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V ägval	Stockholm	är	ett	politiskt	obundet	parti	som	värnar	om	valfrihet	och	lika	möjligheter	

för	alla	medborgare	i	Stockholm,	oavsett	om	du	går,	åker	bil,	cyklar	eller	åker	kollektivt.	Vi	

verkar	för	en	levande	stadsmiljö	med	grönområden,	framkomlighet,	parker,	

parkeringsmöjligheter	och	gångstråk.	En	dynamisk,	levande	stadsmiljö	för	stockholmare	och	

besökare.		

Vårt	arbete	präglas	av	pragmatism	och	balans	där	vetenskap	och	konsekvensanalys	får	stort	utrymme	som	

grund	i	vår	politik.	Vår	ambition	är	hög,	vi	synar	noggrant	det	politiska	spelet	i	vårt	arbete.	Det	innebär	att	

symbolpolitik	aldrig	kommer	att	vara	en	del	av	vår	politiska	verktygslåda	

För	att	Stockholm	ska	ha	en	fungerande	politik	kommer	Vägval	Stockholm	att	samarbeta	med	partier	som	

kan	bidra	till	lösningar	som	vi	anser	gynna	alla	stockholmare.	Genom	att	i	varje	beslut	se	till	helheten	och	

värna	om	ansvar	och	konsekvens	vill	vi	motverka	beslut	som	bara	gynnar	en	enskild	grupp	i	samhället	eller	

beslut	som	bidrar	till	negativa	konsekvenser	för	andra	grupper.

Valmanifest	Vägval	Stockholm
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Biltrafik	
Stockholm	närmar	sig	en	total	trafikinfarkt.	Utveckling	av	vägnätet	har	inte	följt	den	övriga	utvecklingen	

och	befolkningsökningen	i	Stockholm.	För	att	skapa	en	bättre	miljö	för	alla	trafikanter	så	måste	även	de	

som	tar	bilen	kunna	ta	sig	fram	på	ett	bra	sätt	och	ges	adekvata	möjligheter	att	parkera	sina	fordon.		

Vägval	Stockholm	vill	att	biltrafiken	ska	vara	med	i	alla	diskussioner	i	trafikfrågan	i	Stockholm	och	varken	

prioriteras	högre	eller	lägre	än	andra	trafikslag.	Vi	anser	att	för	en	fungerande	stad	och	region	måste	vi	

kunna	balansera	alla	trafikslag	och	dess	framkomlighet.		

Att	till	exempel	styra	hastighet	och	trafikljus	med	Artificiell	Intelligens,	vilket	testats	med	mycket	lovande	

resultat	i	andra	storstäder	i	världen,	samt	att	separera	trafik	i	större	utsträckning	för	att	främja	

framkomlighet	för	andra	trafikslag	som	gående	och	cyklister,	anser	vi	skulle	förbättra	framkomligheten	för	

alla.	

Vägval	Stockholm	vill	också	se	en	konsekvent	modell	av	trafikflöden	där	man	främjar	nyttjandet	av	

genomfarter	för	de	som	ska	från	en	sida	av	staden	till	en	annan.	För	att	få	en	fungerande	trafiksituation	och	

minska	den	korsande	trafiken	genom	ex.vis	Söderledstunneln	och	centralbron	anser	vi	att	den	sista	delen	av	

ringleden	måste	byggas	så	Stockholm	får	en	riktigt	ringled	(se	mer	under	Östlig	förbindelse).		

”Vårt	mål	är	att	arbeta	för	att	minska	de	
skadliga	utsläppen,	inte	ta	bort	alla	bilar.”

För	att	Stockholm	ska	fortsätta	vara	en	tillväxtmotor	som	lockar	människor	att	flytta	hit,	
måste	det	vara	enkelt	att	leva	här.	Vi	vill	inte	att	Stockholm	ska	vara	en	stad	där	man	
tillbringar	stor	del	av	sin	fritid	med	att	pendla,	köa	eller	leta	parkeringsplats.	Trafiksituationen	
börjar	bli	ohållbar,	och	direkt	farlig	när	räddningstjänst	och	blåljustrafik	får	kryssa	fram.	
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Cykeltrafik	
Cykeln	är	ett	för	samhället	viktigt	fortskaffningsmedel	och	vi	förespråkar	cyklande	i	och	omkring	

Stockholm.	För	att	detta	ska	fungera	behövs	nödvändig	infrastruktur	och	lösningar	som	främjar	

användandet	av	cykel	som	transportmedel.		

Till	skillnad	från	andra	politiker	anser	vi	däremot	att	främjandet	av	cykeln	som	transportmedel	inte	behöver	

inskränka	på	andra	transportmedels	framkomlighet	och	nyttjande	av	vägnätet.	För	att	få	en	fungerande	

trafiksituation	behövs	istället	långsiktiga	lösningar,	som	ger	alla	transportsätt	möjligheter	anpassade	efter	

dess	behov.		

Vägval	Stockholm	vill	uppnå	detta	genom	

vetenskapligt	framtagna	lösningar	för	separation	av	

de	olika	transportslagen	samt	lösningar	för	att	

möten	mellan	oskyddade	trafikanter	och	andra	

fordon	ska	kunna	ske	på	ett	trafiksäkert	sätt.	Vi	vill	

titta	noggrant	på	lösningar	som	visat	sig	väl	

fungerande	i	andra	städer	för	att	se	om	de	går	att	

applicera	i	Stockholm.		

För	att	öka	säkerheten	för	cyklister	vill	vi	ta	bort	”Stella	Fare-banorna”	och	återföra	cykelbanorna	från	

vägbanan	till	dedikerade	stråk	innanför	gatuparkering,	där	de	låg	tidigare.	Vi	vill	också	undersöka	

möjligheten	att	göra	dedikerade	cykelgator	som	går	parallellt	med	genomfartsleder.	Exempel	på	lämpliga	

sådana	c	ykelgator	skulle	kunna	vara	Luntmakargatan,	Brännkyrkagatan	och	Repslagaregatan.		

Kollektivtrafik	
Stockholm	är	beroende	av	en	fungerande	kollektivtrafik.	Kollektivtrafiken	måste	kunna	leva	upp	till	de	

förväntningar	som	ställs	från	medborgarnas	sida.	Med	Stockholms	befolkningstillväxt	ser	vi	det	som	

nödvändigt	att	utveckla	kollektivtrafiken	med	bättre	effektivitet	för	den	kapacitet	som	finns	i	dagsläget	och	

samtidigt	se	över	hur	vi	kan	skapa	bättre	lösningar.		

En	historisk	utbyggnad	av	tunnelbanan	är	redan	påbörjad	och	vi	vill	samtidigt	se	fler	utredningar	kring	hur	

man	med	hjälp	av	intelligent	teknik	som	analyserar	

resemönster	kan	sätta	in	kapacitet	där	det	behövs	och	

när	det	behövs.		

För	att	samtidigt	främja	och	förenkla	användandet	av	

kollektivtrafiken	vill	vi	se	över	utbudet	av	

infartsparkeringar	i	hela	regionen	där	det	ska	vara	

enkelt	och	billigt	att	ställa	bilen	för	att	fortsätta	resan	

med	kollektivtrafiken.	Vi	anser	också	att	möjligheten	

att	ta	med	sig	cykel	på	pendeltågen	under	

lågtrafiktider	ska	återinföras.

”Det mest yteffektiva transportmedlet går under jorden” 
Okänd
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Busstrafik	
Stockholms	kollektivtrafik	bygger	till	stor	del	på	bussar	

och	med	dryga	miljonen	passagerare	per	dag	ett	

trafikslag	som	stockholmare	förlitar	sig	på	i	hög	grad.	Vi	

behöver	en	fungerande	busstrafik	för	att	våra	

medborgare	ska	kunna	förflytta	sig	effektivt	i	staden	och	

regionen.		

Specifika	körfält	för	bussar	är	en	effektiv	lösning	för	att	

busstrafiken	ska	flyta.	För	att	kunna	medverka	till	bättre	

framkomlighet	för	bussar	vill	vi	bland	annat	använda	

dynamiska	körfält	där	utvalda	körfält	viks	åt	kollektivtrafik	

på	ställen	där	bussar	riskerar	att	bli	uppehållna	av	annan	

trafik	under	rusningstrafik.		

Att	resa	kollektivt	är	ett	miljövänligt	sätt	att	förflytta	sig	i	en	storstad	som	Stockholm	och	en	elektrifiering	

av	fordonsflottan	kan	ytterligare	bidra	till	detta.	Däremot	vill	vi	inte	att	man	från	politiskt	håll	ska	låsa	sig	vid	

en	teknik	när	utvecklingen	på	området	går	väldigt	snabbt.	Vi	anser	det	viktigare	att	kunna	ställa	om	i	det	fall	

ny	och	bättre	teknik	blir	tillgänglig.		

Båttrafik	
Stockholm	består	till	stor	del	av	vatten.	Vi	anser	att	det	är	självklart	att	använda	denna	möjlighet	i	större	

utsträckning	än	idag.		

Båttrafik	som	en	del	i	kollektivtrafiken	förbättrar	tvärkommunikationerna,	vilket	i	sin	tur	har	en	positiv	

inverkan	på	miljön	och	minskar	trängseln	i	rusningstrafik.	

Pendelbåtarna	behöver	bli	fler.	Att	utöka	linjenätet	för	smidigare	pendling	till	exempelvis	Lidingö	och	Nacka	

skulle	frigöra	en	betydande	kapacitet	i	andra	delar	av	kollektivtrafiken.	

V i 	ä lskar 	hela 	Stockholm

”Vatten,	stan	e	full	av	vatten”	
Robert Broberg - Stockholmsprofil
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Flyget	
Vi	anser	att	Bromma	flygplats	behöver	bevaras,	åtminstone	till	dess	att	kapaciteten	på	Arlanda	är	utbyggd	

med	en	_ärde	rullbana	då	en	utvärdering	av	behoven	kan	göras	på	nytt.		

För	att	Bromma	ska	kunna	avvecklas	på	sikt	krävs	också	att	

kommunikationer	till	och	från	Arlanda	förbättras.	Vi	anser	

därför	att	en	förutsättning	för	att	Bromma	ska	kunna	stängas	

är	att	det	finns	snabba	och	smidiga	transporter	till	Arlanda	

från	hela	regionen.	

	Stockholmsregionen	behöver	väl	utvecklad	flygkapacitet	och	

internationell	tillgänglighet	med	direktflyg	både	inom	Sverige	

och	till	övriga	världen.	Införandet	av	flygskatten	har	slagit	

hårt	mot	flygtrafiken	i	Sverige	och	har	medfört	att	direktlinjer	

läggs	ner,	detta	utan	några	positiva	effekter	för	klimatet.	

Istället	för	en	flygskatt	som	hotar	en	hel	bransch	behövs	

tydliga	miljömål	för	flygbranschen	och	ett	fortsatt	arbete	för	

omställning	till	förnybara	bränslen.	

Parkering	
Stockholm	behöver	ett	brett	utbud	av	

parkeringsmöjligheter	såväl	för	våra	

medborgare	som	för	människor	som	

reser	in	till	staden.	Områden	med	hög	

andel	bostäder	måste	ha	en	balanserad	

tillgång	av	platser	avsedda	för	

boendeparkering.		

Taxor	för	parkeringsplatser	

tillhandahållna	av	Stockholms	Stad	

måste	spegla	nyttjandegrad	och	

område.	Taxesystemet	måste	samtidigt	

förenklas	och	göras	mer	homogent.	

Regler	måste	göras	tydligare,	exempelvis	vill	vi	återinföra	de	gula	markeringarna	på	trottoarer	för	att	

underlätta	regelefterlevnad.	

Då	den	nuvarande	ledningen	för	Stockholms	Stads	Parkering	med	tydlighet	visat	att	de	inte	kan	utveckla	

fungerande	digitala	tjänster	ska	detta	istället	överlämnas	till	kompetenta	aktörer	på	marknaden.

Det ska vara enkelt att parkera, 
oavsett om man är besökare 
eller boende, en parkerad bil 
bidrar inte till ökade utsläpp

Flygbolaget BRA, det största flygbolaget på 
Bromma, arbetar för att nå ett fossilfritt flyg 
redan 2030. De provflygningar de utfört med 
100% biobränsle genererade endast 34g CO2 
per kilometer vilket till och med är under den 
gällande gränsen för supermiljöbilar 
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Trängselskatten	
Vi	anser	att	Stockholm	likt	andra	storstäder	behöver	en	trängselavgift.	Däremot	ser	vi	att	den	idag	används	

som	en	ren	inkomstkälla	istället	för	ett	sätt	att	begränsa	trafiken	i	innerstan.		

Vägval	Stockholm	anser	att	systemet	för	

trängselavgift	helt	enkelt	måste	göras	om	från	

grunden,	och	att	avgiftsnivåerna	behöver	ses	

över.	Vi	vill	se	en	grundläggande	utredning	

kring	hur	man	bäst	använder	trängselavgift	för	

att	nå	konkreta	resultat	för	att	minska	trafiken	i	

centra	Stockholm	generellt,	men	framför	allt	

för	att	jämna	ut	trafikkurvan	och	främja	

användandet	av	genomfartsleder	och	ringleder.	

Vi	anser	att	ett	system	som	gör	det	billigare	att	åka	genom	stan	mellan	Torsplan	och	Skanstull	istället	för	att	

åka	via	Klarastrandsleden	är	kontraproduktivt	utifrån	målsättningen	att	minska	trängseln	i	innerstaden.	

Denna	tanklösa	modell	måste	ses	över	och	med	vetenskap	kring	flöden	och	trafikmodellering	göras	mer	

effektiv.	Vi	anser	också	att	all	nyttotrafik,	inklusive	Taxi,	färdtjänst	samt	fordon	som	tillhör	bilpooler	eller	

bildelningstjänster	ska	vara	befriade	från	trängselavgift.		

Snöröjning	
Stockholm	ligger	i	de	norra	delarna	av	Europa,	detta	medför	att	det	normalt	snöar	under	vinterhalvåret.	

Den	nuvarande	modellen	för	hur	staden	tar	hand	om	snöröjning	tycker	vi	är	under	all	kritik	och	den	måste	

ses	över	omgående!	

Vi	vill	inte	prioritera	något	trafikslag	eller	ge	en	

grupp	särbehandling	i	snöröjningen	utan	med	alla	

tillgängliga	resurser	förbättra	situationen	för	alla	

som	behöver	nyttja	gator,	gångbanor	och	

cykelbanor	i	Stockholm.		

För	att	göra	detta	på	bästa	möjliga	sätt	vill	vi	ställa	

högre	krav	både	vad	gäller	upphandling	av	

underleverantörer,	och	det	regelverk	de	ska	rätta	sig	

efter.	Dessutom	vill	vi	att	uppsamlingen	av	det	

utlagda	gruset	ska	ske	omedelbart	så	fort	det	är	

genomförbart.	Vi	ska	inte	behöva	stå	ut	med	

dammet	som	detta	ger	under	flera	månader,	med	

de	problem	det	skapar	i	våra	luftvägar	och	i	

stadsmiljön.

Benbrott	ökade	med	30%	under	

snökaoset	i	Februari	2021,	mitt	

under	en	pandemi	med	redan	

överbelastad	sjukvård
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Östlig	förbindelse	
Regionens	trafiksystem	behöver	fler	passager	mellan	norr	och	söder.	Vägval	Stockholm	anser	därför	att	en	

östlig	förbindelse	måste	byggas,	med	en	lösning	för	såväl	biltrafik	som	för	kapacitetsstark	kollektivtrafik.		

Likt	alla	större	väginvesteringar	är	det	oerhört	viktigt	att	kollektivtrafiken	ges	hög	prioritet	och	god	

framkomlighet,	vilket	en	östlig	förbindelse	

kan	bidra	till	i	mycket	stor	utsträckning.	En	

östlig	förbindelse	skulle	också	medverka	till	

lägre	utsläpp,	eftersom	anslutande	trafik	ges	

bättre	möjligheter	att	välja	kortare	väg,	och	

kapacitetsökningen	skulle	medföra	mindre	

trafikpåverkan	på	flera	håll	i	anslutning	till	

ringleden.		

Vi	vill	att	arbetet	kring	att	genomföra	”Östra	

Länken”,	med	konkreta	förslag	för	dess	

finansiering	och	genomförande,	återupptas	

omgående.	Vägval	Stockholm	har	i	ett	

principbeslut	ställt	sig	bakom	en	brolösning	för	”Östra	Länken”.	Vi	anser	att	det	är	en	bättre	lösning	både	

när	det	gäller	framkomlighet	för	alla	trafikslag,	samt	att	det	är	ett	estetiskt	tilltalande	alternativ	för	

Stockholms	hamninlopp.	Läs	mer	om	Österbroprojektet	på	http://www.osterbron.se	

Ta	cykeln,	promenera	eller	åk	med	tvärbanan	

från	Nacka	till	Djurgården	på	10	minuter

http://www.osterbron.se
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Trafikmiljö	
Vårt	mål	är	att	uppnå	en	så	säker	trafikmiljö	som	möjligt.	Vi	vill	därför	återinföra	obligatorisk	

trafikutbildning	i	grundskolan.	Vi	anser	också	att	det	samtidigt	behövs	resursförstärkning	och	

marknadsinsatser	för	allmän	utbildning	kring	regler	och	lagar	gällande	framförande	av	fordon	i	stadsmiljö.		

För	att	vi	ska	kunna	uppnå	en	säker	trafikmiljö	måste	regler	och	lagar	följas,	och	i	de	fall	regelbrott	sker	

måste	detta	beivras.	Det	betyder	att	alla	fordon	oavsett	typ,	som	framförs	på	gator	i	staden,	regionen	och	

landet,	ska	framföras	med	kunskap,	samförstånd	och	ansvar,	utifrån	gällande	lagar	och	regler.	

Stadsmiljö	
Betongromantiken	i	ett	modernt	Stockholm	har	ett	absolut	

arkitektoniskt	värde.	De	byggnader	och	stora	förändringar	i	

stadsbilden	som	förs	upp	som	skulpturer	i	vår	stad	bidrar	till	den	

vackra	siluett	som	vi	som	Stockholmare	älskar.	Tyvärr	ser	vi	ofta	

att	många	av	dessa	nybyggen	sker	på	bekostnad	av	vår	

parkmiljö	och	det	gröna	som	även	det	utgör	charmen	och	det	

vackra	i	Stockholm.			

Vägval	Stockholm	anser	att	vi	måste	eftersträva	en	balans	där	

en	del	inte	får	ta	överhanden	över	den	andra.	Exempelvis	skulle	vi	vilja	förgylla	de	nya	betongpalatsen	kring	

Slussen	med	mer	grönska.	I	samma	anda	vill	vi	även	att	Pålsundet	och	dess	hundraåriga	träd	bevaras.	Vår	

föresats	är	att	alla	förändringar	i	Stockholms	gatumiljö	och	allmänna	platser	måste	göras	med	tanke	på	att	

bevara	grönskan.	

Miljö	
Miljöfrågan	är	det	viktigaste	vi	som	människor	har	att	ställa	oss	till.	Viktigare	än	allt	annat	då	den	faktiskt	

handlar	om	vår	överlevnad.	Vi	tycker	att	det	sker	för	lite	och	för	långsamt	när	det	handlar	om	konkreta	

styrmedel	för	miljön.		

Alla	beslut	som	fattas	måste	ha	ett	uttalat	miljömål	för	att	vi	ska	kunna	nå	hållbara	lösningar	för	trafiken,	

stadsmiljön	osv.	Däremot	anser	inte	vi	att	det	finns	några	”magiska	piller”	för	att	lösa	miljöfrågan.	Det	

måste	till	tydligare	system-	och	konsekvensanalyser	där	alla	faktorer	räknas	in.		

Vi	anser	inte	att	enbart	fokusera	på	symboler,	som	har	liten	egentlig	påverkan	på	de	totala	utsläppen,	ger	

någon	långsiktig	effekt.	Vi	vill	se	en	större	omställning	där	alla	medborgare	ges	möjlighet	att	ställa	om	till	

ett	för	miljön	mer	hållbart	sätt	att	leva	och	verka.		

Konkreta	lösningar	kan	ex.vis	vara	styrmedel	för	elfordon	för	att	skynda	på	omställningen	till	en	

elektrifierad	fordonspark,	bättre	möjligheter	och	subventioner	för	fastighetsägare	att	montera	solpaneler,	

eller	installera	annan	lokal	energiproduktion	samt	krav	på	viss	andel	laddstolpar	per	antal	parkeringsplatser.	

Möjligheterna	att	från	politiskt	håll	göra	det	enklare	att	välja	lösningar	som	gynnar	miljön	är	stora,	och	vi	vill	

gå	i	bräschen	för	ett	helhetsgrepp	för	miljön.

Bild på förslag till bro sedd från Västerbron
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Bra	Företags-	och	Innovationsklimat	
Då	närmare	80%	av	nya	arbetstillfällen	i	Stockholmsområdet	skapas	av	fåmansföretag	eller	småföretag	

anser	vi	det	enormt	viktigt	att	ta	tillvara	på	denna	tillväxtmotor	i	samhället.	Vi	vill	att	det	ska	vara	enklare	

att	driva	företag,	och	att	regelverk	som	omgärdar	företagsamhet	och	entreprenörskap	förenklas.		

Vi	vill	gynna	entreprenörer	och	innovatörer	som	kan	hjälpa	samhället	framåt	genom	att	premiera	

ansvarsfull	och	hållbar	företagsamhet	med	fokus	på	medborgarvärde	i	staden	och	regionen.	För	att	nå	ett	

bra	företagsklimat	vill	vi	ha	ett	företagsborgarråd	dedikerat	till	entreprenörskap	och	företagande	i	

kommunen.	

Sammansatt	av	styrelsen	inför	ordinarie	Årsmöte	2021-03-31	

Magnus Forsman - Ordförande	 	 	 	 Thomas Wadensten - Ledamot


______________________________	 	 	 ______________________________


Lena Rolen - Ledamot	 	 	 	 	 Eva Arvidsson - Ledamot


______________________________	 	 	 ______________________________


