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A près nous – le déluge! (Efter oss
syndafloden.) Mme de Pompa-
dours bildliga beskrivning av
den stundande franska revolu-

tionen passar bokstavligt inför vår tids
omvälvande förändringar i klimatet. Det
är en katastrof som hotar att sätta delar
av världen under vatten, en torka som
kommer att drabba andra delar och en
spridning av tropiska sjukdomar som vi
inte sett tidigare. Kofi Annan anklagade
under hösten 2006 världens ledare för
att man inte gör något konkret åt kli-
matförändringarna. Den nya regeringen
har lanserat storstilade miljömål men
inga kraftfulla åtgärder. 

I stället för att passivt hoppas på ny
teknik i framtiden bör man genast re-
ducera användningen av fossila bräns-
len genom att sänka hastigheterna för
alla fordon till mellan 30 och 50 km/tim
på alla vägar i Sverige och kraftigt höja
priset på drivmedel. Detta skulle få
omedelbara effekter och ge en tydlig
signal att regeringen är beredd att satsa
på miljön.

Den globala energikonsumtionen är
skevt fördelad. Vi måste tänka om! Det
fungerar inte om sex miljarder männi-
skor skulle förbruka lika mycket energi
som västvärlden gör för närvarande.
Detta förstår de flesta människor. 

Precis som före revolutionen i Frankrike
finns det dock många som inte vill se
den hotande katastrofen. När föränd-
ringar av det nuvarande destruktiva lev-
nadssättet diskuteras finns ofta synsät-
tet att det är speciella löjeväckande
»miljönissar« som för fram orealistiska

alternativ. Ett genombrott var därför
när Volvochefen Leif Johansson den 22
november deklarerade att hans företag
är berett till kursändring i
tillverkningen av lastbilar om
regeringen vågar stå för klara
spelregler. 

Bilismen står för den stör-
sta enskilda delen av den glo-
bala koldioxidproduktion
som skapar den globala växt-
huseffekten [1, 2]. Vad kan
man göra åt detta? Först
måste man besvara frågan:
vad är värt att bevara i den
västerländska kulturen?
Troligen svarar de flesta: de-
mokrati, valmöjligheter,
sjukvård och mobilitet. 

Om fordonshastigheten i Sverige
maximerades till 50 km/tim på landsväg
och 30 km/tim i stadsbebyggelse skapas
ett helt nytt synsätt på mobilitet. Alter-
nativa sätt att mötas och kommunicera
skulle snabbt utvecklas, framför allt
inom IT-sektorn. Det mesta i samhället
kan trots allt fungera om man sänker

hastigheterna radikalt. I storstadstrafik
där medelhastigheten ibland är under 10
km/tim skulle sänkta hastighetsgränser
inte märkas. 

Newtons lagar innebär att luftmotstånd
och friktion ökar exponentiellt i högre
hastighet [3]. Omvänt betyder detta att i
låga hastigheter finns helt andra möjlig-
heter till nya fordon som förbrukar en-
dast en bråkdel av vad dagens »överdi-
mensionerade« fordon gör. Med radikalt
sänkta hastigheter minskar bränsleför-

brukningen och därmed
koldioxidproduktionen di-
rekt – detta trots att dagens
bilar inte är konstruerade för
låga hastigheter. 

Då förbättras också den
allmänna miljön i samhället
avsevärt. Plötsligt blir alla
vägar mycket tystare. Infra-
strukturen blir inte så domi-
nerad av stora vägar. Barn,
gamla och sjuka som idag
inte är bilburna skulle kunna
få mer plats i den offentliga
miljön. Man skulle kunna
höra fåglar vid trafikljusen.

Elbilar skulle bli vanligare, eftersom de
kan konkurrera i räckvidd vid lägre has-
tigheter. Vägarna slits betydligt mindre
vid lägre hastigheter. Luftföroreningar-
na minskar, och stadsmiljön blir hälso-
sammare för alla, speciellt för lungsju-
ka.

Trafiken dödar och lemlästar idag

Halvera hastigheten och
mångdubbla bensinpriset!
Med radikalt sänkta hastigheter och ett kraftigt höjt ben-
sinpris kan Sverige gå före i kampen mot den globala kli-
matförändringen. Vi skulle därmed också få en allmänt
bättre miljö i samhället och betydligt färre dödade i trafi-
ken, framhåller Lundaläkaren Poul Kongstad.

I storstadstrafik skulle en hastighetsgräns på 30 km/tim inte försämra framkomligheten.
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»Övergången till
ett resurssnålare
samhälle kan gö-
ras snabbt. Men
det kräver att
man gör upp
med den tradi-
tionella synen på
bilkörning och
bilägande …«

POUL KONGSTAD
läkare, Lund
drpoulkongstad@hotmail.com



många människor. Dessa skador elimi-
neras i mycket stor utsträckning om
hastigheterna sänks radikalt. De flesta
fordon kan idag konstrueras för att pas-
sagerarna skall klara en krock i 50 km/
tim, och de flesta fotgängare klarar en
påkörning, av en rätt utformad bil, i 30
km/tim [4, 5].

Miljöteknik i olika former kommer troli-
gen att vara nästa stora område för ut-
veckling och kommersialisering. Natio-
nalstaten Sverige har sedan århundra-
den haft stark kontroll över sina med-
borgare, vilket ger fördelar om man vill
styra utvecklingen, jämfört med många
andra länder. Medborgare i Sverige är
idag relativt välutbildade och har visat
att man lätt kan ta till sig ny teknik. Inte
så många kunde för 20 år sedan tro att
de flesta människor i Sverige 2007 skul-
le arbeta eller vara i kontakt med data-
teknik dagligen. 

Om ett väl samlat, centralstyrt och re-
sursstarkt land som Sverige kan gå i
spetsen för en ny utveckling, där olje-
och bilindustrins traditionalism utma-
nas på ett konstruktivt sätt, kan det få
efterföljd i andra länder. Ett starkt
minskat oljeberoende skulle dessutom

ge ett större oberoende i förhållande till
instabila diktaturer som idag behärskar
en stor del av oljemarknaden. Nuvaran-
de och kommande krig och konflikter
om oljetillgångarna i världen skulle kun-
na minskas. 

Övergången till ett resurssnålare sam-
hälle kan göras snabbt. Men det kräver
att man gör upp med den traditionella
synen på bilkörning och bilägande som
symbol för makt, effektivitet eller man-
lighet. Den politiska viljan och modet är
extremt viktigt för ett skifte i tänkande
och värderingar. Om människan är
människans mått så är hastigheter på 30
eller 50 km/tim något mer hälsosamma
och mer i proportion till vad evolutio-
nen skapat oss för. 

En tänkvärd, sann historia: Tre sherpas
från det i princip väglösa Nepal kom för
första gången till Sverige. En god vän
hämtade dem på flygplatsen i sin Volvo.
Han körde hem på motorvägen i 110
km/tim. Nepaleserna skrattade så de
kiknade. De hade aldrig åkt bil så fort.
Men det som de fann allra mest komiskt
var varför vännen hade så bråttom. Vad
hade han tänkt att de skulle använda

den intjänade tiden till? Man var ju re-
dan tillsammans! 

Förändringen börjar med våra före-
ställningar om vad som är viktigt – inte i
teknik eller ekonomi! Om vi inte tänker
alls närmar sig syndafloden oundvikli-
gen.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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■  Läkarförbundet har helt rätt (ledaren
i Läkartidningen 3/2007, sidan 107).
Vårdköerna måste bort. Det finns ingen
som helst anledning att låta patienter
vänta på medicinskt motiverad behand-
ling. Det leder bara till sämre resultat
och dyrare vård. Men i motsats till Lä-
karförbundet menar vi att vårdgarantin
är precis rätt väg att nå målet om en köf-
ri sjukvård. 

Arbetet med vårdgarantin har stimu-
lerat det systematiska förbättringsarbe-
te som Läkarförbundet efterlyser. Det
finns en rad exempel där anställda med
stor kreativitet och små medel lyckats få
bukt med årslånga väntetider och stres-
siga arbetsmiljöer. 

Situationen är inte så dyster som Läkar-
förbundet gör gällande. Vårdgarantin

har påtagligt förbättrat tillgängligheten.
För tre av fyra fungerar vårdgarantin.
Succé är det först när den fungerar för
alla. Därför krävs fortsatta insatser och
fortsatt stöd från alla håll, inte minst
från läkarna. 

Lars Isaksson
ordförande, 

Landstingsförbundet

■  Lars Isaksson har helt rätt i att in-
förandet av vårdgarantin inte har varit
helt misslyckat. Flera landsting har
kommit långt med att strama upp re-
misshanteringen och anstränger sig
idag ofta för att hitta alternativ, både för
de patienter som åberopar garantin och
för dem som riskerar att få vänta länge
på behandling. Vi håller också med om
att det finns en rad exempel där anställ-
da med stor kreativitet och små medel
lyckats få bukt med årslånga väntetider
och stressiga arbetsmiljöer. Men för att

få igång denna process har landstingen
också fått mycket bra betalt av staten. 

Trots de stora statliga satsningarna kla-
rar landstingen idag bara garantin för
tre av fyra patienter. Det blir något
absurt över det hela om man betänker
vad garantin utlovar. Först utlovas en
undersökning inom tre månader. Sedan
skall patienten vänta på läkarens beslut
om behandling. Därefter utlovas ytterli-
gare en längsta väntetid på tre månader.
Totalt kan det alltså gå betydligt mer än

sex månader innan garantitiden över-
skrids. 

Vi tycker det är en alldeles för låg am-
bitionsnivå och vi tycker att landstingen
borde klara alla patienter inom en så vid
tidsram. 

Catarina Andersson Forsman 
VD 

Kåre Jansson
utredningschef;

båda Läkarförbundet

Ja, vi behöver vårdgarantin

Replik:

För låg ambitionsnivå


