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Förslag från Svensk Kollektivtrafik 
Samhällsnyttan och översynen av regelverken för kollektivtrafiken 

Kollektivtrafikens samhällsnytta 
Kollektivtrafik är inget självändamål. Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt 
genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter 
och service. Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället genom att vidga 
arbetsmarknadsregionerna, minska klimatutsläppen, öka trafiksäkerheten och minska trängseln på 
vägarna osv. Det är på grund av dessa nyttor för resenärerna och samhället, det som brukar kallas 
kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner, landsting och regioner organiserar, upphandlar och 
delfinansierar lokal och regional kollektivtrafik.  

Kollektivtrafiken är därför ett effektivt medel i arbetet för att uppfylla regeringens prioriterade mål 
om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att Sverige ska ha EU:s lägsta 
arbetslöshet år 2020.  

Kollektivtrafikens samhällsnytta kan ökas på två sätt, dels genom åtgärder som ökar kollektivtrafikens 
samhällsnytta i sig självt, t.ex. övergång till ickefossila drivmedel, ökad andel spårburen trafik och 
investeringar i snabb tågtrafik som vidgar arbetsmarknadsregionerna osv. och dels genom åtgärder 
och styrmedel som ökar kollektivtrafikandelen. 

Svensk Kollektivtrafik anser därför att de viktigaste frågorna vid den aviserade översynen av 
regelverken för kollektivtrafiken1 är att analysera och lägga fram förslag om hur 
kollektivtrafikandelen och samhällsnyttan ska ökas. 

Bristande analyser av kollektivtrafiklagen 
Kollektivtrafiklagen, som infördes 2012, innebar fyra stora förändringar jämfört den tidigare 
trafikhuvudmannalagen 

1. Att lagstiftningen moderniserades och anpassades till EU:s regelverk, bl.a. i syfte att göra det 
lättare för kollektivtrafiken att bidra till de transportpolitiska målen och andra samhällsmål 

2. Att administrativa hinder för länsöverskridande trafik togs bort för att inte hindra utvecklingen 
mot större arbetsmarknadsregioner  

3. Att öka den politiska styrningen, förbättra samordningen med annan samhällsplanering och öka 
insynen, genom bl.a. bildandet av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, framtagande av 
trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt och att strategiska beslut om 
kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform 

4. Att öppna marknaden för kommersiell busstrafik 

I en annan process öppnades dessutom marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg inom 
ramen för en annan lagstiftning. Sedan kollektivtrafiklagen infördes har det gjorts flera analyser av 

                                                           
1 Regeringens proposition 2015/16:100 2016 års ekononomiska vårproposition och Regeringens proposition 
2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 
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lagens effekter, bl.a. trafikutskottets uppföljning2. Tyvärr har dessa analyser uteslutande fokuserat på 
trafikföretagens möjligheter att bedriva helt kommersiell kollektivtrafik. Hur den nya lagen påverkat 
kollektivtrafikens möjligheter att bidra till de transportpolitiska målen och andra samhällsmål saknas 
näst intill helt. Lagens effekter på den politiska styrningen och samordningen behandlas bara 
översiktligt. Att de regionala kollektivtrafikmyndigheternas tågtrafik, genom att de administrativa 
hindren för länsöverskridande trafik har tagits bort, har vidgat arbetsmarknadsregionerna, minskat 
klimatutsläppen och skapat fler resemöjligheter för resenärerna förbigås i Trafikutskottets 
uppföljning av lagen. Den ökade regionaltågstrafik ses istället som ett problem för den helt 
kommersiella tågtrafiken.  

Redan i dag finns det en stor marknad för trafikföretag genom att nästan all lokal och regional 
kollektivtrafik upphandlas av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Att den helt kommersiella 
kollektivtrafiken inte har blivit större än den blivit har framförallt två orsaker. Den ena orsaken är att 
buss- och tågföretag som kör helt kommersiell kollektivtrafik kan upphöra med sin trafik efter 21 
dagar, enligt den s.k. 21-dagarsregeln, medan kollektivtrafiklagen och upphandlingslagstiftningen 
kräver en process på upp till flera år för att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska kunna 
ersätta den trafik som de kommersiella företagen har lämnat med några dagars varsel. För att inte 
riskera att lämna resenärerna utan kollektivtrafik vågar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
därför inte överlåta tåg- och busstrafik till kommersiella trafikföretag.  

Den andra orsaken är att kollektivtrafiken i dag delfinansieras till omkring 50 procent av de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna, medan den helt kommersiella kollektivtrafiken ska bära sina egna 
kostnader och gå med vinst. Genom delfinansieringen får resenärerna lägre biljettpriser, kortare 
restider, större utbud och fler resemöjligheter än de annars skulle ha. De regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas syfte med att planera, organisera och delfinansiera kollektivtrafiken är 
dels att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från 
arbete, skola, universitet, nöjen och service, och dels uppfylla olika samhällsmål, som att minska 
klimatutsläppen och vidga arbetsmarknadsregionerna. 

Om kollektivtrafik som i dag delfinansieras och upphandlas av de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna ersätts av helt kommersiell trafik kommer biljettpriser att höjas och 
utbudet minskas. Forskningen är tydlig om att höjda biljettpriser och minskat utbud leder till ett 
minskat kollektivtrafikresande3. Minskad kollektivtrafikandel ökar klimatutsläppen och krymper 
arbetsmarknadsregionerna. Svensk Kollektivtrafik är däremot positiv till att den helt kommersiella 
trafiken kompletterar de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kollektivtrafik. 

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling  
Som trafikutskottet skriver i sin uppföljning av kollektivtrafiklagen så stiger kollektivtrafikens 
kostnader snabbt.  Enligt SKL4 beror kostnadsökningarna på ökat utbud av kollektivtrafik, ökat utbud 
av tågtrafik och ökade löne- och fordonskostnader. Det är ett problem att kollektivtrafikens 
kostnader stiger snabbt, men lösningen på problemet är inte att ersätta dagens kollektivtrafik med 
helt kommersiell kollektivtrafik. Dessutom behövs det ett bredare perspektiv än att bara titta på 

                                                           
2 Riksdagen (2016) Kollektivtrafiklagen – en uppföljning, 2015/16: RFR14 
3 Se t.ex. K2 (2015) Att styra mot ökad kollektivtrafikandel. En kunskapsöversikt och Holmberg (2013) Ökad 
kollektivtrafikandel – hur? En kunskapssammanställning 
4 SKL (2014) Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning? 
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kostnaderna. Det ökade utbudet och de stigande fordonskostnaderna har samtidigt ökat nyttan för 
resenärerna, den samhällsekonomiska nyttan och att kollektivtrafiken i högre grad än tidigare bidrar 
till uppfyllandet av de transportpolitiska och klimatpolitiska målen. 

Det ökade utbudet av kollektivtrafik ökar nyttan för resenärerna genom bl.a. kortare väntetider och 
kortare restid, vilket i sin tur ökar kollektivtrafikresandet. När kollektivtrafikandelen stiger ökar den 
samhällsekonomiska nyttan p.g.a. kortare restider, 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 trafikhuvudmännens, och senare de regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas, syfte med att bygga ut de regionala tågsystemen.5 

Sedan trafikhuvudmännen tog över ansvaret för länsbanorna 1990 har resandet med den regionala 
tågtrafiken, som framförallt består av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas tågtrafik, ökat med 
över 200 procent, medan fjärrtrafiken bara har ökat med 34 procent. Tåget har blivit en avgörande 
faktor för att skapa större arbetsmarknadsregioner.6 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 1990.7 

Fordonskostnaderna har bl.a. stigit snabbt eftersom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställer 
allt högre krav på miljövänligare bussmotorer och på användning av icke-fossila bränslen. Detta 
minskar utsläppen av bl.a. växthusgaser och ökar den samhällsekonomiska nyttan. Dessutom ökar 
kostnaderna när fordonen anpassas till personer med funktionsnedsättningar, vilket ökar nyttan för 
resenärerna och kan sänka kommunernas kostnader för färdtjänst. Andelen färdtjänstresenärer som 
reser med kollektivtrafiken har t.ex. ökat från 18,7 % år 2010 till 26,2 % år 2014.8      

För att komma till rätta med kostnadsutvecklingen behöver kollektivtrafiken bli mer kostnadseffektiv 
och intäkterna öka utan att kollektivtrafikandelen och samhällsnyttan minskar. Dessutom behövs det 
nya finansieringskällor. Svensk Kollektivtrafik kommer därför att fokusera särskilt på hur 
kollektivtrafiken kan utvecklas mer kostnadseffektivt, hur vi kan få mer samhällsnytta för pengarna, 
hur intäkterna kan ökas och på nya intäktskällor.   

Backcastingstudie om fördubblad marknadsandel till år 2030 
Det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel till år 2030, men det kommer att kräva 
framsynta, medvetna och målinriktade beslut av framförallt regering och riksdag, men även av 
kommunerna och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Åtgärderna kan få mycket positiva 
effekter på samhällsnyttan om de utformas rätt. Det visar den backcastingstudie9 som WSP Analys & 

                                                           
5 Transportstyrelsens och KTH (2015) Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2015 
6 Nelldal och Wajsman (2015) Person- och godstransporter 2014-2030-2050 – Prognoser för framtida 
järnvägstrafik, bilaga 14 i Utredningen om järnvägens organisation (2015) En annan tågordning – bortom 
järnvägsknuten, SOU 2015:110 
7 Transportstyrelsens och KTH (2015) Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2015 
8 Svensk Kollektivtrafik, Barometern för anropsstyrd trafik 
9 WSP (2016) Fördubblad marknadsandel för kollektivtrafik till år 2030. Hur kan vi nå dit och vad blir 
konsekvenserna?  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/marknadsovervakning/jarnvag/utveckling-av-utbud-och-priser-pa-jarnvagslinjer-i-sverige-1990-2015/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/marknadsovervakning/jarnvag/utveckling-av-utbud-och-priser-pa-jarnvagslinjer-i-sverige-1990-2015/
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/om-oss/publikationer/rapport-fordubblad-marknadsandel-for-kollektivtrafik-2030-2016
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/om-oss/publikationer/rapport-fordubblad-marknadsandel-for-kollektivtrafik-2030-2016
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Strategi tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och de övriga branschorganisationerna i 
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.  

Bakgrunden till rapporten är att kollektivtrafikens branschorganisationer 2008 samlades kring två 
fördubblingsmål: att fördubbla resandet med kollektivtrafik till år 2020 jämfört med år 2006 och att 
fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på sikt. År 2015 hörsammades branschens mål av 
riksdagen som fattade beslut om ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att 
skapa rätt förutsättningar för att branschens mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås.  

I juni föreslog Miljömålsberedningen dessutom ett etappmål för luftföroreningar om begränsade 
utsläpp från vägtrafik i tätort om andelen persontransportresor med kollektivtrafik, cykel och gång i 
Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot målet att på sikt 
fördubbla marknadsandelen för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Ett förslag som det finns politisk 
majoritet för i riksdagen genom att ”Alla texter [i Miljömålsberedningens betänkande10] är 
förhandlade och förankrade mellan de partier som ingår i beredningen.” 

Behovet av styrning mot fördubblad kollektivtrafikandel 
Mellan år 2006 till år 2013 ökade kollektivtrafikens marknadsandel betydligt, från 18 % till 27 %.11 
Utvecklingen har därefter mattats av och minskat något till 26 % under 2015. För att nå målet år 
2030 krävs en betydande ökning från dagens nivå. Baserat på utvecklingen i Trafikverkets basprognos 
bedömer WSP att målet inte kan nås utan att ytterligare åtgärder sätts in.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utveckling av kollektivtrafikens andel 2006-2015 enligt Kollektivtrafikbarometern samt den utvecklingstakt som 
krävs för att nå målen år 2030 om man antar jämn utveckling mellan åren 2006-2030. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
samt WSP:s bearbetning. 

Ökningen av kollektivtrafikens marknadsandel från 2006 till i dag har inte gått av sig självt. Ökningen 
beror på att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har ökat utbudet av kollektivtrafiken, 
framförallt utbudet av tågtrafik. Mellan 2008-2014 ökade antalet utbudskilometer med 60 procent. 
Troligen har även den temporärt stagnerande biltrafiken bidragit till utvecklingen. Men det har 
kostat. Mellan 2007-2014 har kostnaderna per invånare ökat med 30 procent, sannolikt till stor del 
p.g.a. det ökade utbudet. 

                                                           
10 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU2016:47) 
11 Antal resor 

Behov av styrning 
mot målet 
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Sammanfattning av styrmedelspaketens effekter 
I rapporten uppnås målet om fördubblad kollektivtrafikandel genom tre exempel på åtgärdspaket12; 
ett paket med kollektivtrafikfrämjande åtgärder, ett med bilhämmande åtgärder och ett kombinerat 
paket med både bilhämmande och kollektivtrafikfrämjande åtgärder. De tre styrmedelspaketen leder 
alla till att fördubblingsmålet uppfylls, vägen dit skiljer däremot paketen åt. 

Det kollektivtrafikfrämjande paketet ökar den regionala tillgängligheten väldigt mycket och kommer 
därför att ha mycket positiva effekter på arbetsmarknadsregionernas utveckling. Även målet om ett 
fossilfritt transportsystem och det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet, miljö och hälsa 
påverkas positivt. Däremot medför paketet höga offentliga kostnader, bland annat p.g.a. den stora 
ökningen av utbudet (fördubbling av utbudet) som krävs för att paketet ska leda till fördubblad 
kollektivtrafikandel. I stort sett alla geografiska kategorier är vinnare av alla åtgärder och av hela 
paketet sammantaget.  

Det bilhämmande paketet påverkar målet om fossilfrihet och hänsynsmålet mycket positivt tack 
vare minskningen av biltrafiken. Samtidigt bidrar minskningen av biltrafiken till att tillgängligheten 
minskas och arbetsmarknadsregionerna påverkas negativt. Den stora höjningen av skatten på 
drivmedel (ökning med ca 60 %), som är nödvändig för att paketet ska leda till fördubblad 
kollektivtrafikandel, kommer att öka statens skatteintäkter med många miljarder per år, samtidigt 
höjs de regionala kollektivtrafikföretagens och trafikföretagens kostnader, vilket kan medföra 
problem för att upprätthålla kollektivtrafiken. Därför krävs sannolikt någon form av kompensation 
från staten till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen.  Paketet påverkar alla 
delar av landet negativt. 

Det kombinerade paketet innehåller de flesta åtgärderna i de två övriga paketen, men styrkan har 
minskats för många av åtgärderna, bl.a. ökas inte utbudet och drivmedelsskatten lika mycket. 
Paketet ökar tillgängligheten, vilket kommer att ha positiva effekter på funktionsmålet. 
Arbetsmarknadsregionerna utvecklas positivt, samtidigt minskas biltrafiket, vilket minskar 
fossilberoendet och påverkar hänsynsmålet positivt. Staten får stora intäktsökningar, framförallt 
genom höjningen av drivmedelsskatterna, medan utgifterna stiger kraftigt för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna framförallt p.g.a. utbudsökningen. Paketet påverkar alla delar av 
Sverige positivt. 

Slutsatser backcastingstudien 
Det går att fördubbla marknadsandelen till 2030, men det kommer att kräva framsynta, medvetna 
och målinriktade beslut av regering och riksdag, men även av kommunerna och de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. För att uppnå målet är det nödvändigt att öka bränsleskatterna 
och/eller kollektivtrafikutbud kraftigt, men även andra åtgärder krävs, som bl.a. införande av ett 
avståndsberoende reseavdrag och punktlighetsåtgärder inom järnvägen.  

Åtgärderna för att fördubbla kollektivtrafikenandelen kan, om de utformas rätt, få stora positiva 
effekter på arbetsmarknadsregionernas utveckling, människors tillgänglighet och visionen om ett 
fossilfritt Sverige, liksom på det transportpolitiska funktionsmålet om tillgänglighet och på 
hänsynsmålet om säkerhet, miljö och hälsa. 

                                                           
12 De tre paketen presenteras i bilaga 1 
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De åtgärder som krävs kommer att leda till såväl kraftigt ökade intäkter som kraftigt ökade utgifter.  
Tyvärr är det olika parter som får ökade utgifter respektive ökade intäkter. De regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna får ökade utgifter när utbudet ökas i syfte att öka kollektivtrafikandelen 
och för att kunna ta emot de tillkommande resenärerna och när drivmedelsskatterna höjs, medan 
staten, genom framförallt höjningen av bränsleskatterna, och kommunerna, genom höjda 
parkeringsavgifter, får ökade intäkter.  

Svensk Kollektivtrafiks förslag 
Svensk Kollektivtrafik föreslår  

 att, som regeringen skrev i budgetpropositionen, förutsättningarna att välja kollektivtrafik, 
gång och cykel framför bilen måste stärkas genom att de ekonomiska incitamenten ska styra i 
denna riktning 

 att regeringen tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna tar fram ett 
handlingsprogram för hur dels Miljömålsberedningens förslag till etappmål för 
luftföroreningar om begränsade utsläpp från vägtrafik i tätort ska uppnås till år 2025 och dels 
för hur målet om fördubblad marknadsandel för kollektivtrafik ska uppnås till år 2030  

 att regeringen, i enlighet med Miljömålsberedningens förslag, tillsätter en utredning som ska 
se över reseavdragssystemet så att dess utformning i högre grad gynnar resor med låga 
utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samtidigt som avdraget fyller sitt ursprungliga 
syfte 

 att regeringen inom ramen för den kommande översynen av regelverken för kollektivtrafiken 
analyserar och lägger fram förslag om hur kollektivtrafikandelen och samhällsnyttan ska ökas 

 att beskattning av reseförmåner görs färdmedelsneutral i syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, genom att antingen ta bort förmånsbilssystemet eller att införa motsvarande 
förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter (Kollektivtrafikkort mot bruttolöneavdrag) 

 att det införs en tydlig koppling mellan å ena sidan de skattehöjningar som staten gör för att 
öka kollektivtrafikresandet, och å andra sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 
ökade utgifter p.g.a. ökat utbud och ökad kostnader för höjda drivmedelsskatter genom att 
staten kompenserar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna  

 att bensin- och dieselskatterna höjs i kombination med införande av långsiktig, stabil och 
hållbar beskattning av biodrivmedel 

 att ökat kollektivtrafikresande prioriteras i den kommande nationella planen för 
transportsystemet 

 att anslagen till järnvägsunderhåll och fler mötesspår ökas  
 att de regionala banorna (de s.k. lågtrafikerade banorna) utvecklas istället för avvecklas  

Stockholm den 24 november 2016 

Lars Sandberg, Analytiker 
Telefon 08 - 452 70 88 
Mobil 076 - 798 39 98  
lars.sandberg@svenskkollektivtrafik.se  

Helena Leufstadius, VD  
Telefon 08 - 452 71 31 
Mobil 072 - 718 08 65 
helena.leufstadius@svenskkollektivtrafik.se  
 

Svensk Kollektivtrafik Service AB 
www.svenskkollektivtrafik.se  

 

mailto:lars.sandberg@svenskkollektivtrafik.se
mailto:helena.leufstadius@svenskkollektivtrafik.se
http://www.svenskkollektivtrafik.se/


7 
 

Bilaga 1 – presentation av de tre paketen 
PAKET 1 – 
Kollektivtrafik-
främjande åtgärder 

Kort beskrivning 
 

Bedömd effekt på resande 

Avståndsbaserat 
reseavdrag 

Reseavdragets utformning i Norge. Avdraget är 
färdmedelsneutralt.  

Bilresor: -1 % 
Kollektivtrafikresor: +3 % 

Förtätning av 
bebyggelsen och 
centralare lokalisering 

Endast nybebyggelse inom dagens tätortsgränser. Den nya 
bebyggelsen lokaliseras i tätorternas centralare delar (”1 
kilometer närmare centrum än förväntat”).  

Bilresor: -3 % 
Kollektivtrafikresor:+ 3,5 % 

Ökat utbud Korta resor (<3 mil): Fördubblad turtäthet och kortare restid 
dörr-till-dörr. Långa resor: Fördubblad turtäthet. Inkl. 
effektivare bytespunkter 

Bilresor: -3 % 
Kollektivtrafikresor: + 22 % 

Framkomlighets-
åtgärder för 
kollektivtrafik 

Framkomlighetsåtgärder motsvarande att 20 % av 
tätortstrafik blir stomlinjelika. Restiden på 20 % av alla 
busslinjer i tätort minskar med 10 %.  

Bilresor: 0 % 
Kollektivtrafikresor:+ 0,5 % 

Ökad avstånds-
differentiering i 
biljettprissystem 

Ökat antal zoner dvs. ökat inslag av avståndsbaserat 
biljettsystem samtidigt som intäkterna bibehålls 

Bilresor: -0,5 % 
Kollektivtrafikresor: +2 % 

Kollektivtrafikkort mot 
bruttolöneavdrag 

Kollektivtrafikkort erbjuds de anställda som förmån utöver 
lönen mot ett bruttolöneavdrag 

Bilresor: -0,5 % 
Kollektivtrafikresor:+ 3 % 

Punktlighetsåtgärder Exempelvis utökat järnvägsunderhåll eller fler mötesspår för 
järnvägstrafiken eller bättre signalprioritering för 
busstrafiken. 

Bilresor: -0,5 % 
Kollektivtrafikresor + 2 % 

Marknadsförings-
åtgärder 

Här avses marknadsföringsåtgärder, ej trafikinformation. 
Marknadsföring syftar till att förändra och påverka 
individens beteende.  

Bilresor: -0,5 % 
Kollektivtrafikresor: + 2 % 

Totalt  Bilresor: ca – 8 % 
Kollektivtrafikresor: ca + 43 % 
Totalt resande: ca + 8 % 

 

PAKET 2- 
Bilhämmande 
åtgärder 

Kort beskrivning Bedömd effekt på resande 

Avståndsbaserat 
reseavdrag 

Reseavdragets utformning i Norge. Avdraget är 
färdmedelsneutralt.  

Bilresor: -1 % 
Kollektivtrafikresor: + 3 % 

Högre 
parkeringsavgifter och 
minskat utbud 

Minskat utbud av parkeringsplatser. 
Ändring av parkeringsnormer vid nybebyggelse 
Ökade parkeringsavgifter 

Bilresor: -2,5 % 
Kollektivtrafikresor: + 3 % 

Bilfria innerstäder 5 % av tätortstrafiken antas försvinna i tätorter i Stockholm, 
Uppsala, Skåne, Västra Götalands län 

Bilresor: -1,0 % 
Kollektivtrafikresor: + 1,5 % 

Lägre skyltad 
hastighet 

10 km/h sänkt över 50 km/h men glesbygdslänen 
undantagna 

Bilresor: -2,5 % 
Kollektivtrafikresor: + 2 % 

Borttagande 
subventioner 
förmånsbil 

Borttagande av subventioner för förmånsbilister ger dels en 
effekt på bilinnehavet och dels en effekt på körsträckan 
(genom att förmånsbilister får högre marginalkostnad)  

Bilresor: -1 % 
Kollektivtrafikresor: + 1 % 

Höjning av 
drivmedelsskatterna 

Höjning av skatterna så att fördubblingsmålet nås. Krävs en 
skattehöjning på ca 60 %. 

Bilresor: -12 % 
Kollektivtrafikresor: + 14 % 

Totalt  Bilresor: ca – 18 % 
Kollektivtrafikresor: ca 25 % 
Totalt resande: -5 % 
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PAKET 3 – 
Kombinerat paket  

Skillnad jmf paket 
1 alternativ 2 

Kort beskrivning Bedömd effekt på 
resande 

Avståndsbaserat 
reseavdrag 

Samma styrka som i 
paket 1 och 2 

Reseavdragets utformning i Norge. Avdraget är 
färdmedelsneutralt. 

Bilresor: -1 % 
Kollektivtrafikresor: + 3 % 

Högre 
parkeringsavgifter 
och minskat utbud 

Halverad styrka jmf 
paket 2 

Minskat utbud av parkeringsplatser. Ändring av 
parkeringsnormer vid nybebyggelse. Ökade 
parkeringsavgifter. Hälften så stort genomslag jmf 
paket 2 vilket innebär en mer försiktning bedömning 
till följd av att det kan vara svårt att införa så kraftiga 
höjningar av parkeringsavgifter överallt.  

Bilresor: -1,5 % 
Kollektivtrafikresor: +1,5 % 

Bilfria innerstäder Halverad styrka jmf 
paket 2 

5 % av tätortstrafiken antas försvinna i vissa tätorter i 
Stockholm, Uppsala, Skåne, Västra Götalands län. 
Befolkningsmässigt motsvarar dessa tätorter halva 
befolkningen jämfört med motsvarande åtgärd i paket 
2 där samtliga tätorter i Stockholm, Uppsala, Skåne 
och Västra Götaland ingår.  

Bilresor: -0,5 % 
Kollektivtrafikresor: + 1 % 
 
 

Lägre skyltad 
hastighet 

Halverad styrka jmf 
paket 2 

10 km/h sänkt hastighet över 50 km/h (glesbygdslänen 
undantagna) på ungefär halva vägnätet jämfört med 
paket 2 (antas motsvara att hälften av resorna 
påverkas jmf paket 2).   

Bilresor: -1,5 % 
Kollektivtrafikresor:+ 1 % 

Höjning av 
drivmedelsskatter 

Ca en fjärdedel av 
styrkan jmf paket 2 

Höjning av skatterna så att fördubblingsmålet nås. 
Krävs en skattehöjning på ca 15 %. 

Bilresor: -3 % 
Kollektivtrafikresor: + 3,5 % 

Borttagande 
subventioner 
förmånsbil 

Samma styrka som i 
paket 2 

Borttagande av subventioner för förmånsbilister ger 
dels en effekt på bilinnehavet och dels en effekt på 
körsträckan (genom att förmånsbilister får högre 
marginalkostnad)  

Bilresor: -1 % 
Kollektivtrafikresor: + 1 % 

Förtätning av 
bebyggelsen och 
centralare 
lokalisering 

Samma styrka som i 
paket 1 

Endast nybebyggelse inom dagens tätortsgränser. Den 
nya bebyggelsen lokaliseras i tätorternas centralare 
delar (”1 kilometer närmare centrum än förväntat”). 

Bilresor: -3 % 
Kollektivtrafikresor: + 3 % 

Ökat utbud Halverad styrka jmf 
paket 1 

Korta resor (<3 mil): + 50 % turtäthet och kortare 
restid dörr-till-dörr. Långa resor: + 50 % turtäthet. Inkl. 
effektivare bytespunkter 

Bilresor: -1,5 % 
Kollektivtrafikresor: + 11 % 

Framkomlighets-
åtgärder för 
kollektivtrafik 

Samma styrka som i 
paket 1 

Framkomlighetsåtgärder motsvarande att 20 % av 
tätortstrafik blir stomlinjelika. Restiden på 20 % av alla 
busslinjer i tätort minskar med 10 %.  

Bilresor: 0 % 
Kollektivtrafikresor: + 0,5 %  

Ökad avstånds-
differentiering i 
biljettprissystem 

Samma styrka jmf 
paket 1 

Ökat antal zoner dvs. ökat inslag av avståndsbaserat 
biljettprissystem samtidigt som intäkterna bibehålls. 

Bilresor: -0,5 % 
Kollektivtrafikresor: + 2 % 

Punktlighetsåtgärder Samma styrka jmf 
paket 1 

Exempelvis utökat järnvägsunderhåll eller fler 
mötesspår för järnvägstrafiken eller bättre 
signalprioritering för busstrafiken.  

Bilresor: -0,5 % 
Kollektivtrafikresor + 2 % 

Marknadsförings-
åtgärder 

Samma styrka jmf 
paket 1 

Här avses marknadsföringsåtgärder, ej 
trafikinformation. Marknadsföring syftar till att 
förändra och påverka individens beteende. 

Bilresor: -0,5 % 
Kollektivtrafikresor: + 2 % 

Totalt   Bilresor: ca – 13 % 
Koll. resor: ca + 35 % 
Totalt resande: + 2 % 
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