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Proposition resenärsrättigheter 

• Resenärer måste hålla reda på hur 
lång linjen är 
– Linjer som är kortare än 15 mil – 

ersättning efter 20 minuter, 50 % 
återbetalning 

– Linjer som är längre – ersättning efter 60 
minuter, 25 % återbetalning 

• Inget krav på biljett för ersättning – 
räcker med att ha visat avsikt att resa 

• Ingen skyldighet att hjälpa med 
ersättningstrafik - resenärerna ska 
lägga ut pengar för taxi och få 
kostnader upp till 1100 kr ersatta 

• Resenärerna måste ha pengar till taxi 
eller betalkort - problem för barn och 
ungdomar 

• Kostnadsökningar för ersättningar, 
ökade kontroller och administration 

• Träder i kraft 1 april 2016 



Klimatpolitiken mycket viktig 

• Höjd skatt på diesel 

– Energiskatten höjs 1 jan 2016 med 53 
öre/liter (exkl. moms) 

– Ökad indexering med ett årligt 
schabloniserat tillägg till KPI-
utvecklingen på två procentenheter 
fr.o.m. 2017  

• Nytt stöd för elbussar 

• Miljömålsberedningen 

– Beredningen ska redovisa ett förslag 
till ett klimatpolitiskt ramverk inklusive 
klimatmål 1 mars 2016  

– Strategi med styrmedel och åtgärder 
för en samlad och långsiktig 
klimatpolitik 1 juni 2016 

• Inriktningsplaneringen 

– Prognos om vad som krävs för att 
kostnadseffektivt minska utsläppen av 
växthusgaser 

• Stadsrådsberedningens Framtidsråd 

– Analysgrupp II – Grön omställning och 
konkurrenskraft 

 

 

Vägtrafikens användning av fossil energi 



Satsningar på kollektivtrafik i 
landsbygd 

• Särskild satsning på 
kollektivtrafik i landsbygd  

– Syfte: främja regional 
tillväxt och goda 
levnadsvillkor i landsbygd 

– 200 miljoner kr för år 2016,  

– 210-230 miljoner kr/år för 
år 2017-2019  

– Trv samråda med länen och 
lämna förslag till regeringen  

• 200 mkr/år 2016-2019 till 
järnvägs- och vägunderhåll i 
landsbygd 

 



Stadsmiljöavtalen 

• 2 miljarder för år 2015-2018  
• Statlig medfinansiering för 

lokala och regionala 
investeringar i kollektivtrafik i 
tätort 

• Investeringarna ska leda till  

– innovativa, klimateffektiva 
och kapacitetsstarka 
lösningar för kollektivtrafik  

– Att fler ska resa kollektivt 

– Positiv utveckling av 
stadsmiljöerna 



Större och färre regioner 

• Förhandlingsperson ska föreslå en ny 
länsindelning med väsentligt färre län 
och landsting 

• Skapa ändamålenlig indelning och 
effektiva organisationer med bestående 
fördelar  

• Ska utgå från bl.a.  

– arbetsmarknadsregionernas gränser 

– medborgarnas och näringslivets behov 
av transporter  

• Kommittén ska bl.a. analysera hur 
förslagen påverkar möjligheterna till  
ändamålsenlig organisering av lokal och 
regional kollektivtrafik 



Järnvägsfrågorna viktiga 

• Utredningen om järnvägens 
organisation  

• Sverigeförhandlingen 

• 1,24 Mdr/år till underhåll 
2016-2018 av stambanorna 
och stora stråken 

• 200 mkr/år 2016-2019 till 
järnvägs- och vägunderhåll i 
landsbygd 

• Utredning som syftar till att 
göra det enklare och billigare 
att finansiera nya tåg 

– Slutbetänkande 20 juni 2016 



Sverigeförhandlingen 

Uppdrag  

• Utbyggnadsstrategi och principer 
för finansiering av nya stambanor 
för höghastighetståg mellan 
Stockholm och Göteborg/Malmö 

• Ingå överenskommelser med 
berörda kommuner, landsting och 
berörda aktörer om åtgärder som 
ökar kapaciteten i 
transportsystemet och ökar 
bostadsbyggandet 

• Pröva förutsättningarna för 
utbyggnad av järnvägen i norra 
Sverige med betydande inslag av 
medfinansiering från näringsliv, 
kommuner och regioner 

 



Infrastrukturplanering 2018-2029 

• Inriktningsplaneringen redovisas 30 nov 

• Utgångspunkter bl.a. 
 Transportsektorns miljöpåverkan ska minska och 

att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser 2050  

 Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 

 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020 

• I klimatscenariot ska bl.a. analysera 
 Styrmedel för att påverka efterfrågan på olika 

trafikslag, t.ex. ökad efterfrågan av buss, t-bana 
och tåg  

 Åtgärder för att skapa den kapacitet i 
kollektivtrafik och järnvägssystemet som kan 
krävas för detta 

• Förhandsinformation 
 Underhållet måste öka från 260 Mdr till 400 Mdr 

(väg och järnväg) för att jobba bort 
infrastrukturskulden på 12 år  

 85 % av investeringsramen är redan låst 
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