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Svensk Kollektivtrafiks remissvar rörande 
Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala 
klimatavtryck 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
och länstrafikbolagen i Sverige. Ett normalår göra mer än 1,7 miljarder resor i våra medlemmars trafik, 
vilket motsvarar 99 % av landets busstrafik och 90 % av landets persontågstrafik. Kollektivtrafiken leder i 
dag arbetet mot ett fossilfritt transportsystem. Den upphandlade busstrafiken drivs i dag till över 95 procent 
av förnybara drivmedel eller el. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och tågtrafiken drivs 
nästan helt med el. Våra medlemmar ansvarar också helt eller delvis för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor 
och skolskjuts. 

 

Remissynpunkter 

Svensk Kollektivtrafik ser positivt på betänkandets politiska enighet, det ger 
bättre förutsättningar för långsiktigt hållbar planering.  

 

Ny strecksats i Generationsmålet 
Förslaget till ny strecksats lyder att Sverige senast 2045 ska ha ett negativt 
globalt klimatavtryck. Strecksatsen att Sveriges globala klimatavtryck ska vara 

negativt senast 2045 nås genom målen för Sveriges territoriella utsläpp, 
konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta.  

 
Svensk Kollektivtrafik håller med beredningen att detta är viktigt och ställer sig 
positivt till detta. Hur detta ska göras och räknas är dock de stora utmaningarna. 

Utredningen ger förslag på att statistik och metoder ska utvecklas, vilket är 
positivt. 

 
 
Mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion 

 
Miljömålsberedningen föreslår att riksdagen beslutar om ett långsiktigt klimatmål 

för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion – ett mål inom ramen för 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan – om att nå nettonoll utsläpp till 
2045. 
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För att klara 1,5-gradersmålet krävs beteendeförändringar t.ex. vad gäller 
konsumtion vid sidan av tekniska lösningar varför vi ställer oss positiva till detta 

mål gällande konsumtion. Vad gäller förslaget om två olika målbanor tror vi inte 
att detta underlättar tydlighet och målstyrning.  

 
 

Mål för flygets klimatpåverkan samt Mål för den internationella 
sjöfartens klimatpåverkan 
 

Vi ställer oss positiva till konkreta mål för samtliga trafikslag och ett 
synliggörande av trafikslagens klimatpåverkan. För att nå utsläppsmålen för 

transportsektorn är det viktigt att samtliga delar inom sektorn bidrar.  
 
Hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig 

upphandling 
 

I likhet med vårt remissvar gällande ”En skyldighet att beakta vissa 
samhällsintressen vid offentlig upphandling” (DS 2021:31) är vi positiva till att 
klimatfrågorna tas i högre beaktande. Utredningens förslag om att utsläppen från 

offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från 
samhället i övrigt ställer vi oss bakom. Tydliga regelverk, lättförståeliga 

ekonomiska stöd och hjälp och stöd från myndigheter till dem som behöver 
behövs för ett kraftfullt och effektivt genomförande. Utredningen lämnar förslag 
som bidrar till detta även om skarpare krav och mål borde vara möjliga att sätta. 

 
Sveriges klimatarbete i EU och internationellt 

 

Vi instämmer helt i beredningens förslag om att stärka Sveriges arbete i EU och 
internationellt för att nå 1,5gradersmålet. För kollektivtrafiken är det viktigt att 

Sverige aktivt verkar för de rena och höginblandade biodrivmedlens fortsatta 
skattebefrielse samt för att dessa drivmedel inom EU, vid sidan av el ses som 

hållbara drivmedel. 
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