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Förord 

Kollektivtrafiken är ett av de färdmedel som drabbats hårdast av coronapandemin. Samtidigt som 
kollektivtrafikresandet rasat har utbudet legat kvar på samma nivå som 2019. Konsekvensen har 
blivit mycket stora intäktsförluster för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Jämfört med 2019 
minskade biljettintäkterna med 7,2 miljarder kr 2020. Förluster som i år kommer att växa till 7,5 
miljarder kr enligt Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste prognos. 

Genom vaccinationerna mot covid-19 står vi inför en omstart av Sverige. De stora intäktsförlusterna 
kommer dock att fortsätta under de närmaste åren. Flera undersökningar visar dock att alla tidigare 
kollektivtrafikresenärer inte kommer att återvända när pandemin är över.  

Den stora kollektivtrafikskuld som byggts upp under pandemin i kombination med ett fortsatt lågt 
kollektivtrafikresande medför att många regioner kan tvingas lägga stora sparbeting på 
kollektivtrafiken samtidigt som Sverige startas om. En tydlig slutsats i rapporten Kollektivtrafikens 
ekonomiska återhämtning efter coronapandemin, som WSP tagit fram på uppdraga av Svensk 
Kollektivtrafik, är att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte kommer att klara av att hantera 
de ekonomiska underskotten till följd av pandemin på egen hand. Utan statliga åtgärder för att öka 
kollektivtrafikresandet och minska underskotten kan konsekvensen bli höjda biljettpriser eller 
minskat kollektivtrafikutbud. 

Båda alternativen leder till minskat kollektivtrafikresande, uppsagd personal, krympande 
arbetsmarknadsregioner och ökade klimatutsläpp. Samtidigt är kollektivtrafiken nödvändig för 
omstarten av Sverige.  

Vi vill inte bara tillbaka till den situation som rådde före pandemin. Vi vill gå vidare och stärka och 
utveckla Sverige genom en grön och socialt hållbar omstart där kollektivtrafiken används som ett 
verktyg för minskade klimatutsläpp, minskat utanförskap och vidgade arbetsmarknadsregioner. 
Därför har vi tagit fram detta program för omstart av kollektivtrafiken och Sverige. 

Vid pennan 

Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik 

Oktober 2021 
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Sammanfattning 
Med en resandeminskning på 42 procent under 2020 är kollektivtrafiken ett av de färdmedel som 
drabbats hårdast under pandemin. Konsekvensen har blivit mycket stora intäktsförluster. Jämfört 
med 2019 minskade biljettintäkterna med 7,2 miljarder kr 2020. Förluster som under 2021 kommer 
växa till 7,5 miljarder kr enligt vår senaste prognos. 

En tydlig slutsats i rapporten Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin är 
att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte kommer att klara av att hantera de ekonomiska 
underskotten till följd av pandemin på egen hand. Utan statliga åtgärder för att öka 
kollektivtrafikresandet och minska underskotten kan konsekvensen bli höjda biljettpriser eller 
minskat kollektivtrafikutbud, samtidigt som kollektivtrafiken är nödvändig för omstarten av Sverige.  

Snabb och effektiv kollektivtrafik spelar i dag en avgörande roll för att vidga människors 
arbetsmarknader och göra det lättare för företagen att rekrytera personal med rätt kompetens, 
vilket i sin tur ökar produktiviteten, höjer lönerna och ökar sysselsättningen.  

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder i dag utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. 
Över 92 procent av kollektivtrafiken med buss körs med förnybara drivmedel eller el. Spårvagnarna 
och tunnelbanorna går till 100 procent på el och tågen drivs helt på el med undantag av några få 
banor som inte elektrifierats. Eftersom kollektivtrafikens utsläpp är så låga uppnås den största 
klimateffekten genom att öka kollektivtrafikandelen. 

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att bryta utanförskap, minska barriärer och förbättra 
integrationen. Utan kollektivtrafik skulle stora grupper förlora tillgängligheten till arbetsplatser, 
fritidsaktiviteter och service. Segregationen och de sociala klyftorna skulle öka.  

Vi vill stärka och utveckla Sverige genom en grön och socialt hållbar omstart där kollektivtrafiken 
används som verktyg för vidgade arbetsmarknadsregioner, minskade klimatutsläpp och minskat 
utanförskap. För att säkra omstarten krävs framsynta, kraftfulla och konsekventa politiska beslut i 
regeringen, riksdagen, regionerna och kommunerna som ökar kompensationen, minskar 
kollektivtrafikens kostnader, undviker nya kostnadsökningar och ökar kollektivtrafikresandet och 
biljettintäkterna. Vi har därför tagit fram detta program med 42 politiska förslag för omstart av 
kollektivtrafiken och Sverige. Några förslag bör genomföras av såväl regering och riksdag som 
kommunerna. 

Regering och riksdag  
1. Staten måste kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut  

2. Villkora inte kompensationen till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna  

3. Ersätt reseavdraget med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion för 
arbetsresor som förbättrar möjligheterna att bo och verka i landsbygd 

4. Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken  

5. Öka efterlevnaden av förmånsbeskattningen av gratis parkeringsplats vid arbetet 

6. Ta bort subventionen av förmånsbil som inte är miljöbilar 

7. Sänk momsen på kollektivtrafik från 6 till 0 procent men behåll avdragsrätten för ingående moms 

8. Alla kostnader för investeringar, uppdateringar och risker för ERTMS ombordutrustning måste tas 
av staten 
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9. Skjut upp övergången till det nya signalsystemet ERTMS  

10. Behåll skattebefrielsen på ren och höginblandad HVO och RME 

11. Beskatta el som används i bussar på samma sätt som el som används i spårtrafiken 

12. Se över och komplettera finansieringen av kollektivtrafik  

13. Reducera och kreditera banavgifterna under coronapandemin  

14. Ta bort trängselavgiften i banavgiften  

15. Inför det nationella biljettsystemet med helstatlig finansiering. 

16. Underlätta samordning mellan färdtjänst, skolskjuts sjukresor och linjelagd kollektivtrafik 

17. Prioritera pendel- och regionaltågstrafiken vid underhållsåtgärder på järnvägen  

18. Förenkla och utveckla reglerna för stadsmiljöavtalen  

19. Garantera regional- och pendeltågstrafiken fler tåglägen i rusningstrafik 

20. Öka punktligheten i kollektivtrafiken 

21. Öka anslagen till länsplanerna   

22. Återinför den statliga medfinansieringen till rullande materiel för regional kollektivtrafik  

23. Inför statlig medfinansiering till depåer 

24. Reformera de samhällsekonomiska kalkylerna  

25. Ge Trafikverket i uppdrag att konsekvent planera och utföra samtliga steg i fyrstegsprincipen 

26. Anslå öronmärkta medel till framkomlighetsåtgärder för busstrafiken  

27. Anlägg kollektivtrafikkörfält  

28. Prioritera kollektivtrafiken vid trafiksignalerna  

29. Planera och samordna vägarbetena bättre  

30. Förbättra planeringen och samordningen banunderhållet  

31. Stärk kollektivtrafikens roll i den fysiska planeringen    

32. Säkra biljettintäkterna genom en ny lagstiftning för biljettkontroller 

Kommunerna 
1. Sprid ut start- och sluttiderna för skolorna under längre tid  

2. Genomför marknadsföringskampanjer för ökat kollektivtrafikresande  

3. Stärk kollektivtrafikens roll i den fysiska planeringen    

4. Sänk hastigheten för bilar på kommunala vägar och gator  

5. Höj parkeringsavgifterna och minska utbudet av parkeringar  

6. Förbättra bytespunkterna   

7. Anlägg kollektivtrafikkörfält  

8. Prioritera kollektivtrafiken vid trafiksignalerna  

9. Ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna 

10. Planera och samordna vägarbeten bättre  
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1. Inledning 

1.1 Kraftigt minskat resande och miljardförluster för kollektivtrafiken 
Med en resandeminskning på 42 procent under 2020 är kollektivtrafiken ett av de färdmedel som 
drabbats hårdast under coronapandemin. Detta kan jämföras med bilresandet som minskade med 7 
procent och antalet cykelresor som ökade med 6 procent.1 Konsekvensen blev att kollektivtrafikens 
andel av det motoriserade resandet föll med en tredjedel, från 32 procent 2019 till 21 procent 2020.2 

 

Figur 1 Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet (procent) enligt Kollektivtrafikbarometern. År 2016 
deltog inte SL i Kollektivtrafikbarometern 

Samtidigt som kollektivtrafikresandet rasat har trafiken körts i samma omfattning som 2019, med 
mycket stora intäktsförluster som följd. Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna med 7,2 
miljarder kr 2020. Förluster som i år kommer att växa till 7,5 miljarder kr enligt vår senaste prognos. 

Den totala pandemikostnaden för kollektivtrafiken är dessutom högre än intäktsbortfallet. Till detta 
måste läggas kostnader för tilläggstrafik och anpassning av fordon, utrustning och arbetssätt, liksom  
intäktsförluster för att antalet personer som inte betalar för sin kollektivtrafikresa har mångdubblats 
i många regioner.  

Hittills har de uteblivna biljettintäkterna täckts genom ökad skattefinansiering. Staten har 
kompenserat de regionala kollektivtrafikmyndigheterna med 3 miljarder kronor 2020 och kommer 
att betala ut lika mycket för 2021 samt 1 miljard för 2022, medan regionerna har ökat sitt tillskott 
med 3,2 miljarder kronor och kommunerna med 150 miljoner kronor under förra året.3 Om inte 

 
1 Trafikanalys (2021) Resvanor i Sverige 2020 
2 Svensk Kollektivtrafik (2021) Kollektivtrafikbarometern Årsrapport 2020 
3 Trafikanalys (2021) Regional linjetrafik 2020 
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https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2020/resvanor-i-sverige-2020.pdf?
https://svenskkollektivtrafikse-my.sharepoint.com/personal/lars_sandberg_svenskkollektivtrafik_se/Documents/Broschyr%20Omstart%20av%20kollektivtrafiken/Kollektivtrafikbarometern
https://www.trafa.se/kollektivtrafik/kollektivtrafik/
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Trafikförvaltningen i Region Stockholm hade ökat sina övriga affärsintäkter med nästan en halv 
miljard kr hade skattefinansieringen behövt höjas ännu mer. 

1.2 Sverige står inför en omstart efter pandemin 
Genom vaccinationerna mot covid-19 står vi inför en omstart av Sverige. Flera undersökningar visar 
dock att alla tidigare kollektivtrafikresenärer inte kommer att återvända när pandemin är över. Enligt 
Kollektivtrafikbarometern kommer 7-8 procent av dem som tidigare reste med kollektivtrafiken och 
som växlade mellan kollektivtrafik och bil inte att återvända till kollektivtrafiken. I andra 
undersökningar ligger andelen betydligt högre. De stora intäktsförlusterna kommer att fortsätta 
under de närmaste åren. 

Svensk Kollektivtrafik har därför låtit WSP analysera olika scenarier för kollektivtrafikens ekonomiska 
återhämtning efter pandemin.4 En tydlig slutsats är att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
kommer att få svårt att hantera de ekonomiska underskotten på egen hand utan att genomföra stora 
biljettprishöjningar. Prishöjningar som i sin tur kommer minska resandet med kollektivtrafiken. 
Alternativt krävs fortsatt hög skattefinansiering från regioner, kommuner och staten. Det gäller 
oavsett om resandetappet är 8 procent eller 25 procent. Ett annat alternativ är att staten ökar 
kollektivtrafikresandet och höjer biljettintäkterna genom att förändra olika ekonomiska styrmedel. 
Men om resandet med kollektivtrafiken ligger kvar på en mycket låg nivå så räcker inte det, då krävs 
fortsatt hög skattefinansiering. 

Om regionerna måste fortsätta med en hög skattefinansiering för att täcka intäktsförlusterna så 
innebär det i praktiken att regionerna behöver använda pengar till att finansiera kollektivtrafiken 
som annars kunde använts i sjukvården. 

Det som återstår om åtgärderna för att minska kollektivtrafikens kostnader och att öka 
kollektivtrafikresandet inte genomförs eller inte genomförs i tillräcklig omfattning är att de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna måste minska utbudet av kollektivtrafik, med minskat 
kollektivtrafikresande och minskad samhällsnytta som följd. 

1.3 Kollektivtrafiken nödvändig för omstarten av Sverige 
Samtidigt som kollektivtrafiken hotas av kraftigt höjda biljettpriser och minskat utbud är 
kollektivtrafiken nödvändig för omstarten av Sverige. Snabb och effektiv kollektivtrafik spelar i dag en 
avgörande roll för att vidga människors arbetsmarknader och göra det lättare för företagen att 
rekrytera personal med rätt kompetens. Det leder i sin tur till en matchningseffekt som ökar 
produktiviteten, höjer lönerna och ökar sysselsättningen. WSP:s analyser innan pandemin visar att 
kollektivtrafiken härigenom ökade kommunernas och regionernas skatteintäkter med nästan 3 
miljarder kronor per år.5 

Nyttan som skapas för kommuner och regioner är bara en del av den nytta som kollektivtrafiken 
skapar för resenärerna och samhället i stort. Kollektivtrafiken skapar samhällsekonomisk nytta för 
betydligt mer än 14 miljarder kronor netto varje år,6 det vill säga för över 64 miljarder kronor årligen. 

 
4 WSP (2021) Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin 
5 WSP (2019) Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna se även WSP (2019) Analys 
av hur kollektivtrafiken kan öka sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten 
6 WSP (2017) Kollektivtrafikens samhällsnytta 

https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikens-ekonomiska-aterhamtning-efter-coronapandemin-2021.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-kollektivtrafikens-nytta-for-kommunerna-landstingen-och-regionerna---slutlig-2019.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-analys-av-hur-kollektivtrafiken-kan-oka-sysselsattningen-produktiviteten-och-tillvaxten-2019
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-analys-av-hur-kollektivtrafiken-kan-oka-sysselsattningen-produktiviteten-och-tillvaxten-2019
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/fakta/branschfakta/kollektivtrafikens-samhallsnytta-rapport-2017
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Kollektivtrafiken minskar dessutom transportsektorns klimatutsläpp och skapar social hållbarhet. De 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder i dag utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. Över 
92 procent av kollektivtrafiken med buss körs med förnybara drivmedel eller el. Spårvagnarna och 
tunnelbanorna går till 100 procent på el och tågen drivs helt på el med undantag av några få banor 
som Trafikverket inte elektrifierat. Sedan 2010 har kollektivtrafiken minskat sina utsläpp med över 
600 000 ton koldioxid per år7. Eftersom kollektivtrafiken har minskat sina klimatutsläpp så mycket 
uppnås i dag den största klimateffekten genom att öka kollektivtrafikandelen. 

 
Figur 2 Kollektivtrafikens koldioxidutsläpp (summering av all buss-, spår- och taxitrafik) 8 

För att minska utsläppen enades kollektivtrafikbranschen 2008 om ett gemensamt fördubblingsmål. 
Mellan 2006 och 2019 ökade kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet från 18 till 31 
procent. Med tio år kvar till 2030 hade kollektivtrafikbranschen uppnått två tredjedelar av 
fördubblingsmålet.  

Kollektivtrafiken är ett medel för att skapa grundläggande möjligheter för alla människor att mötas, 
handla, arbeta och utbilda sig på jämlika villkor oavsett var man bor. Men kollektivtrafiken skapar 
inte bara frihet för människor att ta sig dit de vill. Den spelar även en viktig roll för att bryta 
utanförskap, minska barriärer och förbättra integrationen genom att öka kontakterna. Utan 
kollektivtrafik skulle stora grupper förlora tillgängligheten till arbetsplatser, fritidsaktiviteter och 
service. Segregationen och de sociala klyftorna skulle öka. Kollektivtrafiken är kort sagt ett 
fördelningspolitiskt verktyg för att skapa jämlika förutsättningar för medborgarna och bygga ett 
socialt hållbart och välintegrerat samhälle. 

 
7 WSP (2018) Kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål och Naturvårdsverkets webbsida: 
Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 
8 WSP (2018) Kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål och Naturvårdsverkets webbsida: 
Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-kollektivtrafikens-bidrag-till-klimatmal.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?visuallyDisabledSeries=184218fce0ae7822
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?visuallyDisabledSeries=184218fce0ae7822
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-kollektivtrafikens-bidrag-till-klimatmal.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?visuallyDisabledSeries=184218fce0ae7822
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?visuallyDisabledSeries=184218fce0ae7822
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1.4 Använd kollektivtrafiken som verktyg för grön och socialt hållbar omstart av Sverige 
Vi vill inte bara tillbaka till den situation som rådde före coronapandemin. Vi vill gå vidare och stärka 
och utveckla Sverige genom en grön och socialt hållbar omstart där kollektivtrafiken används som ett 
verktyg för minskade klimatutsläpp, minskat utanförskap och vidgade arbetsmarknadsregioner.  

För att säkra omstarten av kollektivtrafiken och Sverige krävs framsynta, kraftfulla och konsekventa 
politiska beslut i regeringen, riksdagen, regionerna och kommunerna som ökar kompensationen, 
minskar kollektivtrafikens kostnader och undviker nya kostnadsökningar, och dessutom ökar 
kollektivtrafikresandet och biljettintäkterna. Regionerna och staten behöver därför tillsammans hitta 
en gemensam modell för att säkra en grön och socialt hållbar omstart. Svensk Kollektivtrafik har 
därför tagit fram detta program för omstart av kollektivtrafiken och Sverige. 

2. Öka kompensationen och minska kollektivtrafikens kostnader 

2.1 Kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för 
biljettintäktstappet 

Den stora kollektivtrafikskuld som byggts upp under pandemin i kombination med ett fortsatt lågt 
kollektivtrafikresande medför att många regioner kan tvingas lägga stora sparbeting på 
kollektivtrafiken samtidigt som Sverige startas om. Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna med 
7,2 miljarder kr 2020. Förluster som i år kommer att växa till 7,5 miljarder kr enligt vår senaste 
prognos. Hittills har staten kompenserat de regionala kollektivtrafikmyndigheterna med 3 miljarder 
kr 2020 och kommer att betala ut lika mycket för 2021 samt 1 miljard för 2022. 

En tydlig slutsats i rapporten Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin är 
att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte kommer att klara av att hantera de ekonomiska 
underskotten till följd av coronapandemin på egen hand.9 

När de regionala kollektivtrafikmyndigheterna får stora sparbeting har de tre möjligheter. Att höja 
biljettpriserna, dra in turer eller att lägga ned hela linjer. Samtliga alternativ leder till minskat 
kollektivtrafikresande, uppsagd personal, krympande arbetsmarknadsregioner och ökade 
klimatutsläpp. Staten måste därför kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för 
de kraftigt minskade biljettintäkterna.  

2.2 Villkora inte kompensationen till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
Regeringen har beslutat att kompensationen för 2021 ska beräknas utifrån minskningen av de 
regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter från den 1 januari 2021 till den 30 juni 2021 
jämförd med samma period 2019, och därefter justeras i förhållande till hur trafikutbudet, mätt i 
platskilometer (tillgängliga sitt- och ståplatser multiplicerade med färdade kilometer), förändrats 
mellan dessa perioder.  

Regeringens syfte med att villkora ersättningen är att säkerställa att tillräckligt många tåg och bussar 
körs så att det inte blir trängsel i kollektivtrafiken10, men under hela coronapandemin har de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna gjort sitt yttersta för att förhindra trängsel och minska 
smittspridningen, bland annat genom att köra full trafik, trots få resenärer och kraftigt minskade 

 
9 WSP (2021) Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin 
10 Regeringens pressmeddelande: Regeringen föreslår skärpta krav när coronastödet till kollektivtrafiken ska 
fördelas. Publicerad 18 december 2020 

https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikens-ekonomiska-aterhamtning-efter-coronapandemin-2021.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/regeringen-foreslar-skarpta-krav-nar-coronastodet-till-kollektivtrafiken-ska-fordelas/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/regeringen-foreslar-skarpta-krav-nar-coronastodet-till-kollektivtrafiken-ska-fordelas/
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biljettintäkter. Många regionala kollektivtrafikmyndigheter har dessutom förstärkt trafiken med 
extraturer för att minska risken för trängsel ytterligare. Statistik från Trafikanalys visar att antalet 
platskilometer i landet ökade med 4 procent år 2020 jämfört med 2019.11 

Regeringens beslut riskerar att göra en svår situation ännu värre, genom att man vill bestraffa de 
regionala kollektivtrafikmyndigheter som inte klarar av att upprätthålla 2019 års trafikutbud och 
därför har behövt börja anpassa trafiken utifrån de kraftigt minskade biljettintäkterna och den 
otillräckliga kompensationen från staten.  

Fördelningsmodellen innebär dessutom att kollektivtrafiken får betala för statliga beslut. Varje år 
minskar staten genom Trafikverket antalet platskilometer i de regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas tågtrafik genom att sänka hastigheten på banor med eftersatt 
underhåll, göra avhjälpande underhåll när det blivit stopp i trafiken, genomföra planerade 
underhållsåtgärder och stänga av tågtrafiken vid risk för oväder. Trafikverket tilldelar dessutom 
tåglägen. Det innebär att oavsett ambition att bedriva kollektivtrafik och erbjuda en viss nivå när det 
gäller platskilometer så hindras regionala kollektivtrafikmyndigheter genom de prioriteringskriterier 
som Trafikverket tillämpar. 

Vid statliga beslut riskerar förslaget att leda till att kollektivtrafiken och kollektivtrafikresenärerna 
utsätts för dubbel bestraffning. Först en gång när staten fattar beslut som minskar utbudet av 
kollektivtrafik och därefter en gång till när berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter får lägre 
ersättning för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19. Vid en fortsatt kompensation för 
minskade biljettintäkter är det därför mycket viktigt att regeringen inte villkorar ersättningen till de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna.12 

2.3 Reducera och kreditera banavgifterna under coronapandemin 
Pandemin har slagit hårt mot tågtrafiken. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna kom 
därför i slutet av maj 2021 överens om att tillfälligt sänka banavgifterna med 1,37 miljarder kronor. 
Det är positivt att regeringen utnyttjar de möjligheter att reducera banavgifterna som skapas genom 
EU-förordningen om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av 
covid-19-utbrottet13. För att sänkningen ska bli konkurrensneutral och så effektiv som möjligt måste 
alla tågföretag få ta del av sänkningen genom proportionell fördelning utifrån de banavgifter som de 
betalat.14 Det kommer att minska de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för regional- 
och pendeltågstrafiken. Totalt betalar tågtrafiken ca 2 miljarder i banavgifter per år.  

2.4 Ta bort trängselavgiften i banavgiften 
I banavgiftssystemet finns en passageavgift för persontåg i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet 
med avgiften är att den ska fungera som en trängselavgift som gör att regionala 

 
11 Trafikanalys (2021) Regional linjetrafik 2020 
12 Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Förslag till ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till 
regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19 
13 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1429 av den 7 oktober 2020 om fastställande 
av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet.  EU-förordningen gör det 
möjligt för medlemsländerna att reducera eller helt slopa banavgifterna under en begränsad tid. Det tillfälliga 
undantaget från reglerna gäller retroaktivt från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 december 2020 
och kan förlängas vid behov.  
14 Svensk Kollektivtrafiks remissyttrande angående Promemoria Tillfällig nedsättning av banavgifter med 
anledning av covid-19, 2021-08-06 

https://www.trafa.se/kollektivtrafik/kollektivtrafik/
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2021/svensk-kollektivtrafiks-remissvar-ang-forslag-till-andring-i-forordningen-2020-713-om-ersattning-till-rkm-for-minskade-biljettintakter.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2021/svensk-kollektivtrafiks-remissvar-ang-forslag-till-andring-i-forordningen-2020-713-om-ersattning-till-rkm-for-minskade-biljettintakter.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1429&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1429&from=EN
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2021/remissyttrande-tillfallig-nedsattning-av-banavgifter-med-anledning-av-covid19-svensk-kollektivtrafik.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2021/remissyttrande-tillfallig-nedsattning-av-banavgifter-med-anledning-av-covid19-svensk-kollektivtrafik.pdf
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kollektivtrafikmyndigheter och tågföretag som kör persontågen ska flytta avgångs- och ankomsttider 
till tider utanför rusningstrafik för att järnvägsspåren ska användas mer effektivt, men istället för att 
jämna ut tågtrafiken leder avgiften till en överföring av 90 miljoner kr per år från de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna till staten. 

Eftersom en stor del av kollektivtrafikresandet är resor till och från arbete och studier så går det inte 
att flytta avgångar och ankomster till utanför rusningstrafiken. För de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna blir trängselavgiften därför bara en merkostnad som kan leda till att de 
tvingas minska avgångarna för regional- och pendeltågstrafiken i det glesare trafikerade delarna av 
tågnätet för att finansiera överföring av skattemedel från regionerna till staten.  

2.5 Staten måste ta alla kostnader för ERTMS ombordutrustning 
EU:s syfte med signalsystemet ERTMS var att sänka kostnaderna, föra över resenärer och gods från 
väg till järnväg och göra det lättare att köra över gränserna, men resultatet har blivit kraftigt ökade 
kostnader som kommer att föra över resenärer och gods från tåg till väg. Trots årtionden av 
utveckling kommer det under lång tid framåt att krävas särskilda järnvägsfordon för att passera 
landsgränserna.  

För den regionala tågtrafiken har systemet redan kostat stora belopp skattepengar och kommer 
fortsätta göra det utan att det skapar några nyttor. I stället för att prioritera att upprätthålla 
kollektivtrafiken och fokusera resurserna på investeringar som har verklig nytta, så kommer 
regionerna tvingas använda miljarder av kollektivtrafikens resurser till att bygga om fullt fungerande 
tåg för att passa ett signalsystem utan nytta.  

Införandet av ERTMS beräknas enligt konsultföretaget Ramboll kosta de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna och tågföretagen totalt 16 miljarder kr:  

 Grundinvesteringar i ombordutrustning, totalt cirka 7 miljarder kr. Det är en kraftig ökning 
jämfört med tidigare beräkningar på 3-5 miljarder kr.  

 Framtida uppdateringar av ombordutrustningen, nästan 3 miljarder kr. 

 Trafikpåverkan av planerat banarbete för att införa systemet, cirka 3 miljarder kr.  

Dessa kostnadsökningar kommer till stor del att betalas av tågresenärerna och transportköparna 
genom högre biljettpriser och ökade priser för att transportera gods på tåg. Prishöjningarna beräknas 
minska tågresandet med 1,3 procent och godstransporterna på tåg med 1,4 procent. Detta kommer i 
sin tur att öka bilresandet, flytta mer gods från järnvägen till lastbil och öka klimatutsläpp med drygt 
300 000 ton koldioxidekvivalenter till 2035. Den minskade efterfrågan på tågresor och 
godstransporter på tåg till följd av kostnaderna för ERTMS ombordutrustning beräknas kosta de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna och tågföretagen ytterligare knappt 3 miljarder kr.15 Svensk 
Kollektivtrafik anser därför att staten ska ta alla kostnader för investeringar, uppdateringar och risker 
för ERTMS ombordutrustning och skjuta upp övergången till ERTMS. 

Till kostnaderna för ombordutrustningen ska läggas statens kostnader för att införa ERTMS och 
modernisera den gamla signalanläggningen på 30 miljarder kronor. Totalkostnaden kommer med 

 
15 Ramboll (2020) Kommersiell riskanalys av ERTMS påverkan på branschaktörer och deras kunder av ERTMS-
införandet i Sverige  – Rapport efter fas 2 

https://www.trafikverket.se/contentassets/96fdf487d12d4a1fb19db543bac62ea7/kommersiell-riskanalys-for-ertms-inforande-delrapport-fas-2.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/96fdf487d12d4a1fb19db543bac62ea7/kommersiell-riskanalys-for-ertms-inforande-delrapport-fas-2.pdf


13 
 

andra ord att uppgå till 46 miljarder kr. Detta ska jämföras med den samhällsekonomiska nyttan med 
ERTMS som beräknas till 3,9 miljarder kr16.  

2.6 Behåll skattebefrielsen av ren och höginblandad HVO och RME 
Över 92 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas busstrafik drivs i dag med förnybara 
biodrivmedel, som HVO, RME, biogas och el. Ren och höginblandade biogas är skattebefriad till och 
med 2030, medan skatteundantaget för HVO och RME löper ut sista december 2022.  

Utfasningsutredningen har föreslagit att rena och höginblandade flytande biodrivmedel så snart det 
är möjligt ska inkluderas i reduktionsplikten och skattereduktionen tas bort. Om skattereduktionen 
på ren och höginblandad HVO och RME försvinner kommer de regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas kostnader öka med 760 miljoner kr per år enligt Svensk Kollektivtrafiks 
beräkningar. Utredningen sammanfattar konsekvenserna av förslaget med orden ”För de 
drivmedelsköpare som kunnat använda ren HVO till en låg kostnad för att därigenom kunna uppfylla 
egna målsättningar om fossilfrihet innebär dock inkluderandet i reduktionsplikten att de endera 
behöver ompröva sina egna mål eller ta till andra åtgärder för att minska sina utsläpp.”17 

Energimyndigheten har pekat på att ”Så länge kommuner och regioner inte blir direkt kompenserade 
för de ökade priserna kommer det [borttagande av skattereduktionen] innebära antingen ett ökat 
behov av tillskott från kommuner och regioner, minskat utbud, ökade biljettpriser eller en återgång 
till att använda fossil diesel.”18 Att minska utbudet eller höja biljettpriserna leder i förlängningen till 
minskat kollektivtrafikresande och överflyttning till biltrafiken med ökade klimatutsläpp som följd. 
Ökad skattefinansiering från regioner och kommuner innebär i praktiken att skattepengar som kunde 
använts till satsningar i vården eller för klimatinvesteringar i kollektivtrafiken istället måste användas 
för att öka statens skatteintäkter. Därför är det mycket viktigt att Utfasningsutredningens förslag inte 
genomförs och att regeringen ökar ansträngningarna för att påverka EU-kommissionen om fortsatt 
skattebefrielse av höginblandad HVO och RME. Om Kommissionen inte förlänger skattebefrielsen 
eller om regeringen ändå väljer att inkludera rena och höginblandade flytande biodrivmedel i 
reduktionsplikten måste staten fullt ut kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för 
kostnadsökningen. 

2.7 Sänk momsen på kollektivtrafik från sex till noll procent 
Finanspolitiska rådet19, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)20 och Stockholms 
Handelskammares Omstartskommission21 har föreslagit att dagens tre momssatser ska ersättas med 
en enhetlig momsnivå. För kollektivtrafikresenärerna skulle detta innebära att skatten på resor med 
buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och skärgårdsbåt höjs från 6 till cirka 25 procent. När frågan var 
aktuell förra gången visade konsekvensanalyser att kollektivtrafikresandet skulle sjunka med 20 
procent, medan biltrafiken skulle öka med drygt 5 procent. De som skulle drabbas är glesbygden, 

 
16 Riksrevisionen (2018) Nytt signalsystem för järnvägen – effektiviteten i införandet av ERTMS, RIR 2018:21 
17 I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48)  
18 Energimyndigheten (2021) Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel 
19 Finanspolitiska rådet (2020) Ett enklare och effektivare skattesystem. Särskilda studier från Finanspolitiska 
rådet 
20 Eklund (2020) Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform. 
Rapport 2020:7 
21 Omstartskommissionen (2020) Idéer för ett starkare Sverige 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.65d707c31647e67ea3698656/1534879060217/RiR_2018_21_ANPASSAD.PDF
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-202148/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/ResourceComment.mvc?resourceId=190188
http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.6f1da68b172331c3f173398d/1606374809306/Ett%20enklare%20och%20effektivare%20skattesystem.pdf
http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.6f1da68b172331c3f173398d/1606374809306/Ett%20enklare%20och%20effektivare%20skattesystem.pdf
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/11/2020_7-v%C3%A5rt-framtida-skattesystem-webb.pdf
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/11/2020_7-v%C3%A5rt-framtida-skattesystem-webb.pdf
https://chamber.se/sites/default/files/2021-04/Omstart_Ideer%20f%C3%B6r%20ett%20starkare%20Sverige_FINAL.pdf
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kvinnor, låginkomsttagare, ungdomar, studenter och pensionärer.22 Se vidare kapitel 3.5 Sänk 
momsen på kollektivtrafik från sex till noll procent. 

I stället för att minska kollektivtrafikresandet vill vi att regering och riksdag ska öka 
kollektivtrafikresandet och öka biljettintäkterna. Svensk Kollektivtrafik anser därför att momsen på 
kollektivtrafik ska sänkas till 0 procent, men med bibehållen avdragsrätt för ingående moms. Det 
kommer öka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas intäkter med upp till ca 1,3 miljarder kr per 
år.23 

2.8 Se över och komplettera finansieringen av kollektivtrafik  
Kollektivtrafikens kostnader har stigit under de senaste åren. Kostnadsökningen beror enligt SKL:s 
analys till tre fjärdedelar på mer kollektivtrafik och fler avgångar, framförallt på ökat utbud av 
tågtrafik, samt ökade löne-, bränsle- och fordonskostnader24, vilket i sin tur har ökat nyttan för 
resenärerna, höjt den samhällsekonomiska nyttan och ökat kollektivtrafikens bidrag till uppfyllandet 
av de transportpolitiska och klimatpolitiska målen. 

Det ökade utbudet av kollektivtrafik ökar nyttan för resenärerna genom bl.a. kortare väntetider, 
vilket i sin tur ökar kollektivtrafikresandet. När kollektivtrafikandelen stiger ökar den 
samhällsekonomiska nyttan genom bl.a. bättre tillgänglighet, lägre utsläpp, högre trafiksäkerhet osv. 

Ökat utbud av tågtrafik får samma effekter som ökat utbud av kollektivtrafik generellt, men i ännu 
högre grad eftersom tågtrafik har lägre externa effekter än busstrafik och genom att tågtrafiken är 
snabbare och vidgar arbetsmarknadsregionerna mer än busstrafik. Att vidga 
arbetsmarknadsregionerna har också varit de regionala kollektivtrafikmyndigheternas syfte med att 
bygga ut de regionala tågsystemen.25 Tåget har blivit en avgörande faktor för att skapa större 
arbetsmarknadsregioner.26 Eller som SKL beskriver utvecklingen:  

”Tågtrafik är förhållandevis dyr per utbudskilometer men extremt viktig för att öka 
hushållens tillgänglighet till olika arbetsplatser liksom företagens tillgänglighet till 
arbetskraft. Växande pendlingsavstånd – dvs. regionförstoring – är och har varit helt 
avgörande för den ekonomiska tillväxten under senare decennier.”27 

En annan aspekt är att det ökade antalet avgångar med snabbare tåg och högre komfort, har gjort 
det mer prisvärt att resa med tåg och att resenärerna får mer för biljettpriserna jämfört med år 
1990.28 

 
22 Statskontoret (2004) Reducerad mervärdesskatt i subventionerade verksamheter, Bilaga 8 i SOU 2005:57 
och Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? SOU 2005:57 
23 WSP (2021) Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin 
24 SKL (2014) Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning? samt SKL (2017) Kollektivtrafikens 
kostnadsutveckling – en överblick och Sandberg (2017) Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, 
Svensk Kollektivtrafik 
25 Transportstyrelsens och KTH (2015) Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2015 
26 Nelldal och Wajsman (2015) Person- och godstransporter 2014-2030-2050 – Prognoser för framtida 
järnvägstrafik, bilaga 14 i SOU 2015:110 En annan tågordning – bortom järnvägsknuten 
27 S.5, SKL (2017) Kollektivtrafikens kostnadsutveckling – en överblick 
28 Transportstyrelsens och KTH (2015) Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2015 

https://www.regeringen.se/49bb3b/contentassets/866dc5bd604a47a9b3d04e8536d32dc5/enhetlig-eller-differentierad-mervardesskatt-bilaga-8
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2005/06/sou-200557/
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikens-ekonomiska-aterhamtning-efter-coronapandemin-2021.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-037-5.pdf?issuusl=ignore
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-529-5.pdf?issuusl=ignore
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-529-5.pdf?issuusl=ignore
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/mer-kollektivtrafik-och-samhallsnytta-for-pengarna.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/mer-kollektivtrafik-och-samhallsnytta-for-pengarna.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/transportstyrelsen/documents/utveckling-av-utbud-och-priser-paa-jaernvaegslinjer-i-sverige-1990-2015-tsj-2015-4354-51773
https://www.regeringen.se/4af5e9/contentassets/dec8cb0e4fab4a33af8b0609e04c30f5/en-annan-tagordning--bortom-jarnvagsknuten-sou-2015110.-bilaga-med-underlagsrapporter-del-5-av-6
https://www.regeringen.se/4af5e9/contentassets/dec8cb0e4fab4a33af8b0609e04c30f5/en-annan-tagordning--bortom-jarnvagsknuten-sou-2015110.-bilaga-med-underlagsrapporter-del-5-av-6
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-529-5.pdf?issuusl=ignore
https://www.mynewsdesk.com/se/transportstyrelsen/documents/utveckling-av-utbud-och-priser-paa-jaernvaegslinjer-i-sverige-1990-2015-tsj-2015-4354-51773
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Fordonskostnaderna har stigit eftersom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställer allt högre 
krav på bussmotorer med låga utsläpp och på användning av icke-fossila bränslen samt att fordonen 
ska anpassas till personer med funktionsvariationer. 

SKL har dragit slutsatsen att kollektivtrafikens kostnadsutveckling bidrar till de transportpolitiska 
målen:  

”För att öka tillgängligheten för företag och hushåll är det svårt att undgå att 
kostnaderna ökar. Detsamma gäller om man vill uppnå högt ställda krav i fråga om miljö- 
och tillgänglighetsanpassning beträffande fordonen. Mot den bakgrunden kan 
utredningen inte dra någon annan slutsats än att kostnadsökningen under senare år i 
hög grad överensstämmer med de transportpolitiska målen.” 29 

Coronapandemin har visat att kollektivtrafiken är mycket sårbar vid kriser som medför att 
kollektivtrafikresandet, och därmed biljettintäkterna, minskar. För att öka människors tillgänglighet 
till samhället, skapa hållbar tillväxt och minska klimatutsläppen krävs en fortsatt utbyggnad av 
kollektivtrafiken. För att klara en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken och öka stabiliteten i 
kollektivtrafikens finansiering behöver finansieringen av kollektivtrafiken ses över och kompletteras. 

Även Naturvårdsverket och Trafikanalys har pekat på att kollektivtrafikens finansiering behöver ses 
över. Naturvårdsverket konstaterar att finansiering av kollektivtrafik konkurrerar med andra 
offentliga utgifter, exempelvis sjukvård, vilket medför att investeringar riskerar att skjutas på 
framtiden. Finansiering av driften kan inte heller alltid garanteras över en längre tidsperiod när 
beslutet om en investering tas. För att åstadkomma en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik 
kommer det inte att räcka med de statliga medfinansieringsåtgärder som finns i dag till 
kollektivtrafik. Det kommer sannolikt att behövas nya organisatoriska och finansiella angreppssätt 
som kan stärka och säkerställa kollektivtrafikens utbyggnad och utbud.30 

Trafikanalys framhåller att finansieringen av kollektivtrafiken behöver analyseras inom ramen för en 
utredning om det s.k. kostnadsansvarets roll och framtid. Trafikanalys föreslår att denna utredning 
bl.a. bör analysera prissättningsprinciper för nyttjande av infrastruktur, klimatfrågans hantering, 
finansiering av infrastruktur och om kostnadsansvaret ska vidgas, och i så fall hur, för att inkludera 
vissa noder och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, t.ex. genom del- eller medfinansiering av 
drift och trafikering av kollektivtrafik. Skälet till att inkludera de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna är att de kan ha en stor påverkan på måluppfyllelsen av de 
transportpolitiska målen. Medfinansiering av busstrafik med finansiering från exempelvis miljö- 
och/eller trängselskatter kan enligt Trafikanalys vara ett sätt att bibehålla eller öka tillgängligheten 
inom ramen för hänsynsmålet.31 

2.9 Ta bort skatten på el som används i elbussar 
För att uppnå klimatmålet för transportsektorn måste bensin, diesel och andra fossila drivmedel 
fasas ut och ersättas av biodrivmedel och förnybar el. Men tillgången till biodrivmedel är begränsad. 
Redan i dag använder Sverige ungefär en tredjedel av världens produktion av HVO och omkring 

 
29 S. 36, SKL (2017) Kollektivtrafikens kostnadsutveckling – en överblick 
30 Naturvårdsverket (2018) Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle 
31 Trafikanalys (2018) Skatter, avgifter och stöd inom transportområdet – slutredovisning. Rapport 2018:15 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-529-5.pdf?issuusl=ignore
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/transport/pm-styrmedel-transporteffektivt-samhalle.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2018/rapport-2018_15-skatter-avgifter-och-stod-inom-transportomradet.pdf
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hälften av den globala produktionen av isomeriserad HVO (HVO som klarar kyla).32 Reduktionsplikten 
på bensin, diesel och flygfotogen och andra åtgärder för att öka användningen av förnybara 
drivmedel kommer öka efterfrågan på biodrivmedel kraftigt, vilket kommer leda till stigande priserna 
om produktionen inte ökar i samma takt som efterfrågan.  

För att frigöra biodrivmedel till trafikslag som för närvarande av tekniska orsaker är svåra att 
elektrifiera bör därför de trafikslag som är möjliga att elektrifiera gå över till eldrift så snart som 
möjligt. Regeringen bör därför, i likhet med Frankrike, ta bort skatten på el som används i elbussar. 
Det kommer göra det möjligt för biltrafiken, flyget och lastbilstrafiken att snabbare minska sina 
klimatutsläpp.  

Trådbussar och spårvagnar, liksom annan spårtrafik, är i dag befriade från elskatt, samtidigt som 
moderna elbussar som drivs med batteri och inte omfattas av undantaget trots att de fyller samma 
funktion i kollektivtrafiken. Detta utgör ett hinder för att snabbt elektrifiera stadsbusstrafiken. 

Elektrifieringen av stadstrafiken gynnar inte bara klimatet, utan även resenärerna, förarna, 
stadsmiljön och miljön i övrigt. Elfordon har inga utsläpp av varken växthusgaser eller andra 
miljöfarliga utsläpp och medför betydligt mindre buller och har mjukare gång i trafiken. Genom 
tystare och mjukare gång får resenärerna en mer trivsammare resa och förarna en bättre 
arbetsmiljö. Det minskade bullret leder dessutom till attraktivare stadsmiljöer. 

Reformen kommer att minska de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader med 100 
miljoner kronor per år när alla stadsbussar i landet är eldrivna och med totalt 200 miljoner kronor per 
år när även regionalbussarna på sikt är eldrivna.  

2.10 Sprid ut start- och sluttiderna för skolorna under längre tid  
Det finns i dag mycket stora variationer i kollektivtrafikresande mellan olika tider på dygnet. Detta 
leder till ökade kostnader för kollektivtrafiken eftersom fordonens och fordonsflottans storlek måste 
dimensioneras utifrån när efterfrågan på kollektivtrafik är som störst. Dessutom försvåras 
personalplaneringen, vilket trafikföretagen löser genom ett stort antal delade tjänster. För 
resenärerna medför den ojämna efterfrågan trängsel i rusningstrafik.  

I grova drag används en sjättedel av driftsresurserna för kollektivtrafiken i en stad för det extra utbud 
som behövs för att tillgodose efterfrågan i högtrafik. I figuren nedan finns en schematisk bild över 
hur driftskostnaderna varierar över dygnet och veckan samt hur mycket av utbudet och 
driftsresurserna som används för att tillgodose det extra utbud som behövs i högtrafik och hur 
mycket som används för att skapa ett basutbud och god tillgänglighet i en stad.33 

 
32 Trafikverket (2020) Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 
2022−2037 
33 Trafikverket och SKL (2012) Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Se även 
K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt och Nilsson et al. (2013) 
Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta, VTI rapport 2013 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1484716/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1484716/FULLTEXT01.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/kol_trast.pdf
https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/att_styra_mot_okad_kollektivtrafikandel_k2_research_2015_2.pdf
https://www.regeringen.se/4a4b1d/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/underlagsrapport-21---kollektivtrafikens-roll-for-regeringens-mal-om-fossiloberoende-fordonsflotta.pdf
https://www.regeringen.se/4a4b1d/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/underlagsrapport-21---kollektivtrafikens-roll-for-regeringens-mal-om-fossiloberoende-fordonsflotta.pdf
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Figur 3 Driftskostnadernas variation över dygn och vecka för kollektivtrafiken i Oslo34 

Genom att jämna ut kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik kan såväl investeringskostnader 
som driftskostnaderna sänkas genom att färre fordon behöver köpas in och de fordon som köps in 
kan användas mer effektivt under dygnet. Kanske går det även att minska storleken på fordonen. 
Dessutom kan kapaciteten i vissa fall ökas eftersom det i dag finns brist på kapacitet för regional- och 
pendeltåg på en del bansträckor. En rad undersökningar har dessutom visat att en senareläggning av 
skolans starttider har gynnsamma effekter på hälsan, välbefinnandet och skolprestationerna för 
elever i de övre tonåren.35  

Kollektivtrafikresandet kan jämnas ut under dygnet, genom att sprida ut start- och sluttiden för 
grund – och gymnasieskolor under längre tid. En enkätundersökning som Svensk Kollektivtrafik gjort 
visade att 90 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har försökt påverka kommunerna 
att anpassa start- och sluttider i skolan jämna ut kollektivtrafikresandet mellan hög- och lågtrafik.36 

En sjättedel av alla driftskostnader motsvarar cirka 6,5 miljarder kronor av 2019 års totala 
driftskostnader. Frågan är hur stor del av dessa kostnader som kan kapas av att en del resande kan 
förskjutas från högtrafiktimmarna. Detta hänger dels på hur många som reser med skolkort, vilket 
enligt en undersökning är cirka 9 % av alla resor med Västtrafik. Om man antar att 5 procent av 
driftskostnaderna på 6,5 miljarder kan reduceras kommer besparingen uppgå till ungefär 320 
miljoner kronor.37 

Utspridning och senareläggning av skol- och förskoledagens start kräver diskussion med berörda 
kommuner och skolor. Hittills har sådana diskussioner i allmänhet inte varit särskilt framgångsrika.38 
En intervjuundersökning bland rektorer i Linköping visade att samtliga tillfrågade var negativa till att 

 
34 Trafikverket och SKL (2012) Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik 
35 Wahlstrom et al. (2014) Examining the Impact of Later High School Start Times on the Health and Academic 
Performance of High School Students: A Multi-Site Study Final Report February 2014, University of Minnesota, 
Balkenius et al. (2015) Tidiga skolmorgnar en fara för hälsan, debattartikel i Svenska Dagbladet 2015-03-15 
36  Sandberg (2017) Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik 
37 WSP (2021) Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin 
38 Holmberg (2013) Ökad andel kollektivtrafik – hur? En kunskapssammanställning 

https://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/kol_trast.pdf
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/162769/Impact%20of%20Later%20Start%20Time%20Final%20Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/162769/Impact%20of%20Later%20Start%20Time%20Final%20Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.svd.se/tidiga-skolmorgnar-en-fara-for-halsan
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/mer-kollektivtrafik-och-samhallsnytta-for-pengarna.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikens-ekonomiska-aterhamtning-efter-coronapandemin-2021.pdf
https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/okad_andel_kollektivtrafik.pdf
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sprida ut skolstarterna eftersom det skulle leda till problem med schemaläggning, lokaler och lärares 
arbetstider.39   

2.11 Underlätta samordning mellan färdtjänst, skolskjuts och sjukresor  
Genom att öka samordningen mellan färdtjänst, skolskjuts, sjukresor och linjelagd kollektivtrafik är 
det möjligt att minska kollektivtrafikens kostnader, få mer kollektivtrafik och samhällsnytta för 
pengarna och att skapa fler resmöjligheter i gles- och landsbygd. Staten bör därför ändra 
lagstiftningen för att underlätta och öka samordningen.  

Redan i dag finns det ganska stora möjligheter att samordna de olika typerna av kollektivtrafik, men 
det är inte okomplicerat eftersom ansvaret för de olika transportformerna är fördelat på olika 
huvudmän och de olika transportformerna regleras i flera olika lagstiftningar med olika avgränsningar 
av skyldigheter och rättigheter. Dagens system med ett splittrat regelverk och diversifierat 
huvudmannaskap skapar dessutom administrativa kostnader och försvårar för resenärer, som under 
en och samma resa kan vara täckta av flera ersättningssystem och regelverk.40  

Samordningen kan t.ex. ökas genom att öppna upp så att en skolskjuts med taxi kan ta med såväl 
skoleleven som den arbetspendlande grannen som åker in till tätorten med färdtjänst varje dag. 
Härigenom undviks parallella kollektivtrafikresor, samtidigt som beläggningsgraden i fordonen ökar. 
Det är inte bara parallella transporter som bör undvikas utan även parallella organisationer. 
Härigenom kan de administrativa kostnaderna för bl.a. personal, lokaler och verksamhetsstöd i form 
av HR, ekonomi och IT-system minska.41 

Enligt tidigare studier bedöms den praktiska besparingspotentialen ligga på 25-30 procent av de 
totala kostnaderna. Bara en samordning av beställningsfunktioner för länsomfattande sjukresor och 
färdtjänst beräknades till 20 procent av de totala kostnaderna.42 

2.12 Inför det nationella biljettsystemet med helstatlig finansiering 
För att förenkla resandet med kollektivtrafik vill regeringen införa ett nationellt biljettsystem för all 
kollektivtrafik i Sverige. Det är positivt att regeringen föreslagit att staten ska ta regionernas 
kostnader för det nationella biljettsystemet.43 Härigenom undviker de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna investeringskostnader på 100 miljoner kronor, men eftersom den 
kommunala finansieringsprincipen gäller anser Svensk Kollektivtrafik att staten även ska finansiera 
driftskostnaderna för systemet, på upp till 27 miljoner kronor per år, och kostnaderna för redan 
gjorda investeringar. Flera regionala kollektivtrafikmyndigheter har investerat hundratals miljoner i 
olika lösningar. Investeringar som riskerar att bli bortkastade.44 

2.13 Säkra biljettintäkterna genom en ny lagstiftning för biljettkontroller 
För att säkra biljettintäkterna och minska kostnaderna för fusket behövs det en ny lagstiftning för 
biljettkontroller. Lagstiftningen behöver kompletteras på framförallt två sätt. För det första behöver 
det införas en skyldighet för personer att identifiera sig genom att uppvisa ID eller att uppge korrekta 

 
39 Ljungberg (2007) Lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval  
40 Näringsdepartementet (2016) Samordning av särskilda persontransporter, Kommittédirektiv 2016:85 
41 Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58) 
42 SKL (2014) Allmän och särskild kollektivtrafik. Analys av för- och nackdelarna med en samlad lagstiftning  
43 Regeringens proposition 2020/21:99 Vårändringsbudget för 2021 
44 Svensk Kollektivtrafiks remissvar ang. Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela 
Sverige (SOU 2020:25) 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16840/FULLTEXT01
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/samordning-av-sarskilda-persontransporter_H4B185
https://www.regeringen.se/49ef76/contentassets/8e36a1b782cb4da7b71b3719bcb5423b/sou_2018_58_till-webb.pdf
https://docplayer.se/24047984-Allman-och-sarskild-kollektivtrafik.html
https://www.regeringen.se/4978b3/contentassets/cae3434fdfc94f9da5f478fbd33b2cd0/varandringsbudget-for-2021-prop.-20202199.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2020/remisssvar-svk--nationellt-biljettsystem-2020-10-15.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2020/remisssvar-svk--nationellt-biljettsystem-2020-10-15.pdf
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personuppgifter. Dessutom behövs det bestämmelser som ger kontrollpersonalen befogenheter att 
hålla kvar resenärer som vägrar att legitimera sig eller uppge personuppgifter, till dess att deras rätta 
identitet har kunnat fastställas. I finländsk lagstiftning om kontrollavgift ges kontrollanter rätt att 
gripa personer som saknar biljett och inte identifierar sig. Dessutom har kontrollanter och 
ordningsvakter uttrycklig rätt att avlägsna sådana personer. Det är även straffbart att lämna oriktiga 
personuppgifter vid kontrollen. Svensk Kollektivtrafik anser att motsvarande reglering bör införas i 
svensk lagstiftning. 

För det andra behöver lagstiftningen om biljettkontroller bli mer likformig när det gäller vilket 
färdmedel och vilka platser som kontrollpersonalen och resenärerna befinner sig på. Det är olyckligt 
att samma förseelser regleras olika och att påföljden och möjligheterna till sanktioner är olika 
beroende på färdmedel, plats och företag där resenären ertappas. Ett exempel på detta är att 
ordningslagen i dag gör det möjligt att åtala en person som befinner sig utan giltigt färdbevis 
innanför ingångsspärrarna till tunnelbanan, men inte till andra färdmedel. Vi anser att förbudet mot 
spärrforcering ska gälla för alla plankningsbrott, dvs. även för personer som utan giltigt färdbevis 
befinner sig på område för järnväg och spårväg där man i vissa fall har spärrlinje. Ett annat exempel 
är att järnvägslagen och sjölagen ger vissa befogenheter till personal som inte ges till personal på 
buss, spårväg, tunnelbana, och lokalbanor.45 

2.14 Genomför framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken 
Åtgärder som ökar reshastigheten och minskar restiden kan vara mycket effektiva för att sänka 
kollektivtrafikens kostnader. Analyser visar att 10 procents ökad hastighet kan ge omkring 9 procent 
lägre kostnader för kollektivtrafiken.46 Hastigheten påverkar driftskostnaderna genom att den 
påverkar omloppstider och antal fordon och förare som är i drift. En hög reshastighet gör att 
fordonen kan utnyttjas effektivare, vilket gör det möjligt för färre bussar att köra fler turer.47 
Framkomlighetsåtgärder minskar dessutom drivmedelsförbrukningen, vilket både sänker 
kostnaderna och minskar klimatutsläppen. Lägre driftkostnader genom kortare körtider möjliggör 
ökad turtäthet, som ger resenärerna kortare väntetid mellan avgångarna. Restiden har dessutom 
mycket stor betydelse för resenärerna. Genom att minska restiden går det att öka 
kollektivtrafikresandet. 48 Se vidare kapitel 3.10 Genomför framkomlighetsåtgärder för 
kollektivtrafiken. 

För att minska kollektivtrafikens kostnader och samtidigt öka kollektivtrafikresandet är det därför 
mycket viktigt att kommunerna och staten genomför olika former av framkomlighetsåtgärder, som 
att anlägga kollektivtrafikkörfält, signalprioritera kollektivtrafiken osv.  

2.14.1 Anlägg kollektivtrafikkörfält 
Reserverade körfält där övriga fordon är förbjudna att använda körfältet är ett effektivt sätt att skapa 
en mer pålitlig kollektivtrafik med korta restider. Exklusiviteten skapar betydande möjligheter att 
köra kollektivtrafiken snabbt och pålitligt eftersom bussar och spårvagnar separeras fysiskt från den 

 
45 Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Ny lag om tilläggsavgift (DS 2016:9) 
46 K2 et al. (2017) Kollektivtrafik. Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter 
47 Trafikverket och SKL (2012) Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik och 
Urbanet Analyse (2012) Effekter av kollektivtransporttilltak, endret transportomfang og resemiddelfordelning. 
Notat 45/2012. Oslo 
48 Se vidare Sandberg (2017) Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1979/19790469#P9
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2016/remissvar-ny-lag-om-tillaggsavgift-i-kollektivtrafik.pdf
https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/kollektivtrafik_utmaningar_mojligheter_och_losningar_for_tatorter.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/kol_trast.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/rr-urbanet/Filer-Dokumenter/UAnotat_45_2012_Effekter-av-kollektivtransporttiltak-endret-transportomfang-og-reisemiddelfordeling.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/rr-urbanet/Filer-Dokumenter/UAnotat_45_2012_Effekter-av-kollektivtransporttiltak-endret-transportomfang-og-reisemiddelfordeling.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/mer-kollektivtrafik-och-samhallsnytta-for-pengarna.pdf
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övriga trafiken, vilket avsevärt minskar risken för att den övriga trafiken inkräktar på 
kollektivtrafikens utrymme.49 

2.14.2 Prioritera kollektivtrafiken vid trafiksignalerna  
Genom signalprioritering kan bussar ges företräde vid vägkorsningar och därigenom få förbättrad 
effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet på samma gång. Att optimera signalerna för att bättre 
anpassas till kollektivtrafiken är en lättare åtgärd som inte kräver större förändringar i 
infrastrukturen. Restidsmätningar i svenska städer visar att upp till 70-80 procent av alla förseningar 
på en resa med buss i städer beror på väntetiden vid trafiksignaler som saknar prioritering. Med hjälp 
av prioritering i trafiksignalerna kan körtiden minskas med 10-20 procent.50 

2.14.3 Ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna 
I Sverige finns det fler än 5 miljoner personbilar. I genomsnitt står en bil parkerad mer än 95 procent 
av tiden, vilket leder till att parkeringar i svenska tätorter tar mycket yta i anspråk. Parkeringar som 
anläggs utmed körbanor påverkar trafikflödet längs gatorna. På gator med kapacitetsbrist 
konkurrerar bilar som parkerats med kollektivtrafiken och annan trafik. Konkurrensen om 
vägutrymmet ökar när bilarna ska in och ut från gatuparkeringarna, vilket kan leda till sänkta 
hastigheter och köbildning, framförallt vid felparkeringar.51  

Genom att ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna och förbättra kontrollen av felparkerade bilar 
och bilar som stannar vid busshållplatser går det därför att förbättra framkomligheten och minska 
restiden för kollektivtrafikresenärerna. 

2.14.4 Planera och samordna vägarbetena bättre  
Ytterligare en anledning till att den vägburna kollektivtrafiken kan ha svårt att komma fram är olika 
former av vägarbeten. Keolis, som skrivit en rapport om framkomligheten för busstrafiken i 
Stockholms innerstad52, framhåller att det på ett år utförs över 4 000 arbeten i gatumiljön i 
Stockholms stad. Följden blir förseningar och att busslinjerna behöver läggas om. Enligt Keolis tar 
många arbeten längre tid än beräknat, vilket genererar kostnader och ineffektivitet som förs över på 
kollektivtrafikresenärerna. Bristande samordning av gatuarbeten inom samma område och arbeten 
som startar tidigare än beräknat försvårar planerad omläggning av busstrafiken.  

För att minska restiden och reducera de problem som vägarbetena skapar behöver väghållaren, den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget planera och samordna vägarbetena 
tillsammans.  

2.14.5 Förbättra planeringen och samordningen av banunderhållet  
Varje år görs det fler än 2 000 planerade banarbeten53 i varierande storlek på järnvägen. För att 
kunna minimera antalet infrastrukturfel och påverkan som arbetena har på trafiken är samordning 
viktigt mellan berörda aktörer, Trafikverket, regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikoperatörer 
och underhållsentreprenörerna. Genom samverkan kan olika typer av kunskap samlas och 

 
49 Trafikverket och SKL (2012) Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik 
50 Trafikverket och SKL (2012) Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik 
51 WSP (2018) Tid är pengar! En Samhällsekonomisk analys av kostnaderna för förseningar inom 
kollektivtrafiken 
52 Keolis (2017) När Stockholm växer måste bussen fram. En rapport om framkomlighet i trafiken 
53 WSP (2018) Tid är pengar! En Samhällsekonomisk analys av kostnaderna för förseningar inom 
kollektivtrafiken 

https://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/kol_trast.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/kol_trast.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-tid-ar-pengar-2019.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-tid-ar-pengar-2019.pdf
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1786346
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-tid-ar-pengar-2019.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-tid-ar-pengar-2019.pdf
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möjligheterna till att skapa effektivt förebyggande underhållsarbete och snabb felavhjälpning på de 
mest kritiska platserna ökar. Ett exempel på framgångsrik samverkan genomfördes mellan 
Trafikverket, Region Stockholm och pendeltågsoperatören MTR. Genom samarbetet kunde 
växelfelen i Stockholms pendeltågssystem minskas med 85 procent 2018.54  

I Järnvägsorganisationsutredningens delbetänkande koll på anläggningen konstaterade utredaren att 
underhållsarbetet av järnvägen behöver tydligare styrning, bättre planering och kommunikation 
mellan aktörerna och bättre uppföljning kring hur pengarna nyttjas. Dessutom behövs en bättre bild 
på hur den tekniska statusen på järnvägen såg ut.55 Det viktigaste är att skapa förutsättningar så att 
rätt underhåll sker på rätt plats och vid rätt tid i samråd med de aktörer som är inblandade så att 
resenärerna påverkas i så liten utsträckning som möjligt.56 Det är även mycket viktigt att den tid som 
Trafikverket reserverar för banarbeten ute i banorna verkligen används för banarbeten. 

2.14.6 Anslå öronmärkta medel för framkomlighetsåtgärder för busstrafiken 
Genom att anslå öronmärkta medel för framkomlighetsåtgärder i form av kollektivtrafikkörfält och 
signalprioritering för busstrafik på statliga och kommunala vägar kan staten minska kollektivtrafikens 
kostnader och samtidigt öka kollektivtrafikresandet. Se vidare kapitel 3.11 Anslå öronmärkta medel 
för framkomlighetsåtgärder för busstrafiken.  

2.15 Prioritera pendel- och regionaltågstrafiken vid underhållsåtgärder på 
järnvägen  

Normalår görs 88 procent av tågresorna i Sverige med de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 
tågtrafik. För att den stora majoriteten av tågresenärerna ska drabbas så lite som möjligt måste 
Trafikverket prioritera regional- och pendeltågsresenärerna vid planeringen av underhållsåtgärder 
genom att koncentrera järnvägsunderhållet till lågtrafiktid, dvs. till helger, storhelger och lov.  Hur 
regional- och pendeltågstrafiken varierar över året exemplifieras med diagrammet från Skånetrafiken 
nedan.  

 
54 SVT Nyheter, 2018-12-05, Förseningar orsakade av växelfel har minskat med 85 procent 
55 Koll på anläggningen (SOU 2015:42) 
56 WSP (2018) Tid är pengar! En Samhällsekonomisk analys av kostnaderna för förseningar inom 
kollektivtrafiken 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/drastisk-minskning-av-pendeltagsforseningarna
https://www.regeringen.se/49c837/contentassets/83aa300b13c946418a542c5159aabbf2/koll-pa-anlaggningen-sou-201542
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-tid-ar-pengar-2019.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-tid-ar-pengar-2019.pdf
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Figur 4 Antal resenärer per dag med Skånetrafiken under år 2018 

3. Öka kollektivtrafikresandet och biljettintäkterna 

3.1 Ersätt reseavdraget med en avståndsberoende och färdmedelsneutral 
skattereduktion  

Dagens reseavdrag stimulerar människor att arbetspendla med bil framför kollektivtrafik, vilket ökar 
klimatutsläppen. Effekten har blivit att nio av tio som gör avdrag arbetspendlar med bil. Avdraget gör 
också att människor bosätter sig längre bort från sina jobb, vilket ökar utsläppen 
ytterligare. Reseavdraget kostar 5,5 miljarder årligen varav 2,4 miljarder, det vill säga 44 procent, 
beror på fusk och fel enligt statistik från Skatteverket57. Genom fusket subventioneras bilister som 
inte har rätt att göra avdrag, med ännu högre utsläpp som följd.  

Reseavdraget har i stället för att bidra till en levande landsbygd framförallt blivit ett avdrag för 
högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, trots att bra kollektivtrafik 
finns. Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen. Räknar man in 
Södermanlands och Uppsala län står storstadsregionerna för ca 60 procent av kostnaderna, medan 
knappt 20 procent går till skogslänen. 

Reseavdrag används dessutom framförallt av manliga höginkomsttagare. Oavsett om man ser till 
andel avdrag, genomsnittlig storlek eller kostnad gör män reseavdrag i högre utsträckning än kvinnor. 
Till detta kommer att skattesubventionen blir större ju högre lön personen har. Ett reseavdrag på 
12000 kr är värt nästan 2 800 kr mer för en person som tjänar 53 400 kr per månad, jämfört med den 
som tjänar 34 600 kr. Eftersom lönenivåerna är högre i storstadsregionerna och män i snitt tjänar 
mer än kvinnor förstärker reseavdraget och förmånsbilarna de regionala skillnaderna och försämrar 
jämställdheten mellan könen. 

För att minska utsläppen av växthusgaser och öka kollektivtrafikandelen måste reseavdraget ersättas 
med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor som förbättrar 

 
57 Skatteverket (2021) Skattefelsrapport 2020 
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möjligheterna att bo och verka i landsbygd. Vi anser att Reseavdragskommitténs förslag ska 
genomföras, men med några justeringar för att underlätta för människor att bo och verka i gles- och 
landsbygd:  

 Kompensera dem som saknar eller har så pass få avgångar att kollektivtrafiken inte går att 
använda vid arbetspendling.  

 Ge personer med bristfällig kollektivtrafik högre skattereduktion, 7 kronor/mil. Det 
motsvarar 21,50 kronor/mil med dagens reseavdrag. 

 Inför generösare avståndsgränser för personer med bristande kollektivtrafik. Avstånden är 
ofta längre i landsbygden, men arbetsresorna är i många fall kortare än i övriga landet.  

 Ta bort tidsvinstregeln och gör skattereduktionen helt avståndsberoende och 
färdmedelsneutral för att minska fusket och göra systemet enkelt att kontrollera för 
Skatteverket.58 

Ekonomiskt utrymme finns. Enligt Reseavdragskommittén kommer deras förslag att öka 
skatteintäkterna med 800 miljoner kr per år. Om Reseavdragskommitténs förslag genomförs kommer 
antalet arbetsresande med kollektivtrafik öka med cirka 3 procent, antalet personkilometer med 
kollektivtrafik öka med ca 12 procent och koldioxidutsläppen minska med över 200 000 ton per år.59   

Innan pandemin gjordes nästan 1,7 miljarder resor med de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 
trafik. Enligt WSP:s beräkningar skulle Reseavdragskommitténs förslag öka de regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäkter med knappt 700 miljoner kr per år om resandet låg på 
samma nivå som 2019. Om resandet är 25 procent lägre är 2019 blir intäktsökningen cirka 525 
miljoner. Med 8 procent lägre resande blir intäktsökningen 642 miljoner kronor.60 

3.2 Ta bort subventionen av förmånsbil som inte är miljöbilar 
Förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade. Många bilmodeller subventioneras med 10 – 
20 000 kr. De generösa skattereglerna gör det attraktivt för dem som kan att ta ut delar av lönen som 
förmånsbil istället för i reda pengar. Konsekvensen har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, 
större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort.61 En subvention som 
kostar statskassan över 2,3 miljarder varje år62 och ökar utsläppen med 18 000 ton per år.63 

Förmånsbil är framförallt en förmån för högavlönade män i storstäderna. Bara 3 procent av 
förmånsbilarna finns i landsbygden, medan drygt 50 procent finns i storstadsområdena, där 
kollektivtrafiken är som mest utbyggd. Åtta av tio förmånsbilister är män. Sättet som förmånsvärdet 
beräknas gör dessutom att höginkomsttagare subventioneras mer än personer med lägre inkomster. 
En förmånsbil med ett förmånsvärde på 12 000 kr är värd över 2000 kronor mer per år för en person 
som tjänar 53 400 kr per månad, jämfört med den som tjänar 34 600 kr. Till detta kommer att gratis 
parkering vid arbetsplatsen är inbakad, vilket gör förmånsbil extra förmånligt i storstadsområdena. 

 
58 SvD debattartikel ”Reseavdragen öppnar för fusk och ökade utsläpp”, 2020-07-29 och Svensk Kollektivtrafiks 
remissvar angående Skattelättnader för (SOU 2019:36) 
59 Skattelättnad för arbetsresor, SOU 2019:36  
60 WSP (2021) Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin 
61 WSP (2021) Förmånsbeskattning av förmånsbil, arbetsplatsparkering och kollektivtrafikkort 
62 Regeringens proposition 2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån 
63 WSP (2020) Förmånsbeskattning av förmånsbil och kollektivtrafikkort 

https://www.svd.se/reseavdragen-oppnar-for-fusk-och-okade-utslapp
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2019/svensk-kollektivtrafiks-remissvar-reseavdragsutredningen.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2019/svensk-kollektivtrafiks-remissvar-reseavdragsutredningen.pdf
https://www.regeringen.se/4adacc/contentassets/c5c41347278a4b839157c303514badaa/skattelattnad-for-arbetsresor-sou-201936.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikens-ekonomiska-aterhamtning-efter-coronapandemin-2021.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-formansbeskattning-av-formansbil-arbetsplatsparkering-och-kollektivtrafikkort---2021.pdf
https://www.regeringen.se/4956d9/contentassets/2a356165046f4ad99647e650b0740f62/justerad-berakning-av-bilforman-prop.-202021156.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/formansbeskattning-av-formansbil-och-kollektivtrafikkort-wsp.pdf
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Det betyder att inte bara dagens reseavdrag, utan även förmånsbilssystemet, förstärker de regionala 
skillnaderna och försämrar jämställdheten mellan könen. 

Regeringens förslag om att minska bilförmånen64 är ett steg i rätt riktning, men det kommer ta flera 
år innan justeringen får någon klimateffekt att tala om. Med tanke på att de nya reglerna bara 
kommer att gälla förmånsbilar som nyregistreras från 1 juli 2021 och att ca 65 000 förmånsbilar 
bedöms bytas varje år kommer reformen inte vara helt genomförd förrän tidigast 2025. Med stor 
sannolikhet senare. Många förmånsbilister kommer sannolikt behålla sin förmånsbil under längre tid 
än de annars skulle gjort för att ha kvar de generösa skattereglerna så länge som möjligt. För att 
minska utsläppen mer och snabbare bör justeringen även gälla befintliga förmånsbilar. Dessutom bör 
fri parkering tas bort från bilförmånen, liksom arbetsgivares möjligheter att subventionera 
drivmedel.65  

3.3 Öka efterlevnaden av förmånsbeskattningen av gratis parkeringsplats vid arbetet 
Tillgång till gratis eller subventionerad arbetsplatsparkering har stor betydelse för om människor 
väljer bilen eller kollektivtrafiken vid arbetsresor.66  

Anställda som har fri parkering vid arbetet ska enligt skattelagstiftningen förmånsbeskattas, men 
uppskattningar visar att färre än en av fem av dem som är skyldiga att betala skatten verkligen 
beskattas.67 De som har förmånsbil är dessutom undantagna från regeln och förmånsbeskattas inte 
för gratis eller subventionerad parkerings- eller garageplats vid arbetet. Parkeringsförmånen är 
inbakad i bilförmånen. Det gäller oavsett om den anställde använder förmånsbilen i tjänsten eller 
bara privat. 

Att många inte följer lagen i kombination med att Skatteverket inte kontrollerar att reglerna följs och 
att de som har förmånsbil inte behöver betala förmånsskatt för gratis arbetsplatsparkering leder till 
att de kostnadsfria parkeringarna skattesubventioneras med 1,5 miljard varje år, vilket ökar 
bilresandet med 3,1 procent, minskar kollektivtrafikresandet med 3,7 procent och ökar 
klimatutsläppen med 154 000 ton per år.68 

I praktiken är det i första hand parkering i storstadsregionerna och på större orter, där 
kollektivtrafiken är väl utbyggd, som skattesubventioneras. Fri parkering vid jobbet ska 
förmånsbeskattas för marknadsvärdet, dvs. för priset att parkera i närheten. I de mer glesbefolkade 
delarna av landet är marknadsvärdet lägre, eller saknas helt, eftersom det oftare går att parkera 
gratis i närheten, medan parkeringsavgifterna är högre ju mer centralt parkeringarna ligger i de 
större städerna. 

Regeringen måste höja ambitionsnivån när det gäller subventionerad parkering. Det räcker inte att, 
som regeringen skrev i den klimatpolitiska handlingsplanen, ge Skatteverket i uppdrag att bedöma 
hur många som inte betalar skatt för sin gratis eller subventionerade bilparkering.69 Regeringen 
måste ge Skatteverket i uppdrag att skärpa kontrollerna och öka efterlevnaden av reglerna. 

 
64 Regeringens proposition 2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån 
65 Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Justerad beräkning av bilförmån 
66 K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt. 
67 IVL (2017) Småreformer för miljöanpassat resande och CTS (2013) Parkering som styrmedel för en fossilfri 
fordonstrafik, underlagsrapport till Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 
68 WSP (2021) Förmånsbeskattning av förmånsbil, arbetsplatsparkering och kollektivtrafikkort 
69 Regeringens proposition 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan 

https://data.riksdagen.se/fil/A2FFC007-EC54-4E9D-8524-6D86E2FBC215
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/remissvar/2021/svensk-kollektivtrafiks-remissvar-ang-justerad-berakning-av-bilforman.pdf
https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/att_styra_mot_okad_kollektivtrafikandel_k2_research_2015_2.pdf
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3fa35/1591705756262/C249.pdf
https://www.regeringen.se/4a4b1d/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/underlagsrapport-13---parkering.pdf
https://www.regeringen.se/4a4b1d/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/underlagsrapport-13---parkering.pdf
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-formansbeskattning-av-formansbil-arbetsplatsparkering-och-kollektivtrafikkort---2021.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/4BACED10-D33B-4C83-98E6-530BFCE03492
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Dessutom anser Svensk Kollektivtrafik att fri parkering för privat bruk ska tas bort från bilförmånen 
och förmånsbeskattas fullt ut. 

3.4 Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken 
I dag kan arbetsgivare bara uppmuntra miljövänliga resor med bil genom att erbjuda de anställda 
miljöbil som löneförmån. Under hösten 2021 har regeringen dessutom lagt ett förslag om 
skattelättnader för förmånscykel. Men om arbetsgivaren istället vill uppmuntra resor med miljövänlig 
och energieffektiv kollektivtrafik genom att ge den anställde månadskort till kollektivtrafiken så 
förmånsbeskattas den anställde fullt ut.  

Svensk Kollektivtrafik anser att förmånsbeskattningen av kollektivtrafikkort som löneförmån ska tas 
bort. Det skulle innebära att den anställde bara skulle betala 517 kr för ett kort som kostar 1000 kr.70 
Reformen kommer att öka antalet kollektivtrafikresor med 2,8 procent och antalet personkilometer 
med kollektivtrafik med 5,5 procent samtidigt som klimatutsläppen minskar med 28 000 ton/år.  

Reformen beräknas kosta ca 900 miljoner kr/år.71 En kostnad som Svensk Kollektivtrafik anser ska 
finansieras genom den minskade subventionen av förmånsbil, som enligt Finansdepartementets 
beräkningar kommer att öka skatteintäkterna med 2,3 miljarder kr per år. 72 

Om man utgår från det sammanlagda antalet resor 2019 så skulle reformen öka de regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäkter med cirka 725 miljoner kronor, men om resandet skulle 
vara 25 procent lägre än 2019 när pandemin är över blir intäktsökning drygt 540 miljoner kronor.73 

3.5 Sänk momsen på kollektivtrafik från sex till noll procent 
Finanspolitiska rådet74, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)75 och Stockholms 
Handelskammares Omstartskommission76 har föreslagit att dagens tre momssatser ska ersättas med 
en enhetlig momsnivå. För kollektivtrafikresenärerna skulle detta innebära att skatten på resor med 
buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och skärgårdsbåt höjs från 6 till cirka 25 procent. 

Konsekvensanalyserna som gjordes förra gången frågan var aktuell visar att förlorarna skulle bli 
många. Mervärdesskatteutredningen bedömde att priserna på buss-, tåg- och taxiresor kan stiga 
med 15 procent. Men när priserna höjs sjunker efterfrågan, vilket gör att priserna kan behöva höjas 
ännu mer. Utredningen pekade på att låginkomsttagare blir förlorare och höginkomsttagare vinnare. 
Oavsett om biljettpriserna höjs eller kollektivtrafik läggs ned är det låginkomsttagare, kvinnor, 
ungdomar, studenter och pensionärer som drabbas.77 

Statskontoret konstaterade att det i första hand är kollektivtrafik i glesbygd som kommer försvinna 
och att ”vissa regioner kan bli helt utan fungerande kollektivtrafik”. Statskontoret framhöll att ”en 
uppenbar konsekvens av höjda taxor och minskat utbud är att kollektivtrafiken kommer att bli 

 
70 Baserat på medellönen för arbetstagare i Sverige, 34 600 kr 2018, som antas ha en marginalskatt på 32 %.  
71 WSP (2020) Förmånsbeskattning av förmånsbil och kollektivtrafikkort 
72 Regeringens proposition 2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån 
73 WSP (2021) Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin 
74 Finanspolitiska rådet (2020) Ett enklare och effektivare skattesystem. Särskilda studier från Finanspolitiska 
rådet 
75 Eklund (2020) Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform. 
Rapport 2020:7 
76 Omstartskommissionen (2020) Idéer för ett starkare Sverige 
77 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? SOU 2005:57 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/formansbeskattning-av-formansbil-och-kollektivtrafikkort-wsp.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/A2FFC007-EC54-4E9D-8524-6D86E2FBC215
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikens-ekonomiska-aterhamtning-efter-coronapandemin-2021.pdf
http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.6f1da68b172331c3f173398d/1606374809306/Ett%20enklare%20och%20effektivare%20skattesystem.pdf
http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.6f1da68b172331c3f173398d/1606374809306/Ett%20enklare%20och%20effektivare%20skattesystem.pdf
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/11/2020_7-v%C3%A5rt-framtida-skattesystem-webb.pdf
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/11/2020_7-v%C3%A5rt-framtida-skattesystem-webb.pdf
https://chamber.se/sites/default/files/2021-04/Omstart_Ideer%20f%C3%B6r%20ett%20starkare%20Sverige_FINAL.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2005/06/sou-200557/
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mindre konkurrenskraftig vis-a-vis bilen, vilket kan innebära att bilåkandet ökar”. Enligt utredningen 
kommer kollektivtrafikresandet sjunka med 20 procent, medan biltrafiken kommer öka med drygt 5 
procent. Med ökade klimatutsläpp som följd.78 

I stället för att minska resandet med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och skärgårdstrafik vill vi att 
regering och riksdag ska öka kollektivtrafikresandet och biljettintäkterna. Svensk Kollektivtrafik anser 
därför att momsen på kollektivtrafik ska sänkas till 0 procent, men med bibehållen avdragsrätt för 
ingående moms. Det kommer öka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas intäkter med upp till ca 
1,3 miljarder kr per år.79 Se även kapitel 2.7 Sänk momsen på kollektivtrafik från sex till noll procent. 

3.6 Staten måste ta alla kostnader för ERTMS ombordutrustning 
Införandet av signalsystemet ERTMS beräknas kosta de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och 
tågföretagen totalt 16 miljarder kr. En kostnadsökning som till stor del kommer att betalas av 
tågresenärerna och godstransportköparna genom högre gods- och biljettpriser. Prishöjningarna 
beräknas av Ramboll minska tågresandet med 1,3 procent och godstransporterna på tåg med 1,4 
procent. Detta kommer i sin tur att öka bilresandet, flytta mer gods från järnvägen till lastbil och öka 
klimatutsläpp med drygt 300 000 ton koldioxidekvivalenter till 2035. 80 Se vidare kapitel 2.5 Staten 
måste ta alla kostnader för ERTMS ombordutrustning. 

3.7 Förenkla och utveckla reglerna för stadsmiljöavtalen  
För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i 
städer som leder till ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna 
ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka 
och resurseffektiva lösningar för bl.a. kollektivtrafik. Ansökningsförfarandet upplevs i dag som 
komplicerat och resurskrävande.81 Svensk Kollektivtrafik anser därför att reglerna för 
stadsmiljöavtalen behöver förenklas och utvecklas så att det blir enklare att söka medel till angelägna 
kollektivtrafikprojekt. 

3.8 Garantera regional- och pendeltågstrafiken fler tåglägen i rusningstrafik 
Utbyggnaden av regionaltågstrafiken har varit avgörande för utvecklingen mot större 
arbetsmarknadsregioner. Mellan 1990 och 2019 ökade den regionala tågtrafiken med 286 procent, 
medan den långväga tågtrafiken bara ökade med 51 procent och godstrafiken på järnväg med 19 
procent. Ökningen är en följd av trafikhuvudmännens och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 
konsekventa politik för att utvidga regioninvånarnas arbetsmarknadsregioner. Svensk Kollektivtrafik 
vill fortsätta att på ett hållbart sätt vidga arbetsmarknadsregionerna för att skapa tillväxt och 
sysselsättning. Det förutsätter bland annat att kapacitetstilldelningen processen för 
kapacitetstilldelning på järnvägen förbättras, effektiviseras och utvecklas.  

Den nuvarande processen behöver effektiviseras på flera sätt: Möjligheterna att erbjuda attraktiva 
tåglägen i högtrafik till regional- och pendeltågstrafiken måste öka och en ny modell för 
kapacitetstilldelning behöver tas fram som både tillfredsställer godstrafikens ofta tillfälliga behov av 

 
78 Statskontoret (2004) Reducerad mervärdesskatt i subventionerade verksamheter, Bilaga 8 i SOU 2005:57 
79 WSP (2021) Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin 
80 Ramboll (2020) Kommersiell riskanalys av ERTMS påverkan på branschaktörer och deras kunder av ERTMS-
införandet i Sverige  – Rapport efter fas 2 
81 Evidens (2019) Analys och utvärdering av statligt stöd till kommunerna för bostadsbyggande och planering 

https://www.regeringen.se/49bb3b/contentassets/866dc5bd604a47a9b3d04e8536d32dc5/enhetlig-eller-differentierad-mervardesskatt-bilaga-8
https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikens-ekonomiska-aterhamtning-efter-coronapandemin-2021.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/96fdf487d12d4a1fb19db543bac62ea7/kommersiell-riskanalys-for-ertms-inforande-delrapport-fas-2.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/96fdf487d12d4a1fb19db543bac62ea7/kommersiell-riskanalys-for-ertms-inforande-delrapport-fas-2.pdf
https://www.evidensgruppen.se/sites/default/files/Analys%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20statligt%20st%C3%B6d%20till%20kommunerna%20f%C3%B6r%20bostadsbyggande%20och%20planering%202019.pdf
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kapacitet på spåren och regional- och pendeltågstrafikens långsiktiga och fleråriga kapacitetsbehov. 
Ett system som även premierar regelbunden persontrafik och effektiva byten för resenärerna. Det 
innebär att modellen måste anpassas till de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafikupplägg 
som bygger på att resenärerna med en biljett kan resa inom ett helt nätverk av kollektivtrafik.  

I dag tas ingen hänsyn till kollektivtrafikens behov och strävan efter enkel och trygg tidtabell (där 
avgångarna går regelbundet) eller att resorna ska gå snabbast möjligt (t.ex. tillämpas ”skogstid” på 
spåret) eller möjligheterna att med byten nå många målpunkter med snabba effektiva byten. Genom 
att utnyttja kollektivtrafikens nätverkseffekter och minska resenärernas restid ökas 
kollektivtrafikandelen. Vi anser därför att Trafikverket ska utreda nya tilldelningskriterier tillsammans 
med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och den övriga branschen som säkerställer flerårig 
långsiktighet när det gäller kapacitetstilldelningen för den samhällsorganiserade kollektivtrafiken. 

3.9 Öka punktligheten i kollektivtrafiken 
Förseningarna i kollektivtrafiken kostade samhället över 8,5 miljarder kronor varje år före 
pandemin.82 Den största kostnaden, 5,5 miljarder kronor per år, beror på att förseningarna minskar 
resenärernas tillgänglighet till samhället. Kostnaden beror delvis på minskade arbetsintäkter 
eftersom förseningarna i kollektivtrafiken minskar människors arbetsmarknadsregioner och gör det 
svårare för företagen att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket i sin tur minskar 
produktiviteten och lönerna. Analyserna visar att inkomsterna i Sverige skulle vara cirka 2,4 miljarder 
högre om förseningarna inte fanns. Detta motsvarar en ökning av den totala lönesumman med 
nästan 0,1 procent. 

Förseningarna minskar även förtroendet för kollektivtrafiken. Det får stora konsekvenser. I 
Mälardalen minskas kollektivtrafikresandet med 4,5 procent, medan bilresandet ökar med 1 procent, 
eller med 6,7 miljoner fler bilresor per år. I Norrland är effekterna ännu större. Där minskar 
förseningarna resandet med kollektivtrafik med 11 procent och ökar bilresandet med en halv 
procent. När människor väljer bilen istället för kollektivtrafiken ökar utsläppen, liksom antalet 
dödade och skadade i trafiken, vilket kostar samhället 800 miljoner kr/år. Förtroendetappet minskar 
även människors vilja att arbetspendla och att det blir svårare att använda kollektivtrafiken för 
regional utveckling. Istället för att resa väljer människor att bosätta sig närmare arbetet. 

8,5 miljarder kronor är lågt räknat. Till detta kommer samhällskostnaderna för inställda turer, 
ersättningstrafik, resegarantin, övertidsersättning till personalen och trängsel i bussar, tåg, 
spårvagnar och tunnelbanor. Följdförseningar som uppstår när resenären missar en anslutning ingår 
bara delvis. Detsamma gäller förseningarna ute på linjen eftersom statistik i allmänhet bara finns för 
förseningar vid ändhållplatser och slutstationer. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten känner 
till att framkomligheten är dålig på en väg, så förlängs ofta restiden i tidtabellen för att resenärerna 
ska veta när dom kommer fram. Kostnaderna för det saknas också. 

Förseningarna finns i hela Sverige, men är framförallt ett storstadsproblem. Tre fjärdedelar av 
kostnaderna beror på förseningar i det tre storstadsregionerna. Eftersom 55 procent av 

 
82 Samhällets kostnader för förseningar har i WSP (2019) Tid är pengar! En samhällsekonomisk analys av 
kostnaderna för förseningar inom kollektivtrafiken beräknats för tåg, buss, spårväg, tunnelbana och 
skärgårdstrafik i hela Sverige med samma metoder, trafikprognosmodeller och kalkylvärden som Trafikverket 
använder vid infrastrukturplaneringen  

http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-tid-ar-pengar-2019.pdf
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/rapport-tid-ar-pengar-2019.pdf
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kollektivtrafikresorna görs av kvinnor, slår förseningarna hårdare mot kvinnors möjlighet att vidga 
sina arbetsmarknader. 

Åtgärder behövs för att situationen inte ska förvärras, bland annat: 

 Analysen visar att över 80 procent av kostnaderna beror på förseningar i den regionala 
trafiken och mindre än 20 procent på förseningar i den interregionala trafiken, framförallt i 
tågtrafiken. Regeringen och Trafikverket måste därför fokusera på att minska förseningarna i 
den regionala kollektivtrafiken. 

 Kapacitetsproblem och brister i infrastrukturen är den vanligaste orsaken till förseningar i 
både tågtrafiken och busstrafiken. Trafikverket behöver skaffa sig bättre kunskap om  
järnvägsanläggningen och var flaskhalsarna i vägnätet finns och hur de påverkar. De mest 
störningskänsliga stråken behöver prioriteras, men behåll helhetssynen - annars flyttas 
flaskhalsarna runt i systemet. 

 Ansvaret för förseningarna är splittrat och komplext - Samarbetet måste förbättras mellan å 
ena sidan staten och kommunerna som äger banorna och vägarna, och å andra sidan de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen som planerar och kör 
kollektivtrafiken. 

 I längden kan inte trängsel och dålig framkomlighet byggas bort med ytterligare 
väginvesteringar. Kollektivtrafiken behöver i högre utsträckning prioriteras framför 
biltrafiken. 

3.10 Genomför framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken 
Framkomlighetsåtgärder genom signalprioritering och kollektivtrafikkörfält är effektiva sätt att öka 
bussarnas hastighet och minska restiden för resenärerna. Genom signalprioritering kan bussar ges 
företräde vid vägkorsningar och därigenom få förbättrad effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet 
på samma gång. Restidsmätningar i svenska städer visar att upp till 70-80 procent av alla förseningar 
vid bussresor i städer beror på väntetiden vid trafiksignaler som saknar prioritering. Med hjälp av 
prioritering i trafiksignalerna kan körtiden minskas med 10-20 procent.83 

Restiden är en av de tyngst vägande faktorerna när resenärer väljer vilket färdmedel som de ska resa 
med. Restiden påverkar både resandet och färdmedelsfördelningen. Genom att minska restiden går 
det att öka kollektivtrafikresandet. Restidens påverkan på kollektivtrafikresandet varierar för olika 
ärenden och för olika färdsätt osv, men som generellt mått anges i litteraturen att 10 procents 
minskning av åktiden (den tid man sitter i fordonet) ger 4 till 6 procent fler resenärer.84 Detta är de 
kortsiktiga effekterna. Efter 5-10 år kan effekterna bli 50 procent högre.85  

Kortare körtid sänker dessutom driftskostnaden, vilket gör det möjligt att öka turtätheten och minska 
väntetiden för resenärerna. Detta kan även förbättra kollektivtrafikens restidskvot gentemot bil. 
Potential för överflyttning av färdmedelsandelar från bil till kollektivtrafik genom åtgärder som 

 
83 Trafikverket och SKL (2012) Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik 
84 Urbanet Analyse (2012) Effekter av kollektivtransporttilltak, endret transportomfang og 
resemiddelfordelning. Notat 45/2012. Oslo 
85 Holmberg (2013) Ökad andel kollektivtrafik – hur? En kunskapssammanställning 

https://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/kol_trast.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/rr-urbanet/Filer-Dokumenter/UAnotat_45_2012_Effekter-av-kollektivtransporttiltak-endret-transportomfang-og-reisemiddelfordeling.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/rr-urbanet/Filer-Dokumenter/UAnotat_45_2012_Effekter-av-kollektivtransporttiltak-endret-transportomfang-og-reisemiddelfordeling.pdf
https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/okad_andel_kollektivtrafik.pdf
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prioriterar kollektivtrafiken beräknas till 8 procent och av större linjeomläggningar i befintligt gatu- 
och vägnät till 5 procent.86  

Framkomlighetsåtgärder leder dessutom till ökad tillförlitlighet och minskad risk för förseningar i 
kollektivtrafiken samt till bättre arbetsmiljö för bussförarna87 och bättre komfort för resenärerna. 
Körfält som är reserverade för busstrafik ökar förutsättningarna för att hålla en jämn hastighet utan 
onödiga inbromsningar och sidoförflyttningar88. Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken ökar 
även transporteffektiviteten genom att öka kapaciteten på gator och vägar. 

För att öka kollektivtrafikresandet, och samtidigt minska kollektivtrafikens kostnader, är det därför 
mycket viktigt att kommunerna och staten genomför framkomlighetsåtgärder genom att anlägga 
busskörfält och signalprioritering samt ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna och samordna 
planering av vägarbeten mellan väghållare och RKM bättre.89 Se vidare kapitel 2.14 Genomför 
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken. 

3.11 Anslå öronmärkta medel för framkomlighetsåtgärder för busstrafiken  
För att öka kollektivtrafikresandet bör regeringen och riksdagen anslå öronmärkta medel till 
anläggande av kollektivtrafikkörfält och signalprioritering för busstrafiken på kommunala och statliga 
vägar. Se vidare kapitel 2.14.6 Anslå öronmärkta medel för framkomlighetsåtgärder för busstrafiken. 

3.12 Öka anslagen till länsplanerna 
För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft, öka kollektivtrafikresandet och minska 
klimatutsläppen bör anslagen till länsplanerna öka. Det finns stora behov inom de delar av 
transportsystemet som länsplaneupprättarna ansvarar för90, särskilt på kollektivtrafikområdet. 
Medel från länsplanerna används bl.a. till medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar, 
åtgärder för ökad kollektivtrafik, gång, cykel och trafiksäkerhet m.m. 

Under de senaste planomgångarna har anslagen till länsplanerna ökat mindre än ramarna i den 
nationella planen, samtidigt som det finns stora behov i de delar av transportsystemet som 
länsplaneupprättarna ansvarar för. Svensk Kollektivtrafik anser därför att länsplanerna ska ha mycket 
hög prioritering och att anslagen till dem ska ökas mer än proportionellt mot den ekonomiska ramen. 

3.13 Återinför statliga medfinansieringen till rullande materiel för regional 
kollektivtrafik  

Till och med 2011 kunde trafikhuvudmännen få statsbidrag till 50 procent för investeringar i rullande 
materiel för regional kollektiv persontrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg samt i fartyg för 
regional kollektiv person- och godstrafik. När möjlighet att få statsbidrag togs bort flyttades ansvaret 
för att finansiera kollektivtrafikfordonen över till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, med 
kraftigt ökade kostnader för kollektivtrafiken som följd. Kostnadsökningen har försvårat och försenat 
övergången till ett fossilfritt och hållbart transportsystem. Svensk Kollektivtrafik anser därför att 

 
86 K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt 
87 Keolis (2017) När Stockholm växer måste bussen fram. En rapport om framkomlighet i trafiken  
88 Trafikkontoret Stockholms stad (2015) Pilotprojekt på stombusslinje 4, slutredovisning 
89 Se vidare Sandberg (2017) Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna, Svensk Kollektivtrafik 
90 Trafikverket (2020) Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 
2022−2037 

https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/att_styra_mot_okad_kollektivtrafikandel_k2_research_2015_2.pdf
https://www.keolis.se/download/18.6719fb1615fce8681f72c64/1511335829288/N%C3%A4r%20Stockolm%20v%C3%A4xer%20m%C3%A5ste%20bussen%20fram,%20en%20rapport%20om%20framkomlighet%20av%20Keolis.pdf
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1786346
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/mer-kollektivtrafik-och-samhallsnytta-for-pengarna.pdf
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statsbidraget till investeringar i rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana 
och spårväg ska återinföras i den nationella transportinfrastrukturplanen. 

3.14 Inför statlig medfinansiering till depåer 
I dag är det möjligt att få 50 procents medfinansiering från staten för resecentrum, men inte för 
depåer, trots att även depåer är en grundförutsättning för ett fungerande kollektivtrafiksystem och 
en del av kollektivtrafikens ryggrad. I takt med den ökade förtätningen i våra städer och med 
pågående omställning till elektrifiering av busstrafiken ökar behovet för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna att säkra tillgång till och rådighet över depåer i strategiska lägen.  

Depåer är en mycket viktig pusselbit för att få ett sammanhängande system som bidrar till målen 
ökad kollektivtrafikandel och minskade klimatutsläpp. Investeringar i depåer är kostsamma och det 
är tungt för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att bära hela kostnaden. Svensk Kollektivtrafik 
anser därför att det är nödvändigt att införa statsbidrag för kollektivtrafikdepåer. 

3.15 Reformera de samhällsekonomiska kalkylerna 
Svensk Kollektivtrafik anser att de samhällsekonomiska kalkylerna behöver utvecklas, bland annat 
bör kalkylerna utvecklas så att arbetspendlingens effekter på produktiviteten räknas in fullt ut. 
Ökningen av produktivitet är nämligen enbart kopplad till tillgängligheten för arbetspendling. Att 
räkna in effekterna av arbetspendling i de samhällsekonomiska kalkylerna är viktigt eftersom det kan 
påverka rangordningen mellan olika infrastrukturåtgärder på nationell nivå, vilket snedvrider 
infrastrukturinvesteringarna till den långväga tågtrafikens fördel. Forskning visar att de tillägg som 
måste göras i kalkylerna är betydande. Konsumentöverskottet för arbetsresor bör som tumregel 
räknas upp med 40 procent91.  

Trafikanalys har pekat på att det saknas välutvecklade metoder för att beräkna effekter av mindre 
investerings- och underhållsåtgärder (trimningsåtgärder), vilket gör det svårt att prioritera mellan 
dem. En mer utvecklad metodik för att beräkna effekter av mindre åtgärder som underhåll och 
reinvestering skulle underlätta för jämförelser mellan olika typer av åtgärder och därmed möjliggöra 
bättre prioriteringar.92 

3.16 Trafikverket ska konsekvent planera och utföra samtliga steg i 
fyrstegsprincipen 

För att nå de transportpolitiska målen, öka kollektivtrafikandelen och minska behovet av kostsamma 
infrastrukturinvesteringar anser Svensk Kollektivtrafik att regeringen ska ge Trafikverket och 
länsplaneupprättarna i uppdrag att konsekvent planera, finansiera och utföra samtliga steg i 
fyrstegsprincipen, dvs. inklusive steg 1-åtgärder, som påverkar transportbehovet och val av 
transportsätt, och steg 2-åtgärder, som syftar till att använda infrastrukturen effektivare. 

Naturvårdsverket framhåller att sedan Trafikverkets sektorsansvar avskaffades tolkar Trafikverket  
förordningarna på området som att verket själva bara kan genomföra vissa steg 1- och steg 2-
åtgärder som t.ex. trafikledning och underhållsåtgärder, men inte andra, exempelvis 

 
91 Eliasson, Jonas (2016) Förbättrade metoder för samhällsekonomisk analys av kollektivtrafikinvesteringar, CTS 
Working Paper 2016:6, Trafikanalys (2017) Sambandet mellan åtgärder inom transportområdet produktivitet 
och sysselsättning, PM 2017:10 och WSP (2017) Kollektivtrafikens samhällsnytta 
92 Trafikanalys (2017) Sambandet mellan åtgärder inom transportområdet produktivitet och sysselsättning, PM 
2017:10 
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beteendepåverkande insatser som informationskampanjer som syftar till att påverka efterfrågan på 
olika trafikslag eller att minska trafikarbetet och klimatpåverkan. En annan konsekvens är att 
Trafikverket inte längre anser sig kunna medfinansiera åtgärder i fyrstegsprincipens steg 1 och steg 2 
där annan aktör är ansvarig. 

Flera länsplaneupprättare har vid upprepade tillfällen lyft problemet att länsplanerna bara kan bidra 
till statlig medfinansiering till fysiska åtgärder och att medfinansiering via länsplanerna i dag 
missgynnar steg 1- och 2-åtgärder. De har därför hos regeringen begärt förordningsförändringar. 

Genom förordningarna och Trafikverkets tolkning av förordningarna skjuts ansvaret för steg 1- och 
steg 2-investeringarna över till kommunerna och regionerna samtidigt som den statlig 
medfinansiering av steg 3- och steg 4-åtgärder skapar incitament hos regionerna och kommunerna 
att i första hand satsa på ny eller utbyggd infrastruktur eftersom det är möjligt att få statlig 
medfinansiering för dessa åtgärder.93 

Svensk Kollektivtrafik anser därför att följande förordningar ska ändras: Förordning (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., Förordning (1997:263) om 
länsplaner för regional infrastruktur, samt Förordning (2009:236) om en nationell plan för 
transportinfrastruktur. 

3.17 Sänk hastigheten för bilar på kommunala vägar och gator 
Minskad restidskvot mellan kollektivtrafik och bil är en viktig faktor för att överflyttning av resande 
till kollektivtrafiken. En ökning av restiden med bil med 10 procent ger 2,5 procent fler 
kollektivtrafikresenärer enligt K2. Om restiden för en kollektivtrafikresa är mer än 2,5 ggr så stor som 
för motsvarande bilresa, är inte kollektivtrafiken ett konkurrenskraftigt alternativ för dem som har 
möjlighet att välja. 94 

Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil kan minskas, antingen genom olika former av 
framkomlighets- och trafikplaneringsåtgärder som minskar restiden med kollektivtrafiken eller 
genom att sänka hastigheten för biltrafiken. Utöver att öka kollektivtrafikandelen kommer lägre 
hastigheter för biltrafiken att minska bränsleförbrukningen och klimatutsläppen och minska antalet 
dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken. 

3.18 Höj parkeringsavgifterna och minska utbudet av parkeringar  
Utbud och pris på bilparkering är ett mycket starkt styrmedel för människors färdmedelsval, 
framförallt arbetsplatsparkering. Tillgång till gratis eller subventionerad arbetsplatsparkering har stor 
betydelse för om människor väljer att resa med bil till arbetsplatsen. Det finns studier som visar att 
om möjlighet till gratis och reserverad parkering vid arbetsplatsen tas bort så påverkar det 
färdmedelsvalet i storleksordningen 40-60 procent.95 Parkeringsutbud och parkeringsprissättning är 
enligt internationella översikter av forskning och utvärderingar ett av de viktigaste styrmedlen för att 
påverka färdmedelsval i och mellan städer och tätorter.96 

 
93 Naturvårdsverket (2018) Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle 
94 K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt. 
95 K2 (2015) Att styra mot ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt, K2 RESEARCH 2015:2 
96 Naturvårdsverket (2018) Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle 
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En ökning av parkeringsavgiften med 10 procent minskar enligt flera studier antalet bilresor med i 
genomsnitt 3 procent (priselasticitet -0,3), men vilken effekt som höjda parkeringsavgifter får på 
bilresandet beror på typ av parkering, nivå på avgiften och i hur stort område som avgifterna införs. 
Priskänsligheten är låg för besöksparkeringar (priselasticitet -0,2), medan priskänsligheten är högre 
för arbetsplatsparkeringar (priselasticitet -0,4 anges som riktmärke i flera studier). 

Kommunerna har med andra ord ett kraftfullt redskap i sina händer om de vill påverka 
färdmedelsfördelningen. De beslutar dels om pris och utbud av parkering på kommunal mark, dels 
om parkeringsnormer som anger hur mycket parkering som ska anläggas i samband med 
nybyggande. 97 

3.19 Förbättra bytespunkterna   
Utformningen av bytespunkterna har stor betydelse för kollektivtrafikresandet. I relationer där 
resenären tvingas byta kan upp mot 20 procent av de potentiella trafikanterna avstå från att välja 
förbindelsen.98 Det finns modellberäkningar som visar att resandet minskar med 20-25 procent för 
varje byte.99 De negativa inslagen med att byta minskas om bytet går fort och tryggt. Det är därför 
viktigt att minimera besväret och osäkerheten för resenärerna. Väl utformade bytespunkter med 
tidtabellspassning kan väsentligt minska motståndet mot att byta. Studier på området har visat att 
bra regnskydd, realtidsinformation, tryckta tidtabeller och tydliga hänvisningar är viktiga. Ett bra byte 
ska vara anpassat i både tid och rum, vilket betyder dels kort bytestid, dels kort gångväg och 
lättförståelig bytesprocedur.  

3.20 Stärk kollektivtrafikens roll i den fysiska planeringen 
Den fysiska miljön har en stark inverkan på hur och i vilken omfattning som människor reser. Den 
fysiska planeringen av bebyggelsestrukturen och lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser, 
utbildning, service och andra verksamheter har därför stor betydelse för kollektivtrafikens 
konkurrenskraft och därmed för kollektivtrafikandelen. Om vi vill att fler ska resa kollektivt istället för 
med bil så måste vi göra det lätt att välja rätt genom att planera så att kollektivtrafiken framstår som 
det bästa alternativet för resenärerna.100 

Kommunerna är nyckelaktörer när det gäller att öka kollektivtrafikandelen genom en utvecklad 
samhällsbyggnadsprocess. Kommunerna har enligt plan- och bygglagen ansvar för 
bebyggelseplanering och lokalisering genom översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Det som 
behövs är att kommunerna i planeringsprocessen säkerställer att bebyggelsen och lokaliseringen 
utformas så att det är lättare och attraktivare att resa kollektivt och gå och cykla inom och mellan 
områden än att ta bilen. Det är därför viktigt att integrera kollektivtrafiken tidigt i 
planeringsprocessen. 

Kommunerna och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna behöver samverka. Här kan de tidigaste 
skedena i en kommunal planeringsprocess vara särskilt viktiga, dvs. de skeden då planeringen 
initieras innan den formella processen inleds och översikts- eller detaljplanearbetet påbörjas. I dessa 
tidiga skeden tas viktiga strategiska beslut om den fysiska planeringen, exempelvis när det gäller 

 
97 K2 (2015) Att styra mot ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt, K2 RESEARCH 2015:2 
98 K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt 
99 Kottenhoff & Byström (2010) När resenärerna själva får välja 
100 K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt 
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lokalisering, genom formella eller informella överenskommelser mellan kommuner och exploatörer, 
om exempelvis lokalisering.101 

Även staten kan påverka bebyggelseutvecklingen genom att dels reformera plan- och bygglagen, dels 
i sin roll som medfinansiär av infrastrukturåtgärder och bostadsbyggande. SOFT-myndigheterna i 
anser att det behöver ställas tydligare krav från statens sida när det gäller medfinansiering av 
infrastruktur.102   

Det är viktigt att anpassa bebyggelsen och gatunätet till kollektivtrafikens behov och förutsättningar 
för att kollektivtrafiken, tillsammans med gång och cykel, ska bli de mest attraktiva transportsätten. 
Människors val att resa med kollektivtrafiken gynnas av en tät sammanhållen bebyggelsestruktur 
med hög befolkningstäthet, funktionsblandning och närhet till arbetsplatser, skolor, service, 
fritidsanläggningar och handel som möjliggörs gena linjesträckningar som kortar restiden för 
kollektivtrafikresenärerna samtidigt som människor får kort avstånd till kollektivtrafiken. Detta är 
åtgärder som påverkar och förstärker varandra.103 FFF-utredningen sammanfattar de olika 
åtgärdernas effekt och påverkan på kollektivtrafiken, gång, cykel och bil med medanstående figur. 

  

Figur 5 Olika åtgärders effekt och påverkan på kollektivtrafik, gång, cykel och bil104 

Det är mycket viktigt att planeringen även syftar till att minimera skillnaden i restid mellan 
kollektivtrafik och bil. En fysisk planering som syftar till att minska restidskvoten mellan kollektivtrafik 
och bil har enligt K2 stor potential för överflyttning av färdmedelsandelar från bil till kollektivtrafik. 
K2 refererar till en mängd studier, bl.a. visar en analys att om det inte tar mer än 20 procent längre 
tid med kollektivtrafiken jämfört med bil skulle upp emot 75 procent välja kollektivtrafiken istället.105 

 
101 K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt 
102 Energimyndigheten m.fl. myndigheter (2017) Strategisk plan för omställning av transportsektorn till 
fossilfrihet 
103 Naturvårdsverket (2018) Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle 
och K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt 
104 Fossilfrihet på väg. Del 1 (SOU2013:84) 
105 K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt 
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Genom att stärka kollektivtrafikens roll i den fysiska planeringen ökas kollektivtrafikandelen samtidigt 
som koldioxidutsläppen minskar. Eftersom kollektivtrafiken är betydligt mer yteffektiv än biltrafiken 
minskas dessutom trängseln på vägarna och kapaciteten i transportsystemet ökar. 

3.21 Genomför marknadsföringskampanjer för ökat kollektivtrafikresande 
Kommunerna bör genomföra marknadsföringskampanjer för att öka kollektivtrafikresandet efter 
pandemin. Ett flertal studier visar att marknadsföring kan ha stor effekt på kollektivtrafikresandet. En 
metastudie av marknadsföringens effekter på kollektivtrafikresandet visade att 
marknadsföringskampanjer genom generell marknadsföring ökar resandet med kollektivtrafik med ca 
3-5 procent och direktbearbetningskampanjer med 11-30 procent.106 Enligt en brittisk rapport som 
gått igenom en lång rad informations- och marknadsföringsåtgärder, bedöms information och 
marknadsföring av kollektivtrafik kunna medföra ökning av det lokala bussresandet med 5-20 
procent i städer och 2-9 procent utanför städerna.107 

Marknadsföringsåtgärder kan dessutom vara mycket kostnadseffektiva, eftersom de är betydligt 
billigare än exempelvis fysiska åtgärder i linjenäten. Det gäller särskilt direktmarknadsföring, som i 
Sverige har visat sig ha en överflyttningspotential på ca 10 procent.108 

 

 
106 Transek (2001) Informationsåtgärders effekter på kollektivtrafikresandet, Transek AB, TEM AB 
107 Sally et al (2004) Smarter Choices - Changing the Way We Travel. Observera att effekten gäller både 
informations- och marknadsföringsåtgärder 
108 K2 (2015) Att styra mot en ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt 
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