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SOU 2013:84, Fossilfrihet på väg – remissyttrande 

 
 
Svensk Kollektivtrafiks synpunkter: 

 
Svensk Kollektivtrafik är generellt positiv till utredningen och anser att den 

utgör en bra kunskapsbas med många konstruktiva förslag för att avveckla 
fossilberoende inom vägtransportsektorn. 
 

Inom kollektivtrafikbranschen har vi tillsammans med övriga 
branschorganisationer inom kollektivtrafiken tagit fram ett gemensamt 

miljöprogram som bygger på två principer:  
 
1. Kollektivtrafiken är en del av lösningen på transportsystemets 

klimatpåverkan, genom effektivare utnyttjande av energi och utrymme.  
2. Kollektivtrafiken är en del av problemet genom användning av energi och 

fossila drivmedel. 
 
  

Attraktiva och tillgängliga städer 
 

Vi stöder utredningens slutsatser att en hållbar stadsutveckling måste ske 
med samlokalisering av kollektivtrafik mm och där bebyggelseplanering och 

kollektivtrafikplanering samverkar.  Vi har föreslagit ytterligare några 
konkreta åtgärder under avsnittet ”Infrastrukturåtgärder och byte av 
trafikslag”, nedan. 

  
Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag 

 
Vi ser positivt på att utredningen föreslår att ökat resande ska tas upp av 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Detta stämmer väl överens med 

vår vision om en fördubblad kollektivtrafik. För att möjliggöra denna 
fördubbling stöder vi de åtgärder som utredningen föreslår men önskar 

också fler konkreta åtgärder: 
 
 Utveckla fler styrmedel för stadsutveckling i kombination med 

kollektivtrafikplanering, exempelvis investeringsstöd till spårvägs- och 
BRT-system och andra framkomlighetsförbättrande åtgärder för 
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kollektivtrafiken, begränsningar av bilberoende bebyggelse samt 
miljözoner för nollemissionsfordon där kollektivtrafiken kan elektrifieras 

 Ekonomiska styrmedel för invånarna: Förutom den föreslagna 
översynen av reseavdragen, inför skatteavdrag när arbetsgivaren 
betalar sina anställdas kollektivtrafikresor 

 Prioritera kapacitetsstark kollektivtrafik inom storstadsregionerna 

genom kraftfulla satsningar på underhåll och investeringar till järnväg 
för regional trafik. 

 Utveckla principer för tågplaner så att de görs mer långsiktiga och 

utveckla miljöanpassade modeller för prioriteringar vid kapacitetsbrist.  

 
Effektivare fordon och energieffektivare framföring 

 
Vi stöder utredningens fokus på att både satsa på energieffektivisering och 
utfasning av fossila drivmedel. Eftersom användning av biodrivmedel i 

allmänhet är dyrare än användning av fossila drivmedel är det viktigt att 
spara energi för att inte kollektivtrafikens kostnader ska öka såsom befaras 

i utredningens resonemang kring en fördubblad kollektivtrafik.  
 
Vi stöder också utredningens förslag kring ökad elektrifiering av busstrafik i 

större städer men ser samtidigt en fortsatt stor potential för fortsatt 
omställning till biodrivmedel i övrig busstrafik. En ökad elektrifiering av 

stadsbussar stöder både energimål och klimatmål och bör därför stimuleras. 
 
Vi föreslår fler konkreta åtgärder: 

 
 Vi stöder förslaget att en miljöbusspremie utreds och anser att detta bör 

ske skyndsamt. För att underlätta en mer omfattande introduktion av 
miljöbussar är miljöbusspremie en förutsättning för en bredare och 

snabbare introduktion av en teknik som inom några år kan bedömas ha 
förutsättningar till en hållbar driftekonomi. Detta skulle också 
möjliggöra en omställning av fordon som utför kollektivtrafik på 

kommersiell grund. 

 Enligt ovanstående resonemang föreslår vi också att 
demonstrationsprogram för bussar genomförs eller inbegrips i de 

föreslagna programmen för tunga fordon. Detta kan bidra till 
kommersialisering av tekniker som redan är utvecklade eller nästan 
färdigutvecklade men ännu inte är sammanfogade i industriella 

lösningar.  

 Elektrifiering av stadsbussar bör inbegripa en nationell standard för 
laddstationer för bussar. 
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Biodrivmedel 
 Utredningen pekar på möjligheter att stimulera framställning av 

biodrivmedel från avfall och cellulosa mm. Vi ser mycket positivt på en 
sådan stimulans. Både denna utredning och tidigare utredningar och 

rapporter visar att DME som fordonsbränsle visar på mycket god 
systemeffektivitet. För att möjliggöra en introduktion av detta drivmedel 

menar vi dock att prispremiemodellen måste kombineras med stöd till 
demonstrationsflottor enligt ovan. Vi föreslår att Regeringen tar initiativ 
till att genomföra en ett kombinerat projekt med syfte att demonstrera 

ett 100-tal bussar som drivs med DME, exempel i expressbusstrafik med 
stora bussar mellan större städer. 

 Utredningen föreslår även att förändringar utreds som innebär att 

höginblandad och ren HVO omfattas av samma avdragsrätt som andra 
biodrivmedel i lagen om skatt på energi. Vi vill framhålla att denna 
åtgärd är mycket brådskande och en förutsättning för att 

kollektivtrafiken ska kunna nå målen om 90-95% förnybar energi år 
2020 respektive 2025. Den nuvarande ordningen när HVO inte 

beskattas som andra biodrivmedel från 1 maj 2014 försvårar allvarligt 
vår ambition om utfasning av fossila drivmedel. 

 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 
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