Bil Swedens vd Bertil
Moldén.

Biltraﬁken ökar igen
trots trängselskatten
Under hösten passerade allt ﬂer bilister tullarna.
Trots trängselskatten
ökade antalet bilister
under hösten. Orsak:
högkonjuktur och utebliven vinterhalka.
En traﬁktopp i september, sedan
förutspådde Vägverket att allt
färre fordon skulle rulla på Stockholms gator och vägar under vintermånaderna. Men i stället blev
det precis tvärtom, antalet bilister
som passerade vägtullarna bara
ökade. Vägverkets projektledare
Louise Jarn Melander tror att det
kan bero på att den värsta vinterkylan uteblivit än så länge.
– När den första halkan kommer
brukar traﬁken minska. Men det
har inte blivit något riktigt vinterväglag än.
Enligt Lokaltidningen Mitt i:s
beräkningar har man redan håvat in runt 352 miljoner ur Stockholmsbilisternas plånböcker i
trängselskatt. Ända sedan oktober
har antalet bilister som passerat

W Trängselskatt
för miljoner
W Fram till årsskiftet betalade
stockholmarna i snitt 3,23 miljoner kronor i trängselskatt om
dagen.
W 75 procent betalade sin trängselskatt via autogiro. Andelen
som betalade på Pressbyrån
och 7-eleven sjönk från 29 till 19
procent.
W Cirka 800 personer i månaden
överklagade sina skattebeslut.
Runt 40 procent av dem ﬁck
rätt.
KÄLLA: VÄGVERKET

Fler miljöbilar än väntat ökar trängARKIVBILD
seln på vägarna.
vägtullarna legat över 370 000 om
dagen. Under december månad
ökade det antalet stadigt för att nå
sin toppnivå fredagen innan jul.
Då passerades tullarna av 394 000
bilister.
Betyder det att snö och halka

påverkar bilisterna mer än vad
trängselskatten gör?
– Nej, det vill jag faktiskt inte påstå, säger Louise Jarn Melander.
Hon tror att den rådande högkonjunkturen påverkar bilisterna
mycket. När folk har jobb och stabil ekonomi tycker de sig ha råd
att använda bilen mer.
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I dag slipper runt en fjärdedel
av bilisterna att betala när de passerar biltullar. En siffra som lika
delar Lidingöbor och miljöbilister
ligger bakom. Under Stockholmsförsöket slapp 3 procent av bilisterna betala trängselskatt för att
de körde miljövänligt. Men under
hösten har den siffran legat på 9
procent.
– Det är kolossalt mycket, så
många hade vi inte räknat med,
säger Louise Jarn Melander.
Eftersom även miljöbilar skapar
trängsel på vägarna ﬁnns det planer på att låta ägare till nyköpta
miljöbilar betala trängselskatt i
framtiden. Men sådana förändringar tar lång tid att genomföra.
Vid jämförelser med hösten
2005 har biltraﬁken minskat med
20 procent. Kanske kommer vårens snöstormar att få ﬂer att lämna bilen hemma.
L Frida Jacobsen
frida.jacobsen@mitti.se
tel 550 550 91

Skobutiken med sköna skorna samt tillverkning av fotbäddar.

Vi är experter på fotbäddar och ortopediska skoändringar. Vårt motto är personlig service.
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