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Remissvar angående Trafikverkets regeringsuppdrag 
angående åtgärder för att minska transportsektorns 
utsläpp av växthusgaser (Rapport 2016:111)  

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för länstrafikbolag och 

regionala kollektivtrafikmyndigheter, vilka också är organisationens medlemmar. Årligen 

görs mer än 1,4 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av 

landets busstrafik och 62 % av landets persontågstrafik. 

Sammanfattning av Trafikverkets scenarier 

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i 

infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser med 

60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Trafikverket har valt att presentera 

fyra olika scenarier för att spegla osäkerheten i verkets antaganden om den framtida 

utvecklingen och illustrera utfallet för några av de olika handlingsalternativ som finns. 

1. I det första scenariot beskrivs en utsläppsminskning på 60 procent. För att nå det 

räcker det långt med energieffektivisering, elektrifiering och biobränsle. Inga 

omfattande ändringar av transportinfrastrukturen ser ut att krävas i detta scenario. 

I övriga scenarier beskrivs en utsläppsminskning på 80 procent:  

2. I detta scenario antar Trafikverket en god biodrivmedelstillgång till ett lågt pris som 

utnyttjas fullt ut. Inga omfattande ändringar av transportinfrastrukturen ser ut att 

krävas för att minska utsläppen med 80 procent. Behovet av biodrivmedel i detta 

scenario är större än den produktion som bedöms kunna byggas upp till 2030 i 

Sverige. Denna utvecklingsväg kan leda till högre priser på biodrivmedel. 

3. I det tredje scenariot, som motsvarar det tidigare publicerade ”Klimatscenariot” 

används inte lika mycket biodrivmedel, utan istället styrs bebyggelseplaneringen mot 

större närhet samtidigt som det satsas på ökad tillgänglighet med kollektivtrafik, 

gång och cykel samt samordnade varutransporter i städerna. Investeringar stöds av 

stadsmiljöavtal som samtidigt ger incitament till mer hållbar stadsutveckling. Utöver 

satsningar i kollektivtrafik förutsättas ökade anslag för drift av kollektivtrafiken från 

kollektivtrafikmyndigheterna. Detta scenario innehåller också ökade 

infrastrukturinvesteringar främst i järnväg. Alla dessa åtgärder syftar till fortsatt ökat 

resande och transporter i enlighet med basprognosen genom en överflyttning från bil 

och lastbilstrafik till kollektivtrafik och cykel respektive framförallt järnväg, men även 

sjöfart. Dessutom kommer det att krävas styrmedel för att minska transportarbetet 

med bil och lastbil och ge incitament för en överflyttning. Biobränsleanvändningen 

hålls begränsad i detta scenario.  
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4. I det sista scenariot låter Trafikverket resandet med bil och transporter med lastbil 

minska jämfört med basprognosen genom att använda kraftiga styrmedel. Det skulle 

innebära en tillgänglighetsförlust för den enskilde och försämrad konkurrenskraft för 

näringslivet, men även leda till samhällsekonomisk nytta då transporternas negativa 

effekter på samhället minskar. 

 

Svensk Kollektivtrafiks yttrande 

Svensk Kollektivtrafik beklagar att Trafikverket har valt att fokusera på osäkerheter. 

Verket understrycker osäkerheterna i deras egna antaganden, i de kunskapsunderlag 

som finns, om effekterna, i den tekniska utvecklingen och i samhällets acceptans för 

åtgärder och styrmedel osv.1 

Denna fokusering på osäkerheter återspeglas i Trafikverkets ambitionsnivå, som är 

betydligt lägre än Miljömålsberedningens. Medan Trafikverket understryker osäkerheter 

och upprepar förslag från Inriktningsunderlaget och skriver att det behövs fortsatta 

analyser för att bättre definiera vilka åtgärder och styrmedel som kan användas för att 

åstadkomma ökad transporteffektivitet, överflyttning av både personresor och gods, 

ökad användning av förnybara drivmedel osv.2, har Miljömålsberedningen, som parallellt 

utrett samma frågor som Trafikverket, lagt fram en lång rad konkreta förslag.  

Miljömålsberedningen3 föreslår bl.a. att staten övergår till en målstyrd 

infrastrukturplanering som tar större hänsyn till det transportpolitiska hänsynsmålet och 

ett hållbart transportsystem; att kollektivtrafik, cykel och gång ska göras normgivande i 

planeringen i större tätorter; att resor med buss och tåg bör underlättas vid planering av 

infrastruktur mellan tätorter; att reseavdraget bör ses över så att det i högre grad 

gynnar resor med låga utsläpp; att andelen personresor med kollektivtrafik, cykel och 

gång ska vara minst 25 % år 2025 i riktning mot fördubblad marknadsandel; och att 

regeringen snabbt presenterar långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel. 

Förslag som dessutom har förhandlats och förankrats inom och mellan samtliga partier 

som ingick i beredningen, vilket innebär att det finns majoritet i riksdagen för att 

genomföra dem.  

Svensk Kollektivtrafik anser att Trafikverkets ambitionsnivå är för låg och ställer sig 

istället bakom Miljömålsberedningens ambitionsnivå och förslag ovan. 

Svensk Kollektivtrafik är kritiskt till att Trafikverket överdriver osäkerheterna när det 

gäller att beräkna och prognosticera överflyttning av resenärer från bil till kollektivtrafik 

med olika styrmedel och investeringar i järnväg och övrig kollektivtrafik. De 

prognosmodeller som Trafikverket regelmässigt använder under infrastrukturplaneringen 

går alldeles utmärkt att använda för att analysera vilka järnvägs- och 

kollektivtrafikinvesteringar och vilka förändringar av ekonomiska styrmedel som behövs 

för att uppnå önskad nivå på överflyttning. Däremot kan utredningstiden ha varit för 

knapp för att genomföra detaljerade analyser. När det gäller vilka förändringar av 

ekonomiska styrmedel som behövs för att uppnå önskad nivå på överflyttning till 

kollektivtrafik kan den backcastingstudie om fördubblad kollektivtrafikandel till år 2030 

som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik, och de övriga 

branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, användas 

om underlag. 

                                       
1 s.5-8, 76-78 
2 s.76 
3 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) 
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Sampers används t.ex. redan i dag standardmässigt av Trafikverket för att beräkna 

färdmedelsandelar inom persontrafiken under infrastrukturplaneringen. På motsvarande 

sätt används Samgods för beräkna transportmedelsandelar inom godstrafiken. Sampers 

går även att använda för att beräkna och analysera hur förändringar av styrmedel 

påverkar resandet med bil respektive kollektivtrafik samt koldioxidutsläpp osv. Detta 

visar inte minst WSP:s forskningsrapport4 om hur ett avståndsberoende reseavdrag 

kommer att påverka arbetspendlingen med bil och kollektivtrafik och hur detta i sin tur 

kommer att påverka koldioxidförbrukning, energianvändning och lokalisering.    

För att uppnå målet om minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn 

kommer det att behövas en kombination av infrastrukturåtgärder och styrmedel som 

minskar bilresandet och ökar kollektivtrafikandelen. Svensk Kollektivtrafik bedömer 

därför scenario 3 som det mest realistiska och det mest fördelaktiga eftersom det 

innebär oförändrad eller ökad tillgänglighet och även bidrar till andra samhällsmål.5 

Däremot kan användningen av biodrivmedel behöva vara högre än vad som antas i 

scenario 3. Scenario 3 är också det scenario som ligger närmast Miljömålsberedningens 

förslag. 

Som Trafikverket konstaterar skulle scenario 4 medföra sämre tillgänglighet för många 

människor och ökade kostnader för näringslivet.6 Scenario 1 är inte långsiktigt hållbart 

enligt Trafikverket7 och scenario 2 förutsätter god tillgång på biodrivmedel till ett lågt 

pris, vilket som Trafikverket påpekar är osäkert, framförallt om andra länder väljer 

samma åtgärder som Sverige8.  

I enlighet med scenario 3 tillstyrker Svensk Kollektivtrafik därför satsningar på ökad 

tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel; investeringar som stöds av 

stadsmiljöavtal och som samtidigt ger incitament till mer hållbar stadsutveckling; och 

ökade infrastrukturinvesteringar på främst i järnväg. Åtgärder som samtliga syftar till 

överflyttning från bil till kollektivtrafik, järnväg och cykel. Vi tillstyrker även användning 

av styrmedel för att skapa och öka incitamenten för en överflyttning från bil till 

kollektivtrafik.  

Nackdelen med scenario 3 är de höga kostnaderna för staten, kommunerna och 

landstingen/regionerna. I detta scenario förutsätter Trafikverket att de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna ökar sina anslag för drift av kollektivtrafiken.9 Trafikverkets 

skriver därför att det i scenarierna med mer kollektivtrafik sannolikt behövs ökad statlig 

medfinansiering och att det sannolikt även behövs ökad samfinansiering för drift av 

kollektivtrafik10. Svensk Kollektivtrafik vill i detta sammanhang understryka dels att det 

inte bara är driftskostnaderna som kommer att stiga utan även de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas investeringskostnader, och dels att det kommer att bli 

nödvändigt med ökad statlig medfinansiering till kollektivtrafiken eftersom 

kollektivtrafikens kostnader redan i dag ökar snabbare än vad som är långsiktigt hållbart.  

Problemet beror på att intäkter och besparingar från styrmedel och åtgärder som ökar 

kollektivtrafikandelen inte hamnar hos dem som får de ökade utgifterna för en ökad 

andel kollektivtrafikresande. Intäkter och besparingar hamnar hos staten (höjd 

                                       
4 http://www.wsp-pb.com/Documentsn/pdf/pdf-

rapporter/WSP_Rapport_reseavdrag_och_f%C3%83%C2%B6rm%C3%83%C2%A5ns_be

skattning_2011-11-14.pdf  
5 s.71 
6 s.71 
7 s.12 
8 s.71 
9 s.6 
10 s.35 

http://www.wsp-pb.com/Documentsn/pdf/pdf-rapporter/WSP_Rapport_reseavdrag_och_f%C3%83%C2%B6rm%C3%83%C2%A5ns_beskattning_2011-11-14.pdf
http://www.wsp-pb.com/Documentsn/pdf/pdf-rapporter/WSP_Rapport_reseavdrag_och_f%C3%83%C2%B6rm%C3%83%C2%A5ns_beskattning_2011-11-14.pdf
http://www.wsp-pb.com/Documentsn/pdf/pdf-rapporter/WSP_Rapport_reseavdrag_och_f%C3%83%C2%B6rm%C3%83%C2%A5ns_beskattning_2011-11-14.pdf
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drivmedelsskatt, trängselskatt, borttagande av subventionerna av förmånsbilar) och 

kommunerna (högre parkeringsavgifter), medan kostnaderna för det ökade utbudet som 

behövs hamnar hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Detsamma gäller de 

styrmedel och åtgärder som RKM kan använda för att öka kollektivtrafikresandet. De 

ökar utgifterna. Även här är ökat utbud det starkaste styrmedlet för ökat 

kollektivtrafikresandet som RKM har att tillgå. Det behövs därför en tydlig koppling 

mellan skatte- och avgiftsförändringar i staten och kommuner som ökar 

kollektivtrafikresandet och ökad medfinansiering av kollektivtrafiken.  

I detta sammanhang skulle vi även vilja uppmana Trafikverket att främjar framtagande 

av ”light-versioner” av fyrstegsmodellen som kommuner, regioner och regionala 

kollektivtrafikmyndigheter kan använda. Detta kan vara en del i arbetet för att stävja de 

höga kostnaderna i scenario 3. 

Svensk Kollektivtrafik håller med Trafikverket11 om att åtgärder i de tidiga stegen i 

fyrstegsprincipen ska vara grunden för val av åtgärder och inriktning. Vi håller därför 

även med Trafikverkets förslag om ökade insatser för att genomföra trimningsåtgärder 

för bättre tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa tillsammans med förstärkning av medel 

till vidmakthållande samt ett ökat inslag av styrmedel för att minska utsläppen av 

växthusgaser. 

I likhet med Trafikverket12 anser Svensk Kollektivtrafik att det krävs ökade resurser till 

underhåll för att vidmakthålla transportinfrastrukturen med nuvarande funktionalitet. 

Framförallt måste resurserna till järnvägsunderhåll öka. 

Svensk Kollektivtrafik delar Trafikverkets slutsats13 om att ökat fokus bör läggas på 

åtgärder som bättre utnyttjar befintlig kapacitet, bl.a. åtgärder för att underlätta gång 

och cykling och sjöfart. Men detta synsätt är allt för snävt. Även kollektivtrafiken måste 

användas för att utnyttja den befintliga kapaciteten mer effektivt.  

Vi håller med Trafikverket14 om att utvecklingen av vägtrafiken är central för att lösa 

klimatproblematiken och styrmedel är helt nödvändiga för att minska utsläppen.  

Trafikverket skriver i rapporten att ”Biogas används i Sverige idag i bussflottor, i 

personbilar och lätta lastbilar. Det finns ingen statistik på hur stor andel som används i 

de olika fordonstyperna men sannolikt är mängderna relativt jämnt fördelade mellan 

bussar och lätta fordon.”15 Vi vill därför uppmärksamma Trafikverket på att Svensk 

Kollektivtrafik löpande publicerar statistik över användningen av biogas, och övriga 

drivmedel, som används de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kollektivtrafik.16   

Svensk Kollektivtrafik kan slutligen konstatera att det finns en rad brister i 

regeringskansliets och myndigheternas remisshantering. För det första har det blivit allt 

vanligare med mycket korta svarstider, ibland bara ett par dagar. För det andra har det 

under senare år blivit allt vanligare att regeringskansliet och myndigheter ersätter 

möjligheten att skicka in skriftliga remissyttranden med remissmöten. Remissmöten där 

antalet platser dessutom är begränsat. För det tredje missar regeringskansliet och 

myndigheter allt oftare att skicka remisser för yttrande till viktiga remissinstanser. Det 

senare gäller även vid inbjudningar till remissmöten. Svensk Kollektivtrafik förutsätter att 

regeringskansliet och myndigheterna snabbt rättar till dessa brister.  

                                       
11 s.76 
12 s.76 
13 s.76 
14 s.76 
15 s.58 
16 http://frida.port.se/sltf/ntal/publik.cfm  

http://frida.port.se/sltf/ntal/publik.cfm
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I övrigt vill vi hänvisa till Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Trafikverkets 

inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029. 

 

 
SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Helena Leufstadius 
VD 

 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/fakta-och-debatt/remissvar/2016/remissyttrande-transportinfrastrukturplanering.pdf

