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Forord 
 
Notatet gir en oppsummering av erfaringer med køprising i de tre byene London, 
Stockholm og Milano. 
 
Notatet er en del av en større utredning om køprising i Bergensområdet.  
 
Den konkrete bakgrunnen for utredningen av køprising i Bergen er følgende vedtak på 
hhv. lokalt og regionalt nivå:  

”Bergen kommune vil utrede køprising basert på blant annet erfaringer fra Stockholm, London og 
andre europeiske byer, og sammenligne byene mht bosettingsmønster, arbeidsmarked, sosial 
infrastruktur og kollektivtilbud.” (Bystyret i Bergen, sak 71-08 Nasjonal transportplan, 
forslag fra transportetatene Høringsuttalelse) 

”I samsvar med klimaforliket i på Stortinget og med tilvisning til belønningsordninga for betre 
kollektivtransport og mindre bilbruk, går fylkestinget inn for å utgreie køprising som eit virkemiddel 
for å dempe den framtidige trafikkveksten i Bergensområdet.” (Fylkestinget i Hordaland, sak 
31/08 – Høringsuttalelse til NTP) 

 
Resultater og anbefalinger kan leses i hovedrapporten Køprising i Bergensområdet? 
Hovedresultater, konklusjoner og anbefalinger.  
 
Oppdragsgiver for utredningen er Bergen kommune. Hordaland fylkeskommune har vært 
med på å finansiere utredningen, og har sammen med Bergen kommune og Statens 
vegvesen medvirket i en prosjektgruppe som har kommentert resultater underveis i 
prosessen.  
 
 
 
Oslo 14. desember 2009 
Urbanet Analyse 
 
 
Lisa Steine Nesse   Alberte Ruud    Ingunn Opheim Ellis 
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Innledning 
Bystyret og Fylkestinget har vedtatt å utrede køprising i Bergensområdet. Utredningen skal 
gi en faglig anbefaling om hvorvidt køprising kan gi bedre miljø og fremkommelighet i 
Bergensområdet. Utredningen skal baseres på blant annet erfaringer fra Stockholm, 
London og andre europeiske byer. Byrstyret ønsket en sammenligning av byene der 
køprising/rushtidsavgift er innført, blant annet når det gjelder bosettingsmønster, 
arbeidsmarked, sosial infrastruktur, kollektivtilbud med mer.  
 
De siste årene har flere byer i Europa innført forskjellige former for køprising. Vi har her 
valgt å fokusere på erfaringer fra London, Stockholm og Milano. De tre byene var blant de 
første som innførte denne typen avgift i Europa.   
 
London innførte såkalt ”Congestion Charging” allerede i februar 2003, og er derfor den 
byen som har mest erfaringer med de mer langsiktige virkningene av køprising. Stockholm 
startet sitt prøveprosjekt med trengselskatt i januar 2006, og utarbeidet en rekke 
utredninger både i forkant og i etterkant for å identifisere prøveprosjektets virkninger. 
Prøveprosjektet ble avsluttet i august 2006, og ordningen gjenoppsto som en permanent 
ordning (trengselsskatt) i august 2007. Milano startet sitt prosjekt (”Ecopass”) i januar 
2008. Dette er et prøveprosjekt som avsluttes i desember 2009. Dette forsøket er derfor 
mindre evaluert enn de andre byene.  
 
Dette arbeidsnotatet gir en oppsummering av erfaringer med ulike varianter av køprising i 
de tre byene London, Stockholm og Milano. Det er imidlertid viktig å være klar over at 
hver by har sine utfordringer, og at erfaringer fra en by ikke nødvendigvis kan overføres 
direkte til en annen by. 
 
Både London, Stockholm og Milano er storbyer, med flere innbyggere, større 
trafikkstrømmer, og et større arbeidsmarked enn Bergen (jf tabell 1). Stockholm og 
London har også et bedre utviklet transportsystem, med et omfattende nettverk av t-bane, 
lokaltog, busser, sykkelnettverk m.v.  
 
Tabell 1: Demografiske fakta – Bergen sammenlignet med London, Stockholm og Milano 

By  London  Stockholm  Milano  Bergen 

Befolkningstetthet 
(befolkning/tettbygd areal (ha)) 

54,9  18,10  71,7  19,2 

Befolkning i byen   8 278 000  810 000  1 302 000  252 000 

Befolkning Storbyområdet  13 000 000  1 981 000  4 500 000  378 000  

Areal (km²)  1580  188  182  445 

Avgiftssonens areal (km²)  40  34,5  8   

Avgiftsonens andel av byens 
bebygde areal  

2,5 %   18,4 %   4,4 %    

 
En viktig forskjell mellom Bergen og de tre byene er at det ikke eksisterte en bomring i 
Stockholm før forsøket med trengselsskatt ble iverksatt. Innbyggerne måtte derfor forholde 
seg til et helt nytt betalingssystem, som i tillegg er mer komplisert enn det norske. Bergen 
har en lang tradisjon med bompengesystemer. Trafikantene er vant til selve 
betalingssystemet, og til å betale en avgift for å bruke en del vegstrekninger. 
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Geografisk størrelse på avgiftssone i London, Stockholm og Milano, tegnet inn på et Bergenskart.  
 

Innretninger av avgiftssystemene 
De tre byene har valgt ulike strategier både når det gjelder selve innretningen av 
avgiftssystemet og avgiftsnivå. Tabell 2 gir en oversikt over kjennetegn ved de tre 
køprisingsmodellene som er gjennomgått i utredningen. 
 
Tabell 2: Kjennetegn ved veg-/køprisingsmodellene som er gjennomgått i utredningen. 

By  London  Stockholm   Milano 

Innført år  Januar 2003  Forsøk jan‐aug 2006, 
permanent aug 2007 

Forsøk jan 2008‐des 2009 

Størrelse  Oppr. 22 km², utvidet til 40 
km² feb 2007  

34,5 km²  8 km² 

Pris  8 pund  Min 10 SEK/maks 20 SEK 
(trappetrinn) 

2‐10 € (differensiert etter 
utslippsnivå) 

Gjelder i tidsrom  Hverdager 07.00 – 17.59 
Unntak: offentlige helligdager 
og romjulen 

Hverdager 06.30‐18.30 
Unntak: juli måned 

Hverdager 07.30‐19.30 
Unntak: 3 uker i august 

Lokalisering  Byens kultur‐ og finanssenter  Sentrum  Bykjernen (gamlebyen) 

Betalingsprinsipp  Betaling inn i sonen, og ved 
kjøring innenfor sonen 

Betaling ved passering av 

bomsnitt 

Betaling ved passering av 
bomsnitt 

Rabatt for beboere  90 %  Ingen rabatt  90 % 

For å illustrere den geografiske 
størrelsen på avgiftssonene i de 
tre byene som gjennomgås i 
notatet har vi tegnet inn sonene i 
et Bergenskart.  
 
Stockholm har den desidert 
største avgiftssonen, mens 
Ecopass-sonen i Milano dekker 
et langt mindre område.   
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Stockholm og Milano har innrettet veiavgiften som en norsk bomring, altså med en ring 
rundt sonen som man må betale dersom man passerer. I London er det over 700 kameraer 
som overvåker bilene innenfor sonen. En må betale når bilen er i bevegelse innenfor 
sonen. I Stockholm og Milano kan man kjøre gratis innenfor sonen dersom man ikke 
passerer bomsnittet, men i London har man ikke denne muligheten.  
 
I London betaler man en fast dagspris på 8 pund for å kjøre innenfor sonen. I Stockholm 
er det en tidsdifferensiert pris for å kjøre gjennom bomsnittet, og det er også en makspris 
på 60 kroner per dag. Drosjer, busser og miljøbiler er unntatt fra avgift. I Milano er prisen 
differensiert etter kjøretøyets utslippsnivå. Eldre, forurensede biler får ikke kjøre inn i 
sonen i det hele tatt, mens el-biler og lavutslippsbiler (hybridbiler) får kjøre gratis.  
 
London og Milano har en rabatt på 90 prosent for de som bor innenfor sonen, mens 
Stockholm ikke har noen form for rabatt for beboere. Alle byene har gjennomfartsårer 
hvor man kan kjøre gratis dersom man kun skal kjøre gjennom sonen.  
 

Formål med og effekter av avgiftssystemene 
Fordi de tre byene står overfor ulike utfordringer med hensyn til forurensning og kø, er 
formålet med å innføre køprising noe forskjellig i de tre byene.  Alle byene har fått en 
nedgang i antall biler som kjører innenfor sonen, og en økning i bruk av kollektivtransport.  

Milano: Lokal luftforurensning 

Milano er en av Europas mest forurensede byer, og sliter med store miljøproblemer. Miljø 
var derfor hovedfokus når byen utformet sitt forsøk med køprising (Ecopass). Avgiften er 
differensiert etter hvor mye bilen forurenser. De minst forurensende bilene kjører gratis, de 
mest forurensende bilene har forbud mot å kjøre inn i sonen.  
I Milano har det vært en reduksjon av biltrafikken inn i sonen på i snitt 10 prosent de første 
11 månedene av forsøket (fra ca 98 000/mnd kjøretøy til 87 700 kjøretøy/mnd). Innenfor 
sonen er trafikken redusert med 12 prosent, i områdene rundt sonen ble trafikken redusert 
med ca 4 prosent. Antall km med kø innenfor avgiftssonen er redusert med 25 prosent, og 
gjennomsnittsfarten har steget med 4 prosent.  

London: Miljø og framkommelighet 

Før Congestion Charging var London en av de europeiske byene som hadde størst 
problemer med køer og fremkommelighetsproblemer i og inn mot bykjernen. 
Gjennomsnittshastigheten for bilene var nede i 4,8 km/t i rushtiden. Congestion Charging 
inngikk i London-ordførerens Transportstrategi, der fire transportpolitisk prioriterte 
områder var definert:   
 å redusere luftforurensningen 
 å få til en radikal forbedring av kollektivtilbudet  
 å øke privatbilenes fremkommelighet 
 å få en mer effektiv varedistribusjon i sentrumsområdet 
 
I London var det en nedgang i biltrafikken på 21 prosent fra 2002 til 2007 (innenfor den 
opprinnelige sonen) og forsinkelsene i sonen på grunn av kø ble redusert med 26 prosent. 
Busstrafikken har økt med 31 prosent i samme periode, mens sykkelbruken har økt med 
hele 66 prosent.  
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Punktligheten for bussene er forbedret etter innføringen av avgiften. Forsinkelsene ble 
redusert med 30 prosent det første året, og med ytterlige 18 prosent det neste året.  
 
I den siste årlige rapporten om Congestion Charging ble det fastslått at biltrafikkens 
gjennomsnittshastighet var omtrent den samme i 2007 som i 2002, til tross for at 
biltrafikken er redusert. Dette skyldes i hovedsak at fremkommeligheten for busser, og 
myke trafikanter blitt høyt prioritert, og vegkapasiteten for biler har blitt betydelig 
begrenset til fordel for sykkel, gang og kollektivtrafikk. Den vestlige utvidelsen som kom i 
2007 har dessuten ført til at flere bor innenfor sonen og har 90 prosent avslag på avgiften. 

Stockholm: Trafikkreduksjon, framkommelighet og bedre miljø 

Formålet med Stockholmsforsøket var:  
 Redusert biltrafikk over bomsnittet med 10-15 prosent i morgen- og 

ettermiddagsrushet 
 Fremkommeligheten skal øke de på mest belastede veiene i stockholmstrafikken 
 Utslipp av CO2, NOx og PM10 skal reduseres 
 De som besøker bykjernen (innerstaden) skal oppleve en miljøforbedring i gaterommet.  
 
I Stockholm ble det formulert mål for forsøket med trengselsskatt. Resultatene viste en høy 
grad av måloppnåelse, jf tabell 3.  
 
Biltrafikken over bomringen ble redusert med 22 prosent i periodene med avgift, og 
trafikken innenfor ringen ble redusert med 15 prosent, målt i kjøretøykilometer. Antallet 
kollektivreiser i Stockholm økte med 6 prosent fra våren 2005 til våren 2006. 4,5 prosent er 
den isolerte effektene av selve trengselsskatten, mens 1,5 prosent er resultat av andre 
faktorer (i hovedsak høyere bensinpris). Sykkeltrafikken økte noe, men dette skyldes 
sannsynligvis først og fremst en positiv ”sykkeltrend” som ble noe forsterket av 
trengselsskatten. Det har ikke vært mulig å isolere noen effekt av trengselsskatten på gang- 
og sykkeltrafikken.  
 

Tabell 3: Mål og måloppnåelse for Stockholmsforsøket  

Mål med Stockholmsforsøket  Resultat 

10 ‐ 15 % mindre trafikk til/fra bykjernen  20‐25 % reduksjon, 19 prosent over hele døgnet 

Økt fremkommelighet  Køtidene ble redusert med 30‐50 % i og i nærheten av bykjernen 

Reduserte utslipp (CO2)  10‐14 % reduksjon i bykjernen, 2‐3 % i hele lenet (fylket). 

Forbedret bymiljø  Viste seg vanskelig å definere og måle 

 
De nye innfartsparkeringsplassene i utkanten av avgiftssonen ble stort sett fylt opp av biler, 
men det er uklart om dette skyldes et underdekket behov eller selve trengselsskatten. 
Uansett er antallet nye innfartsparkeringer (1500) forsvinnende lavt i forhold til den totale 
mengden av biler over bomsnittene (ca 430 000 biler per døgn).  
 

Miljøeffekter innenfor avgiftssonene 
I både i London, Stockholm og Milano er utslippene innenfor avgiftssonene redusert, jf. 
tabell 4. Utslippsreduksjonen er imidlertid relativt beskjeden når vi tar med hele byområdet. 
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For eksempel er reduksjonen av CO2-utslipp kun 2-3 prosent når vi ser hele Stockholms 
len under ett. 
 
Tabell 4: Utslippsreduksjoner innenfor avgiftssonene.  

 
London (2002‐2006) 

Stockholm 
(forsøksperioden) 

Milano (11 første 
mnd)) 

PM10  ‐16 %  ‐13 %  ‐19 % 

Nox  ‐13 %  ‐9 %  ‐14 % 

CO2   ‐16 %  ‐13 %  ‐15 % 

 

Samfunnsøkonomisk nytte 

Stockholm 

Det er utarbeidet en nyttekostnadsanalyse av køprisingssystemet i Stockholm, basert på 
trafikktellinger og målinger i april 2005 og 2006 (Eliasson 2009). Denne analysen viser en 
årlig netto nytte av tiltaket på 683 millioner svenske kroner. Investeringene var på 1,9 
milliarder kroner (SEK). Med en antatt levetid på 20 år for investeringene, gir dette en 
nåverdi på 8 milliarder kroner, og en nyttekostandsbrøk på 4,3 (Aas m fl 2009).  
 
Mesteparten av den årlige nytten tilfaller i første omgang det offentlige, blant annet i form 
av avgiftsinntekter. På sikt er dette imidlertid penger som føres tilbake til trafikantene i 
form av veginvesteringer.  
 
Trafikantene vinner en tids- og pålitelighetsgevinst, beregnet til over 500 millioner kroner 
(SEK), men må for dette betale avgifter. Trafikantene som gruppe taper derfor i overkant 
av 200 millioner kroner årlig.  
 
Videre har redusert miljøbelastning og reduserte ulykker en årlig verdi på i overkant av 200 
millioner kroner.  

Hva er effektene for næringslivet? 
Store deler av næringslivet i både London og Stockholm var i utgangspunktet negative til 
køprising, blant annet i frykt for at avgiften ville bety lavere omsetning. Men andelen som 
var positiv økte underveis i forsøket. Evalueringen av Stockholmsforsøket og analyser av 
Congestion Charging i London har vist følgende effekter for næringslivets transporter:  

 I London er det en reduksjon i antall forsinkelser for vareleveringer 

 Både i Stockholm og London har det vist seg at kostnadsreduksjonen som følge av 
kortere reisetid er høyere enn avgiften som næringslivets transporter betaler.  

 Håndverkere og transportintensive virksomheter tjener på Stockholmsforsøket i form 
av spart reisetid, mens for andre typer bedrifter, som detaljhandel og servicenæringen, 
kan man ikke spore noen effekt.   

 I London har det vært en større vekst for bedriftene innefor sonen enn for bedriftene 
utenfor. I Stockholm var det ikke mulig å spore noen effekt av trengselsskatten på 
lokalisering av bedrifter.  
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Konsekvenser for ulike trafikantgrupper 
Den mest omfattende studien av fordelingsvirkninger er gjort i forbindelse med 
Stockholmsforsøket (Transek 2006). Analysene viser følgende:  

 Gruppene som i gjennomsnitt betalte mest trengselskatt per person var menn, 
høyinntektsgrupper, gifte/samboende med barn og de som bor i bykjernen og på 
Lidingö.  

 Småbarnsfamilier bruker bilen mye, og betaler dermed mye i trengselsskatt. Samtidig er 
det denne gruppen som tjener mest på den reduserte reisetiden.  Analysene viste at 
barnefamilienes reisetidsgevinster som følge av trengselsskatten er omtrent 
proporsjonal med avgiften de betaler.  

 Lavinntektsgrupper er mindre berørt av trengselsskatten enn høyinntektsgrupper. De 
betaler i snitt mindre fordi de kjører mindre bil, og den prosentvise økningen av 
bilkostnadene har vært mindre.   

 Det var relativt få bilister som sto for en stor andel av trengselsskatt-innbetalingene. 75 
prosent av inntektene fra privatbiler kom fra knapt 100 000 kjøretøy, noe som tilsvarer 
ca en femtedel av bilene i Stockholms len.  

 Bruken av inntektene fra trengselsskatten har mye å si for fordelingseffektene. Bruk av 
inntektene på lavere takster i kollektivtrafikken er til fordel for unge og 
lavinntektsgrupper, mens høyinntektsgrupper og forsteder er vinnere dersom 
trengselsskatt-inntektene benyttes til lavere skatter.  

 

Informasjon og formidling til befolkningen  

London 

I London ble alle mediekanaler brukt for å formidle informasjon før Congestion Charging 
ble innført: Det ble kjørt store kampanjer både i TV, nasjonal og lokal presse, radio, og det 
ble sendt informasjon direkte til hver husstand. Det ble opprettet en egen telefonlinje der 
det var mulig å stille spørsmål om ulike sider ved ordningen.  
 
I formidlingsarbeidet ble det lagt vekt på at informasjonen skulle være personlig, målrettet 
og enkel. Kampanjen ble en suksess. Den bidro blant annet til at en stor andel registrerte 
seg som brukere i god tid i forveien, slik at det ikke ble et ekstremt press på registrering like 
etter at ordningen ble iverksatt.  
 
Stockholm 

I Stockholm ble det lagt en informasjonsstrategi i forkant av forsøket der ansvars-
fordelingen mellom vegvesenet, kommunen og kollektivtrafikkselskapet var klart definert: 
Stockholms stad var ansvarlig for allmenn informasjon om og evalueringer av Stockholms-
forsøket, og for samordning med øvrige aktører innen kommunen. Vägverket holdt bevisst 
en lav mediaprofil, og overlot til kommunen å forholde seg til den offentlige debatten for 
og mot forsøket. Vägverket var ansvarlig for å bygge og drive det tekniske systemet for 
innkreving av trengselskatt, og hadde først og fremst ansvar for å informere om hvordan 
det tekniske fungert, og hvordan man betalte. SL (kollektivtrafikhuvudman) var ansvarlig 
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for informasjon om kollektivtrafikktilbudet, og om innfartsparkeringsplassene i omegns-
kommunene.   
 
Relevans for Bergensområdet  
Verken London eller Stockholm hadde noen form for bompenger i utgangspunktet. Det 
var derfor et stort behov for å forberede befolkningen på hvordan det nye avgiftssystemet 
fungerte, rent praktisk. Ved en eventuell innføring av køprising i Bergen vil befolkingen ha 
en helt annen forståelse for de mer praktiske sidene, noe som vil gjøre informasjons-
arbeidet enklere. Men uansett vil informasjon om bakgrunn for at køprising innføres, hvilke 
endringer det vil bli i forhold til dagens system mv være vesentlig også i Bergensområdet. 
Og da er det viktig å ha en klar informasjonsstrategi, med en avklart rollefordeling mellom 
informasjonsformidlerne, og kunnskap om hvilke informasjonskanaler som treffer best. 
 

Transporttiltak og bruk av inntektene  

I London ble busskapasiteten økt noe for å kunne møte den økte etterspørselen i 
forbindelse med Congestion Charging. Men i London er kollektivsystemet såpass 
omfattende at det gjør det mulig å takle relativt store endringer i passasjergrunnlaget. 
Derfor valgte en først og fremst å gjøre forbedringer av tilbudet underveis i, og ikke i 
forkant av, prosjektet. En betydelig del av inntektene - 80 prosent - går til 
kollektivtransporten. Blant annet er det satt inn 11 000 ekstra busser i rushtiden. 11 prosent 
av inntektene går til trafikksikkerhet, og 8 prosent til gang- og sykkelveg og sikrere 
skoleveg. 

I Stockholm ble det kollektive transporttilbudet økt med 7 prosent fire måneder før 
trengselsskatten ble iverksatt. Det var imidlertid liten passasjervekst før trengselsskatten ble 
en realitet. Det ble også bygget ca 1500 innfartsparkeringsplasser ved kollektivknutepunkter 
i utkanten av avgiftssonen. Inntektene fra trengselsskatten gikk i hovedsak til 
kollektivtransport da den var et forsøk, men går i dag i stor grad til veginvesteringer.  

I Milano ble også forbedringer i kollektivtilbudet først og fremst gjort underveis i forsøket. 
Antallet daglig avganger økte med 1 300 da Ecopass ble innført, men i etterkant er det 
brukt store ressurser på oppgradering og utvidelse av T-banenettet. Størstedelen av 
inntektene er benyttet for å delfinansiere dette, i tillegg at en del av inntektene er brukt på 
sykkelvegutbygging.  
 

Holdninger til køprising 

Stockholm 

Prosentandelen av befolkningen som er positive til Stockholmsforsøket økte etter at 
forsøket ble innført. I en spørreundersøkelse i august 2005 svarte 55 prosent av de spurte i 
Stockholms län at trengselsskatt var en veldig dårlig eller dårlig ide, mens i april 2006 mente 
et flertall (53 prosent) at det var en god avgjørelse å innføre trengselsskatt. Innbyggere i 
Stockholm var mer positive enn innbyggere i resten av landet. Et flertall mener også at 
forsøket har resultert i de forventede effektene. En betydelig andel oppgir at de har fått 
kortere reisetid enn forventet.  
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Alle trafikantgrupper har blitt mer positive til forsøket underveis, men bilistene mener i 
større grad enn kollektivtrafikantene at prosjektet medfører visse ulemper, blant annet 
dyrere reiser og dyr drift av ordningen.  
 
En av fem mener at deres mulighet til å reise kollektivt har forbedret seg, men 
kollektivtrafikantene oppgir i større grad at problemene i kollektivtrafikken har økt etter at 
ordningen ble innført enn før forsøket startet.  
 
London 
Etter seks måneders erfaring med Congestion Charging, mente mange at ordningen hadde 
vært mer positiv enn forventet, og et flertall av de som i stor grad benyttet bil i avgiftssonen 
mente ordningen var mer effektiv enn forventet når det gjaldt å redusere kø.  
 
En del innbyggere, særlig innenfor avgiftssonen, mener det er vanskelig å ha råd til å betale 
avgiften, selv med 90 prosent rabatt.  
 

Trafikktellinger og analyser av effekter i for- og etterkant 
Både i Stockholm og London ble det gjort grundige trafikktellinger og analyser både i for- 
og etterkant av forsøkene.  
 
Stockholm: Evalueringsprogram i løpet av Stockholmsforsøket 

I forkant av og underveis i forsøket ble det gjennomført et omfattende evalueringsprogram. 
Målet med effektvurderingene var 1) at velgerne skulle ha god kunnskap om effektene før 
det skulle gjennomføres en folkeavstemning om en permanent trengselsskatt, 2) at 
evalueringen skulle være grunnlag for eventuelle justeringer av systemet, og i tillegg 3) at det 
skulle etableres en database for nasjonal og internasjonal forskning.  
 
Evalueringsprogrammet omfattet blant annet reisevaneundersøkelser, biltrafikkeffekter 
(trafikkflyt, køer, reisetider), kollektivtrafikk, parkering, gang og sykkel, miljø og støy, 
handel, vareleveranser, fordelingseffekter og samfunnsøkonomiske analyser. Man utredet 
også ”hete” saker som dukket opp underveis. Som en følge av dette har man eksempelvis 
utredet hvordan barns fritidsaktiviteter påvirkes av forsøket.  
 
Man formidlet et begrenset antall av indikatorer underveis, dels daglig i de to første ukene, 
og dels i månedlige rapporter. Alle utredningene inngikk i sluttrapporten for forsøket, se 
internettlinken: 
http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Rapporter/Fakta%20och%20resultat%20 
stockholmsförsöket%20aug%2006.pdf 
 
London: Omfattende trafikkregistreringen i forkant, og målinger etter iverksetting 
av Congestion Charging 

Ett år i forkant av innføringen av Congestion Charging, ble det satt opp kameraer som 
registrerte trafikken på nøkkelpunkter i London sentrum, for å få mer kunnskap om og 
oversikt over reisestrømmene over tid. Effekten av Congestion Charging er rapportert 
jevnlig av Transport for London, senest i juli 2008, se internettlinken: 
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/sixth-annual-impacts-monitoring-report-2008-
07.pdf 
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Planene videre  

London 

I London er det, etter en folkeavstemning, vedtatt at den vestlige utvidelsen skal kuttes ut, 
tidligst i 2010. Det pågår en debatt om å målrette avgiftsinnretningen slik at bilistene betaler 
i forhold til kjøretøyets størrelse og utslipp, hvor man reiser, når man reiser og hvor langt 
man reiser. Dette nødvendiggjør i så fall et mer omfattende overvåkingssystem. På sikt 
planlegges det også en utvidelse av sonen til å gjelde hele området innenfor M25.1 
 
Det er planlagt videre utbygging av t-banenettverket, forbedring av 
bussfremkommeligheten, og å bedre forholdene ytterligere for gående og syklende.  
 
Stockholm 

I Stockholm skal ikke lenger miljøbilene unntas fra trengselskatten. Det er svært liten 
politisk uenighet om trengselskatt, debatten går nå mer ut på hva pengene skal brukes til. 
Inntektene fra prøveprosjektet gikk i begynnelsen av forsøksordningen til kollektiv-
transport, gang-, sykkel og trafikksikkerhet. Nå brukes inntektene i stor grad til 
oppgradering av veier.  
 
Milano 

I Milano skal Ecopass-prosjektet evalueres etter endt forsøksperiode i desember 2009. Det 
har vært mye positiv respons og det snakkes om en utvidelse av avgiftssonen. Milano har 
planer om å doble metronettverket innen 2015, og har begynt å utarbeide et sykkelnettverk.  

                                                 
1 M25 er en ringvei som går rundt London, den er en av verdens lengste på 188km og er regnet som Europas 
travleste motorvei. 
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