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Remissvar rörande Mindre aktörer i energilandskapet – 
förslag med effekt – SOU 2018:76 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 1,6 
miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik 
och 86 % av landets persontågstrafik. 

 
Sammanfattning 
Svensk Kollektivtrafik instämmer i utredningens bedömning att det hos mindre 
aktörer på energimarknaden finns potential för genomförande av 
kostnadseffektiva åtgärder som kan bidra till den omställning som krävs för att 
Sveriges energi- och klimatpolitiska mål ska kunna uppnås. 

Svensk Kollektivtrafik föreslår i tillägg till utredningens förslag att investeringar i 
solceller och utrustning för energilagring på eller i anslutning till 
kollektivtrafikfastigheter ska kunna erhålla statligt stöd. Sådana åtgärder skulle 
kunna möjliggöra införande av elbussar i de städer där elnätet inte kan leverera 
erforderlig effekt.  

Svensk Kollektivtrafik ställer sig frågande inför utredningens huvudförslag om ett 
system för kvotplikt (vita certifikat) för minskad effektbelastning genom 
investeringar i eleffektiviserande åtgärder. Vi anser att effekterna av förslaget är 
oklara, och det riskerar att leda till omfattande administration och ett tveksamt 
resultat.  

Svensk Kollektivtrafiks ställningstagande 
Elektrifieringen av den svenska fordonsparken kommer att bli en avgörande 
faktor för att transportsektorns klimatmål ska uppnås. För kollektivtrafikens del 
har antalet elbussar tredubblades under årets åtta första månader, och landets 
regioner har i stort sett utan undantag ambitiösa planer för övergång till 
elektriska bussar i stadstrafik. 

I några större städer har minskad lokal elproduktion lett till effektbrist, vilket i 
sin tur riskerar att leda till att de berörda RKM (Regionala 
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Kollektivtrafikmyndigheter) tvingas avsevärt senarelägga övergången till eldrivna 
stadsbussar. Samtidigt kommer signaler från elbranschen att 
överföringskapaciteten i elnäten knappast kommer att öka så snabbt att de 
aktuella städernas satsningar på elbussar kan genomföras i enlighet med de 
ursprungliga planerna. Mot bakgrund av detta välkomnar Svensk Kollektivtrafik 
satsningar som minskar det generella effektuttaget när belastningen på nätet är 
som störst. 

Svensk Kollektivtrafik ser positivt på utredningens förslag som riktar sig mot 
mindre aktörer som hushåll, bostadsrättsföreningar samt små och medelstora 
företag. Här kan nämnas energirotavdrag för åtgärder för energieffektivisering, 
investeringsstöd för solceller och bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. 
Vi saknar dock förslag som uppmuntrar investeringar för motsvarande tjänster 
hos kollektivtrafikens aktörer. Vi skulle verkligen välkomna förslag avseende stöd 
för installation av solceller, elenergilagring eller energieffektivisering i eller i 
anslutning till kollektivtrafikens fastigheter. Sådana åtgärder skulle kunna 
underlätta övergången till elbussar i städer där effektbelastningen på elnätet är 
så hög att elektrifieringen av kollektivtrafiken hindras. 

Svensk Kollektivtrafik bedömer att andra remissinstanser har bättre möjligheter 
att bedöma de specifika åtgärderna som föreslås i utredningen, men vi ställer oss 
ändå frågande inför förslaget om kvotplikt (vita certifikat) där elleverantörer ska 
bli skyldiga att uppfylla en kvot som på något sätt ska beräknas på basis av 
åtgärder som deras kunder/elanvändare ska vidta. Vi ställer oss tvekande till om 
ett sådant program skulle vara effektivt, och ser betydande risker med 
omfattande administration och oklara bedömningar.            

 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Helena Leufstadius 
VD 
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