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Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen
Till år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporterna i Sverige (utom flyget)
minska med minst 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett mycket ambitiöst mål som
regering och riksdag har satt upp. De åtgärder som genomförts och beslutats räcker inte
ens halvvägs mot målet.
För att klara målet måste andelen transporter med låga utsläpp öka. Därför har regeringen
även infört ett mål om att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång
ska vara minst 25 procent (uttryckt i personkilometer) år 2025 i riktning mot att på sikt
fördubbla andelen gång-, cykel och kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att klara transportsektorns klimatmål. Det visar en
rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen på tre sätt. Genom att minska sina egna
utsläpp, ta marknadsandelar från biltrafiken och sprida ny miljöteknik till lastbilstrafiken.
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Kollektivtrafiken snart helt fossilfri

Kollektivtrafiken har kraftigt minskat sina klimatutsläpp under de senaste decennierna. Persontrafiken med buss, tåg, spårväg, tunnelbana, taxi och skärgårdstrafik står
tillsammans för bara fyra procent av koldioxidutsläppen från transporterna i Sverige,
samtidigt som 27 procent av de motoriserade resorna görs med kollektivtrafik. Den
upphandlade busstrafiken drivs redan i dag till nästan 90 procent av förnyelsebara
drivmedel.Tågtrafiken är eldriven till omkring 90 procent och spårvägs- och tunnel
banetrafiken drivs helt med el. Kollektivtrafiken minskar kontinuerligt sina utsläpp
genom satsningar på kollektivtrafik som drivs av el och förnybara drivmedel.

Utsläppen minskar när människor väljer kollektivtrafiken istället för bilen

Om de som i dag reser med buss, tåg, tunnelbana, spårvagn eller taxi istället skulle
ta den egna bilen skulle koldioxidutsläppen öka mycket kraftigt. Genom att resa tillsammans minskas utsläppen per person. En stor del av kollektivtrafiken drivs dessutom med förnybara bränslen. När människor åker med kollektivtrafik som drivs med
el, HVO eller biogas släpps ingen koldioxid ut under resan överhuvudtaget. Ett exempel. Ett pendeltåg som tar 1800 resenärer har nollutsläpp oavsett hur långt resenärerna reser. Om alla på tåget istället skulle resa en mil i var sin bensinbil så skulle
de öka koldioxidutsläppen med 3,3 ton.

Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen från lastbilstrafiken

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att introducera och sprida ny miljöteknik. Vid
upphandling av busstrafik ställer de regionala kollektivtrafikmyndigheterna krav på
bussarnas och drivmedlens miljöegenskaper. Härigenom skapas en marknad för ny
miljöteknik för tunga fordon. En marknad som gör det möjligt för fordonstillverkarna
att introducera ny teknik på bussmarknaden som de sedan kan använda för att minska utsläppen från lastbilstrafiken. Kollektivtrafiken bidrar på detta sätt till utsläppsminskningar långt utanför den egna branschen.

Kollektivtrafiken kan minska Sveriges klimatutsläppen ännu mer

Kollektivtrafiken kan minska sina egna och transportsektorns utsläpp ytterligare, men
då måste regering och riksdag börja använda kollektivtrafiken som ett medel för att
klara klimatmålen. För att nå de ambitiösa klimatmålen krävs en aktiv, framsynt och
målmedveten politik som ökar kollektivtrafikandelen och minskar klimatutsläppen.
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