KOLLEKTIVTRAFIKEN SKAPAR
NYTTA FÖR KOMMUNERNA
OCH REGIONERNA

KOMMUNERNAS OCH REGIONERNAS SKATTEINTÄKTER ÖKAS MED TRE MILJARDER PER ÅR
Satsningar på kollektivtrafik ses fortfarande allt för ofta som en utgift i kommunernas, landstingens
och regionernas budget. Men kollektivtrafiken skapar direkt nytta för kommunerna och regionerna genom att öka skatteintäkterna med nästan 3 miljarder kronor och minska kostnader för vägar,
parkeringar och hälso- och sjukvård med totalt 1,4 miljarder kronor per år. Det visar en rapport som
WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Dessutom bidrar kollektivtrafiken till att uppfylla ett stort antal politiska mål, bland annat minskade klimatutsläpp, ökad jämställdhet och minskat utanförskap.
Nyttan som skapas för kommuner och regioner är bara en del av den nytta som kollektivtrafiken
skapar för resenärerna och samhället i stort. En tidigare rapport visar att kollektivtrafiken skapar
samhällsekonomisk nytta för betydligt mer än 14 miljarder kronor netto varje år, det vill säga över
64 miljarder kronor årligen. Det är på grund av dessa nyttor, de som brukar kallas kollektivtrafikens
samhällsnytta, som kommuner och regioner organiserar, upphandlar och delfinansierar den lokala
och regionala kollektivtrafiken.

KOLLEKTIVTRAFIKEN BIDRAR TILL ATT UPPFYLLA OLIKA POLITISKA MÅL
Kollektivtrafiken är en investering i samhällsnytta. Genom att satsa på kollektivtrafiken
kan kommuner och regioner, utöver att öka skatteintäkterna och minska kostnaderna
ytterligare, uppfylla en rad samhällsmål.
Ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet

•
•
•

Minskar klimatutsläppen
Bidrar till en effektiv användning av resurser
Möjliggör för alla att transportera sig snabbt och billigt.

Ökad rättvisa och jämställdhet
samt minskat utanförskap

•
•
•

Skapar grundläggande tillgänglighet till samhället
Stärker kvinnors möjlighet att transportera sig
Bryter med fysiska och sociala barriärer,
vilket stärker integrationen.

Ökad tillgänglighet för alla samt för äldre
och personer med funktionsvariationer

•

Gör det möjligt för människor som av olika anledningar
inte kan eller vill köra bil att resa mellan arbete, skola,
bostad, aktiviteter och service.

Minskade klimatutsläpp
och energiförbrukning

•
•

Bidrar till mer energieffektiva transporter
Minskar utsläppen av koldioxid, både genom att ersätta
bilresor och genom teknikspridning till tunga lastbilar.

Ökat bostadsbyggande

•
•
•

Gör det möjligt att bygga bostäder i nya lägen
Ökar fastighetsvärden
Skapar långsiktighet och tillit för investering i en bostad.

Ökad tillväxt, regional utveckling, växande
arbetsmarknadsregioner och lättare
för arbetslösa att få arbete

•

Binder samman arbetsmarknadsregioner, vilket skapar
tillväxt och ökar sysselsättning - utan kollektivtrafiken
skulle 106 000 arbeten försvinna på sikt.

Framtidstro, attraktivitet och livskvalitet

•

Kollektivtrafikens tillväxtskapande effekter förbättrar
människors ekonomi, status och trygghet, vlket skapar
framtidstro och attraktiva regioner..

Flerkärniga städer och sammanbindning
av olika delar inom och mellan regioner

•

Binder samman stadskärnor i en region och göra att
arbetsplatser, service och bostäder kan lokaliseras
utanför den centrala stadskärnan. Tillgängligheten
ökar samtidigt som transportsystemet avlastas.

KOLLEKTIVTRAFIKEN...
...ÖKAR KOMMUNERNAS OCH REGIONERNAS SKATTEINTÄKTER

Kollektivtrafiken höjer sysselsättningen, lönenivåerna och skatteintäkterna
Kollektivtrafiken ökar människors tillgänglighet. Genom att kollektivtrafiken gör det smidigt och billigt
för människor att nå många arbetsplatser vidgas deras arbetsmarknader och företagen får lättare att
rekrytera personal med rätt kompetens. Det uppstår en matchningseffekt som ökar produktiviteten i
ekonomin, höjer lönerna i landet med över 9 miljarder kronor per år och ökar sysselsättningen med
106 000 arbeten. Härigenom ökar kollektivtrafiken skatteintäkterna för regionerna med en miljard kronor
och för kommunerna med nästan två miljarder kronor per år.

...MINSKAR REGIONERNAS SJUKVÅRDSKOSTNADER
• Minskat antal dödade och skadade i trafikolyckor

Risken att dödas eller skadas i trafiken är betydligt större vid resor i bil än med kollektivtrafik. Analysen
visar att kollektivtrafiken minskar antalet dödade i trafiken med 16 personer per år. Till detta kommer 228
färre svårt skadade och 1825 lindrigt skadade varje år. På detta sätt minskar kollektivtrafiken regionernas
vårdkostnader för trafikolyckor.

• Minskade bullerstörningarna

En av de vanligaste källorna till buller, det vill säga oönskat ljud, är trafik. Totalt beräknas buller från vägoch spårtrafik orsaka cirka 500 förtida dödsfall och 50 000 fall av hjärt- och kärlsjukdom i Sverige. Genom
att människor reser med kollektivtrafiken istället för med bil sjunker vårdkostnaderna på grund av buller.

• Minskade utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar

Trafiken släpper ut stora mängder hälsofarliga luftföroreningar, dels i avgaser och dels från slitage
partiklar från vägbana, däck och fordonens inre delar. Luftföroreningarna från trafiken påverkar människors hälsa på många olika sätt, allt från luftvägssjukdomar till cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. När
människor väljer kollektivtrafiken framför bilen minskas hälsofarliga utsläpp, liksom vårdkostnaderna.

• Ökning av människors vardagsmotion

Kollektivtrafiken bidrar till många människors vardagsmotion genom att kollektivtrafikresenärer regelbundet går och cyklar till hållplatser och stationer. Motionen är ett naturligt inslag i vardagen som minskar risken för övervikt, diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancersjukdomar och
ledbesvär. I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket, och går tre gånger så mycket som
bilister. Härigenom minskar kollektivtrafiken vårdkostnaderna i samhället.

...MINSKAR KOMMUNERNAS KOSTNADER FÖR VÄGAR OCH PARKERINGAR

Behovet av att bygga och underhålla vägar, gator och parkeringsplatser minskar
Om de som i dag reser med buss, regionaltåg, tunnelbana och spårvagn istället skulle åka bil skulle
trängseln på gator och vägar bli betydligt värre. Framförallt i de större städerna och i många tätorter.
För att lösa framkomlighetsproblemen skulle kommunerna, liksom staten, behöva bygga ut väg- och
gatunätet och öka underhållet med höjda kostnader som följd.
Dessutom skulle ytterligare drygt 58 000 parkeringsplatser behöva anläggas vid landets kommunala
bo städer. Ytan för dessa parkeringsplatser skulle uppgå till 1,5 miljoner kvadratmeter, vilket motsvarar
250 fotbollsplaner. Parkeringar skulle även behöva byggas vid övriga bostäder i landet. För samtliga
bostäder skulle det behöva byggas parkeringsplatser på totalt 8,5 miljoner kvadratmeter, eller 1400
fotbollsplaner. Utöver boendeparkeringar skulle det krävas ytterligare parkeringar i anslutning till arbetsplatser, butiker och fritidsaktiviteter.

