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Sammanfattning

Inledning

Utredningen har haft i uppdrag göra övervägandenoch lämna förslagatt
kring införande vägtullar. Inom för överenskommelsemaav ramen om
trafiksystem i Stockholms- och Göteborgsregionenplaneras införande av

med vägtullar. I detta betänkandeett system har utredningens
huvuduppgift varit behandla vissa övergripande frågor rörandeatt
vägtullarna det vägtullssystem planeras införas isamt attsom
Stockholm. Det planerade vägtullssystemet i Göteborgsregionen
behandlas i utredningens slutbetänkande enligt direktiven skallsom
redovisas den 1 1995.senast mars

Utgångspunkten för utredningens arbete rörande vägtullarna i
Stockholmsregionen har varit de överenskommelser trafik miljöochom

regionala företrädare och har träffat, främst de s.k.som staten
Dennisöverenskommelserna.

I betänkandetbeskrivs Dennisöverenskommelsernaoch det arbete som
lagts ned bl.a. Vägverket åstadkomma vägtullssystem förattav ett
Stockholmsregionen. Utredningen kartlägger teknikläget och redogör för
den forskning och försöksverksamhet pågår avgiftsupp-som
tagningsområdet. En lägesrapport rörande på olikadestatusen
vägprojekten i Dennisöverenskommelsen och finansieringsbehovet

Om den koppling mellan Norra Länkenspresenteras. öppnade för trafik
och införandet vägtullar uttalas i Dennisöverenskommelsenskallav som
stå fast, kan vägtullarna enligt Vägverket inte i bruk förrän 1999.tas

Utvärdering olika vägtullsalternativav

Utgångspunkten har under längre tid varit vägtullarna i Stockholmatten
skall placerasutanför den planeradeRingleden pâ Västerleden. Medsamt
det förslaget kommer all biltrafik i riktning Stockholm beläggasmot att

Ävenmed vägtull. den trafik enbart utnyttja Ringleden förattsom avser
förbi Stockholm kommer således tullbeläggas. Förslaget medpassage att

vägtullar utanför Ringleden har kritik, intemötts minst från deav
kommuner invånare inte kan undgå betala vägtull för färd inomattvars
kommunen kommuninvânarnanär överhuvudtaget inte kansamt komma

det allmänna vägnätet betalaut vägtull. Förslaget medutan att
vägtullar utanför Ringleden har också kritiserats för det inte iatt
tillräcklig utsträckning tillgodoser miljömålen i Dennisöverens-
kommelsen. Utredningen har därför i den utvärdering detgörssom av
föreslagna vägtullssystemet valt jämföra Vägverkets alternativ medatt
tullar utanför Ringleden tvâmed andra alternativ, dels vägtullar innanför
Ringleden, dels kombination vägtullar utanför Ringleden ochen av
tullzoner i Stockholms innerstad. Utgångspunkten för utvärderingen av
de alternativa vägtullssystemen är de skall intäktsneutrala medatt vara
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definansieringenreferensalternativ att avVägverkets samt
klaras.Dennisöverenskommelsenibeslutatsväginvesteringar somm.m.

itrafikarbetetbl.a. hurgrunder:utifrån fleraAlternativen utvärderas
miljöaspekterpâverkas,i övrigtregionen samtinnerstad ochStockholms

kräverRingledeninnanförVågtullardriftskostnader.ochinvesterings-
visarTrafiksimuleringarna attfinansiering.kompletterande

förränfull effektinteRingledeninnanföroch tullarinnerstadszoner ger
saknarÖsterleden Essingeledendåtrafik,förhar öppnats ensam

innerstad.Stockholmsfråntrafiksvälja allkapacitet utstyrsatt som
utanförinförsi förstavägtullarnaförordar stegUtredningen ettatt

Ringleden ärNärföreliggande planer.medenlighetiRingleden,
innerstadszonerprövas.införandefardigställd bör ett av

i högreavgiftssystemet änfungerarformi någoninnerstadszonerMed
Förinnerstaden.itrafiken attminskaförstyrmedelgrad attettsom

trafikdenemellertideffekt krävsavsedd att somskallsådanazoner
staden. Dennatrafikledernanyttjakan runtinnerstadenfrånstyrs ut

Ringledenförst närtill fullofinnsinnerstadstrafikenkapacitet emottaatt
dåinnerstadstrafiken kanbegränsningenåsyftadeDenfullbordas. av

effekt.full

vägtullDijgferenrieringav

i tiden,vågtullarnadifferentieramöjligheterolikabelyser attUtredningen
idifferentieringkonstaterarmiljöhänseende och atti eni rummet samt

kunnaskulledygnet,delarolikaundertullnivåerolikatiden, dvs. av
medAlternativettrafiken.styrningseffektergodamedföra

medfördifferentieringrumsligocksåvisarinnerstadszoner att en
fråndockmåstemålet attövergripandeDet varastyrningseffekter.

förordasInledningsvislättförståeligtochrobust system.början skapaett
viktklass.utifrån fordonensdifferentierasendastvågtullarnadärför att

formerolikabörvågtullssystemetvunnits averfarenhetNär av
finansieringsmåletinomskapas attkunna utandifferentieringar systemet

åventyras.

Inregritetsaspekzer

dessochvägtullsystemetutformningenvidbetydelsefrågaEn avav
fastslårUtredningenintegriteten,personligadenautomatiscringsgrzidär

risken förochintegriteten värnaspersonliga attviktigt dendet är attatt
vägtullssystemet.medminimerasintegritetenpersonligaintrång i den

efterlevsdetkontrolleraoch attövervakakunna systemetBehovet attav
sambearbetningtillåtsvideokameraövervakning samt attdockkräver att
användandetföreslåsDetfall.i vissa att avskefårbilregistretmed

personregisterfrågornzitillståndsplikt ochfrån attundantasvideokameror
författningsregleras.

skall habilisternaviktintegritetssynpunktfrån attminstinteDet avär
tull-medsambandikontantvägtullen passageav enbetalamöjlighet att

tillgodosesutvärderasalternativI debetalgräns. someller
eftersominnerstadszonermedalternativetisämstintegritetsaspekterna
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måstetull automatiskt möjlighettas till kontant betalningutan vidupp
betalgränsen. Införandet betalgränser kräver tullen debiterasav attsom
automatiskt måste därför vägas behovet frånmot attav
integritetssynpunkt kunna betala vägtullen kontant fordonetutan att
registreras identifieras.och

Vägtullens statsrâttsliga natur

Vägtullens statsrättsliga analyseras och utredningennatur finner att
övervägande skäl talar för vägtull iatt anslutning tilltassom upp
Ringleden ioch innerstadszoner harnärmast karaktär skatt. Vägtullenav

iär dessa delar därför hänföra till riksdagens obligatoriskaatt
lagstiftningsomrâde följdmed riksdagen i saknaratt möjlighetstort sett

delegera beslutanderättenatt rörande till regeringentaxor ellerm.m.
myndighet.annan

Inkomstbeskattning och mervärdesskatt

Införandet vägtullar kommer påverka inkomst-av att och
mervärdesbeskattningen. Utredningen föreslår kostnaden för vägtullatt
inte skall avdragsgill vid sidan schablonavdrageti sambandvara medav

till och från arbetet. Till följd därav intebör hellerresor särskilt avdrag
medges för vägavgift dyl. i sambandmed till och från arbetet.o. resor
En olikartad behandling vägavgift och vägtull kan knappast vinnaav

hos allmänheten.acceptans
Däremot föreslås vägtull i enlighet med gällandeatt skallrätt vara

avdragsgill för yrkestrañk och i samband med tjänsteresor. Den senare
avdragsrätten medför betydandeskatteintäktsborfallett för det allmänna,
vilket bör beaktas i den fortsatta beredningen. I förmånshänseendebör
vägtull behandlas sätt vägavgift dyl.samma som 0.

Av allt döma medför gällandeatt rätt vägtull skall beläggasatt med
Även i EG-rättsligt perspektiv börmoms. ett vägtull momsbeläggas.Då

idet Dennisöverenskommelsen förutsätts kompensation skall utgåatt om
vägtullarna momsbeläggs kommer det allmänna, till följd av
näringsidkares och andras avdragsrätt för ingående mervärdesskatt, att
mista betydande skatteintäkter.

Genomförande och finansiering

Utredningen berör ñnansieringslägetäven och konstaterar det finns allatt
anledning till styrning kostnadsutvecklingen.stramare Det finnsen av
anledning till närmare genomförandetatt väginvesteringarrtaanpassa av
till de kommande intäkterna från vägtullarna. l fall föreliggerannat en
uppenbar risk för upplâningsbehovet skenar iatt Detväg. totala
upplâningsbehovet kan begränsas på olika Ettsätt. möjligt
tillvägagångsätt är vägtullssystemet i drift tidigareatt 1999. Enäntas

tänkbar lösning är andra intäkter tillförs vägprojektenannan att eller att
vissa vägprojekt senareläggs. Vägverket pekar även möjligheten att
maximera skuldsättniirgen till visst bestämtbelopp sedanfârett som vara



1994:142SOU12

idelprojektenförfárdigställandetidpunkterochförstyrande start-
samordningbättreåstadkommaDennisöverenskommelsen. För att en

anledningfinnsrisktagandetekonomiska attochpolitiskadetmellan
i vilken ävenarbetet,fortsattaför detbildaöverväga styrgruppatt en

representeradregeringen är
kapital-ochunderhålls-drift-,kostnadernaadministrativaDe -

beräknadede13uppgår tillvägtullssystemet procentförkostnader avca- för detkostnaderökadeochskattebortfalletbedömsDärutöverintäkterna.
Dettabruttointäkten.21-23 motsvararprocentallmänna avmotsvara

frånbruttointäkternaberäknadede35ungefär procent avsammantaget
vägtullarna.

lagförslag

statsrättsligiskattbetraktavägtullen äriutgångspunkt att enMed somatt
byggerLagförslagetlagstiftning.tillförslag enmening ettpresenteras

i DsKommunikationsdepartementet presenteratlagmodelltidigare som
direktiveniuttalasvadmedenlighetiLagförslaget är1993:52. som

specifikberörbestämmelserDekaraktär.till sin engenerellt som
ochändamålsbestämmelserområden,tullbelagdaomfattningenregion: av

till lagen.bilagoritariffstrukturer tas
så denutformas sätt atttariffstrukturenföreslåsStockholmFör att

debiteringsformrespektive attsamtföruppbördskostnadentillanpassas
uttalats imed vadgenomsnitt överensstämmeri somtullkostnaden ett

s.k.användandetdebitering; ettAutomatiskDennisöverenskommelsen. av
medförkonto,tillkoppladfordonsenhet är ettellerkort somsmart en

Övriga ibetalningomfattarbetalsättbetalsätt.övrigaänlägre taxa
medsambandbetalning ieller kontantefterskottibetalningförskott,

olikademellanutvärderingenEftersombetalgräns.av enpassage
intäktsneutrala kanalternativen ärförutsätteralternativen att

Vissaalternativ.samtligaförprincip tillämpasitariffstrukturen
måste dock görastariffstrukturochtariffnivåerna omjusteringar av

utanförbetalgränsenellerRingledeninnanförläggsbetalgränsen om
Tulltaxani innerstaden.tullzonermedframtiden kompletterasiRingleden

årstaxorna.ochmânads-inklusivetariffnivåersjuinnehåller
Undantagenvägtullen.förinförsbilägaransvarstriktföreslåsDet att ett

ochdiplomatfordontill s.k.vägtull begränsasbetalaskyldighetfrån att
påförstidföreskriveninomvägtulleninteBetalasutryckningsfordon.

Vägverketvägtull införs.frånbefrielsemöjlighet tillvägtull. Enförhöjd
fårdess beslutochvägtullenföruppbördsmyndighetföreslås bli
förPrövningstillstånd krävsförvaltningsdomstol.till allmänöverklagas

vägtullenskallexekutionshänseendeItill kammarrätten.överklagande
regeringenföreslåsmål. Detallmänna attförreglernaenligthandläggas

i kraft.trädaskalllagenbesluta närbemyndigas att
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

tillFörslag lag vissa vägtullarom

Härigenom föreskrivs följande.

Vägtull skall betalas till för med bil tillgränsenstaten att ettpassera
tullbelagt område betalgräns. Vägtull endast vid färd itas ut ett
tullbelagt område. Vad tullbelagt områdeutgör framgår bilaga lsom av
till denna lag.

2§ Intäkterna från vägtullarna får endast tillanvändas sådanaändamål
framgår bilaga 2 till denna lag.som av

3§ Med bil i denna lag detsamma i 3 § fordonskungörelsenavses som
1972:595.

4§ Bilens förägare vägtullen betalas.attsvarar
Som bilens ägare anses

den vid tidpunkten för betalgräns antecknadsom passagenav en var
i bilregistretägare eller motsvarande utländska register eller i detsom

militära fordonsregistret eller den har antecknats i registrensom senare
vid tidpunktenägare försom passagen

i fråga bilar brukas med stöd saluvagns-, turistvagns-,om som av
eller interimslicens, den videxportvagns- angiven tidpunktsom ovan

innehade licensen.

5§ Vägverket uppbördsmyndighetär för vägtullen.

6§ Vägtull skall med belopp framgår bilaga 3 tilltas ut dennasom av
lag. Tullbeloppen till det allmänna prisläget vid denna lagsanpassas
ikraftträdande och skall därefter årligen från den januaril till
kalenderårets utgång med belopp efter årlig omräkningtas ut som

de i bilagan angivna tullbeloppen multiplicerade med detmotsvarar
jämförelsetal förhållandet mellan det allmänna prisläget isom anger

månadoktober året före det år beräkningen och l januari 1995.avser
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

tullbelopp enligt denna lag skall under påföljande kalenderår.tas utsom
Beloppen avrundas till hela kronor.
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1976:661bilar enligt lagenmedFrån vägtull undantas7§ sompassage
från skattepliktfall undantagnapriviligier i vissa ärimmunitet ochom

utryckningsfordon.samt

i utsändtidbetalts inomintevägtullföreskriven8§ Har som anges
500 kr.vägtull medförhöjdi ställetbetalningsanmaning påförs

förmånad från dageninombetalasvägtull skallFörhöjd senast en
vägtull.förhöjdbeslutet om

påförtsförhöjda vägtulleninnan denförbetaltsvägtullOm sent men
belopp.inbetaltjämkas medvägtullenförhöjdaskall den

vägtull detförhöjdvägtull ochbefrielse frånfår medgeVägverket9§ om
oskäligtuppenbartframståromständigheterna att tatillmed hänsyn som

tull.sådanut

till allmänöverklagasfårlagenligt dennabeslutVägverkets10§
Överklagandet två månaderkommit in inomskall haförvaltningsdomstol.

för beslutet.från dagen
beslutetkännedominte fåttsannolikt hanklagande görOm den att om
ändåöverklagandeskall hansstycketi första tastidinom den angessom

tvåkommit in inomskall haöverklagandeSådantprövning.tillupp
beslutet.kännedomfickklagandendagfrån denmånader om

till kammarrätten.överklagandeförPrövningstillstând krävs

tid skallföreskriveninombetalasintevägtullenförhöjdadenl1§ Om
indrivning1993:891enligt lagenindrivningför avden lämnas om

enligtverkställighet skefårindrivningVidfordringarstatliga m.m.
utsökningsbalken.

föreskriven vägtull.Överklagande betalaskydlighetinteinverkar att

kraft deniträderlagDenna ........ ..



SOU 1994:142 15

Bilaga l

En bilaga utmärker det tullbelagda området försom Stockholm kan
upprättas när gränsen för området med säkerhet kan fastställas.
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Bilaga

avdrag gjorts förStockholmsområdetskall, sedanfrånVägtullsintäkterna
ianvändas till investeringari sin helhettullsystemet,förkostnaderna

tvärledeminom, söder,i Yttreinnerstad ochStockholmsRingleden runt
underhåll dessadrift ochkommun,Stockholmsoch avväster omnorr

itrafiksystemetiåtgärdermiljöförbättrandetrafikleder,
Stockholmsåtgärder iframkomlighetsförbättrandeStockholmsregionen,

infartsparkeringar.förkommun samt
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Bilaga

för StockholmsområdetVägtullstaxe

Bil totalvikt Bil med totalviktBetalsätt med
3,5 3,5högst överton tonav

Automatisk debit-
ering vid passage

betalgansav

20 60kr krper passage

månadsktrt 600 800 krkr 1

21 000årskort 7 000 kr kr

fakturering,
6525 kr krper passage

letalningKontant
vid passageav
betalgräns

6525 kr krper passage

Betalningi för-
skott eftereller

betal-passageav
gräns

fyra dygnsenast
efter passagen,

65 kr25 krpassageper

dygnEfter fyra
efter passagen,

35 kr 75 krpassage:per

totalvikt 3,5bil har högstOm betalgräns med som en avenpassageav
för dendebiteras automatiskt inte vägtullvägtull kanmedför tas utton att

förstaoch dygn denbetalgräns underandra ett samma ompassagenav en
debiterades automatiskt.medförde vägtullattpassagen
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Direktiven

Regeringen beslutadeden 10 1994 tillkalla särskild utredareattmars en
med uppdrag göra överväganden kring införandetatt vägtullar iav
Stockholms- och Göteborgsregionen.

Huvuduppgifterna för utredningen enligt direktivenär att
-redovisa förslag till lagstiftning

förutsättningarna-pröva för differentiering vägtullamaen av utansom
finansieringenäventyra bidrar tillatt uppnå miljömålen iatt överens-

kommelserna,
-analysera den konstitutionella och rättsliga karaktären vägtullama,av
-kartlägga rådande teknikläge,
-kartlägga och vid behov lägga förslag vägtullarans påverkan ochom
påverkan övrig beskattning,av
-överväga det möjligtär införa helt automatiskadebiteringssystemattom
-belysa kostnaderna för olika former avgiftssystem,av
-redovisa tidsplaner för genomförande vägtullsystem i Stockholms-av
respektive Göteborgsregionerna.
Direktiven bifogas betänkandet bilagasom
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Utredningsarbetet m.m.

Utredningen påbörjade sitt arbeteunder försommaren 1994med samlaatt
material och kontakta berörda Utredningen har med hänsyn tillparter.

direktiven och den knappa tidsram gäller prioriterat frågor rörsom som
ivägtullar Stockholm.

Utredningsmannen har kontaktats och haft kontakt med företrädareav
for bakom Dennisöverenskommelsen övriga politiskaparterna samt
partier är representerade i Stockholms kommunfullmäktige ochsom
landstinget i Stockholms län. Företrädare för bl.a. Nacka kommun och
Lidingö kommun har uppvaktat utredningen. Naturskyddsföreningen har
inför utredningen redogjort för förslag till alternativ utformningett en av

Ävenvägtullssystemeti Stockholm. andra föreningar och intressegrupper
enskilda har kontaktat utredningen och lämnat förslagsamt och

synpunkter vägtullarnas utformning i Stockholm. Utredningen har
tagit del olika utvärderingar Dennisöverenskommelsen.av av

Utredningen besökte i augusti 1994 Norge och sammanträffade med
till bomringen ioperatören Oslo AS Fjellinjen. Vid besöket fick

utredningen information hur vägtullssystemetfungerar i Oslo ochdenom
erfarenhet och lärdom vunnits efter varit i drift någraatt systemetsom
âr. Under studieresa studerade utredningen bomringen isamma
Trondheim och träffade för bl. Statensrepresentanter a. vegvesen.

Utredningen har haft fortlöpande kontakter med förrepresentanter
Vägverket. Väginvest och Stockholms Leder AB har bistått med
finansieringsanalyser. Institutet för Transportforskning TFK har på
uppdrag utredningen kartlagt teknikläget och pågåendeav
utvecklingarbete på området. Transek AB har uppdrag utredningenav
beräknat utfallet olika vägtullsalternativ. Gatu- fastighetskontoretochav

Stadsbyggnadskontoreti Stockholm har hjälptsamt utredningen med att
kartlägga möjligheten lokalisera tullarna innanför Ringleden.att
Utredningen riktar särskilt tack till Eje Lundkvist vid Swedavia ABett
för datorstöd.

Enligt direktiven skall vägtullama läggaspå sådannivå intäkternaatten
goda grunder kan beräknas tillräcka väginvesteringama m.m.

Samtidigt skall förutsättningarna för differentiering vägtullar prövasen av
med syfte miljömålen i Dennisöverenskommelsen uppnåsatt utan att
finansieringen Härigenomäventyras. ligger i viss mån inbyggden
målkonflikt, eftersom det går bestämmavilken nivå vägtullama skallatt
läggas för de skall trafiken sådant optimalsättatt styra att en
omfattning trafiken uppnås i miljöhänseende. Ett sådantav
tillvägagångsätt skulle dock medföra vägtullama förlorar sin rollatt som
fmansieringskälla. Det skall därför förutsättningpoängteras föratt en
utredningsarbetet är de väginvesteringar beslutats iatt m.m. som
Dennisöverenskommelsen finansieras.kan
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1 BAKGRUND

1.1 Dennisöverenskommelsema

Genom storstadsöverenskommelsemaför Stockholmsregionen den 23
januari 1991 och den 29 september 1992 Dennis II kom Social-
demokraterna, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet liberalerna i
Stockholmsregionen bl. överens bygga trañkledema ia. att utom
regionen, vidta vissa miljöforbättrandeatt åtgärder i Stockholms inner-
och ytterstad, uppföra föratt stomnät den kollektivaett busstrafikenav
i innerstaden iordningställa infartsparkeringar.samt att

Trañkledsutbyggnadema och övriga väganknuma investeringar skall
enligt överenskommelsen finansieras avgifter biltrafiken.genom
Trañkledsinvesteringarna omfattar dels den Ringens.k. ringled runten-Stockholms innerstad varigenom Essingeleden och Norra länken
kompletteras med länkar: Norra länkensförlängningtre eller Värtalänken

ÖsterledenN orrtull-Lidingövägen, Lidingövägen-Frihamnen-Värmdö-
kanal-Årstaleden och Södra länken Värmdöleden-Sickla partihallar,

dels Yttre tvärleden tvärled från Fors i Haninge kommun till Rösaen-
i Norrtälje kommun Västerleden 10,4 km längvarav motorvägen
mellan Kungens kurva och Bergslagsplan utgör beståndsdelarna.en av
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De miljöförbättrande investeringarna skall enligt Dennis omfattaa
åtgärder i och uppförandegatusystemet bullerskydd längs Nynäs-av
vägen.

l Dennis uttalar tullsystemet skall utformasparterna såatt detatt
bidrar till minska biltrafiken i innerstadenatt och så förbättrarsätt
miljön. Vidare uttalas mycket talar för avgiftsalternativatt A4 seatt s.
26 lämpligtär välja även andra avgiftsaltemativatt att kan blimen
aktuella med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Enligt Dennis skall avgiftssystem enligt alternativett A4 vara
uppbyggt enligt följande:

I snitt i anslutning till Ringenett placerasbetalstationera. samtliga
vägar leder till Stockholms innerstad för avgift försom uttag av

innerstaden.motpassage
Påb. Västerleden placerasbetalstationer så varje fordon betalaratt en

gång leden riktning.per passage oavsettav
Betalstationerna kan vid öppnandet kombinerade,c. dvs. medgevara

såväl kontantlös, automatisk kontant betalning. Stationema skallsom
i efterhand kunna konverteras till helt automatiska stationer.
d. Avgiftsupptagningen skall utformas för trafikanterna smidigtett

Önskemåloch säkert sätt. betalning skall kunna tillgodosesom anonym
iäven det automatiska betalningssättet.

I överenskommelsen genomsnittliga normalnivå vidatt taxansanges
skall 15 kr i 1992 årsstarten prisnivå för Ringsnittet och 5 krvara per
på Västerleden för fordon understigande 3.5passage medanton, taxan

för fordon från 3,5 och uppåt skall uppgå tillton gånger högreett tre
belopp. Vidare skall möjligheter till rabattering finnas. I
överenskommelsen dessutom landstinget och kommunerna skallattanges
beredasmöjlighet sig över föreslagna taxeändringar,att yttra vadutöver

anpassning till denmotsvarar allmänna prisutvecklingen.som en
Parterna skall självaäven kunna förslå ändringar tulltaxan.av

I Dennis slås fast intäkterna från bilavgifternaatt fårendast
användas till investeringar i vägtrañkobjekten, drift och underhåll av
dessa investeringar i övriga väganknutnasamt investeringar.
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på biltrafikenavgifter1.2 Vägverkets rapport om
1992maj-

1.2.1 Inledning

avseendeutarbetadVägverketlågför DennisTill grund rapporten av
antalVägverketundersökeravgiftssystem. l etttillförslag rapportena

huruvida de kaniutgångspunktmedavgiftssystemalternativa antas
innerstadStockholmsibiltrafikenfinanseringsmåletoch minskauppfylla

alternativUndersökta1.2.2

alternativaföljandeVägverketundersökerredovisar ochI rapporten
tullsnitten:placeringarochavgiftssystem av

ledavgifterinnerstadssnitt ochAl:Ett

centrumsnitt medinnerstadssnitt och treA2:Ett ett zoner
ledavgiftersamt

StockholmstillinfartsledernasnittibetalningA3zUpprepad tre
innerstad

VästerledenledavgiftochRingledenutanförringsnittA4:Ett

centrumsnitt medA5:Innerstadssnitt och treett zoner

InnerstadssnittA6:Enbart

LedavgifterA7:Enbart

snitten. DärutöverolikadelokaliseringenredovisassidaPå följande av
forminnerstadsavgifter imedalternativ avblVägverketprövar ett para
tid hanför denbetalartrafikantenvilketgatuhyra ett systern genom- Vidare8.AVästerledenpâledavgiftmedförenatinnerstadenvistas i - ochkm-taxazondifferentieradsåsomñnansieringsformerandraomnämns

intedock närmareutvärderasalternativenDebensinskatt.regional senare
i rapporten.

tilllmedhänsynrevideratsharberäkningarnalDet företagnaVägverketde numeraskallbetonasatt av kap.4.ikalkylerReviderade presenterastrañkprognoser.förbättradeochkostnadslägetiförändringar
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Undersökta avgiftsalternativ
Infartstullar

A1@ A2
ica A6

A 4

LC
Inga avgifter men

Upprepad allabetalning utbyggnader

3633:555-A 0A

41e Otl

\-
Led och

ÖKinnerstadsavgifter Dennis -A 7 A 8
Gatuhyra

Symbolernas betydelse:
Avgiflsstation Ringen Västerleden Avgiftssnilt

infartsleder

O0

1.2.3 Vägverkets urvalsmetod

Enligt Vägverket skall valt intäktssystem förränta och de lânamortera
under period maximalt 20 årtas täckasom upp samten av systemets

drift-, underhålls- och administrationskostnader. Kalkylexemplen i
bygger på beräknad total investeringskostnadrapporten 18 750en om

miljarder kr i 1991 års penningvärde och trañkprognoser för antalet
betalpunkternaz.i Avgiftssystemet skall dessutom förutompassager att-

tillräckliga intäkter innerstadstrañken till kringledema.generera styra-
Enligt Vägverket måste avgiftsbeläggningen därför till följd att

zVägverketsanalysergjordameddetsk. EMMA-systemetär och förmiddagensmaxtimmeår2005,avserJämförelseárår1990.Deekonomiskaberäkningarnautgårfrån den trafikenuppgårtill 6,1 dentotalaatt tunga procentavtrafiken.Realräntanharuppskattatstill 5 ochsamtligavägobjektberäknas avskrivnaår2023.Avprocent varaavgiftsintäkterna2miljarderkr. till andraändamålavsättas traftkledcma.Drift- underhållän och beräknastill 234antas
miljonerkr är ársi 1990 prisnivå,per

.
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framkomlighetsförbättringcn i innerstadentrafikanten dentrots antagna-
enligtfåravgift ledernaEn eventuellanvändakringlederna.väljer att-

nivåhögre änemellertid inte läggasVägverket att
uppnås.trafikminskningsmålet i innerstaden kan

utvärdering1.2.4 Vägverkets

avgifternafrånutgår Vägverketide kalkyler görs attI rapportensom
radiell ledför199701, Avgiftenfrån medoch motskall tas resaupp

alternativrespektiveunderinteharinnerstaden annat angesom a-
50 för fordon över3,5 och krtillför fordontill 10 krbestämts tonupp

avgiftencentrumsnitt ärled ochFör fard3,5 resaperton. genom
utgårfrån innerstadenFöroch 25 kr.5 krrespektive utresaper passage

år 2005.föritrafikarbetetMinskningenavgift.ingen procentangesav
högtrafikjämförtunderminskning med 35Trafikplanmälet år procenten

år 1990.med
bildjfrA1-A7olika tullsnittendeutvärderingVägverkets av

resultat:följandeföregående sida gav

A1Västerledenpå Ringen ochavgiftInnerstadssniztsann

varderaavgiftspunktriktningarna ibådaiLedavgifter tas enupp
årÖsterleden, Antalet årsdygnspassagerVästerlcden.Essingeledenoch

000 ochtill 58Västerledenuppgår Ringen och2005 genom
intelånenskulleEnligt Vägverket000.ungefär 200innerstadssnittet till

minskar med 23Trafikarbetetår 2035. procent.återbetalda förränvara

centrumsnitt A2AI sam en

innerstadssnitt mot-avgift förLedavgift och tas upppassage av
bådaiavgift ialternativ Al Dessutomisvarande utsått tas passagesom . City,ochGamlacentrumsnitt mellantänktriktningarna i stanett

City-Vasastaden.ochKungsholmenoch KungsholmenSödermalm samt
antaletmedföracentrumsnitt skullekombinerat med attA1

Årsdygns-000.210tillstigerlederna överårsdygnspassager
Al-zilternativet ellerungefärinnerstadssnitteti motsvararpassagerna

tillantaletuppskattascentrumsnittetI000ungefär 200 passagerpassager.
till A1-centrumsnittetmedför tilläggetEnligt Vägverket67 000. av

Alternativetår 2019.återbetaldalånen skullealternativet att vara
tilluppgåri trafikarbetetminskningentrafikplanemålet eftersomuppfyller

35 procent.
snittenolikaavgifter i demed dubblakalkyleratVägverket har även

2010 ochåråterbetaldalånenskullesådant fallpå lederna. Ioch vara
50uppgå till närmarei innerstaden procent.trafikminskningen
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Upprepade betalningar i snitt A3tre

I detta alternativ har Vägverket undersökt avgiftupptagning i snitt:tre ett
yttersnitt utanför Yttre tvärleden, mellansnitt ungefär där denett
sammanhängandetätbebyggelsenbörjar ringsnitt utanför Ringen.samtett
Antalet årsdygnspasseringarär 2005 beräknastill 878 000 i de 65 tänkta
betalstationerna. Alternativet skulle innebära lånen skulle åter-att vara
betalda år 2016. Enligt Vägverket skulle troligenmetoden ha otillräcklig
avvisningseffekt för innerstaden.

Ringsnitt och ledavgift på Västerleden A4

Antalet årsdygnspassageri ringsnittet år 2005 beräknasuppgå till ungefär
337 000. För detta alternativ har avgiftsnivåer undersökts.tre

Med avgiftsnivå 10 kr i snittet och 5 kr i bådariktningarna på Väster-
leden blir lånen återbetalda år 2021.

Med avgiftsnivå 15 kr i snittet och 5 kr Västerleden blir lånen
återbetalda år 2013.

Med avgiftsnivå 20 kr i snittet 10och kr Västerleden blir lånen
återbetaldaår 2010. Enligt blir trafikminskningen i innerstadenrapporten
måttlig 5-10 procent framkomligheten förbättras med ungefär 20men

Enligt beräkningar minskar trafikarbetetprocent. i avgiftsnivån 10senare
kr 5 kr för Västerleden med 28resp. procent.

Enbart lnnerstadssnitt och centrumsnitt A5

Om snittet läggs innanför Ringen och kombineras med centrumsnittett
enligt A2-alternativet blir lånen återbetalda âr 2031. Trafikminskningen
i innerstaden beräknas till 10- 20 medan framkomligheten ökarprocent
med ungefär 20 Trafikarbetet minskar enligtprocent. beräkningarsenare
med 35 procent.

Enbart Innerstadssnitt A6

Alternativet utvisar negativa årsresultat vilket innebär lånen inte kanatt
återbetalas. Trañkarbetet minskar med 28 procent.

Enbart ledavgifter A 7

Utvisar i likhet med A6 negativa årsresultat.

Efter utvärderingen ovannämnda tullsnittaltemativ övrigaochav
alternativ fann Vägverket det fortsatta arbetet skulle inrikta sigatt A2
och A4. Enligt Vägverket skulle de två utformas enligtsystemen
följande.

A2: I snitt innanför eller i anslutning tillett Ringen placeras stationer
på samtliga vägar leder i Stockholms innerstad för avgiftsom uttag av
för innerstaden. I centrumsnittet placerasmot stationer förpassage uttag

Österleden,avgift för i båda riktningama. På Essingeledenav passage
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bådaiavgift förstationer förplacerasoch Västerleden uttag passageav
helautomatiskutformade förskallriktningarna. Stationerna vara

inte har abonnemangomfattar sällanbilsteravgiftshantering även somsom
debitering.för automatisk

anslutning till Ringen placerasRingen isnitt utanför ellerA4: I ett
innerstad förtill Stockholmslederstationer samtliga vägar uttagsom

stationerPå Västerleden placerasinnerstaden.avgift för motpassageav
färd-ledengångså varje fordon betalar oavsettatt en per passage av

medgekombinerade, d.v.svid öppnandetStationerna kanriktning. vara
Stationernabetalning.betalningautomatisk och kontantbåde kontantlös

stationer.automatiskatill heltkonverterasi efterhand kunnaskall
förmycket talarianför VägverketSammanfattningsvis attrapporten

betalsystemkontantlösa,obemannade ochautomatiska, d.v.s. men
beprövadteknik välpâ ärintäktssystemgrundasvaletförordar att somav

erforderliga intäkter.möjligt säkerställersåoch snart somsom
utformamedarbetetfortsattai detföreslår attVägverkets rapporten att

alternativ A4 ochparallellt medbedrivasbörlämpliga intäktssystem
införabereddVägverket ärDärigenomalternativ A2. attatt mananser

hunnitdå harteknikenlångthurbehövsdetnär genomoavsettett system
möjligheti A2 harbefintlig teknik och attanvänderi A4att man

teknologiautomatiskanvända ny

i StockholmBilavgiftssystemet1.3
avgiftsplatsernautformningochtill lägen-Förslag av

Inledning1.3.1

1993i majVIAKVBBpresenterade ettVägverketPâ uppdrag mav
enligt A4-alter-avgiftsplatsernautformningochtill lägenförslag av

detendasteftersomA4-alternativet valdesnativet. I förslaget attuppges
fullständigochinnerstadentrafik iminskadbådeuppfyllde kravet

detAZ-alternativetVad attprojektet.finansiering angesavserav
automatiskförelektronikförsågs medfordonallaförutsattes att

vid denmöjligträttsligtansågsinteenligt förslagetavläsning, vilket
Ringen,medföraAZ-alternativetskulle attVidare avtidpunkten.

innerstaden.inomför internautnyttjadesintekostnadsskäl, resor

A4-modellenenligtbetalstationerLokalisering1.3.2 av

iavgiftsstationernatänktadehurförslagVBBVIAK:sI presenteras
diskuterasavgiftsplatsernanågraFörplaceras.ringsnittet skall av

rangordning.inbördesplaceringaralternativa utan
avgiftsstationernalokaliseringenpräglasVBBVIAK:sEnligt rapport av

Ringenpåochinnerstadentillbilresorbeläggasyftet enbart är attattav
inte enbartblirbelägenhetRingens attkonsekvensavgift. Enmed av
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innerstaden hamnar innanför snittet även angränsandeutan områden.
ÅrstaVidare placeras partihandelsområde innanför snittet för att styra

den trafiken söderifråntunga till i första hand välja Södraatt Länken. I
framhålls avgiftssnittetrapporten måsteatt läggas funktionelltettur

perspektiv och inte efter administrativa gränser även detta skulle fåom
till följd del invånare i regionenatt inte kommer fâ möjlighetatt att
besöka kommuncentrum och dylikt tullsnitt.utan att ettpassera

1.3.3 Tekniska systemkrav

I VBBVIAK:s redogörs även översiktligtrapport för den koncept-
beskrivning tagits fram för det tekniskasom Följandesystemet.
grundtörutsattningar för tekniken:sattesupp

-Systemet skall i största utsträckning utformas för automatisk avgifts-
upptagning och innebära minimalt ingrepp i befintlig gatuiniljö.

-Fordonen skall kunna i normal hastighet i de automatiskapassera
körtälten.

-Bilisterna skall vid legal hanteras fullständigt bådepassage anonymt
i de automatiska och manuella fälten.

-Videoövervakning för hantering dem betalning.av utansom passerar
-Kostnaderna för uppbörden skall ntinimeras.
Avgiftssystemet skall vidare baseras teknik användsochsamma som

kommer användas andra hållatt i landet och bör harmoniserasäven
med kommande europeisk standard. Rapportenen berör problemet med
sällanbilisterna, de bilister endast i undantagsfallsom betal-passerar
gränserna, och konstaterar det är angelägetatt så mångaatt styra
sällanbilister möjligt till använda med fárdkortsom att ellersystem att
utnyttja betalningsmöjligheter andra ställen självaän avgiftsplatsen.

1.4 Riksdagsbeslut m.m.

Dennis redovisadesför riksdagen i 199293: 100bil. Genomprop.
beslut den 17 december 1992 199293:132,prop bet. 199293: TUll
bemyndigades regeringen låta Riksgäldskontoretatt ställa garantier för
förberedelsearbetetför utbyggnaden trafikleder i Stockholms-regionenav
för högst 600 miljoner kr. l propositionen uttalar regeringen detatt
förslag till bilavgifter i Dennisöverenskominelsenparterna förordatsom
måste granskas närmare och regeringen under höstenatt 1993 skulle

samlat förslag tillpresentera vägavgifterett och statliga garantier.
Den 9 juni 1993 prop. 1992932176, bet.l99293:TU35

bemyndigadesregeringen låta Vägverket iatt anspråk500 miljoner kr.ta
för investeringar Södertörnsleden och Söderhall-Rösa-etappen av
Yttre tvärleden. Trafikutskottet framhåller det förutsätts regeringenatt att

möjligt lägger förslag tillsnarast lagstiftningett möjliggör avgifts-som
finansiering vägtrafiklederna. Vidare uttalar utskottet det förutsättsav att

frågor rörande differentieringatt med hänsyn till exempel fordonstyngd
och utrustning för avgasreningövervägs i sambandmed beredningen av
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förslag.utskottetsi enlighet medRiksdagen beslutadelagförslaget.
bet.199394:86,april 1994därefter den 14 propRiksdagen beslöt

imiljarder kr11,5lánegarantier högststatliga199394:TU24 omom
medförberedelsearbetetfortsättningenjanuari 1992 förprisnivå av

deGarantierna omfattar väg-vägprojekt.vissautbyggnaden av
såledesvarken1995före juli ochplanerad byggstartinvesteringar med

Öster- skallvägtullarpropositionen anförsIVästerleden.eller att
Dennis II,enligtvägtullssystemetväginvesteringarna ochfinansiera

underhåll dedrift vägarnainformationsverksamheten, och samtnyaav
Stockholmsimiljöâtgärderbidrar tillinvesteringarsådana attsom

Dennisöverens-enligtinvesteringarövriga väganknutnainnerstad och
sig tillanslötTrañkutskottetgenomföras i sin helhet.kommelsen kan

ochvägtullarfinansierasmedvägprojekten börbedömningregeringens att
såutformasavgiftssystemetförutsätts attdetanförde bl. attatta.

miljöanpassatutvecklingenochbeaktasmiljöaspekterna ettatt av
skatteutskottetanfördetrañkutskottettillfrämjas. I yttrandetrafiksystem

uppfattningregeringensdelade att199394:SkU4y bl. att mana.
propositionen närmastbeskrivits iutformningmed denvägtullarna som

skatt.karaktärhar av

Stockholms länivägtullar1993:52 vissaLag1.5 Ds om
modellen-

Storstockholmivägtullarlagförberedelsenled iSom ett en omav
detinförlagmodellKommunikationsdepartementetpresenterade en

princip-revideratochremissbehandlatsModellen har ettfortsatta arbetet.
1994-01-05.promemoriailagstiftning hartillförslag presenterats en

skallvägtullochhur närbestämmelser tasbl.innehållerFörslaget oma.
möjlighetanvändasochskallmedel attinflutnahuvudmannaskap.hurut,

bl.förspromemoriorna1vid olovligkontrollavgift a.passage.ta ut
ochstatsrättsligavägtullensrörande naturprincipiella resonemang

trädsintegritetenpersonligadeninföraskanhuruvida vägtullarna attutan
för när.

förmiljözonerklimatkommittêns förslag1.6 Trafik och om-
trafik i tätorter.

delbetänkandeklimatkommittén sittTrafik- ochpresenteradeIjuni 1994
iKommittén överväger1994:92.SOUtrafik iförMiljözoner tätorter

möjlighetutvidgadtillförslag attkommitténsdelbetänkandet bl. oma.
kompletterasmiljözoner kansärskildadelar tätorteriförbjuda fordon av

lagförslagNågotmiljözon.inomframförsbilaravgift för demed ensom
i delbetänkandet.intepresenteras

fordonensefterdifferentierasbetänkandetenligtAvgiften bör
avgift så denkommunal attutformasmiljöklasstillhörighet och som en

betänkandetIlokalt.beslutasåtgärdertill andrakanlättare somanpassas
övervakning ochstatsrättsligaavgiftensdiskuteras natur.även

kanavgiftsintäkternaåtgärderexempelkontrollfrågor somsamt ges
till.användas
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2 TEKNIK OCH AVGIFTSUPPTAGNING3

2.1 Upptagning vägavgiftav

2. l Inledning

I detta kapitel beskrivs uppbyggnaden för automatisk debiteringsystemav
vägavgifter utifrån två olika infallsvinklar,av dels funktionelltettsom

vad det gör,system dels tekniskt hur detett görs.som system

2.1.2 Definitioner

Med vägavgift här trafikavgift för nyttjande vissavses ellervägav
Trafikavgiftvägnät. kan även ha definition.snävare Enligt EG-rättenen

förstås med trañkavgift betalning bestämt belopp förett underav att en
given tid nyttja motorväg dyl.en e.

Utformningen avgiftssystem beskriverett hurav kopplingen mellan
avgiftens beräkning och uppbörd nyttjandet infrastrukturensamt ärav
utformad. Direkt avgiftsupptagning kännetecknas uppbörden skerattav
i anslutning till nyttjandet infrastrukturen ex.vid vägtullar,av medan
indirekt avgiftsupptagning sker denna kopplingutan ex.vid köp av
klistermärke posten.

Beteckningen vägtull används oftast för öppna avgiftsystem där
avgiftsplikt föreligger för vissatt linje jfr. spärrlinje.passera enÖvervakningen sker kontroll fordongenom linjen.av som passerar
Vägtullar, såväl manuella automatiserade vanliga,är bl.a. i Norge,som
och försök med avancerade automatiska genomförs bl.a. isystem
Singapore och Göteborg.

Road Pricing används beteckning för med ambitionensom system att
efterfrågan och därstyra avgiften beräknasutifrån de samhällsekonomiska

marginalkostnader den individuellasom genereras Roadav transporten.
Pricing i sin ideala form kräver hänsyn till alla prispâverkande faktorer
i real tid, och implementerasdärmed kontinuerlig autonom ellergenom

Övervakningsemi-autonom avgiftsupptagning. sker kontrollgenom av

3Framställningeni dettakapitelbygger Institutetför Transportforskningrapporten TFKsomframställt uppdrag utredningen.av
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Ingaaktiverat systemområde haravgiftsbelagti system.fordon ettatt
Cambridgeigjortsförsök haravanceradeimplementerade,finns men

Pricing.Congestion
IC-kortbetecknaofta föranvändskortBenämningen attsmarta

integreradmedkreditkortsformatikortCircuit card-Integrated enett
hanteringlagring ochbeträffandeegenskapersärskilda avmedkrets

kundendärtillämpningelektronisk börsMedinformation. avenavses
till denMotsatsenIC-kort.i minnetvärde lagrasförbetalt ett

betalningSådancentralt konto.betalningelektroniska börsen är genom
kontoncentralabaseradekunden, ochidentifikation systemkräver av

Identification.Automatic VehicleAVIoftabenämns - tillsyftarförområdesavgift användsBeteckningen system som
område.definieratinomrörelsevistelseavgiftsbeläggning ettav

medformStockholm iför systemdiskuteratsOmrådesavgift har av
vindrutaniklistermärkerespektiveavgiftsupptagning SL-kortindirekt

kontrollpersonal.ambulerandeövervakningoch genom
förbenämningvid systemMotorvägsavgifter är en

teknisktkanDessamotortrafikleder.nyttjandeavgiftsbeläggning avav
vägtullarkontinuerligaSchweiz,områdesavgifter bl.autformas som

iNederländernaidiskuteradesPricingRoadellerTysklandförsök i
1980-talet.slutet av

funktionelltBetalningssystemet system2.1.3 som

förbehövsfunktioner taalla attomfattar uppbetalningssystem somEtt
till denöverföraochkundernafråntjänst pengarnaförbetalning en

hakanTjänsteleverantören etttjänsten.producerattjänsteleverantör som
funktiondennadelarellerhelaeller köpa avbetalningssystemeget av

någon annan.
avgiftsupptagning ärautomatiskmedförknippasnormaltDet som

medsambandi attbetalningsprocedurenrationaliseraolika sätt att
erläggandetinnebäradettakanavseenden attvissaanspråk. Iitjänsten tas

vägmiljönistörningarnasåi tiden ochförskjuts attbetalning rummetav
tjänstenmedsambandi tasgenomförs attprocedurDennareduceras. som

betecknastullstation.vidanspråk,i enavt.ex. passage
efterskottshetalning systemrespektiveföravgiftsupptagning. Med avses

före t.ex.skeröverföringendvsbetalningen,faktiska pengar,den avdär
tjänstendetautomatviaeller attfaktureringefter t.ex.ellertelefonkort

medavgiftsupptagning ett systemautomatiskMedanspråk. avsesitas
egenskaper:följande

informationelektroniskhariPengar ersatts av
fordonetöverföras stannariiInformationen kan attutan

fordonsbundenmellanberöringöverförasiiiInfor1nationen kan attutan
erfordrasutrustningvägsidesoch

från förarensåtgärdformnågonöverförasivInformationen kan utan av
avgiftsupptagningenmedsambandsida i

informationförasåledes sättavgiftsupptagning attär ettAutomatisk
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mellan fordon och vägsida i samband med tjänsten i frågaatt itas
anspråk.

2.1.3 Betalningssystemet teknisktsom system

Ett för automatisksystem upptagning vägavgifter utformas i alltav
väsentligt för förmedla informationatt mellan fordon och vägsida enligt

En översiktlig beskrivningovan. automatiskt betalningssystemettav
identifierar i första hand tvâ tekniska delsystem:
iteknik i fordonet, respektive
üteknik vid vägsidan

En automatisk betalning utförs information förs mellanatt dessagenom
två delsystem. För göra systembeskrivningenatt fullständig beskrivs
tekniken i fordonet fordonsenhet jämtesammansattsom eventuelltav
IC-kort. Tekniken vid vägsidan delas i vid vägsidansystemupp
realtidssystem jämte centralt Därutöver finns olikasystem. stödsystem
för hanteringt.ex. kundregister och finansiella transaktioner.av

2.2 Teknik för automatisk avgiftsupptagning

Inledning

Som utgångspunkt för översiktlig jämförande beskrivningen systemav
för automatisk avgiftsupptagning kan följande frågeställningar väljas ut:
iHur sker kommunikationen mellan fordon och vägsida
üVilka egenskaperhar fordonsenhetenavseendemöjligheten varieraatt
dess informationsinnehâll
iüKlarar fritt fordonsflödesystemet i kommunikationszonen,av eller
måste fordonen fällas i separeradekörfält
ivHur hanteras försök undgå betalning eller betalaatt felaktig avgift
såväl medvetna omedvetna försök. Hur sker övervakningensom
vVar förvaras kundens tillgodohavande: i centralt centraltett system
konto eller i fordonet lC-kortelektronisk börs
viHur gränssnittetär mellan förare och utformatsystem

I kapitlet översiktlig introduktion till de olika tekniskages lösningaren
finns för ovannämnda frågeställningar.som
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vägsidaochfordonKommunikation mellan

utformningdâbetydelse desscentralvanligtvistillmätsgränssnittDetta
Gränssnittet kanutformning.fysiskatullstationernasavgörande förär

några olika sätt:realiseras
överförings-tillåtervilkenkommunikation,infrarödGenom stor

mellanförasinformation kan övermängdinnebärDethastighet. att stor
sikt mellanoptiskfridet finnstid, förutsattvägsidapå kortfordon och att
innebärkravDetta attfordonetsochvägsidans sändare mottagare.

medkorthâllskommunikation,forminfrarödkommunikation utgör aven
ochmellan sändare5-20kommunikationsavståndeffektivt meterett

smutsig vindruta,för störningarkänsligTeknologin är sommottagare.
ljusretlexer m.m.

kortvågigochhögfrekventformMikrovågskommunikation är aven
signalteknikenpraktiskt baseras attradiokommunikation. Rent en

omformari fordonettillvägsidanfrånsänds antenn somantenn enen
Vidreflexionsförfarande.denskickar tillbakasignalen och ettgenom

endastfordonsenhetenonly kanmikrovågskommunikation readenvägs
tvâvägsVidvarieras.aldrig kansignalbestämd somreturnera en

innehållet ivarierafordonsenhetenkanmikrovågskommunikation
Tekniskt kaninformation.variabelförmedladärmedretursignalen, och

teknologi, ochenkelmycketrealiserasmedenvägskommunikation genom
ienergikällainterningenbehövsradarfungerardenatt som

denenergiinnehállet iutnyttjaRetursignalen kanfordonsenheten.
svårareteknisktTvâvägskommunikation attärsignalen.inkommande

10teknologi sedandrygtkändenvägskommunikation, ärrealisera än men
år.

dencellradioteknik, därkommunikation ärformEn avannan
och därbelägen,är mottagareninteenhetensändande mottagarenvet var

Denförbindelse.erbjuder bättredenfrekvensväxlar till enomnyen
Medteknik.sådanexempelGSMmobiltelefonin ärdigitala ett en

säkertvägsidaochfordonmellan ettutväxlasinformationGSM kan
dettabeläget. Fördetreda ärhållamåstesjälvfordonetsätt, varmen

Positioning SystemGPS Globalvanligtvisutnyttjasändamål -
GSMGPS emotbaserasavgiftssystem tarEttsatellitnavigation. som

och lagrarGSM-länken,viaområdenavgiftsbelagdainformation om
ständigtkännerFordonsenhetenfordonsenhet.iinformation avdenna en

avgiftsbelagtinomposition faller ettvia GPS, och närpositionsin en
sändssedanBetalningsinformationdebiteringsprocess.område initieras en

till systemoperatören.via GSM
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Fardwiswzlzererzsegenskaper

Fordonsenheter för automatisk avgiftsupptagning särskiljs huruvida deav
är read only ellertypen readwrite.av Den förstnämndatypenav
kategorien kallas ofta och förmår baratag svarssignal medge en ett
bestämt innehåll till vägsides Denna information byggs iantenn.
fordonsenheten redan vid tillverkningen och kan sedan inte ändras. l

baserade read only förvarassystem därför lämpligtvis huvuddelen av
informationen i centrala datorsystem. Genom fordonets identifierastag
vilken information det ar är relevant tillgodohavande, ochsom
kontraktsinformation innehållande fordon etc. förtyp av
betalningstrzinsaktionen. System enligt read only kallas ofta AVI -Automatic Vchicle Identification.

Även baserade readwrite fungerarsystem i allmänhet enligt
identifikations-principen, med några bestämda undantag: Enmen
readwrite bricka kan medföra relevant kontraktsinformation i klartext,
vilket innebär det vägsidesbelägnaatt inte behöver kontakt medsystemet
någon central dator för denna information. Dettatyp är huvudorsakenav
till samtliga franskaatt gott och italienska tullmotorvägar,som som
tillämpar avstândsberoende utnyttjar readwritetaxor, teknologi i
automatiska Vid pâfartsystem: skrivsmotorvägen påfartsinformation

i brickan påfartsantenn sedan automatiskt meddelar dennasom
information vid utfartsantennen varefter avgiften kan beräknas utan att
pâfarts- och utfartsstationerna behöver stå i förbindelse med varandra.

Om avgiftspåverkande information kontraktsinformation och ev.
tillgodohavande bärs i fordonsenhetenmåste denna utformas med höga
krav pa säkerhet. Bilisten skall inte kunna manipulera information till sin
fördel. Säkerhetsfrågan har därför vital betydelse vid utformningen av

och har betydelsesystem, vid pågåendestor Standardisering, säker
informationshantering kräver krypterad information. Krypterad
information kräver krypteringsnycklai måste skyddas. Detta ärsom
förknippat med väsentliga problem.

Kommunikation i fritt fd0r1.sflädeett

Ett specialfall avseende infraröd- och mikrovågskommunikation såär
kallad multi-lane communication friflödeskommunikation, varmed

vid vägsidanatt kan kommuniceraavses antennen med flera fordon
samtidigt inom kommunikationsområdesamma dessa störutan att
varandras samtal. Frillödesegenskapen har inget göra medatt om
kommunikationen enkel-är eller dubbelriktad, kräver tillämpningenutan

vissa bestämdakommunikationsprotokoll ochav kommunikationslänken
med vissa bestämdaegenskaper. Den kommunikationslänk kommersom

etableras europeiskatt standard kommer ha dennasom egenskap.att
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avvikelserHantering av

automatiskadenfordonfall där passerarde ett somavvikelserMed avses
fleraberokanDettabetalning.fullgoderläggerinteavgiftsstationen

saker:olika
betalningautomatiskförutrustningsaknarFordoneta kommuniceraförmårinteskälolikautrustningharFordonetb som av

avgiftfelaktigerläggaförsökerFordonet enc avvikelsehanteringautomatisktföruppgift ärdenna systemlösaFör att
funktioner:kringuppbyggda tre

tillDetta görsavgiftszonen.ifordonpositioneraochiDetektera närvaro
särskildellervägbanani genomdetektorerexempel genom

avgiftszonenifordonseförmår ettvideoutrustning som
personbilar,frånlastbilarskiljadvsfordoniiKlassiñcera passerarsom

detekteringenviderhållssignalernastudera somattt.ex. genom a,bdvsavvikarekonstateradeärfordonfotograferaiiiRegistrera som
ovan.enligteller c automatiskadenmedkoordinerasfunktionerDessa tre

därigenomförkommunikationslänken attdvsavgiftsupptagningen
tillvideoövervakningsyftarpraktikenIavvikare.registreraochupptäcka

och lagrabetalningfullgodgenomförintefordondebild somatt ta aven närinformationmed om var,tillsammansefterbehandlingförbilddenna
tagits.bildenvarföroch

registreringsskyltfordonetssedan attefterbehandlas genomBilden
manuellt attellerautomatiskt genomantingengörsDettaavkodas.

Förbeteckningar.avlästainknapparochbildernastuderaroperatörer
automatisktavkodaskanbilderna80-90 procentbedömsnärvarande avatt

tillmöjligheter attoutnyttjadetidigarevilket öppnarOCR,genom
automatiska systemet.del i detbildenanvända ensom

videofotøgraferingmedProblem

automatiskmedförknippassvårighetersärskilda somDe
två slag:videofotografering ärdvs avavvikelsehantering

erlagtsavgifträttsäkerställai Att att
fordonrättbildensäkerställa tasiiAtt avatt

kör-medfordonsflödefritt utanförutformatsinteI system som beprövadärmetodenochlösa,relativt lättuppgiften attfáltsavskiljare är
försöksverksamhet.svenskiochnorskaide systemenår bl.a.flerasedan

ärbetalstationenfordonsflödefritt genomtillåterI system som
större.svårigheterna

iavvikelsehanteringlösaolika sätttvå attdetfinnspraktikenI
friflödesmiljö:

vilket extremtfunktioner, enalla gerintegrera systemetsiGenom att DRIVEprojekteninomutvecklatslösning harDennalösning.kompakt
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ADEPT respektive ARGUS se nedan. Den integrerade lösningen
möjliggör bl.a. hela installerasatt isystem punkt i praktiken påen en
portal över vägbanan.
iiGenom avvikelsehanteringenatt från betalningsproceduren.separera
Sådana bygger i principsystem fordon erläggeratt godkändsom
betalning erhåller elektroniskt kvitto.ett Detta kvitto presenteras
elektroniskt vid särskild kontrollstation, i allmänheten belägen något
efter betalpunkten. De fordon inte kan förevisa godkänt kvitto blirsom
fotograferade. Genom kvittopresentationenatt kan göras oerhört snabbt,
dvs inom mycket liten kommunikationszon, deten är relativt lätt exaktatt
identifiera fordon med godkända kvitton belägna.var är Fordon utan
godkända kvitton blir fotograferade.

Den lösningen föreslås flera tillverkaresenare med baseradeav system
mikrovågskommunikation. Den standard för automatiskt avgifts-

upptagning är under utarbetande kommersom dock täcka bådaatt
lösningarna.

Placering bilistens tillgodohavande kontoav

I baserade pâ AVIsystem förvaras bilistens konto i centraltett
datorsystemunder tjänsteföretagetskontroll. I princip fungerar dennatyp

exaktsystem sätt bankkontonav och kreditkortssystem;samma som
kunden identifierar sig hos vilket i sin beräknarsystemet, avgiftentur och
belastar det centrala kontot.

Om fordonsenheter harsystemets readwrite egenskaper kan denna
kontoinformation i stället följa med fordonsenheten. Kundens tillgodo-
havande lagras i fordonet i stället för i central dator, och räknas neden
i samband med tjänsten i anspråk. Detatt kan jämställastas med att en
del tillgodohavandet överförs från fordonetav till vägsidan via
kommunikationslänken.

Användargränssnitt

Oavsett vilken utnyttjastyp föreliggersystem det behovav som ett attav
meddela resultatet den genomförda automatiska betalningenav till
föraren. Också information kan relevant kommuniceraannan tillattvara
fordonets förare.

I baseradesystem separerade körfält löses detta enkelt med
konventionella ljussignaler bl.a. Oslo och Trondheim, där olika
symboler dels meddelar föraren utfallet transaktionen, dels meddelarav
hur mycket återstående tillgodohavande han disponerar Trondheim.
Samtliga kända kommersiella utformadeär dettasystem sätt.

I frittmed fordonsflödesystem detta inteär möjligt. Gränssnittet mot
föraren måsteföras i fordonet, låta fordonsenhetensignaleraattgenom
utfallet betalningstransaktionen, och eventuelltav information.annan
Detta kan göras ljus-med och ljudsignaler, eller informationattgenom
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Samtligafordonsenheten.displayvisassymbolerelleri klartext
harmotorvägsförsökentyskai dedemonstrerasutprovassystem som

fordonsenheten.pådisplay

harmoniseringochStandardisering2.3

harmoniseringmedMålsättning2.3.1

ochfinansierings-betydelsefå somkommer storVägavgifter att
automatiskaanvändningenökadeDen avEuropa.istyrmedel

EU-föranlettharItalien,ochFrankrikeiframföralltbetalningssystem,
förbetalningsrutinerharmoniseringprioritera avkommissionen att

betalningssystem.automatiskatillämpningsynnerhetivägavgifter, av
antalstortettskall kunnafordon genompasseraMålsättningen är ettatt

endastutnyttjandemed enEuropa, avvägbetalningsystem genom
debitering.automatiskförfordonsenhet

CEN harstandardiseringsorganisationen maneuropeiskadenInom
preliminärautformasskallstandardseuropeiska sombeslutat att

möjliggörvilketår,femtvå tillprövoperiodefterFörststandards. en
tillupphöjasstandardsattkommerfältförsök,standards ivalidering av

väsentligtetableraskanstandardspreliminärainnebärDetta attnorm. föreskrivandeblirdeinförande, attförenklat mensnabbare ettgenom
nedansägsVadprövoperioden.efter somdvsväsentligt senare,

standards.preliminärastandardsförtidpunkterbeträffande avser

Standardiseringsarbetet2.3.2

intevägavgifter ärdebiteringautomatiskteknik för avStandardisering av
europeiskadenInomflera.standard utanen mednärvarandeförarbetarCENstandardiseringsorganisationen man

CENavgiftsupptagning:automatiskförbetydelsestandardsföljande av
standardutvecklarCommunication-Short RangeDedicatedTC278WG9

vägsidan. NECochochfordonetmellankommunikationslänkenför
medarbetarControl-and AccessDebitingAutomaticTC278Wg1
CENIC-kort.bl.avgiftsupptagningen,automatiska a.för denstandard

förstandardmedarbetarIdentification-VehicleAutomatic78WG1 2TC2
electronic0 lntersectør purse-C224WG1CENTfordon.identifiering av börsens.elektroniskadenförstandardetablerasyftet är att en

förskallGHz5.8 reserverasvissfrekvensharbestämttcleunionen attoch enDeninternationellapost frekvensdennafrånavvikersamtliganorskabefintliga somsystem,medfördettaTKFEnligt attmikrovágskommunikarion. i Oslo.bompcngssellskapetbekräftatsocksåharDetta2000. avförearfrekvensskiftcgenomföramäste
2000.:irefterförränutveckladinteelektroniskbörsStandardiserad attvara:Enligt bedömningkotntuerTFKzs en
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Pågående2.4 projekt

2.4.1 Forskning och utveckling

DRIVEATT är för forskning kring tillämpningarett program av
informationsteknologi inom transportsektorn. Programmet är
industriproduktinriktat.

Projektet ADEPT syftar till utveckla och demonstrera teknologi föratt
avanceradautomatisk avgiftsupptagning i vägtraflk. Demonstrationer och
utvärderingar teknik i femgörs städer: Göteborg,av gemensam
Thessaloniki, Cambridge, Lissabon och Trondheim. ADEPT visathar på
tillämpning friflödeskommunikation och elektronisk börs för betalning.av
ADEPT betraktas enligt TFK lyckat projekt. Projektet avslutasettsom
i och med utgången 1994, kommer eventuellt fortsätta inomattav men

för EUs fjärde 1995-1998. Sverige, Finland, Norge,ramen ramprogram
Nederländerna och Grekland diskuterar utformning innehålloch i ettav
sådantprojekt.

ADSW Automatic Debiting for Sweden: Den försöks-svenska-
verksamheten inom ADEPT drivs fristående projekt. Inomettsom
ADSW har försöksanläggning omfattande friflödeskommunikation,en
betalning med elektronisk börs i Göteborg.upprättats 25 fordon kanmm

med fordonsenheter. Försöksverksamheten,utrustas också omfattarsom
trañkantinformation, är avslutad i sin första ochetapp avrapporteras
hösten 1994. Under 1995 fortsätter projektet med inriktning mot
videoteknik innefattande automatisk bildtolkning m.m.

ARGUS: Projektet är dotterprojekt till ADEPT helt inriktatett ärsom
s.k. multi-lane enforcement, dvs övervakning genomfördaav

betalningar i fritt fordonsflöde. ARGUS genomförs i Jönköping
CASH: Teknikindustriprojektet DRIVE ADEPT fick parallelltett

projekt CASH syftar till etablera mellangenom attsom en samsyn
operatörer vägavgiftssystem beträffande kravav systemens
utformning, prestanda I CASH deltog för Europasrepresentantermm.
samtliga nuvarande någraoch blivande bl.a. Sverige genom
VägverketTFK operatörer för automatisk debiteringsystemav av
vägavgifter. CASH avslutas 1994 och har bl.a. resulterat i omfattande
specifikationer berörda gränssnitt underlag förutgör detav som
standardiseringsarbete genomförs inom CEN.som

VITAVITAII: De franska, italienska och spanska tullmotorvägs-
organisationerna utvecklade systemspecifikation fören gemensam
automatisk debitering tullavgifter, VITA. Som underlag till DRIVEettav
CASH, och den påbörjade standardiseringen, vidareutvecklades
dokumentet till VITAII under 1993.

CARDME: Den rikliga flora utvecklingsprojekt, standardiserings-av
och planer införande samtidigt pågår föranledde EU-grupper som
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särskilt förkommissionen etableraCARDME,att gemensamt ett program
iutveckling och harmonisering avgiftssystem för vägtransporterav

representeradeiCARDME samtliga EU och EFTA länderEuropa. I är
forskning ochöverstatlig planerar och initierarstyrgrupp somen

1994.utveckling. Arbetet inleddes under sommaren

2.5 Försöksverksamhet

Cambridge

syftet1990 projekt medCambridge initieradesl attett genom
centrala delarnatrafiken i de hårt belastadeavgiftsbeläggning reducera av

för innebartidigt fastnadeteoretiska modellCambridge. Den attman
faktiskatill denkopplasavgiftsdebitering skulleprissättning och
sig ibefannfordonetAvgift skulle erläggastrafiksituationen. när en

1992-19946.demonstreradesochträngselsituation.Tekniken utvecklades

MotorvägsavgmerUK

befintligtavgiftsbeläggningtillförslagpresenterades1994 ett av
delsavgiftsbeläggningenStorbritannien. Syftet medi attmotorvägnät var

efterfråganreduceranyinvesteringar, delserforderligafinansiera att
år 2020.tillframmed 50beräknas öka procenttransporter som
call formed1994gick underof Transport ettutDepartment sommaren

villigakonsortierindustriella äretablera attsyftetinterest med att som
Tyskland.genomförs iliknande denförsöksverksamhetidelta somen

Målsättningen1995.vårengenomföras underskallförsökAvsikten är att
omkringavgiftsupptagningautomatiskmedtidigare varithar startaatt

planeringsarbetet.fortgårnärvarande1998. För

Pricing SchemeLondon

avgiftsbeläggningförofficielladetVid sidan avprogrammetav
avgiftsbeläggningförutarbetatsi Londonhar ettmotorvägama, program

minskahandi förstaavgiftenmed ärSyftet atti staden.trafikenav
närvarande,förprojektet harvilkenoklartDet menresandet. är status

2000.årinförande föreförplanerasinget system

betalningspliktigtvägnätoklarhet avgränsningövervakningsmetoder, m.m.råder avLex.om
införandefattatsbesluthar systemet.Inga avom
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Møtorvägsavgijâer i Tyskland

Det projekt för närvarande tillmäts intressestörstsom är de omfattande
försök genomförs i Tysklandsom under det tyska
kommunikationsdepartementets ledning. Projektet syftar till utvärderaatt
huruvida tillgänglig teknologi kan utnyttjas för avgiftsupptagning på det
tyska motorvägsnätet. Målsättningen projektetnär startade denattvar
motorvägsavgift för trafik införstung för Tyskland,som gemensamt
Nederländerna, Danmark och Belgien 1995 skall ersättas ettav
elektroniskt omkring 1998.system Detta skulle då ocksåsystem kunna
omfatta privat biltrafik.

Kraven deltagande är höga. Systemetsystem skall klara den
speciella tyska situationen i vilken fri fart tillåts max 250 kmh och med
väldigt fordonsflöden. Kravspecifikationenstora för medverkan omfattar
såväl kommunikation avvikelseregistrering i fritt fordonsflöde,som samt
i princip avgiftsupptagning med tillämpning elektronisk börs IC-av
kort. I projektet ingår inte redovisa lösningaratt för tillfälliga kunder,
systemuppbyggnad det heltetc., är teknikorienterat.utan

Under våren 1994 har motorvägssträcka mellan Kölnen och Bonn
A555 upprättats försöksplats, och omfattandesom genomförs förtester
närvarande. Av intresseär denstort bredd på tillämpadestora teknologier

redovisas. Såväl infrarödkommunikationsom mikrovâgor ochsom
GSMGPS tillämpas, och utnyttjar dessutomett system RDS-signaler.
Även kombination mikrovâgor prövas.7och GPSen av

Projekt Spitsbijdrage, Nederländerna

Det diskuterade förslaget till teknisk lösning för vägtullsystemet i
Stockholm härstammar teknisk lösning från projektet Rekeningsom
Rijden utreddes i Nederländerna i slutetsom 1980-talet. Avsiktenav var
då avgiftsbeläggaatt utnyttjande motorvägsnätet för dämpaav att
efterfrågan på vägutrymme. Projektet kom olika skäl, i huvudsakav
politiska, inte genomföras och fleraatt alternativa idéer har sedandess

i landet. Denprovats utvecklingen harsenaste skett inom projekt
Spitsbijdrage högtrafikavgift genomförts under 1992-94.som

Projektet avviker från de flesta andra i det kommunikation mellanatt
fordon och vägsida inte utnyttjas. Systemet baseraspå fordonsägarenatt
knyter förbetalt abonnemang tillett fordonets registreringsnummer.
Under bestämda tider på dygnet högtrafik fotograferas
registreringsskyltarna slumpmässigt antal fordonett vid särskilda
delvis mobila kontrollstationer. Registreringsskyltamas innehåll avkodas

7 EnligtTFKkommertroligeningetbeslut införande fattasföre1998.om att
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innehållande allajämförs med databasinnehålletautomatiskt och en
lagring bilden.ingensådant finns skerOmabonnemang.betalda ett av

bilden aldrig behövervarförfordonetmedanförloppet skerHela passerar
minnebeständigtilagras

Singapore

inre stadenfordonstrafik till den20 år avgiftsbelagtsedanSingapore har
mycketbaserasSystemettider dygnet.vissaunder en

gångna planerLångtbiljetthanteringkontroll.manuellresurskrävande
automatiskt.medmanuelladagensdärför ersätta ettfinns systematt

år studeratochfleradärför undertransportministerium harSingapores
demonstrationsprogramochi försöks-resulteratfrågan, vilket ettutrett

Systemenpå försöksplatser.installeratsolikaomfattande systemtre som
värdeförbetaltStockholm:förplanerasväsentligt lika dei alltär som

multi-laneövervakningochmikrovågskommunikationIC-kort, genom
enforcement.

IC-kortetspecificeravaltSverigeför ärintresse attAv attstort man
blygsamiredan om änIC-kortet ärbiltullssystemen.frånfristående

fåttharsystemleverantörerochelektronisk börs,allmändrift som en
därför harBlandexisterande kortet.det annatefterutveckla system

förtvå portalerminstoch kräverlåga prestandarelativtfåttsystemet
kommunikationen

Frankrike

franskaförutvecklasyftar tillSocietéInter ettTelepêageTIS att
tillBakgrundenbetalningssystem.automatiskttullmotorvägar gemensamt

betalningförkredit- kortsärskiltfinnsi Frankrikedet avTIS är ettatt
Existensentrafiken.yrkesmässigaCaplis för denCartetullavgifter av--

utvecklingenmotiverade ettbetalningssystemmanuellt avgemensamtett
yrkesmässigadenhand förförstaiautomatiskt system,gemensamt

BeställareLourds.Poids systemetbörjanbenämndesiTIStrafiken av
tullmotorvägsoperatörer,församarbetsorganisationenfranska somdenär

avslutadesinledande försökkonsortier förolikatvåkontrakterathar som
1994.vårensommaren

implementeras.Det kommerhuruvidaTFKoklartenligt attsystemetär

dockinte.föreliggerresultatkonkretalyckad.Några9Enligt varitförsöksverksamhctenTFKhar
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Tauernautobahn

Ett projekt betydelse det har begränsad omfattningtrots attav en
Österrikesgenomförs samarbetsorganisation för tullmotorvägar,av

omfattande betalstationbelägen Tauemautobahn vid S:t Michael påen
från Salzburg Slovenien.motorvägen Det unika medmot systemet, som

implementeras i begränsadomfattning under 1995 ca 5000 enheter, är
idet allt väsentligt innehåller alla de komponenter ingår i detatt som

föreslagna för Stockholm: Friflödeskommunikation, förbetaltsystemet
värde IC-kort elektronisk börs multi-lane enforcement baseradsamt

videoteknik.

inlandHelsingforsF

Det finska Vägverket tillsatte i november 199l arbetsgrupp meden
uppdraget utreda förutsättningarna för och fram förslag föratt att ta
införande vägavgifter åtminstonebeträffande och enskildamotorvägarav
utvecklingsprojekt i Arbetsgruppenvägnätet. presenterade 1993 ett
förslag till avgiftsbeläggning vissa och förslag tillmotorvägar ettav
vägtullsystem för Helsingfors.

2.6 System i drift

Norge

Världens första automatiska avgiftssystem enligt principen
Ålesundkommunikation mellan fordon och vägsida installerades i och

i drift 1987. Systemet baseras mikrovågskommunikation ochtogs
utnyttjar AVI förskottsbetaltmed abonemmang. Vid passage av
betalstationen registreras brickans identitet jämförsdärefter medsom

Ålesundabonnentregistret. Det automatiska betalningssystemet i var
också unikt såtillvida det utnyttjade videoteknik registreringföratt av
otillåtna dvs utrustades inte med bommar.systemetpassager,

l Trondheim och Oslo finns Köfri-systemetdet s.k. installerat. I Oslo
etablerades manuellt betalningssystembaserat kontantbetalning ellerett
förskottsbetalda periodavgifter viserades dekal i vindrutan.som genom
Genom Köfri-systemet dekalen för periodavgift medersattes en
mikrovågsreflekterande bricka enligt AVI-princip. Köfri-systemet i Oslo

i drift förstaden februari 1990. Betalning för enstaka kantogs passager
endast ske kontant betalning, automatisk versiongenom men en av
klippkort enligt Trondheimsmodell införs i begränsadomfattning.

TrondheimI installeradesKöfri-teknologin i sambandmed denatt nya
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Ranheim-stationeni brukTrondheimE6 väster togssträckningen av
Oslo-modell.enligttullringfullständiginfördes1991oktober1988 i en

betalstationer1210Trondheimi varbomringen attmed avDet varnya
kontantbetalande attför samtendastobemmanade automater

endastsåledesomfattarSystemettillämpas.komperiodavgifter att
i förskottbetalavälja mellankankunden attpassage därbetalning per

beroenderabatteradkraftigtFörskottsbetålningen ärefterskott.eller
beloppet.förskottsbetaldadetstorleken

dagunderbeloppmaximalaavseendeockså reglertillämpasl systemet
högstagarantiinnebärpraktikenivilket om enmånad,respektive en

innebärvilkethögtrafiktaxa,användsTrondheimsringenperiodavgift. l en
högtrafik.underavgifthögre ut morgonenstasatt en

ItalienTelepass,

detfinnstullmotorvägaritalienska nätetdetdelarPå avstora av
automatiseradTelepass ärinstallerat.Telepass enautomatiska systemet

betalkortettullmotorvägaritalienska gemensammafördetvariant av
TelepassinstalleradeItalienidetöverensstämmerYtligtViacard. sett

mikrovägskommunikationutnyttjarSystemetkravbilden:svenskamed den
föra överdockuppgift är attendaIC-kortetslC-kort.ochGHz5 8

Kommunikationenkommunikationsenheten.tillidentitetsinformation
Systemethastighettillåtenavseendestandard mm.lågrelativthåller

forportalertillinstallationer trebefintligaiutnyttjar upp
övervakningen-förautomatiknågonhakommunikationen, attutan

bommar.användsställetIforcement.

Övrigt

olikafl. harJapanUSA,Israel,Spanien,Portugal, m.länder;antalI ett
installerats.AVI-principenenligtelektroniska systemformer av

Slutsats2.7

ochsnabbtgåravgiftsupptagningautomatiskteknik förUtvecklingen av
effektiviserasyftetmedhand atti förstavärlden,helabedrivs över

skernärvarandeförmotorlederavgiftsfmansierade somavgiftsuppbörd
rutinerochteknikerharmoniseraförverkarkrafter attStarkamanuellt.

ieffektivitetensänkaskallavgiftsbeläggninginteförEuropainom att
trafiksystemet.
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Det Vägverket framlagda förslaget till för automatiskav system
avgiftsupptagning är och baserasi allt väsentligt på lösningaravancerat

befinner sig på utvecklings- och provstadiet och i sin helhet ännusom
i praktisk drift. Den föreslagna lösningen förefallerprovats dock ligga i

huvudfåran vad den internationella utvecklingen. Flera år återståravser
dessutom till drifttagande, och liknandesystemets detsystem som
planeras för Stockholm förväntas i kommersiell drift i och utanförtas
Europa under perioden. Det är angeläget Vägverket i det fortsattaatt
arbetet med utforma betalssystem för Stockholmatt följerett noga
införandet liknande i andra länder och drarsystemav nytta av
erfarenheterna dessa.av
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LÄGESRAPPORT FRÅN VÄGVERKET3

3.1 Inledning

Enligt direktiven skall utredningen komplettera tidigare framtaget och
redovisat kostnadsunderlag för Dennisöverenskommelsens vägprojekt

Det underlag lâg till förgrund riksdagensm.m. beslut i april 1994som
byggde i allt väsentligt beräkningar från septemberoktober 1993.
Under den tid förflutit dess har Vägverkets arbetesom medsen
vägprojekten fortskridit. I det följande redovisas läget för de olika
delprojekten vad kostnader, tidsplaneravser m.m.

3.2 Vägprojekten

I Dennisöverenskommelsen uppskattades kostnaderna för de olika
vägprojekten till 18 kr°.170 miljarder De beräknade kostnaderna för
delprojekten framgår bilaga 2 19 ff. I oktober 1993 revideradesav s.
kostnaderna till 22,4 miljarder kr.

För de vägprojekt där byggproduktionentre igângsatts:Söderhall-Rösa,
Fors-Jordbro Haningeleden 4 följs tidsplanensamt i allt väsentligt. Det
ekonomiskt upphandlingslägetsett förelegatgynnsamma undersom
början 1990-talet har medfört Vägverket bedömerav slutkostnadenatt att
för dessaprojekt kommer understiga den kostnadatt lâg till grundsom
för riksdagens beslut statsgarantier med 220 miljoner kr.om
Kostnadsjämförelsen 1992års prisnivå och understiger budget medavser
ungefär 20 procent.

I tabellen nästasida redovisas övriga vägprojekt i oktoberstatus
1994 respektive i oktober 1993 avseendekostnadsförändring i miljoner
kr, beräknad byggstart och beräknad tidpunkt för öppnandeför trafik.

Om inte redovisasfortsättningsvisannat kostnaderanges ochintäkteri prislägejanuari1992
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1993-10Status1994-10Status

kostnadbyggbygg
P°J° föränd.Harklar startstart

999199719991997Haningeleden1

dec.Haningeleden2 apr,
996199419961995

999199719991997Botkyrkaleden

2005200020052000Vásterleden

Bergslagsplan-
2005200320052003Hjulsta

Hjulsta-
998199619991997aHäggvik

997199419971994Häggviksleden

+630997199419991997aNorrortsleden

+300-akt.jan.feb.dec.bLänkenNorra
350997199519991995

:005199520011996cLänkenSödra

99819951997cPortNacka

+50-1002003199820042000Osterleden d

medförhandlingarplanläggningsarbetekommunalt samtProjektering,
lelprojektvissatillhar lettprojektenbearbetning attochkommunerna av
drabbatsframgår ävenharprojektenNågraförsenats.väsentligt somav

kostnader.tillkommandeav
följdmedutredningsarbetetförlängtlösningar haralternativapåaKrav

måste senareläggas.byggstartenatt
detaljplaner71993 6förutsattestidsplan attLänkensbFör Norra av
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skulle vunnitha laga kraft i oktober 1994. I verkligheten har endast l
detaljplan vunnit laga kraft. Vägverket samtliga detaljplaner förattanser
såväl Norra Länken vägtullssystemetskall ha ställtssom eller beslutut att

utställning skall ha tagits kommunernaom innan den förstaav
entreprenadförfrågan för Norra Länken sänds Den kostnadsförändringut.

redovisas beror förändringar projekten tillsom följd fördjupadeav av
detaljstudier där ökad hänsyn har tagits till och kultunärdena inatur-
Haga-Brunnsviken-Djurgården-omrâdet. Förändringarna innebärbl.a. att
Norra Länkens anslutning till Lidingövägen måste flyttas ungefär 600

helameter sträckannorrut samt mellanatt Norrtull och Frihamnens
trafikplats byggs i tunnel.
cDet föreslås Södra Länken senareläggsatt med byggstart i slutet av
1996. Vidare Vägverket Nacka Port och Södra Länkenanser att skall
betraktas projekt. Motivetett är skapasom godtagbaratt anslutningen
mellan Södra Länken och Värmdöleden.
dÖsterleden föreslås senarelagdmed ungefär år. Vägverketett attanser

bör ha erfarenhet Österledenintäktsnivân från vägrullarna innanman av
påbörjas.

3.3 Det pågående arbetet med vägtullssystemet

Vägverkets har utformat konceptbeskrivning tekniskt fören ett system
upptagning vägtull Stockholm Toll Collection System-av Concept
Description. Det Vägverket beslutade för vägtullsupptagningav systemet
baseras den teknik planeras bli europeiskstandardpå omrâdet.som att
Tekniken har Vägverket inomutprovats det s.k. ARENA-projektet iav
Göteborg och det europeiska sammarbetsprojektetADEPT.

Vägverket införa kombinerarattavser ett system automatisktsom ett
debiteringssystem där tullen kan medan fordonet itas är rörelse ochupp

manuellt Denett manuella betalningensystem. beräknas uppgåmestsom
till 30 samtliga betalningarprocent och förutsättningär förav s.k.atten
sällanbilister skall kunna hanterasi vägtullssystemet.Ett manuellt system
krävs vidare för betalning skall finnasatt tillgå.anonym att

En och referensgruppstyr- med från samtliga berördarepresentanter
kommuner bildades under 1993. Under 1994 har arbetet med
detaljplaneläggningen för tullstationerna i ringsnittet fortgått och i
oktober 1994 hade samråd skett för samtliga detaljplaner avseende
tullstationer i Stockholms kommun med undantag för tullstationerna
Roslagsvägen. Solna kommun har hunnit lika långt. Nacka kommun
förväntas inom kort fatta beslut samråd. Kommunerna underom tros
innevarande år beslut ställa planförslagen.ta att utom

Vägverket har tillsammans medutländskakonsulter arbetat frammed ta
slutlig kravspecifikation för det tekniska ochcn undersystemet sommaren

1994 genomfördes prekxtalificering potentiella leverantörer.en av
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till deskall skickasanbudsdokumentenavsiktVägverkets är utatt
1995.i börjanprekvalificerade leverantörerna av

Stockholms Stad,medinlett samarbete1994 har VägverketUnder ett
undersökalokaltrafik förStorstockholmsochParkeringsbolaget att

skallelektroniskt betalkortintroduceramöjligheten gemensamtettatt som
kollektivtrafik,parkering ochbetalning vägtullar,användasförkunna av

ochgenomförtsförstudie harEnTrañkkortet.s.k.det
skickasAnbudsdokumentetfortskrider.kravspecifikationsarbetet attavses

1994.under slutetut av
i enlighet medvägtullarinförandetEnligt Vägverket bör av

Länken.öppnandet NorramedsamordnasDennisöverenskommelsen av
fullföljaVägverketLänkenförseningen Norra attOaktat avserav

1995.tekniska underupphandla detplanerna systemetatt

Finansieringsbehov3.4

förändradedenkonsekvensernafinansiellaochekonomiskaDe av
ungefärhar1994oktoberVägverket. Peranalyseratstidsplanen har av

räntenivâ innebärdagensvilket medprojekten,iupparbetatsmiljard kr.1
senareläggningEftersom7-8 miljoner kr.månatlig räntekostnad enomen

fördröjstullupptagningeninnebärLänkenNorra startenatt avav
till detidpunkenföre denkapitalförbrukningenförutsätts anpassasatt

förhållandena.ändrade
angivnamedupplåningsbehovetredovisassidal figuren nästa ovan

effekternakänslighetsanalysredovisasförutsättningar. Dessutom som en
i ställetblir 5realräntanåterbetalningstid procentupplåning och om

20medökarbyggkostnaderna procent.för 4 procent samt om
maximaladenökartidsplanenförändringenföreslagnaDen av

miljarder kr.41,9medjämförtmiljarder kr.till 43,2lånebelastningen
Återbetalningstiden pâverkas dock1993.bedömningVägverketsenligt

inte.
för Norramerkostnadernaberäknademed deprojekten belastasOm

miljoner300 kr.utformning medändradeprojektetsgrundLänken av
är.med:Återbetalningstidenoch ettmiljarder krmaxlånen till 44,8ökar

kostnadsökningmedförNorrortsledenvad gällerförslagVägverkets en
uppgår till 48,6maxlånevolymeninnebärkr. och630 miljonermed att

âr.äterbetalningstiden förskjutsmijarder kr. ett parsamt att
Återbetalningskurvan medlånevolym,garanteradhittillsför men

förskjutningutvisartidsplanen,beaktande den avennyaav
år.på drygtÅterbetalningstiden ett
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Enligt Vägverkets mening detär angeläget förändringaratt av
standardkrav, kommunala önskemål ställs i relation tillm.m.
överenskommelsensomfattning och beräknade intäkter. Alternativet till

ökad skuldsättning kan enligt Vägverketen förlägga ochatt start-vara
färdigställandetidpunkter för de olika projekten så sätt att
skuldsättningen maximeras till visst belopp. Konsekvensernaett av en
sådanåtgärd måste dock analyseras.
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UTVÄRDERING VÄGTULLSALTERNATIV4 AV

4.1 Inledning

I Dennisöverenskommelsen uttalas alternativ med tullaratt utanför
Ringleden lämpligtär genomföraatt ävenandravägtullsalternativattmen
kan bli aktuella med hänsyn till den tekniska utvecklingen. I kap. 1.2
finns sammanställning Vägverkets utvärderingen olika tullsmttav av
härefter används beteckningen betalgräns

För kunna utvärdera detatt vägtullsalternativ föreslås Väg-som av
verket förordasoch i Dennisöverenskommelsen,har utredningen valt att
jämföra Vägverkets förslag; A4, med ytterligare alternativ.två
Vägverkets alternativ A4 betraktas i fortsättning referensalternativ.som
Utgångspunkten för utvärderingen och jämförelsen är att
fmansieringskravet uppfylls och i ytterligare grad bidraatt till uppnåatt
miljömålen i Dennisöverenskommelsen,
Ett alternativ i sig inte uppfyller gällande finansieringskravsom men

förespråkas i den allmänna debattensom och bl.a. företrädare förav
Nacka kommun och Lidingö kommun flera enskildasamt personer som
kontaktat mig under utredningsarbetet betalgränsenär läggs innanföratt
Ringleden s.k. innerstadstullar. Jag har därför valt låta alternativatt ett
med tullar innanför Ringleden ingå i utvärderingen. För klaraatt
finansieringen måste detta alternativ kompletteras med någon ytterligare
ñnansieringsform.

Ett alternativ till tullarannat utanför Ringleden är tullar i Stockholms
innerstad, s.k. innerstadszoner. Innerstadszonerhar bl. förespråkatsa av
Naturskyddsföreningen. l I stället för biltullarrapporten föreslår
Naturskyddsföreningen Stockholms innerstadatt delas i 10 ochzoner

överskottet frånatt innerstadszonstullarna utbetalas till invånarna i
ÄvenStockholms län. Naturskyddsföreningens förslagom hurom

influtna medel skall användas oförenligtär med utredningens direktiv är
det särskilt i miljöhänseende intresse belysa någon formattav av
innerstadszoner. Eftersom enbart tullzoner i Stockholms innerstad är
otillräckligt i ñnansieringshänseendemåstesådanatullzoner kompletteras,

med tullar utanför eller innanför Ringleden.ex. I dennajämförelse har
utredningen valt kombinera innerstadszonemaatt med tullar utanför
Ringleden. ocksåDet är möjligt kombinera innerstadszonemaatt med
tullar innanför Ringleden. Men även sådan kombination kräveren
tilläggsñnansiering, Österledenexempelvis i form ytterligare tullar påav

Öster-och Essingeleden. En påtull och Essingeleden kräver dock av
utrymmesmässiga skäl helautomatik, vilket knappast kan anses
realiserbart i inledande skede.ett

Beräkningarnahar uppdrag utredningenutförts StaffanBergströmav ochGunnarJohanssonavSvedervidTransekAB.
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alternativstuderade4.2

TURRingledenutanförtullarReferensalternativet4.2.1 -

utanförtullarmedalternativetförordadeDennisöverenskommelseniDet
fordonlättaförGenonsnittstaxan1.3.i kap.beskrivs närmareRingleden

penningvärde.års1992i15 kruppgår till

TIRRingledeninnanförTullar4.2.2

ochFastighetskontoretochGatu-medsamråttharUtredningen
lokaliseringengällerdet avStockholm näriStadsbyggnadskontoret

visatstudie harDennaRingleden.innanföralternativetibetalstationerna
innanförplacerasbetalgränsenstationer30erfordrasdet st. omatt

kr.15tillpenningvärdeårs1992iuppgårGenomsnittaxanRingleden.
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Förutsatt det skallatt möjligt erbjuda såväl kontantattvara som
automatisk betalning vägtullen kan konstateras problemav uppståratt
vid sju infarter. Det främstär brist på för få platsutrymme med bådeatt
automatisk och kontant betalning problemet.är De sju platsernasom är
följande.

Danvikstull: Det naturliga läget för betalgränsen iär anslutning till
Danviksbron. Men varken den ellervästra östra sidan finns utrymme
för skapamöjlighetatt för kontant betalning. Idag finns körfält i bådatre
riktningarna, kollektivkörfált.ärett Danviksinfartenvarav har mycketen

busstrafiktät varför det klartär olämpligt inkräkta på busskörfálten.att
Det torde rimligast förlägga betalgränsenattvara mellan Lugnets

trafikplats och Henriksdal. Detta innebär Danviksklippan,att
Henriksdalsberget och Kvarnholmen hamnar innanför betalgränsen, vilket
betyder delar Nacka kommunatt kommer tillhöra Innerstaden.av att

Ett alternativ är enbartannat ha automatisktatt tullupptagning i
anslutning till Danviksbron. Konsekvenserna för dem väljer attsom
betala kontant blir dessa får hänvisas tillatt köra via Hammarbyatt
fabriksområde och sig i innerstaden viata Skansbron.

Skanstull:Ramperna från Gullmarsplan Skanstullsbron ochmot
Johanneshovsbron är för smala för både kontantatt ochrymma
automatiskt körfält. Trañkmängderna förär för ha kombineradstora att
kontant och automatisk betalning i körfält. Den lösning kansamma som
erbjudas kontantbetalandeär hänvisasatt till Skansbron. Det går nåatt
såväl Ringvägen Söderledstunneln via Skansbron.som
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respektiveFridhemsplanfrån EssingeledenRålambshowRamperna mot
betalning tordekontantbredd. KravetbegränsadMälarstrand harNorr

infirternaviktigastedeeftersom dettahär ärjuststörst en avvara som
bedömningöversiktligEnStockholm.söderifrån tillbesökandeför ger

automatiskt körfältochbådefå in kontantbordedetvid handen attatt
i detalj.studerasmåste dockFråganpå båda merramperna.

gårfrån EssingeledenAvståndet från detKellgrensgatan: att ramperna
relativtärKellgrensgatan-Lindhagensgatankorsningentilloch nedihop

borde fungeradetemellertid inte ånstörreTrañkmängden är attkort.
Länkenfrån Norrabilister kommerdeproblem ärEtt större att som

förvid KellgrensgaanbetalgränenmåsteBrommaoch skall mot passera
betala tullbehövaundvikaFörTranebergsbron.färd attvidare attmot

via HuvudstaochKarlbergRingleden vidfrånköramöjlighetfinns att av
Länkentill Norrafrån BrommagällerMotsvarandenå Bromma.

ochRingenmellanärför betalgränsennaturliga lägetNorrtull: Det
förför kortemellertidAvståndet attär enStationsgatan.Norra

placerasdärförmåsteBetalgränsenplats. omskall norrbetalstation
Karolinskafrånföljd fordonfår till tDettaE4.Ringleden att ex
Ringleden.påför kommabetalgränsenmåste attsjukhuset upppassera

viaRingledenkommamöjlighetemellertid utfinns attDet
Även Norrtull kräverRingledenfrånavfarten mot enSolnavägen.

detaljstudie.närmare
förlägetbedömaintegår detnärvarandeFör attRoslagstull:
tillanslutringRoslagsinfartensutformningeneftersombetalgränsen av

alternativautvärderingUtredning ochfastställd.inteRingleden är av
lokaliscringenstuderagår detklartdetta ärpågår. Först när attlösningar

betalgränsen.av
mellanbetalgräns ärförnaturliga lägetLidingöinfarten: Det en

vidliksomHärjärnvägen.bron överTegeluddsvägenRingleden och
anslutningVid Lidingövägensför kort.avståndetemellertidNorrtull är
tullstation.placeraförfinnsDahlbergsgatan attErik entill utrymme

anslutenkaninte längreDahlbergsgatanErikdockmedför varaDetta att
placering kommerdennabetalgränsenGenomLidingövägen.till att ges

vilketområdettullbelagdautanför detliggaFrihamnenochVärta- att
föredra.torde attvara

finansieringKompletterande

nivåsådanläggas attskallvägtullarnaföljerdirektivenAv enatt
väginvesterngarnatillräckaberäknasgrunder kangodaintäkterna

måsteanförsinledningsvisSåsomDennisöverenskommeslen.enligtm.m.
medkompletterasRingledeninnanförmed tullaralternativetföljaktligen
medintäktsneutriltbliskallalternativetförintäktsformnågon attannan

utredningenberäkningarEnligt deRingleden.utanförtullaralternativet
pånivåoförändradmedRingleden,innanförtullarnakommerlåtit utföra

1992års2005 iårkr.miljard1drygtöverenskommen atttaxa, generera
utanförtullarnafrånintäkternaberäknadedeunderstigerprisnivå, vilket

kr.miljard1med närmareRingleden
Borsettfrånolika sätt.kan lösasintäktsbehovettillkommandeDet
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anslagsfinansiering och höjningar kommunal- och landstingsskatterav
existerar i teorin flertal möjligheterett delñnansieraatt specifika
vägobjekt med lokalt eller regionalt avgränsadefinansieringsformer.

Olika intäktslösningar har diskuterats bl. i fråna. en rapport
Kommunikationsforskningsberedningen dåvarande Kollektivtrafikbered-
ningen: 1984:22 och i Storstadstrafikommitténs betänkande SOU

Även1989:15. Vägverket har bl. i från 1992rapportena. avgifter påom
biltrafiken berört olika finansieringsfonner. Förutom vägavgifter och
vägtullar omnämner från Vägverketrapporten huvudsakligen tre
alternativa avgiftsformer för biltrafiken: regional drivmedelsskatt,
gatuhyra och regional bilavgift.

Regionalt differentierad drivmedelsskatt har diskuterats i olika
sammanhang. Bl. med hänsyntill biltrafikensa. att samhällsekonomiska
marginalkostnader varierar regionalt SOU 1978:31, för utjämnaatt
regionala prisskillnader bensin Ds H 1979:3, iochm.m. syfte att
kompensera glesbygden för bensinskattehöjningarDs B 1980:13. Mot

regionalt avgränsad drivmedelsskattehöjningen framförs genomgående
risken för gränshandel och irrationellt beteende hos bilister, bestående

förlängda resvägar över regiongränsen,av försäljningsbortfall för
bensinstationer på fel sida gränsen utökade kostnaderom samt för

Ävenadministration och kontroll. Vägverket pekar i sin frånrapport
1992 på problemet med gränshandel.

Med gatuhyra enligt Vägverket bilistenavses betalar föratt den tid han
vistas inom specifikt områdeett och med regional bilavgift attavses
bilisten betalar km-taxa differentieradär fören olikasom områden eller
vägavsnitt.

En finansieringsform i förstaannan hand drabbar bilismensom är
införandet regional fordonsskattaccis.av en

I Storstadstrafikkommitténs betänkande berörs även skatt på
Övrigaparkeringsplatser. regionala skatter och avgifter omnämnssom

i betänkandet andraär former mark och fastighetsbeskattning,av
regional mervärdesskatt regionalasamt soeialavgifter.

Utredningen har med hänsyn till den pålaganatt i förstaextra hand
bör träffa bilismen valt beräkningsmässigtatt komplettera alternativet
med tullar innanför Ringleden med regional drivmedelsskatt.en
Härigenom uppnåsockså bättre regional fördelningen kostnadernaförav
de väginvesteringar skall finansieras. Tidsbristensom medför dock att en
närmare analys gränsliandelsproblematikenochav andranegativafaktorer
inte låter göras.sig

Om drivmedelsskattextra påförs i förslagsvisen Stockholms län
behöver den enligt de beräkningar utförts preliminärt uppgå till 85som

Ävenöre liter i 1992 års prisnivå.per skatten differentieras inomom
regionen och beskattningsområdet justeras geografiskt kommer
administrationskostnader dyl. gränshandelsamt medförao. skattenatt att
antagligen behöver uppgå till närmare l kr. liter. Skatte-nivån kanper

Riksdagenhariiiialzii193H4-lll34 rörandeGöteborgsregionen.l utredningen skallaven kartläggaattiiiojlipliclcn ;invända lokaltellerregionaltavgränsadfinansiering;iii vâigiiillar.:in l deisammanhangetannan gesutrymmeanalyslur regionaltavgränsaddrivniedelsskaitstorrLex. ochnackdelar.:i eii
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minskas,investeringsbehovetnedbringasnaturligtvis attgenom
används.ñnansieringsformytterligarenågonhöjs ellertullnivâerna att

innerstadszonermedkompletteratutanför Ringleden4.2.3 Tullar
TUR+Z

ikompletterasRingledenutanför etttullarReferensalternativet senare
alltförundvikainnerstad. FörStockholmsi attmed tullzonerskede

iinnerstadeninnaturligt delasigfaller detbarriäreffekter attdrastiska
Södermalm.ochStanGamlaNorrmalm,Kungsholmen,fyra zoner:

KungsholmenMellanstadsdelarna.mellanbroarnaläggsZongränserna
Kungsbron,Barnhusbron,Eriksbron,St:NorrmalmVasastadenoch

ochKungsholmenMellanStadshusbron.ochKlarabergsvidadukten
StanGamlaochNorrmalmMellanVästerbron.Södermalm

deStrömbron,alternativtNorrbrooch avVasabron enCentralbron,
ochStanGamlamellanbiltrafik. Ochförbroarna stängs avsenare

Slussen.Södermalm
ellerMunkbroledenviaNorrmalmtillSödermalmfrånfärdEn

viafärdmedantvâ zongränsersåledesmedför enSkeppsbron passerasatt
endast zongränsmedförCentralbron passeras.att en

tullarmedintäktsneutraltalternativetskallanförtsinledningsvisSom vara
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utanför Ringleden. Med utredningen tull 5 kr i 1992en av antagen om
års prisnivå i innerstadenzongränsper kanpassage iav en taxan
betalgränsenutanför Ringleden sättasned till 16 kr 20motper passage
kr i referensalternativet.

Tullstationerna i innerstaden kan inte utformas så de bilistenatt ger
möjlighet till kontant betalning vid Såsomzongränsema. påpekats, bl.a
i den Naturskyddsföreningen låtitrapport utföra I stället för biltullar,
måste bilisterna ha möjlighet zongränsema behövaatt passera utan att
ändra trafikrytmen. Till saken hör det utrymmesskäl mycketatt ärav
svårt, och vissa platser omöjligt, uppföra tullstationer i innerstaden.att
lnnerstadszonernaförutsätter såledesautomatisk debitering tullav genom
AVI ocheller IC-kort-teknik eller videoregistrerasatt ochpassage
betalning sker i efterhand.

4.3 Trafikarbetet i Stockholms innerstad och Stockholms län

4.3.1 Inledning

Enligt de för trañkarbetet tidigare framtagits förprognoser som
regionen medför Dennisöverenskommelsen trañkarbetet år 2005att
jämfört med dagens befintliga trafiksystem kommer minska med 33att

på innerstadsgatornaprocent och 18 lederna i Stockholmsprocent
innerstad.

Utredningen har uppdragit Transek beräkna hur traftkarbetet iatt
Stockholm och länet i övrigt kommer förändras tullarna placerasatt om
innanför Ringleden TIR respektive tullarna utanför Ringledenom
kombineras innerstadszonermed TUR+Z. Trafiksimuleringarna avser

år 2005. Trañkarbetet uttrycks i 1000-talavser fordonskm. per
vardagsmedeldygn. Simuleringar Öster-såväl förgörs den situationen att
leden och Västerleden öppnats för trafik år 2005 den situationen attsom
Österleden och Västerleden inteännu har föröppnats trafik år 2005. TIR
och TUR+Z jämförs med referensalteranativet tullar utanför Ringleden
TUR. De alternativen jämförs även med varandra. Prognos-nya
förutsättningar framgår bilaga För alternativet TIRm.m. harav
antagits knapp krona iatt drivmedelsskatt. Med innerstadenen tas ut

i Stockholmsgatunätet innerstad exklusive innerstadslederna.avses Med
Tvärleden Yttre tvärleden med respektive Västerleden iavses utan
förekommande fall. Förändringarna i trafikarbetet uttrycks i procent av
trafikarbetet för referensalterantivet och såledesinte i procentenheterav
det totala trañkarbetet. Först redovisas för den situationenprognoser att
Öster- och Västerleden inte har öppnats för trafik år 2005

13Dennisöverenskommelsenseffekter;lnregiaAB m.fl maj1994.
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Öster-2005 och Västerleden4.3.2 Trañkarbete år öppnatsutan att
för trañk

utanförRingledentrañkarbetemellantullarförstajämförelsen skillnadeniDen avser
kombineratmedinnerstadszoner.och tullarsamma

1 00043 SkillnadmellanTUR TUR+z
km ochTUR+ZTUR

fkm. i %tkm. andel itkm. andel

Inner-
%130 10staden %% 1 160 41290 4 --

Inner-
stads-

%10 22 %2 % 590600Ieder --

Ring-
+120 11%%% 260 4140 3 1leden 1 +

Tvär-
6%101%190180 1% +leden +

övr.
0%90% 1090% 29 43029420Länet +

0%0100%630630 100% 3232totalt: +-
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nedanståendeI tabellochfigurjämförsalternativettullar innanförRingiedenoch
regionaldrivmedelsskatt Öster-ochmedtullarutanförRingleden. Västeriedenhar
inte för trafiköppnats

1 00°- TUR TiR Skillnadmellan
ta kmr TURochTIR

fkm. andel fkm. andel i fkm. i %

Inner-
stad. 1290 4 % 1225 %4 65 5%- -
inner-
stads-
Ieder 600 %2 580 2 % 20 3%- -
Ring-
leden 1 140 3 % 3501 4 % 210 18%+ +

Tvär-
leden 180 %1 180 1 % 0 0 %+-

övr.
Länet 29420 90 % 29420 90 % 0 0 %+-

totalt: 32630 100% 32755 100% 125 0 %+
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innanförRingledenochregionaldrivmedelsskattSlutligenjämförsalternativettullar
Oster- Vásterledenhar inteoch innerstadszoner, ochmedtullarutanförRingleden

öppnats.

SkillnadmellanTIR TUR+Z
TIR TUR+Zoch

fkm. i %tkm. andel ifkm, andel

Inner-1 000-
%taIfkm. stad. % 65 6% 1 160 41225 4 - -

Inner-
stads-

2 %2 % 102 % 590Ieder 580 ++

Ring-
%% 90 7% 260 4350 4 1leden 1 --

Tvär-
%1% 10 51% 190180leden + -

övr. .
0 %90 % 10% 2943029420 90Länet +

%% 125 032630 100100%totalt: 32 755 -
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Öster-4.3.3 Trañkarbetet år 2005 med och Västerleden

Ovanståendefigur och följandetabellvisarskillnadeni trañkarbetemellanenbart
tullarutanför sådanaRingledenoch tullarkompletterademedinnerstadszoner.

1 00°- TUR TUR+Z Skillnadmellan
ta W- TURochTUR+Z

fkm, andel fkm. andel i fkm. %i

inner-
stad. 1 144 3 % 1001 %3 -143 13%-
Inner-
stads-
leder 500 %1 430 1 % 70 14%- -
Ring-
leden 1 260 %4 1 560 %5 +300 24%+

Tvär-
leden 800 2 % 800 2 % +-0 0%

övr.
Länet 29 741 89 % 29 862 89 % +122 0%

totalt: 33445 100% 33653 100% +209 1%+
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utanförFöljande ochfigur skillnadeni tratikarbetemellantullar Ringledentabell visar
innanförRingledenkombinerat drivmedelsskatt.och tullar medregional

000-131 SkillnadTUR TlR mellan
km TURochTIR

fkm. fkm. andel i fkm. i %andel

Inner-
stad. 3% 60 5%1 144 3% 1 084 - -
Inner-
stads-

1% 51 -10%500 1% 449Ieder -

Ring-
+26%5% +331260 4% 1 591leden 1

Tvär-
17%2% -136800 2% 664leden -

övr.
78 0%88%29 741 89% 29 663Länet -

0%99% 6100% 3345133445totalt: +
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Slutligenjämförs skillnadeni tratikarbete tvåmellande alternativen;tullarnya
innanförRingledenochtullarutanförRingledenkombinerademedinnerstadszoner.

1000- TIR TUR+z Skillnadmellan
m4 TIRochTUR+Z

fkm. andel fkm. andel i fkm. i %

lnner-
stad. 1 084 %3 1 001 3% 83 8%- -
Inner-
stads-
leder 449 1 % 430 1% 19 4%- -
Ring-
leden 1 591 5 % 1 560 5 % 31 2%- -
Tvär-
leden 664 2 % 800 2 % +136 +20%

övr.
Länet 29 663 89 % 29 862 89 % +199 1%+

totalt: 33451 100% 33 653 100% +202 1%+

4.3.4 Sammanfattande kommentar angåendetrafikarbetet

Öster-I simuleringen alternativen och Västerledenutan innebärav
införandet innerstadszoner komplement till tullar utanförav som
Ringleden TUR+Z trafikarbetet innerstadsgatomaatt minskar med
10 jämfört med betalgränsenläggsprocent utanför Ringleden. På deom
delar Ringleden öppnats för trafik ökar trafikarbetetav med drygtsom
10 Med alternativet tullar innanförprocent. Ringleden TIR är
minskningen trañkarbetet i innerstaden mindre, ungefär 5av procent,
jämfört med referensalternativet TUR. En påtaglig effekt i båda de
simulerade alternativen är relativt ökning Essingeleden medstoren
20 000 respektive 25 000 fordondygn till 150 000 fordon dygn iper
alternativet TUR+Z respektive 155 000 fordon dygn i alternativetper
TIR. Trafikarbetet i regionen förändras inte nämnvärt mellan
alternativen.

Öster-I simuleringen alternativen med och Västerleden innebärav
alternativet TUR+ Z vägtrafiken i innerstadenminskaratt med 13procent
jämfört med TUR. På ringleden ökar trafiken med 24 Totaltprocent.

uppkommer marginell ökning trafikarbctetsett i regionen eftersomen av
trafiken Ringleden, vilket i många fall längrestyrs lresväg.upp ger
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ungefär 5innerstaden medminskar trafikarbetet ialternativet TIR
Trafikarbetetmed drygt 25Trafiken på Ringleden ökar procent.procent.

i oförändrat.hela regionenför är settstort
olikasimuleringama deredovisas resulatetnedanståendetabellI av av
medochvardagsdygn,i fordonsflödenalternativen form utanperav

Öster- trafiksituationenredovisasSomjämförelse ävenoch Västerleden.
1993.1989 och

Öster-MunkbronCentral-Väster-EssingeVäster-
Skeppsbron ledenbron bronleden leden-

000 54 00040 000 1121170001989

000110000 46000 360001161993

År Öster- för trañkochVasterledenharöppnat2005 attutanmen

000 42 000000 120130000 33TUR

21 00012000024 000150000TUR+Z

43 00011500032000155000TlR

År Oster- för trañkochVästerledenharöppnats2005

60 00034 00010500026 000000 80 000TUR 60

80 0001200000013000 85110000TUR+Z 60 000

80 00000090 000 35000115000 2545 000TlR

TUR+Zinnerstadszonernaframför allttydligt hur styrTabellen visar
Saltsjö-Mälarsnittet. Dettacentrala väglänkarna övertrafiken från deut

Öster- finnsoch detbyggtsVästerledentydligt ochsärskiltblir när ut
innerstaden.fråntrafikdenkapacitet på lederna styrs utatt ta emot som

Österleden trängsel och köermedöverbelastadEssingeledenblirUtan
Österleden utbyggdåtminstoneFöljaktligen måsteresultat. omvarasom

effektivt sätttillskall användas styra utvägtullarna även ettatt
innerstaden.trafiken från

regionen inteitrafikarbetetSammanfattningsvis kan konstateras att
trañkarbetetökningEn vissalternativen.mellanskiljer sig nämnvärt av

Öster- främstvilketharVästerleden öppnats,ochkan konstateras när
till Ringleden ochgradi högretrafiken i innerstadenpåberor utstyrsatt

Västerleden.tillfrån Essingeledentrafik flyttasvissatt
tillalternativen i förhållandebådaminskar ii innerstadenTrafikarbetet

Öster-påtagligast i TUR+ Z. NärMinskningenreferensalternativet. är
påtaglig. Effekternaminskningeni bruk blir änVästerledenoch tas mer

i TUR+Z.starkastär
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4.4 Tillgänglighet framkomlighetoch

Med utgångspunkt i de effekter olikade alternativen har påsom
trafikarbetet och omfattningen trafik Ringleden kan följandeav
konstateras vad kriterierna tillgänglighet framkomlighet.ochavser

Trafiksimuleringarna visar trañkarbetet i Stockholms innerstadatt
minskar i såväl alternartivet med tullar innanför Ringleden som
alternativet med innerstadszonerjämfört med referensalternativet. Detta
indikerar även framkomligheten i innerstaden ökar liksomatt
tillgängligheten. I konsekvens därav minskar framkomligheten på

Öster-Ringleden. Innan och Västerleden har för trafiköppnats kommer
Essingeleden belastasi sådanomfattning framkomlighetenatt avsevärtatt
försämras med följd betydande trängsel och köbildningatt en upp-
kommer. Utredningen har inte studerat effekterna trafikmängderna av

åtgärder,andra exempelvis skatteområdet.

4.5 Miljösaspekter

Dennisöverenskommelsenseffekter har beskrivits dels i frånrapporten
maj 1994 utarbetad Banverket, Stockholms läns landsting fl., delsav m.
i redovisningen enligt 6 kap. 2 § lagen l987:l2 hushållning medom

NRL från maj 1993 Länsstyrelsennaturresurser i Stockholmsm.m. av
län och berörda kommuner i länet. Dessa utredningar söker beskriva de
samlade konsekvenserna från miljösynpunkt hela Dennisöverens-av
kommelsen.

Vägtullsutredningen har inte gjort någon miljökonsekvensanalys av
alternativen TUR+Z och TlR. De två alternativen kan dock naturligtvis
jämföras med referensalternativet på liknande skettsätt beträffandesom
tillgänglighet och framkomlighet.

Beträffande från biltrafiken kan konstateras trañkarbetet iavgaser att
Stockholms innerstad minskar i såväl alternativet TUR+Z isom
alternativet TIR, varför också avgasutsläppenminskar. Vad gäller buller
torde det minskade trafikarbetet i alternativen endast marginella
effekter. Jämfört med referensalternativet ökar trafiken i första påhand
Essingeleden i de två andra alternativen med åtföljande ökning av
avgasutsläppen. Skillnaden mellan de två tillkommande alternativen är
högst marginell.

Från stadsmiljösynpunkt skillnadenär mellan de alternativentre mer
påtaglig. Tullstationerna i betalgränserna innebär inslag iett nytt

Referensalternativet kräver ingreppgaturummet. i formstörre såvälav
fler stationer jämförtstörre med alternativet med tullar innanförsom

ÅRingleden. andra sidan innebär betalgräns innanför Ringledenen att
tullstationerna i flera fall lokaliseras i känsligare gatumiljö ochen som
tidigare redovisats i kap. 4.2 kräver placeringen tullstationerna i detav
alternativet ytterligare studier. lnnerstadszonernastullstationer erfordrar
inte utrustning denän automatik i form videokameror ochannan av
kommunikationsutrustning krävs för tullen skall kunna debiterasattsom
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mellanlokaliseras till broarnamed betalgränsernaautomatiskt. I och att
alltförbetraktasstadsmiljön inteibör ingreppenstadsdelarna som

gatubilden.ielement tillkommerstötande även ett nyttom

vägtullssystemenföroch kostnader4.6 Beräknade intäkter

intäkter4.6.1 Beräknade

beräkningarutförtVägverkettidigare pâ uppdragTransek AB har avav
generera. DeRingleden kommerutanförtullarvilka intäkter att av

kommeralternativenutvisarberäkningarna attgjordaTransek attnu
prisnivåårsi 1992intäkterangivnanedan pergenerera

tillomvandlasVardagsmedelintäkterna kanår 2005.vardagsmedeldygn
325. tidigareSom nämntsmultiplikation med faktornårsintäkter genom

skerfinansieringenkompletterandefrån denberäkningarnautgår att
Öster- ochförutsättastabellendrivmedelsskatt. I attregionalgenom

år 2005.trafikförVästerleden har öppnats

TIRZTUR+TUR

000kr5 700000kr6 470TUR -

000kr3 150TIR --
000kr780ZONER --

000kr260000kr340000kr350Vásterledsavgift

000kr3 410000kr6 820000kr6 820summa
000kr4103finans.kompl.

TranseksEnligtalternativ.små i samtligaVästerledenfrån ärIntäkterna
zongränsernavarje vardag överske000135beräkningar antas passager

alternativetiökarbetalgränsenAntaletinnerstaden.i genompassager
Fördygn.000ungefär 5 attmedTURjämfört medTUR+Z passageper

betalgränsenitullengenomsnittligadenintäktsneutralitet haruppnå
16från 20 tillkrsänktssamtidigtTUR+ZalternativRingleden,utanför

utanförliggerfrån de tullarintäktminskadmedförvilketkr, somen

1992årsiår20055-6medberäkningardessa procentöverstigerTURintäkternaberäknadeDe avnu för-hartrafiknätetframtidadetutformningenfrämstkalkylemaiskillnaden att avTransekberorprisnivå.Enligt
justeratstrafikharandelenutformning uppförändrad tungfått atthar samttrafikplatserochdessRingledenändrats, en

trañkrälcningar.mängd15 utifrånfastställtsharUppräkningsfaktom storen
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Ringleden med knappt 800 000 kr dygn.per
Transeks beräkningar visar alternativet TIR kombineratatt med

drivmedelsskatt medför antalet betalgränsenatt jämförtpassagergenom
med TUR minskar med drygt 50 Vidare minskar antaletprocent.

Västerledenöver med ungefär 25 I konsekvens däravpassager procent.
måste drivmedelsskatten lika intäkter tullarna istoragenerera som
alternativ TIR tullarna på Västerleden.samt

Öster-Utan och Västerleden ökar intäkterna i referensalternativet
Öster-jämfört med efter och Västerleden haratt öppnats för trafik. Detta

beror främst på lägreär Västerleden iatt taxan betalgränsenän
utanför Ringleden.

4.6.2. Beräknade kostnader

Transaktionskøstnader

Transaktionskostnademaför olika uppbördsformer: automatisk debitering,
kontant i manuell betjäning, faktureringmyntautomat, varieraro.s.v.
betydligt. Investeringskostnaderna för stationer anpassadetill störreett
antal manuella transaktioner är betydligt högre än kostnaderna för
betalstationer tillanpassade automatiska debiteringar Beräkningar som
baseras erfarenheter från bl.a. Oslo visar automatiska körfält haratt

möjlig kapacitet uppgår till 2000 fordontim vid trañkflödeen som ettca
i ungefär 60 krntim, medan myntfält och kassafált har möjligen
kapacitet 500 respektive 400 fordontim och dimensioneras efter en

maxkapacitet 400 respektive 300antagen fordontim. Med hänsyn tillom
det körfältextra manuellutrymme betalning kräver för undvikasom att
köbildning på trafikleden krävs därför betydande investeringar i ochväg-
gatuutbyggnad. Därtill kommer kostnader för stationsbyggnader, ökade
personalkostnader Beräkningarna har utförts Vägverket.m.m. av

Kostnaderna transaktion har beräknats enligt modellper en som
grundar sig på uppskattning vilken betalmetod bilisterna kommeren av

välja. Kostnadenatt transaktion för specifikt betalningssättett ärper
såledesi viss utsträckning beroende hur många bilister väljer justav som
den betalningsmetoden. Nedanståendeberäkningar bygger antagandet

70 bilisterna väljeratt automatisk debiteringprocent tull. De olikaav av
betalningsmetoderna har följande uppbördskostnad transaktion.per
Kostnaderna återges i 1992 års prisnivå.

Kassabetalning
Fordonet i kassafält vid betalstationenstannar vidett tullgränsen och
föraren betalar kontant till kassör.en
Kostnad transaktion: knappt 15 krper

lllynznzaskirz
Fordonet i fält för kontantbetalning och föraren dropparstannar ett ett
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jämnt belopp i myntkorg.en
transaktion: 1 krdrygtKostnad per

IC-kortSmart card
kortfordonsenhet och smart ärutrustad medFordonet är ett somen

i kortetsvisst antalmotsvarandemed beloppförladdat ettett passager
automatisktii normalfartbetalstationenminne. Fordonet ettpasserar

saknarkortetautomatiskt. Om detdebiteraskörfält och tullen smarta
till fordonsenheten.anslutetdebiteras kontobelopp ärförbetalt ett som

videofotograferas fordonet.saknar medelOm kontot
l kronatransaktion: mindre änKostnad per

Centralt konto
vilket kontohavarenkopplat till kontofordonsenhetFordonets är ett

viss tid.förellermotsvarande antalförbetalt belopp ett enett passager
och tullenautomatiskt körfältbetalstationen iFordonet ettpasserar

fakturerad ivälja blikanautomatiskt. Kontohavaren ävendebiteras att
något.transaktionskostnadenstigerfalletefterhand. I det

ungefär 1 kr.transaktion:Kostnad per

efterskottförskott eller iiAutomat
Bilistenvideofotograferas.fordonetbetalstationen ochBilisten passerar

Betalningeneller efteri förskott förein tullenbetalar passagen.passagen
föroch dagregistreringsnummerbilensinbilisten knapparsker attgenom

föreskriven tull.och betalari automatenpassagen
ungefär 6 krtransaktion:Kostnad per

Giroinbetalning
betalningenskillnadenmed denförfarande attMotsvarande automatsom

uppbördsmyndigheten.gireras till
ungefär 5 krtransaktion:Kostnad per

anmaningEfter
anmaning betalaidentifieras ochvideoregistrerade fordonet attDet en

tillskickas fordonets ägare.vägtullen ut
ungefär 15 krtransaktion:Kostnad per

uppbördsmyndigheten,föri kassa kostsamtbetalning ärManuell
beaktasDet börpersonalkostnader.beroende atthuvudsakligen

bilistenlåg på grundblirförtransaktionskostnaden attmyntautomat av
återgivna beloppenDemed antalförberedd rättär mynt. avser som

transak-Bilistenstransaktionskostnadenuppbördsmyndighetensnämnts
eftersombetalsättenautomatiskaför deinitialt högretionskostnader är

fordonsenheten.alternativt hyramåste köpa,eventuellthan

vägtullsalternativenolikaför dedriftskostnaderInvesterings- och

bistånd Gatu- ochmedutredningen ochuppdragVägverket har avav
tullaralternativet medberäknati StockholmFastighetskontoret att

körfält,automatiskamed30 tullplatsererfordrarRingledeninnanför
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myntfält och kassafált enligt fördelningen nedan.

Automatiskafält Myntfâlt Kassafält

35st 28 st. 11

Vägverkets beräkningar för tullar utanför Ringleden visaregna detatt
alternativet erfordrar 33 tullplatser enligt följande.st.

Automatiskafält Myntfält Kassafält

44 st. 37 st, 20 st.

För alternativet tullar innanför Ringleden kombinerat med innerstads-
tillkommer 11 helautomatiska tullplatserzoner st. med totalt 28 st.

körfält.
Kostnaderna för tullsystemen kan fördelas följande sätt:
Rörliga kostnader baserat antal körfält
Gemensammatullstationskostnader
Kostnader för centrala datorsystem

Framförallt och påverkas antalet tullstationer och utformningenav
dessa. Enligt Vägverkets beräkningar kan investeringskostnadenav per

körfält och övriga kostnader uppskattas till följande belopp:

Automatisktkörfält 1 470000kr

Myntfält 5 275000kr

Kassafält 7 240000kr

Fastakostnader:

tullplats 720per 000kr

för kassafältextra 400000kr

Gemensamma
kostnader:

centraldator 79410000krm.m.

systemvara 1 770000kr

Övrigakostnader:

fordonsenheter st. 360krper
IC-kort st. 75 krper

fordonsenheterVägverket uppskattar 400 000att och 250 000st IC-st
kort smart kort kommer efterfrågas. I de följande beräkningarnaatt har

Årskostnadenkostnaderna för IC-kort inte inkluderats. för IC-korten har
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Vägverket.årmiljoner kr25-30tilluppskattats avper
kapitalkostnaderinklusivedriftskostnadernaochInvesteringskostnaderna

belopp.följandeberäknas tilldärefteralternativen kanför de tre
uppskattningpâbetalfálten baserasför de olikaKostnadsberäkningen en

fälten,automatiskaavvändadetrafikanterna kommer70 attprocentatt av
kassafälten.bemannadedeoch endast 7myntfälten23 procentprocent

ArskostnadDriftInvesterings-
årkostnadår 1kostnad

296mij.kr.160milj.kr.kr.870milj.TUR

260mij.kr.150milj.kr.kr705milj.T|R

310mij.kr.165milj.kr.milj.kr920TUR+Z

skiljerEnligt Vägverketpenningvärde.1992årsi tabellenBeloppen avser
Ringleden ochutanförtullaralternativet meddriftskostnaderna försig

innerstadszonerkombinerat medRingledenutanföralternativet tullar
alternativetinågotdriftskostnadernaminskarDäremotmarginellt.endast

minskade behovetdetgrundRingledeninnanförtullar avmed av
administrations-docktillkommeralternativetbemanning. För det

fmansieringsformen.tillkommandedenförkostnaderna
driftorganisationen kaneffektiviseringuppskattarVägverket att aven

framkommerNya kalkylerdriftkostnader. att tas avmedföra lägre
med vägtullssystemet.arbetetdet fortsattaunderVägverket

vägtullarnaFördelningseffekter4.7 av

Inledning4.7. 1

pâberoendeolikaslårdeförvägtullarnariktats varKritik atthar mot
olikafâr bäratrañkantgrupperolika storaochi länetbosattär attman

någraproblemetmedtillrätta attFör kommakostnaderna.delar attav
då bilisternaandra,drabbas hårdare änkommundelarochkommuner

frånhemresaochbåde vidbetala tullfall harförekommande utresai att
alternativetiföreslagitVägverketharkommundelen, attellerkommunen

underbetalgränsandraRingledenutanför ärmed tullar enpassagenav
ytteromrâdentvåmellanochfri. Endygnoch returresatur-ett samma

Räntanärbyggtiden.underräntekostnadeningårI investeringskostnadernauppskattadeVägverketdeav eftertidenminskarRäntekostnaden över vartÅrskostnaden ochavskrivning ränta.omfattartill 9beräknad procent.
skrivsanläggningarna av.
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via Ringleden jämställs således med motsvarande mellan ettresa
ytteromrâde innerstaden.och Det förutsätts vägtullen kan debiterasatt
automatiskt. Av finansiella skäl kan inte andra fri i ettresan vara
alternativ med innanförtullar Ringleden. Ur rättvisesynpunkt torde
behovet ha andra fri i detatt alternativet inte föreliggaav resan senare
eftersom färd Ringleden inte tullbelagd.är

För hurutröna de olika alternativen slår haratt utredningen beräknat
hur kostnaden för några olika fardsträckor i regionen varierar mellan
de olika alternativen, hur kostnaderna fördelas mellan yrkestrafik och
privatbilister Vidare har översiktlig bedömning gjorts huren av
kostnaderna för vägtullarna fördelas geografiskt i regionen.

4.7.2 Kostnad för några fardrelationer

Färdrelationerna uttrycks i kr ochtur underreturper resa samma
dygn bilmed bruttovikt understiger 3,5 Kostnaderna återgesvars ton.
dels för de bilister betalar kontant, dels för de bilister debiterassom som
tull automatiskt. För alternativen tullar utanför Ringleden och alternativet

innerstadszonermed medför den omständigheten tullen debiterasatt
automatiskt bilisten erhåller andra fri återfárdenatt skerpassagen om
under dygn. De bilister inte kan debiteras tull automatisktsamma som
förutsätts i alternativet innerstadszonermed TUR+Z bli fakturerade
eller tillmotsvarande i fall dubbel jämfört med automatiskvart taxa
debitering vid innerstadszongräns.Taxan Västerledenpassage ärav

till 5 kr enkel kontant eller automatisksatt betalning.oavsettresa

automatisk
debitering

kontant

Drivmedelsskalten alternativet tullar innanför Ringleden uppgå tillantasl
1 kr. Några andra färdkostnader än vägtull och regional drivmedelsskatt
beaktas inte. Inte heller beaktasrestiden för olikade färdrelationerna. I
färdrelationen Uppsala-Nyköping förutsätts tankning sker utanföratt
Stockholms län.
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ochTUR+Z TIRTUR
drivmed.skattstartmål

kont. autautaut.
dyl debit kontdebit.debit kont e.

Vällingby-
Skärholmen

6 kr 6 kr16kr 40 kr20 50 krEssingeleden krvia

kr14kr 1410 10kr10 10kr krVasterleden krvia

Skarpnäck-
Solna

46 kr80 kr 36 kr36 kr20 kr 50 krGamlaStanvia

46 kr60 kr 36 kr26 kr50 krSoderleden 20 krvia

6 krkr40 kr 650kr 16kr20 krRingledenvia

Östermalm-
Södermalm

2 kr2 kr40 kr0 kr 20 krOkrGamlaStanvia
42 kr0 kr 32 kr0 kr0 krRingleden 0 krvia

Lidingö-
22 kr17kr40 krkr 16kr20 kr 50Södermalm

Södertälje-
kr30 kr 3 kr0 kr0 krKurva 0 krKungens

Lidingö-Blidö
kr 14 kr40 kr 1432kr50 krdygn 40 krej samma

Uppsala-
dygnejNyköping samma

Okrkr40 kr O50 kr 32 kr40 krRingledenvia

10 krkr 10krkr 1010kr 10Vasterleden 10krvia

trafikantkategorierfördelningVägtullsktwstnadernas4.7.3

frånintäkternasamladedeberäkningar kommerEnligt Transeks
Öster- Västerleden,ochår 2005, medvardagsmedeldygnalternativen, ett

respektive3,5yrkestrafik underprivatbilister,fördelas mellan tonatt
och andellOOO-talkr.iföljande uttrycktenligtyrkestrafik 3,5över ton

intäkten.helaav
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TUR TUR+Z TIR

kr. andel kr. andel kr. andel

Privat-
trafik 3 570 52% 3 560 %52 3 800 56 %

Lätt
yrkes-
trafik 9701 29 % 1830 27 % 1600 23 %

Tung
trañk 1 280 19% 1430 21 % 1420 21 %

totalt: 6 820 100% 6 820 100% 6 820 100%

Som framgår fördelningen relativtär homogen mellan de olika
alternativen. I alternativet med tullar innanför Ringleden och
drivmedelsskatt ökar privatbilisternas andel kostnadernadock något.av

Öster-I läge och Västerleden uppkommer endastett marginellautan
förändringar kostnadsfördelningen. Fördelningen vägtulls-av av
kostnadernamellan privatbilism och vrkestrafik såledesoberoendeär av

Öster-huruvida och Västerleden för trafik.öppnats

4.7.4 Vägtullskostnadernasgeografiska fördelning i regionen

Vägtullarnas fördelning geografiskt har översiktligt bedömts försett
Öster-privattrafiken och förutsättningunder och Västerleden haratt

öppnats för trafik. De skillnadernastörsta i hur vägtullarna slår i
regionen uppkommer i referensalternativet. I alternativet med
innerstadszoner jämnas skillnaden något. Alternativet med tullarut
innanför Ringleden kombinerat med drivmedelsskatt medför geografiskt

den jämnaste fördelningen i regionen. En jämnare fördelningsett än
skulle kunna uppnås drivmedelsskatten differentieras inom länet.om

4.8 Tidsplanemässiga konsekvenser

Referensalternativet TUR har tidsmässigt försprång framförett
alternativet med tullar innanför Ringleden TIR då Vägverket och
berörda kommuner under tvåde år förflutit sedanöverenskommelsensom
slöts arbetat med det alternativet. I Dennisöverenskommelsenuttalas att
målsättningen är vägtullarna skall kunna i bruk hösten 1997,att tas se
dock vad Vägverket i lägesrapporteni kap. Alternativet meduppger
innerstadszoner påverkar i egentlig mening inte tidsplanen. Alternativet
bör i stället utveckling alternativet med tullar utanförses som en av
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EftersomiinförsinnerstadszonernadärRingleden, etapp.senareen
bilisterdel deavhängigtinnerstadszoner ärinförandet storatt avenav

enligtdebitering kanautomatiskutnyttjamästezongränsernasom passerar
fall 80innan iinte införas procentinnerstadszoner vartVägverket av

fall uppkommerIautomatiskt.tulldebiteraskan annatpassagerna
uppbörd.administration ochförmerkostnaderbetydande

påtrafiken4.4 bliri kap.redovisatstidigareEnligt vad som
införaförsvarbartdet knappast äromfattande attsåEssingeleden att

Österleden trafik.förinnan öppnatsinnerstadszoner
medtidsmässigt konkurreraTIR kan inteinnanför RingledenTullar
detgenomförabli aktuelltskulleOm detreferensalternativet. att

betalgränsenlokaliseringenstudiedetaljeradalternativet krävs avaven
vidbedömningrealistiskdetaljplaneläggning. Entidsödande gersamt en

tullarnaâr uppkommer1-1päförseningen närmarehanden omatt en
möjligt införatorde detDäremotRingleden. attinnanförskall läggas vara

differentieradformfinansieringen ikompletterandeden av
tidigare.finansieringsformellerdrivmedelsskatt annan

vägtullar äveninförandetförtidsplanenmåste poängterasDet avatt
Dennisöverenskommelseniprojektenövrigadehurpâverkas av

mellankopplingförutsätteröverenskommelsenEftersomfortskrider. en
Norra Länkenochvägtullarinförandetförlängning ochLänkensNorra av

tidsplanemässigtföreliggerår2med 1försenatsenligt Vägverket
förutsattTIR,ochTUR attalternativenmellanskillnadingen

skäl.andrafinansiella ellerändrasinteöverenskommelsen av

Övriga frågor4.9

tordealternativenolikasig detillägnamöjlighetbilisternasVad gäller att
innanförtullarTURRingledenutanförmed tullaralternativetsåväl som

innerstadszonermedalternativetframförförstegTIR haRingleden ett
medsambandibetala kontantmöjlighet passageeftersomTUR+Z att

alternativetmellanjämförelseVidsaknas.innerstadszongräns enenav
avseendei dettafördelaralternativetdetTUR harochmed TIR senare
samtligavidbetalningha kontantgårutrymmesskäl intedå det attav

TIR-alternativet.ibetalgränseniplatser
intillBoendeuppstår.barriäreffktermedförvägtullarInförandet attav
feldyl. hamnarserviceinrättningardrabbasbetalgränser 0.attav

Ringleden harutanförtullarmedalternativetIbetalgräns.sida enom
minimieraarbetenedlagt attkommunerberörda stortochVägverket

kommakanbetalgränserna attinnanförAffársidkarebarriäreffekterna.
Utredningen harförortscentra.olikatillinköpsresorpåverkas styrsattav

kanDetkvantitativ form.i någonbarriäreffekternabelysainte kunnat
alternativi detydligastblirbarräreffekten somförutsättasdock att

målochberoendesini är startvilkettullkostnader,medför högre tur av
alternativ.respektiveiolikaför resor
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överväganden4.10 och förslag

Förslag: Jag förordar vägtullarna i förstaatt införs utanförett steg
Ringleden, i enlighet med föreliggande planer. När Ringleden är
färdigställd bör införande innerstadszonerett prövas.av
Med innerstadszoner i någon form fungerar avgiftssystemet i än

högre grad styrmedel för minskaett trafiken i innerstaden.som att
För sådana skallatt avsedd effekt krävs emellertid denzoner att
trafik från innerstaden kanstyrs nyttjaut trañkledernasom runt
staden. Denna kapacitet innerstadstrafiken finnsatt ta till fulloemot
först Ringledennär fullbordas. Den åsyftade begränsningen av
innerstadstrafiken kan då få full effekt.

Den utvärdering redovisats pekar inte entydigt på någotsom av
alternativen. De olika alternativen har olika brister och förtjänster. De
utvärderingskriterier använtshar också olika tyngd, vilket detsom gör att
inte lämpligtär adderade olika alternativens förtjänsteratt och nackdelar.

Utredningen har inte analyserateventuella effekter åtgärder andraav
områden, exempelvis skatteområdet, kan påverka trañkmångdensom

Åtgärderfram till år 2005. diskuteras för minska den totalasom att
trafikmängden bl.är koldioxidskatt på drivmedel och förändradea.
beskattningsregler för arbetsresor och bilförmåner. Det inteär uteslutet

sådana åtgärder tillsammansatt med ytterligare insatser på
kollektivtrañkområdet och andra områden skulle medföra andra
simuleringsresultat än med de förutsättningar använts.som

Utvärderingen föranleder utifrån givna förutsättningar några klara
slutsatser läggs till förgrund mitt ställningstagande. Dessasom slutsatser
ar:

det möjligtär utformaatt vägtullarna så dessaatt i högre grad bidraratt
till miljömålen i Dennisöverenskommelsenatt uppfylls utan att
framkomligheten eller finansieringen äventyras.

innerstadstrafiken minskaratt i de båda tillkommande alternativen
jämfört med referensalternativet; minskningen påtagligastär i
alternativet innerstadszonermed TUR+Z

de två tillkommandeatt alternativen TIR TUR+Z leder tillresp.
problem med framkomligheten Essingeleden de införs innanom
Ringleden fulltär utbyggd,

alternativet med tullar innanföratt Ringleden TIR kräver
kompletterande finansiering.
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något högre föruppbördskostnadendrifts- och ärårligadenatt
innerstadszoner.ochutanför Ringledenalternativet med tullar

alternativen i andraskillnaderna mellanocksåUtvärderingen visar att
i länet ochtrañkarbetetvadmarginella, bl.avseenden är avsera.
kopplingenhittills uttaladebibehåller denförutsatttidplaneringen, att man

finnsVidarevägtullar.införandetochLänkens öppnandemellan Norra av
ochsubjektivfaktorersvårbedömda acceptansantal art som ex.ett av

barriäreffekter.
utvärderatsfaktorerkriterier ochbedömning deVid samlad somaven

börmed vägtullssystemetfortsatta arbetettill detkommit framhar jag att
fortsatta arbetetInledningsvis bör detföljande.enligtbedrivas i flera steg

betalgränsermedpâ den inslagna vägenvidarevägtullssystemetmed
Ringleden.utanför

i syfteangelägetsiginnerstadszoner attinförandetidigtEtt terav
Å risken dettafinnsandra sidaninnerstadsbilismen. attminskaytterligare

Essingeleden.handpå i förstaträngselproblembetydandemedföraskulle
riskjag dennagjorts bedömerutvärderingarGrundat de somsom
regionenimiljöeffekternasamladeblir deFöljdenmycket attstor.

Skäletförsvåras.framkomlighetensamtidigtnegativabliriskerar att som
tillräckligSaltsjöMälarsnittet inte ärkapaciteten i överär att passagerna

förutses.trafiksvälja denför att som
Österleden enligtfinnsmedfullbordatsRingledenFörst när

undaninnerstadszonerträngaför medförutsättningarnautvärderingen att
Österleden deblir medtrañkleder.kringgåendeinnerstadstrañk till

tillnyckeldärmed något attanväntsprognosförutsättningar enavsom
syfte begränsaistyrmedelverkningsfullt attvägtullarnaanvända ettsom

möjlighetbör dennameningEnligt mininnerstad.Stockholmstrafiken i
iandratill steginnerstadstrañken ettminska tas somvaraatt

ocksåDå gaturummetkanvägtullarna.utvecklingen avmerav
trafik.enbartföranvändas änochåtererövras annat
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VÄGTULL5 DIF FERENTIERING AV

5.1 Inledning

Enligt direktiven skall vägtullarna läggas sådannivå intäkternaatten
goda grunder kan beräknas räcka till de väginvesteringar och övriga

åtgärder enligt tilläggsöverenskommelsen i Stockholm Dennis Ilsom
skall täckas vägtullar. Samtidigt skall förutsättningarna förav en
differentiering vägtullarna med syftetprövas dessutom bidra tillav att att
uppnå miljömålen i överenskommelsen. En differentiering vägtullarnaav
får dock inte innebära finansieringen äventyras.att

En differentiering vägtullarna kan ske på olika och detsätt ärav
syftetnärmast vilken differentieringstyr kantyp aktuellsom av som vara

överväga. Generellt kan differentieringatt indelas i olika ien tre typer:
tiden, i i miljöklasser och fordonstyper.rummet samt

5.2 Differentiering i tiden

Trafikens omfattning varierar starkt under olika tider och det är
framförallt under vardagsmorgnama och eftermiddagarna som
trafikomfattningen såär trängsel och köer uppstår. Genomstor att att
variera storleken vägtullarna och införa högre under dessataxaen
perioder borde effekten bli trafikomfattningen dämpas. Denatt högre

leder till trafikanternataxan ändrar sittatt beteende i främst två
avseenden. Vissa trafikanter byter färdsätt, andra ändrar tidpunkten för

Det kan också hävdas det rimligtärresan. de trafikanteratt att som
utnyttjar vägsystemet under högtrafiktidpunkterna skall betala en
proportionellt större andel väginvesteringskosmadema deänav som
använder vägnätet under lågtrafik. Det kan vidare förutsättas dessaatt
trafikanter har högre betalningsvilja och lägre kostnadskänslighet.en en
En högre under högtrafiktidpunktemataxa kan dessuto överstyra
arbetsresenärena till kollektivtrafiken under högtrafik erbjudersom en
högre turtäthet. Det är även möjligt variera dygnet påöveratt sätttaxan

nolltaxa införs nattetid föratt minska driftkostnadema fören att
bemannade betalstationen

Erfarenheter från Frankrike där infört varierade påtaxorman
Autoroute de Nord al Paris på söndagseftermiddagamamot visar att
trafiken blivit utspridd under längre tidsperiod. Trafikanterna haren
främst senarelagt Paris. Någon överflyttning trafik tillmotresorna av
alternativa vägar har dock inte kunnat spåras.
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Erfarenhet tidsmässig inomdifferentiering finns ävenav
luftfartsområdet. På vissa flygplatser i Sverige tillämpasdock
differentierade landningsavgifter Effekten i formpeak-pricing. av-
trafikdämpning högtrafikperioderna marginell.under emellertidär ytterst

någraDetta beror landningsavgiften endastbl utgöratt procent ava
det pris Däremot peak-pricing positiv effektkonsumentenbetalar. har en
för flygplatsägaren intäktsmässigt.

tidigare visarDe utredningar gjorts vägtullar i Stockholm attsom om
låg. Hospriskänsligheten hos trafikanterna under vardagsmorgnarna är

motstånd såväl restidpunktdessatrafikanter finns starkt ändraett mot att
tillfärdsätt. Detta beror till del arbetsresornabyta attatt storsom

70-75Stockholms innerstad sker med kollektiva fárdmedel procent.
sittsåledesi utsträckning redangjortKostnadskänsligatrafikanter har stor

faktor. En viss minskningval där bl. kostnaden parkera äratt avena.
påräknas minskad trängsel ochtrafiken emellertid kunna och därmedbör

biltrafikantkategorier färdas medminskade Eftersom deköer. som
låg priskänslighethögtrafikperioden vardagsmorgnama harunder

attraktivtidsmässig differentieringborde somvara meren
tidsmässigdifferentiering kanstyrmedel. Enfinansieringsmedel än som

kapacitetsproblemenmöjlighet för minskaockså övervägas attensom
högtrafik.Essingeleden och Centralbron underbl.a.

i5.3 Differentiering rummet

specielltomfattning inomtrafikensDet angeläget begränsakan attvara
eller delarcentrumområden stadskärnorområden ochkänsliga t avex

SOU 1994:92delbetänkandeKlimatkommitténsdessa. Av Trafik- och
fördelframgår att detMiljözoner för trafik i tätorter omvore en
möjlighettill förbud hademöjlighetkompletterandekommuner som en

Kommitténtrafik i miljözon.avgifter förinföra medsystematt
delbetänkandeavgiftsförslag i sittinget konkretframlägger attutan avser

avgift för fordonslagstiftning kommunaltillåterkomma med förslag om
tillträde till miljözon.

vidverksamErikson,Naturskyddsföreningen har låtit Gunnar
biltullar.förkallas I ställetutföra utredningNordplan, rapportvarsen
styrmedelpå biltrafikenanvända avgifterUtredningens syfte är att som

utredningenändå delar ifinansieringsmedel. finnsinte Detoch ettsom
vägtullar.med finansierandeförintressantaklart ävenår systemettsom

rumsligpåexempelinnerstaden i 10dela in ärFörslaget ettatt enzoner
högremöjligheten till hadiskuterasdifferentiering. utredningen ävenl att

särskilt känsliga.i ärtaxor somzoner
Många människorförespråkare.mångadifferentiering harEn rumslig

påinnerstadenåka i änbör kostauttalat detoch har attatt meranser
medel i högredifferentieringrumsligRingen. Någon form är ett somav

I kap. 4överenskommelsen.miljömålen itill uppnågrad kan bidra att
innerstadszonerdifferentiering i formrumsligförordas också att aven

införs.så småningom
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5.4 Miljömässig differentiering

En ytterligare form differentiering vägtullar varieraår storlekenav attav
efter fordonstyp ellertaxan miljöklass. Redan i Dennis-av

överenskommelsenförespråkas differentiering i det avseendet.Fordonen
överskrider 3,5 skall enligt överenskommelsen betalasom ton beloppett

gångerär högre normaltullen.äntresom
För lätta fordon finns gränsvärde för bullerett ärnya gemensamtsom

för alla miljöklasser. Något lätta fordon eftersystem som separerar
bulleregenskaper existerar dock inte. Däremot klassas fordontunga
antingen i miljöklass l eller miljöklass Vidare miljöklassas samtliga
bilmodeller vid avgascertifieringen. Fordonen delas i klasser och dettre

fordonstillverkarenär vilkenavgör mijöklass fordonet skallsom
certifieras Trafik- och Klimatkommittén för i sitt resonemang om
trafik i miljözoner framäven möjligheten differentiera avgiftenskattenatt
med hänsyn till miljöklasserna i bilavgaslkirordningen. En sådan
differentiering kan dock eventuellt oförenlig EG-rättenmed ochvara
måsteutredas Miljöklassutrcdningennärmare. arbetar för närvarandemed

översikt miljöklassystemet och har lämnat delbetänkandeBilarsen av ett
miljöklassning och EG; SOU 1994:111.

överväganden5.5 förslagoch

Förslag: Jag förordar vägtullarna tills vidare endastatt
differentieras utifrån viktklass. Efter något eller några år när
erfarenhet vunnits vägtullssystemet kan ytterligareav
differentieringar ivervägas. Då bör också ha uppnått bättreman
insikt i frågan det är trångsel, buller, utsläpp eller andraom
störningar det år angeläget komma tillrätta med.mestsom att

Införandet vägtullar är genomgripande händelse berörav en storsom en
del invånarna i Stockholmsregionen. Dessutom kommer bilburnaav
besökare från landsorten, andra länder och genomfartstrañk medannan
bil beröras. Detta kommer ställaatt krav på information såvälatt stora
före efter införandet tullsystem. Det finns ävensom ettav stora grupper
i samhället klaraär motståndare till vägtullar införs. Det ärsom att
därför viktigt denna information kan såenkel och lättfattligatt göras som
möjligt så den når till den breda allmänheten.att ut

Det finns redovisats flera olika sätt differentierasom attovan
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vägtullarna finnsoch det kombinationsmöjligheter.även Det fullt klartär
detta kan klarare miljöprofil vägtullarna. det ocksåMen äratt ge en

klart informationen inför införandet liksomvägtullarna,att av
administrationen sådant, blir komplicerad.änsystemetav som mer

Min slutsats därför måste så möjligtvägtullarna enklaär att vara som
de införs. Någon differentieringnär den för fordon 3,5utöver över ton

finnsredan med i överenskommelsenbör därför inte finnas med närsom
vägtullarna inrättas. Däremot jag det finns anledning efteratt attanser
något eller några år ytterligare differentiering. Då haröverväga

Ävenerfarenhet och effekterna vägtullarna vunnits. detav om genom
simulering i förväg går bedöma effekterna jag det bättreäratt attanser

avvakta verkliga utfallet. också finnas grunddet Det borde säkrareatt en
för trängsel,välja rätt differentiering detnär äratt typ vetav man om

något åt. Trafik-buller eller angeläget ochutsläpp göraär attmestsom
Klimatkommitténs då också ochslutliga förslag kändaär
remissbehandlade vid Från tekniskoch kan med övervägandena.tas

nâgra för införasynpunkt går det inte idag hinderatt attse senare en
differentiering Särskilt angeläget tordevägtullarna. övervägaattav vara

sådaninföra någon tidsmässig differentiering. Enformatt av
differentiering förändring ienklaretorde kunna betraktas systemetsomen

nödvändigaoch kunna genomföras problem välnärstörreutan
erfarenheter vunnits.



SOU 1994:142 85

VÄGTULLAR6 OCH INTEGRITET

6.1 Inledning

Enligt direktiven skall jag överväga det integritetssynpunkt ärom ur
lämpligt införa automatiska debiteringssystem tillmöjlighetatt utan
kontant betalning. Med kontant betalning får i detta sammanhangförstås

bilisten betalar vägtullen kontant i betalstation vidatt betalgränsenutanen
någon registrering äger I mitt lagförslag föreslåsatt attav passagen rum.

bilisten möjlighet betala kontant i samband medattges passage av
betalgräns, i efterhand, frivilligt inom viss frist eftereller det atten en
påminnelse betala vägtullen skickats till denatt ärutom som
betalningsskyldig för tullen i egenskap registrerad till bilen ellerägareav
motsvarande. Efterskottsbetalningsförfarandet förutsätter bilenatt
videofotograferas.

För falldet vägtullen inte erläggs inom stipulerad tid förhöjdatt tas en
vägtull bilens Harägare. vägtullen betalts i förskott bilenut kommerav
inte videofotograferas. Videofotograferingen och samkörningenatt med
bilregistret syftar således till registrera ioch de fall bilisten inteatt -
betalar frivilligt inom viss frist efter tullgränsenen attpassagen av -
identifiera den bil tullgränsen.passeratsom

Den i integritetshänseende övergripande frågeställningen är om
registreringen identifieringenoch låter sig göras personligadenutan att
integriteten träds för Behovetnär. registrerings- ochettav
identiñeringsförfarande måste vägas den risk för integritetsin-mot
skränkningar skulle medföra. Frågeställningen kan delassystemetsom

i två delar,upp
i dels huruvida möjlighet till registrering och identifiering bilistenen av
överhuvudtaget tillåtaskan integritetssynpunkt,ur
ii dels huruvida det kan den enskilde bilisten i vissaaccepteras att
situationer inte kan undvika bli registrerad.att

Besvaras den förra frågan nekande faller i praktiken möjligheten att
införa vägtullssystem, då det i det blir omöjligtett närmaste att ta ut

frånvägtull de bilister väljer inte betala vägtull i sambandattsom senast
med tullgränsen Besvarasatt den frågan nekande måstepasseras. senare
bilisterna möjlighet betala vägtullen i samband medattges en senast

tullgräns för de skall kunna undvika blipassagen attav en att
registrerade. Helautomatiska tullstationer skulle följaktligen inte kunna tas
i bruk, vilket skulle konsekvenser för bl. dimensioneringena. av
tullplatserna ioch förlängningen för tullgränsen skall förläggas ochvar
vilka områden kan tullbeläggas. Mot bakgrund vad anförtssom av ovan
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kommitintegritetsfrågor hartill med alloch med hänsyn rätt attatt
anledningfinns detutformningen vägtullssystemetbetydelse vidstor av

Avslutningsvisområdet.rättsliga regleringarnadeberöranärmareatt
personliga integritetenrisken för denkommer jag överväga attatt om

överhuvudtaget hahinder förförträds ärnär ettattett
integritetssynpunktrespektivevideokameraövervakningssystem detom ur

helautomatiskabetalstationer.införaföreligger hinder attmot

på områdetregleringarintegritet och rättsliga6.2 Allmänt om

går inte medpersonlig integritetdefinition begreppetNågon exakt av
olikabetydelse förhar olikafastställa. Begreppetsäkerhet personeratt

integritetskränkningdockAllmänt kan sägasi olika situationer.och att en
tillförsäkrad.enskildedenskyddad ärintrång iinnebär ett zon somen

RF,regeringsformenibestämmelsernafrämsträttslig synvinkelUr är
datalagenochövervakningskameror1990:484lagen m.m.om

bedömning.vid dennabetydelse1973:289 av
utsträckningivarje medborgare denskall3 § RFEnligt 2 kap. som

integritet kränkspersonligahansframgår skyddaslag genommot attav
automatiskhjälpmedregistrererashonomuppgifter avatt om

ADB.databehandling
användandetreglerarövervakningskamerorLagen avm.m.om

medskall användasövervakningskameraEnövervakningskameror.
Tillstånd till2§.integritetpersonligaenskildas atttillbörlig tillhänsyn

ditplatsriktaskanövervakningskameraanvända mot ensomen
användaTillståndlänsstyrelsen.tillträde lämnas attallmänheten har av

hasökandekanmeddelasskall endastövervakningskamera ansesomen
och dettaövervakningskamerananvändabefogat intresse attett av
5§ förstanågottillgodoses sättkanintresse inte lika väl annat

bildernabehandlaeller bevaraskall hasökande rättstycket. För attatt
skäl har behovsärskildasökandekrävskameranmed atttas avsom upp

Är uppfylldaförutsättningar6§. dessabildernabevarabehandla elleratt
behandlaoch bevaraövervakningskameratillstånd användakan samtatt

enskildasförringa betydelsedet kanmeddelasbilderna antas avvaraom
skallområdetill detbl.integritet med hänsynpersonliga soma.

förmedlasinformationOm den6§ andra stycket.övervakas genomsom
personligaenskildasförringa betydelsekameran inte kan antasvara av

ändamåletmedavseddadettillgodoseintressetintegritet krävs attatt av
framförföreträdeskalldetså starktövervakningskameran är att ges

tredje stycket.integritet 5 §personligaenskildasintresset värnaattav
bilderna endastbehandla eller bevaratillståndfårI det fallet attsenare

föranvändasavseddövervakningskameran attärmeddelas attom
därmednågottillgodoseolyckor ellerförhindra annatförebygga brott,

ändamål.jämförligt
gäller hossekretessföljer1980: 100sekretesslagen32 §Av 8 kap att

förhållandenpersonligaenskildsuppgiftersådanamyndighet för somom
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inhämtashar med övervakningskamera det kan denuppgiftenantasattom
eller honomrör närståendelider uppgiften röjs.men, om

Enligt datalagen behövs tillstånd bl. för inrätta och föraatta. ett
personregister skall innehålla personuppgifter inhämtas frånsom som
något personregister. Tillstånd lämnasannat Datainspektionen.av
Tillstånd behövs inte för personregister inrättande beslutasvars av
riksdagen eller regeringen 2a§. Vid sin tillståndsprövning skall
inspektionen ställning till det finns anledningta om att anta att
registreringen medför otillbörligt intrång i den registreradespersonligaett
integritet. Om så fallet skall tillstånd inte meddelas. Vidanses vara
prövningen skall särskilt beaktas och mängden dearten av
personuppgifter skall ingå i registret, hur och från uppgifternasom vem
skall inhämtas vilken inställning de kan komma registrerassamt attsom
har eller kan ha till saken 3§. Det krävs särskildaantas skäl för
inrättande och förande personregister omfattar andra änav som
medlemmar, anställda eller kunder hos den registeransvarige eller

har därmed jämförlig ställning 3a§. Personregisterpersoner som annan
skall inrättas och föras så inte otillbörligt intrång i registreradesatt
personliga integritet uppkommer 7§. Den enskilde har till insynrätt i
personregistret. Den registeransvarige skall skriftlig begäran denav
registrerade kostnadsfritt gång år lämna registretvaden utper
innehåller registreradeden l0§. Inspektionen tillsynutövar överom att
ADB-behandlingen inte medför otillbörligt intrång i den registrerades
personliga integritet. Om Datainspektionen lämnar tillstånd till ett
register skall i den mån det behövs för förbygga risk för otillbörligtatt
intrång i personlig integritet inspektionen meddela villkor hurom
registret skall handhas 6§. Sådanavillkor får meddelas beträffande
exempelvis vilka uppgifter får ingå i registret, bevaring gallring.ochsom

l l99394:2l7 En reformerad datalag har regeringen framlagtprop.
förslag till ändringar i datalagen skall göra det möjligt bemyndigaattsom
Datainspektionen utfärda generellaföreskrifter personregister inomatt om
bestämdaverksamheter. I propositionen föreslåsockså den i datalagenatt
särskilt angivna skyldigheten begäraDatainspektionens införyttrandeatt
inrättandet personregister beslutas riksdagen eller regeringenav som av
avskaffas. l stället skall den allmänna regeln beredningsunderlag iom

Ändringenregeringsärendentillämpas. föreslås iträda kraft ljanuariden
1995.

6.3 Tidigare beredning

lntegritetsfrågor i samband med kameraövervakning och ADB-
registrering för kontroll vägtullssystemetsefterlevnad har tidigareattav
behandlats i Ds 1993:52. En motsvarande analys har också gjorts i
Storstadstrafikskommitténs betänkande SOU 1989:15 angående
integritetsfrâgor i sambandmed bilavgifter.

I departementspromemorianhar Kommunikationsdepartementetnärmast
haft ställning till integritetsfrâgorna lägger hinderatt ta om mot att
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betaladå bilföraren väljeranvändsövervakningskameror och ADB att
i samband medvägtullen kontanterläggasätt än attannat genom

kommunikations-förutgångspunktEntullgränsen.passagen av
möjlighetharsåledes bilistenövervägandendepartementets attattvar

registrering i sambandmedundgåsåbetala kontant och sätt passagen.
medkommunikationsdepartementet,fannMed den utgångspunkten

sambandbetalade iintede bilisterhänsyn till bl. endast senastatt soma.
integritetsintrâng kunderisken förfotograferas,med skulle attpassagen

ringa.betraktas som

överväganden förslag6.4 och

ochpersonliga integriteten värnasvikt denFörslag:Det är attav
minimeras iintegritetenpersonligaför intrång i denriskenatt

ochövervakakunnaBehovetvägtullssystemet. systemetattav
videoövervakningemellertidefterlevs kräverkontrollera det attatt

vidregistreringsnummerbilarnasavfotograferadetillåts och att
bilregistret. Mersambearbetasmedbetalning skall kunnautebliven

tullstationerhelautomatiskaintegritessynpunkt ärtveksamt ur
självavidbetala kontantmöjlighetbilisteninte attsom ger

havärdetsituationer därfinnasdockDet kan attavpassagen.
tillförhållandeibetalstationerhelautomatiska vägerenbart tungt

kontantvägtullenbetalaintegritetssynpukt kunnabehovet att urav
registreras.någotfordonet sättutan att

debörutformning vägtullssystemetOavsett vilken ges
kontrollföranvändasskallövervakningskameror m.m.som

övervakningskamerorenligttillståndsplikt lagenfrånundantas om
Även vid behovregistrera ochADB föranvändandet attavm.m.

bilregistretsambearbetning medidentifiera bilarnas ägare genom
tillståndsplikt.frånundantasförfattningsregleras ochbör

bilisten hari därintegritetsaspekternabehandlasFörst ett system en
medi sambandvägtullen kontantmöjlighet betala enpassagenavatt

tullgräns.
skeavseendet endastiskulle detvideokameraEn registrering med om
vägtull.stipuleraderlagttullgränseninte vidbilisten senast avpassagen

bilistersåväl deomfattadärför attVideoregistreringen skulle avsersom
passageögonblicketfall vidibilisterdebetala i efterhand vartsomsom

harkategorin bilisterförravägtull. Denbetalaför avsiktinte har att
hasåledesoch kan sägasregistreradelåta sig blifrivilligt valt att

föreskriveninomockså betalasvägtullenfotograferingen. Omaccepterat
sambearbetningnågonintepostgiro behövsellertid avautomatgenom

bilregistret. Förochregistreringsnummervideoregistrerade bilensden
ochidentifierasbilensdäremot ägarekategorin kommer attden senare

skickasvägtullpåminnelse betala ut.attattom
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De videokameror för närvarande används i övervakningssyfte ärsom
fixerade på så sätt den bilenspasserande registreringsnummeratt och
fabrikat skall urskilja. Vissa kameror kanatt komma behövaatt
placeras sådant sätt det finns risk för även föraren ochatt att en
eventuell skulle kunna bli avfotograferad. I Norge harpassagerare detta
problem delvis lösts videobilden beskurits. Eftersom detattgenom
föreslås bilägaren skall betalningsansvarigatt för vägtullen saknarvara
det betydelse framfört fordonet och det bör därför möjligtvem som vara

teknisk förhindraväg förarenatt och eventuellaatt kanpassagerare
identifieras bilden. Mot bakgrund härav och med hänsyn till att
videoövervakning och möjlighet behandla bilderna förutsättningatt är en
för vägtullssystemets efterlevnad måste denna användning av
videoövervakningen acceptabel integritetshänseende.anses ur

I vägtullssystem där bilistenett saknar möjlighet betala kontant iatt
passageögonblicketoch inte väljer betala i förskott någon formatt genom

centralt konto, IC-kort eller på något måsteav sättannat passagen
registreras med videokamera. Dessabilister saknar såledesmöjlighet att
vid passagetillfället påverka huruvida skall fotograferas och harpassagen
därför ingen möjlighet just vid detta tillfälle påverkaatt om passagen
skall registreras eller inte. Bilisten kan betala vägtullen iattgenom
efterskott inom viss frist undvika den registreradeatt ävenen passagen
blir identifierad. Oaktat möjligheten till inbetalning på konto, i förskott
eller efterskottsbetalning finns risk registreringen kan upplevasatten som

intrång i den personliga integriteten.ett
Genom ställa höga krav påatt den tekniska säkerheten och omgärda

med regler och föreskriftersystemet torde det möjligt tillatt attvara se
någon myndighet eller privatperson inte skulle kunna redaannan ta- -

viss ägt Redan befintliga regleringar iom en passage rum. t.ex.
sekretesslagen medför skydd myndighetett lämnarmot att uten
uppgifter enskilds personliga förhållanden det kan denom antas attom

uppgiften liderrör Enbart risken,som så liten,änmen. attom
storebror eller kan reda tullstation vidtaannan passeratom man en

viss tidpunkt kan dock kommaen upplevas intrång i denatt ettsom
personliga integriteten.

En nyligen genomförd enkätundersökning i Trondheim; Occasional
in Toll systemsCollection utvisarusers ungefär 5-10 deatt procent av

bilister betalade vägavgiften kontant i stället försom användaatt
köfribricka det integritesskäl deatt valde betalauppgav var av att
kontant.
Ett exempel integritetsfrågannär sig gällandegör förarenär när är

någon än bilen.ägaren Eftersom eventuellt krav på betalningannan ettav
kommer riktas till bilägaren kommeratt denna därigenom få kunskapatt

förarennär visst tullsnitt. Problemetom kanpasserat ett som ovan
anförts lösas efterskottsbetalningssystem där bilistenett hargenom
möjlighet betala frivilligt innanatt den videoregistrerade bilen

Undersökningenutförd ScandiaplanASunderhösten1994.Knappt20av procentavsamtliga betalaskontant.passage:
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Även tekniskaandrabetalning skickaspåidentifieras och kravet ut.
lösningar tänkbara.är

integritetsfrâgornautsträckning kan lösaGrundfrågan i vilkenär man
påförlita sigindividen harviljaförmåga ochteknisk den attväg samt

helautomatisktitillskapaslösningarvilkalösningar. Oavsettdessa ettsom
iför intrångökad riskmedförasådantkommer attsystemett ensystem

mellansåledesavvägning måste görasintegriteten. Enpersonligaden
införakunnaoch behovetintegritetenpersonligaskyddet för den attav

helautomatiskt system.ett
Tillnackdelar.såväl för-haruppbördssystemhelautomatisktEtt som
ochinvesterings-medför lägresådantbl.fördelarna hör systemettatta.

stadsmiljön,ochiingreppförsumbarasmå ellerdriftkostnader, gatu-
framgår kap. 4 ärSomtrafiksäkerhet.trafikmiljö och högrebättre av

Ävenbetydande.stationerbemannandefördriftkostnaden
kostnadsaspekternaEnbartbetydelse.hadärförkosmadsaspektenkan stor

behovettillåtas äninte väga attmeningenligt minbör dock tyngre urav
vidkontantbetalamöjlighetbilistenintegritetshänseende attge

tyngdsådansigintegritesfrâgorna iintebörDäremottullgränsen. gesen
grundrealiserasinte kan attöverhuvudtagetvägtullssystem avatt ett

betalamöjlighetbilistenbetalstationer attinte går anläggadet att gersom
Även bl.a.såsomfrågor,andravid tullgränsen.kontant

smidigt sättenkelt ochpåmöjlighetenochbekvämlighetsaspekter ettatt
automatiskförintefordonet ärvägtullen anpassatbetalakunna om

avvägning.vid dennabetydelsedebitering har
följerregleringarrättsligarubriken attunderredogörelsenAv

Medtillståndsplikt.omfattasövervakningskameroranvändandet avav
ochanvändsvideokamerorförutsättervägtullssystemettill atthänsyn att

tordeövervakningskamerornaförhuvudmanskallVägverketatt vara
för kamerorbl.a.gällervadlikhet medianvändandet kameror, somav

hastighetsövervakning,automatiskvidpolismyndighetanvändssom av
övervakningskameror.enligt lagentillståndspliktfrånundantaskunna om

förordadedenmäste beaktas närintegritesaspekterDe nusom
medkombinerasskedeiRingledenutanförbetalgränsen ett senare

införandetnärfår närmareinnerstad övervägasi Stockholms avtullzoner
bör reglerastillståndspliktfrånaktuellt. Undantagetblisådana kanzoner

Även och denADBanvändandetövervakningskameror.i 4 § lagen avom
nödvändig börblirbilregistretmedsambearbetning som

förvillkorutfärdaregeringenDärvid kansärskilt.författningsregleras
Huruvidagallringregisteruppgifter,handhavandet m.m.av

ieller kanvägtullslageni tasskall regleraspersonregisterfrâgorna en
Även rörandedetaljfrâgortillsvidare.anståförordning kankommande

aktuellt närmareblikandyl.placering attövervakningskamerornas o.
i bruk.övervakningssystemetreglera när tas
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VÄGTULLENS STATSRÄTTSLIGA7 NATUR

7.1 Inledning

Enligt direktiven skall tullens konstitutionella karaktär analyseras.Härvid
främstär betydelse tullen bör betraktas sådanpålaga vilkenav om som en

hänföraär till riksdagens obligatoriskaatt lagstiftningsomrâde eller om
regeringen självmant eller efter delegation från riksdagen får fatta- -
beslut rörande pålagan. Om regeringen får fatta beslut tullen direktom -eller efter delegation från riksdagen möjlighetöppnas till låtaatt-
regeringen subdelegera beslutanderätten rörande tariffer och dylikt till
exempelvis Vägverket, vilket bl. effektivitetshänseende ochur a.
anpassbarhetskulle kunna medföra fördelar.anses

Den avgörande frågan i detta sammanhang är tullarna iom
konstitutionell mening skall betraktas skatt eller avgift.som en en

För det fall pålagan skall sådanatt ha karaktäranses att
beslutanderätten tillkommer riksdagen och möjlighet till delegation-
saknas är även intresse i vilken utsträckning regeringen ellerav annan-
myndighet ändå kan fatta beslut tullarna tillämpnings-s.k.om genom
eller verkställighetsföreskrifter.

7.2 Regeringsformens bestämmelser

Skatter och avgifter

Enligt 8 kap. 3 § regeringsformen RF skall föreskrifter bl.om a.
skatter meddelas lag. Lag stiftas enligt l kap. 4 § RFgenom av
riksdagen. Enligt 8 kap. 9 § andra stycket RF kan dock regeringen eller
kommun efter bemyndigande från riksdagen besluta sådanaom- -
avgifter faller 8under kap. 3 § RF. Av 8 §kap. 13 RF följersom att
regeringen får besluta föreskrifter enligt grundlag skallom som
meddelas riksdagen, alltså, i förevarande hänseende,föreskrifterav om
sådana avgifter inte omfattas 8 kap. 3 § RF. Riksdagn kansom av
slutligen enligt 8 kap. §11 RF beslutaäven regeringen s.k.att genom
subdelegation får överlåta till myndighet besluta sådanaavgifteratt om

riksdagen enligt 8 9kap. § kan delegera till regeringen beslutasom att
om.
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lydelse:följande8 kap 3 § RF har

allmänna,enskilda och detförhållandet mellanFöreskrifter somom
enskildasingrepp ii övrigtenskilda elleråligganden förgäller avser

lag.meddelasekonomiskaförhållanden,personliga eller genom
rättsverkanbrott ochföreskrifterbland andraSådanaföreskrifter är om

sådantrekvisition ochtillskattbrott, annatsamtstaten omav om
förfogande.

föreskrifterföljer uttryckligenstyckeandrabestämmelsensAv att om
dockinnehållerstycketriksdagen. Andrabeslutastill skallskatt staten av

primäraexempliñeringar det s.k.lydelse endastframgår dess avsom av
primärt skallföreskriftförgrundläggande kravenlagområdet. De att en
framgårdär detförsta stycketiställetföljer attbeslutas riksdagen avav

i dessasingreppenskilda elleråligganden förföreskrifter om
föreskrifterskallSåledes ävenlag.förhållanden meddelas omgenom

förhållandenenskildasiingrepp dendenavgifter förutsatt utgör ettatt-
får,normgivningsrättenriksdagen,primärt beslutas ovansommenav-

subdelegerasregeringen ochtill ävenfrån riksdagendelegerasnämnts,
på skatte-möjlighetMotsvaranderegeringen.till myndighet under att

Undantagen,isaknasnormgivningsråttenområdet sett.delegera stort
skattefullmakters.k.beslutamöjlighetenbl. innefattar att omsom a.

därför inteframställningen och berörsfortsattaför densaknar betydelse
närmare.

enskildesiingrepp denmedförinteavgiftFöreskrifter ettsomom en
i 8bestämmelsenomfattasintesåledesförhållanden ochpersonliga av

ellersjälvmantbeslutaföljaktligenregeringenkap. 3 § RF kan om
exempelvis Vägverket,regeringen, att tabemyndiga myndighet under

beslut om.
skatterskiljaskallsåledesföljeri RFAv bestämmelserna att man

beslutasskallprimärtavgiftersådanaavgifter, respektiveoch avsom
avgiftersådanaavgifter ochtvingandebetungande ellerriksdagen s.k.

fri-delvisellers.k. heltlagområdetfaller utanför det primärasom
pålaganhuruvida utgörfråganfrånavgifter. Till skillnadvilliga enom

tvingadebetraktasavgift skallavgift, fråganskatt eller är som enom en
kannormgivningsmaktendåbetydelseunderordnadfrivillig avgifteller av

delegeras.
enskildesi deningreppinnebärapålagan skallFörutom ettatt

pålagavägledningingenRF närmarepersonliga förhållanden om enger
avgift. Ifrivilligavgift ellertvingandeskatt,skall betraktas som

departementschefena.90 uttalar1973:förarbetena till RF prop. prop.
från normgivarensåtgärderförstås sådana210 med ingrepp böratts.

dittillsvarandeenskildasiinskränkningarinnebärasida allmänt ansessom
egendomförfogamöjlighethandlingsfrihet, över etc.att

l förarbetenaavgiftoch närmare.skattRF definieras inte begreppenI
uttalar a.något ochskillnadernadepartementschefen attutvecklar dock

till det allmännatvångsbidragkaraktiseras213 skatten ettsomprop. s.
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direkt motprestation. Medutan avgift förstås vanligen en
penningtransaktion betalasför specificerad frånmotprestation detsom en
allmänna. Departementschefen vidareuttalar a. 219 Enligtprop. s.
min mening har i allmänhet göra med avgift i RF:sattman en
bemärkelse endast specificerat utgårvederlag för den erlagdaettom

Ävenpenningtransaktionen. i vissa andra fall får dock penningpålagaen
ha karaktär avgift och inte skatt. Ett sådantfall föreligger näranses av av

penningprestationen endast i näringsreglerande isyfte och sintas ut
helhet tillförs näringsgrenen i fråga enligt särskilda regler.

Vad frågan avgift är tvingande elleravser attom en anses som en
frivillig avgift anför departementschefena. 218 avgörandeattprop. s.
vikt bör fästas vid den enskilde befinner sig i sådan situation attom en
han rättsligt eller faktiskt kan tvingad avgiften.erläggaattanses
Departementschefen anför vidare avgift erläggs frivilligtnäratt en som
ersättning för eller prestation och bidra till eller helt täckavara attavser

kostnader inom aktuelltstatens verksamhetsområde avgiftssättningenbör
falla inom regeringens kompetensomrâde. Syftar avgifts-däremot
sättningen till intäkter klart överstiger kostnader börstatenssom
avgiftssättningen enligt departementschefen falla inom riksdagens
kompetensområde. Departementschefen framhåller avseende kostnads-
frågan a. 218 viss avgift kan medföraatt överuttagprop. etts. utanen

den för den delen blir betrakta tvångsavgift förutsattatt att attsom en
andra avgifter inom verksamhetsområde lämnar motsvarandesamma
underuttag.

I övrigt klarläggs inte heller i förarbetena pålaganär skallen anses
skattutgöra eller avgift. Departementschefen påtalar också a. prop. s.

213 mellangränsen skatt och avgift flytandeatt är och a. 219prop. s.
frågeställningen i praktiken endastatt har då riksdagenbetydelse

överväger delegera beslutanderätten till regeringen.att
l litteraturen se bl. Petrén-Ragnemalm; Sverigesgrundlagar, Holm-a.

berg-Stjernquist; Grundlagama, Broome-Eklundh; Ny regeringsform,
Westerberg; Förvaltningsrättslig tidskrift 1982 och Strömberg; Norm-
givningsmakten används genomgåendede definitioner skatt ochav av-
gift departementschefen utryck för i propositionen. Petrengettsom
framhåller a. 175 då tvekan uppkommer pålagasatta. s stats-om en
rättsliga karaktär, bör riksdagen givetvis avstå från delegeraatt
normgivningskompetensen.

Verkställ ighetsföreskrijier

För det fall i frâgavarande tull skall betraktasatt skatt, ochsom en
möjlighet delegera normgivningsrätten därföratt saknas, uppkommer
fråga i vilken omfattning regeringen eller den myndighet som-
regeringen bestämmer verkställighetsföreskrifter kangenom-
komplettera och fylla riksdagen beslutad lag på området. Fråganut en av

påär så skullesätt kunna flytta ned beslutanderätten områdetpåom man
från riksdagen till regeringen eller möjligen Vägverket.
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framgår regeringen, den myndighetAv 8 kap. 13 § RF elleratt
verkställighet lag.regeringen får besluta föreskrifterbestämmer, avom

förståsEnligt departementschefen 1973:90 211 medprop s
tillämpningsföreskrifterverkställighet lag i första hand rentavav

Materiel] utfyllnad får bara skeadministrativ karaktär. lag omav
någotså detaljerad regleringen inte tillförslagbestämmelsen är att

föreskriften. Iväsentligt den beslutadenytt genom
såledesdepartementschefenverkställighetsföreskriftens form får enligt

tidigare föreliggandeinte något kan betraktasbeslutas ettsomom som
förhållanden.personliga ekonomiska Avingrepp i enskildas eller

följer också303specialmotiveringen till 8 kap. 3 § RF a. attprop. s.
föreskriftertill föreskrifter skall hänföras såväl ärskatt om vem somom

de reglerskattskyldig, skall utgå, skattesats d.vad skatten som somo.
frågoruppbördsförfarandet. Dessaför taxerings- ochgrundernaanger

verkställighetsföreskrifter.får således inte regleras genom

7.3 Praxis

pålaga skallhuruvidapraxis i fråganfrånDen ledning kan hämtas ensom
mening destatsrättsligavgift i ärellerbetraktas skattsom

14 § RF.11 kap.gjort med stödnormprövningar domstolar av
finnermyndighetskall domstol ellerEnligt 14 § RF11 kap. somannan

underlåtai grundlagbestämmelsestår i strid medföreskrift attatt en
föreskriften,regeringen beslutatriksdagenellertillämpa föreskriften. Har

feletunderlåtas ärföreskriften dock endasttillämpningskall omav
uppenbart.

RÅ kemikalieavgifter förregeringsrätten1991 ref 87 prövadeI om
beslutatskemikalieinspektionens verksamhetfinansiering avsomav

behandlatsoch sålundadelegation från riksdagenregeringen efter som en
tillämpning 11felaktig vidskatt uppenbartavgift och inte avvarsom en

ifrågasättasstarkt kanuttalade detRegeringsrättenkap. 14 § RF. att om
statsrättslig bemärkelse.iavgiftbetraktakemikalieavgiften är att som en

i förarbetenadeni det sammanhangetRegeringsrätten betonade att
utgår för den erlagdaspecificerat vederlagdefinitionen ettangivna

Å påpekadesidanandrainte uppfylldes.penningprestationen
framhållittill RFdepartementschefeni förarbetena attregeringsrätten att

underOchavgift flytande.ochinstituten skatt ärmellangränsen
behandlatlagrådetochriksdagenregeringen,åberopande attav

pålagorsnarlikahurbl.avgiftkemikalieavgiften samt a.som en
detregeringsrättenlagrådet fannriksdag ochregering, attbehandlats av

felaktig.författningsregleringenuppenbarti fall inte att varvart var
föreskrifterfråganbehandlatocksåRegeringsrätten har omom

delegation utfärdatsefteruppbördsförfattningarnarestavgifter enligt som
RÅ och1987 ref 21bl.regeringen. seunderställdamyndigheter a.av

RÅ del deföreskrifter i denfunnit dessa avsett1988 ref 146 och att -
ochgrundlagsstridigaverkställighet lag ärföreskrifteränannat avom -

inte får tillämpas.
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7.4 Storstadstrañkkommittén

Bakgrund

I betänkandet Storstadstrafik Bilavgifter SOU 1989:43 föreslår
kommittén lag bilavgifter. Lagstiftningsförslaget innebaren om att en
kommun, eller flera kommuner tillsammans, skulle avgift förta ut en

framförarätten motorfordon på detatt allmänna och inomvägnätetgatu-
visst angivet omrâde. Intäkterna frånett bilavgifterna skulle användastill

åtgärder i trafiksystemet för minska motorfordonstrafiken föratt att
därigenom reducera luftföroreningar, buller, trängsel eller andra
miljöolägenheter. En förutsättning för lagförslaget enligt utredningenvar

bilavgiften statsrättsligt betraktasatt avgift och inte formsom som en av
skatt.

Kommitténs överväganden bilavgiftens statsrättsligaom
karaktär.

Pålagans statsrättsliga karaktär behandladesutförligt kommittén a.av
108 ff. och kommittén fann därvid kundeanföraa. föratt man argument

såväl pålagan bör betraktasatt skatt den bör betraktasattsom som som
avgift. Kommitténs slutsats ingenär ståndpunkternaen står i direktatt av

strid regeringsformen och betonademot särskilt gränsenmellan skattatt
och avgift flytandeär och departementschefenuttalat i vissaatt ävenatt
andra fall dåän specificerat vederlag utgår fårett penningpâlagaen

ha karaktär avgift inteoch skatt.anses av av
Enligt kommittén kunde bl. följande framhållas föra. argument att

pålagan kan betraktas avgift:som en
-Rätten få framföra motorfordonatt på och inomvägar detgator
avgiftsbelagda området utgör motprestation för bilavgiften.en
-Enligt förarbetena till regeringsformen kan penningpålaga haen anses
karaktär avgift även specificerat vederlag inte utgår. Denav ettom av
departementschefen i det sammanhanget gjorda exemplifieringen
angåendesådanaavgifter i näringsreglerandesyfte och tillförstas utsom
näringsgrenen i fråga inteär uttömmande. Med hänsyn till utformningen

motiven klartär även andra användningsområdenav att detän
exemplifierade möjliga förär avgiftsbegreppet.
-Avgifterna återförs till trafiksystemet där det och inteäventas upp om
bilisterna omedelbart tillgodoförs intäktsnettot så kommer investeringar
i bl. kollektivtrafiken honom tillgodo sådanainvesteringara. attgenom
bidrar till den enskilda bilisten får detatt bättre del övrigattgenom en av
bilburen trafik överflyttas till kollektivtrafiken och därmed bidrar till att
den kvarvarande biltrafiken får större framkomlighet och blir mindre
miljöstörande.

För uppfattningen bilavgiften utgör skatt anförs följandeatt en
argument:
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någraha-Om avgiftsbelägger det statligakommunen vägnätet utan att
motprestation.kommunalföreligger ingenkostnader för detta

får tillbakaproportion till detåtminstone stå i rimlig-Avgiften bör man
framstår motprestationenfrån Föreligger klartdet allmänna. överuttagett

tydlig skattekaraktär.pålagan fårnågot sekundärt och ensom
litet denmycket ellerbelopp hur-Om avgiften med oavsettuttas samma

inte i denavgiftsbelagda området deninom detavgiftsbetalandekör tas ut
sig motprestationen.utsträckning tillgodogörman

sådannämnvärda likheter medinte några-Bilavgifterna företer
i förarbetena.näringsreglerande avgifter nämnssom

Remissyttrandena

föreslagnasig denuttalarremissinstanserAv de närmare omsom
Svenska kommunkaraktär det barabilavgiftens konstitutionella är en,

statsrättsligtavgift ibetraktasden börförbundet, att som ensom anser
Norrland, Kam-Hovrätten förbl. övrehänseende. Däremot a.anser

Jönköping,iRegionåklagarmyndighetenJönköping, RRV,imarrätten
HandelskammareStockholmsBohus län,i Göteborgs ochLänsstyrelsen

skatt.pålagan betraktasbörhandelskammarenoch Sydsvenska att som en
utredd.tillräckligtintefrågananför ärYtterligare remissinstanser att

föreslagnadensig inte överremissinstansemaFlertalet yttrarav
konstitutionella karaktär.bilavgiftens

Övre förhållandetdetanför bl.Norrland attHovrätten för att av-a . ochstatligabåde det vägnätetbrukandegiften förskall tas ut av
vidareanförHovrättenskatt.dentyder ärkommunala vägnätet att en
förstyrmedelsyfte utgörabilavgiftens primära är atteftersom ettattatt
inomåtgärdermiljöfrämjandefinansieraochminska trafikmängden

direktbetalning förintetrañksystemet avgiftenkan enanses vara en
motprestation.

få köraförmellan kostnaderna rättennågot sambandRRV anför attatt
finns.storlek inteavgiftensstorstadsområdenochbil i

1994-01-05promemoria7.5 Ds. 1993:52 och

överväganden promemoriornai

förordaspromemorianupprättade1993:52 i denSåväl i Ds senaresom
specialdestineradskatt.betraktaspålagan skallaktuelladen som enatt nu

i Dsavgift anförspålaganbetraktaSom huvudargument mot att som en
avgiftpålagabehandlaförsiktighet bör1993:52 med somstor enatt man

utgår. I denmotprestation intespecificerad,direkt,i fall någonde
detanförsremissbehandlingenupprättades efter attpromemoria som

betraktabilister,kollektivettilli relationtänkbart att, avvore
trafikleder.ochStockholmsområdet, med äldre vägnätivägsystemet nya

vilkettillochavgiftvilketförsammanhängande uttassystemettsom
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avgiftsmedlen återförs i sin helhet. Enligt promerian är resonemanget
bestickande knappasthållbart i relation till den enskilde bilisten.men sett

Remissyttrandena

remissinstansernaAv detär endast Domstolsverket uttalar frånsom en
Ds 1993:52 avvikande mening avseende pålagans konstitutionella
karaktär. Flertalet remissinstansernauttalar sig i frågan.av

överväganden7.6 och förslag

Förslag: Den tänkta tullen kommer föratt tassom upp passage
betalgräns i anslutning till Ringleden och i Stockholmsav en

innerstad iär statsrättslig mening betrakta skatt. Pålaganatt som
trafiken Västerleden däremotär betrakta avgift iatt som

statsrättslig mening.

Betalgränser Ringleden, innanför Ringledenrunt och i inner-zoner
staden

Den statsrättsligt tveksamma frågan är det befintliga ochväg-om
gatunätet kan beläggasmed avgift. Av den tidigare framställningenen
följer frågan pålagan betraktaatt är skatt eller avgift iattom som en
princip avhängigär det förhållandet någon motprestation från detom
allmänna kan föreligga.anses

Departementschefensuttalandeni förarbetena till regeringsformen tyder
i och för sig kravet specificeradatt motprestation från deten
allmänna inte är undantagoch pålagautan specificeradatt trots atten en
motprestation inte utgår kan betraktas avgift, vilket också bl.som a.
Storstadskommittén i sitt förslag till bilavgifter tillmätthasynes
betydelse. Departementschefensexempliñering i det sammanhangetger
enligt min mening dock vid handen det sänkta kravet specificeradatt
motprestation i första hand avgifter i näringsreglerandetas utavser som
syfte och uttalandet bör inte till intäkt för det ställda kravet påtas att att

specificerad motprestation från det allmänna skall utgå frångåsbör ien
förevarande fall. Detta gäller särskilt i belysning tullarnasett attav avser

finansiera väginvesteringaratt inte enbart kommer demm.m. som som
betalar tullarna tillgodo.

Enligt min mening bör krav ställas på i fall efteratt vart en
omständigheterna rimligt specificerad motprestation utgår till dem som
har betala tull för pålagan skallatt avgift. Trotsatt kravet påansessom

rimligt specificerad motprestation torde inte obetydligt inslagen ett av
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i fråga.schablonisering kommakunna
ochfrån VästerledenbortseendemedDe tänkta tullgränsema oavsett-

bilistemadelinnebärpraktiken läggsbetalgränsen i att avenvar -
utnyttja detoberoende de kommerkommer tullbeläggas attatt omav

finansiera, och välnärfrån vägtullarnaintäkternavägnät attavsersom
innerstadanslutning till Stockholmsväginvesteringar iRingen övrigaoch

till Stockholmsunder färdde trafikanterfárdigställda kommerär som
finansieratsutnyttja del vägnätetinte deninnerstad väljer somatt av

demotprestationennågon änerhållainte atttullarna gesatt annangenom
finansieratsvilka redaninnanför tullarna,och gatunätbrukarätt väg-att

erhåller såledestrafikanterDessainte barapâ ochsätt, staten.annat av
skallpålaganförmening krävsi dennågon motprestationinte attsom

mening.statsrättsligavgift ikunna betraktas som
ledernautnyttjar dedelfall till vissiOm bilist däremot vart nyaen

därigenomhanhävdasinnerstad kan dettill Stockholms attunder färden
dockI det falletmotprestation. ärgodtagbaråtnjutandekommer i av en

tillåtetschablonisering ärobetydligt inslagintefrågan att ett avtrotsom -
avgiften bestämsgodtasstorlek det kanavgiftens attvid fastställandet av -

finansieradeavgifternademyckethuroberoendehelt genomavav
bilisten.enskildei bruk denväginvesteringarna tas avsom

funnit äveni sina analyserhar attKommunikationsdepartementet om
och gatunätetsåväl det äldre väg-sin helhet,ibetraktar vägsystemetman

kollektivbilistemaställer detoch etttrafiklederna,de mot somsom nya
prissättningen.tankeohällbart medbilistenenskildedet till denär sett

kravetanförtjag tidigaretill vadmig med hänsynansluter enJag om
bedömningen.motprestation till denrimligt specificerad

övervägandemeningenligt mintalaranförtsvadbeaktandeMed ovanav
mening.statsrättsligiskattbetrakta tullenberörd delför iskäl som enatt

uppfattning kanuttalatremissinstanser harfleraFörutom sammaatt
4y199394:SkUskatteutskottet ansett attbl.konstateras ävenatt a.

vadJämför ävenskatt.karaktärharvägtullarna närmast av
106.199394:90idepartementschefenuttalat s.prop.

Västerleden

skillnadtillkommer,VästerledenpäfärdasförpålagaEn atttas utsom
Ringleden,innanförutanför eller attbetalgränsmedvad gäller ensom

påfärdasmotprestation rättenspecificerad attklartmotsvaras av en
användandeavgift förregeringen bestämmaförMöjlighetVästerleden. att

väglagen29 §iredan1987 finnsjuliefter 1byggtsväg somav
den tulloch även tas utbeaktande härav1971:948. Med somom

tordeVästerledentillhänförligakostnaderföranspråkiVästerleden tas
avgift idel utgörpålagan i dennarimligtdet enanta attattvara

mening.statsrättslig -
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8 INKOMSTBESKATTNING MERVÄRDESSKATTOCH

8. l Inledning

Enligt direktiven skall vägtullamas påverkan övrig beskattning
kartläggas. Av direktiven följer bl. frågor avdragsrättatt ocha. om
förmânsbeskattning skall behandlas.

Annan beskattning kan få betydelse i flera hänseenden för
vägtullssystemet och förutsättningarna för detsamma. Skulle exempelvis
avdrag för tullen medges vid inkomsttaxeringen såsom för andra
kostnader vid till och från arbetet med bil får det delsresor egen
återverkningar dels kommer kostnaden förresvanorna,
väginvesteringarna till del vältras över det allmännaatten genom
minskade skatteintäkter för såväl kommunerna. Tullarnasstaten som
behandling i samband med bilförmâner medför konsekvenser församma

och det allmännas skatteintäkter. Vadresvanorna gäller i tjänstenresor
och yrkestransporter kan resmönstret inte påverkasantas iatt samma
utsträckning. Däremot uppkommer motsvarande statsñnansiella
konsekvenser i de tidigare exemplen.som

Även frågan hur tullarna skall behandlas i mervärdes-om
skattehänseendehar betydelse. I Dennisöverenskommelsen förutsätts att
vägtullarna inte skall momsbeläggaseller full kompensation skall utgåatt
från Momsbeläggs vägtullarnastaten. uppstår konsekvenser motsvarande
de nämnts för inkomstskatten med hänsynsom till de vägtullsskyldigaatt

är mervärdesskattepliktiga fårsom göra avdrag för den ingående
mervärdesskatten.

Ett införande vägtullarna får nämnts konsekvenser förav som ovan
och kommer, oaktat hur tullen behandlasresvanorna i inkomst- och

mervärdesskattehänseende, medföra personbilstrafikenatt i regionenatt
totalt minskar något. Detsett allmännas intäkter från drivmedelsskatten,
huvudsakligen bensinskatten, kommer således minska.att
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8.2 Inkomsttaxering

8.2. l Gällande rätt

Allmänt

förför kostnaderfår avdrag göraskommunalskattelagen KLEnligt 20 §
bestämmelseEnligtbibehållande.förvärvande ochintäkternas samma

skatter.och allmännalevnadskostnaderför privatainte avdragmedges

i tjänsten.Bilkostnader

utifrânmedgestjänstenbil imedförför kostnaderAvdrag egenresor
vilkautgifter, ärsamtligaförfår attavdrag görasden grunden anseatt
med bilavdragetfalletSåsomitjänsten.fullgörandekostnader för avsom

schablon.enligttjänstenbil iförför kostnadernaavdragmedges egen
kostnader199394 46idepartementschefenenligtskallDärutöver sprop.
deförutsättningunderfärjeavgifter medges attochför bro- ansesväg-,

tjänsten.fullgörandeförkostnader avsom

bilfärmânochBilavdrag

intelevnadskostnaderprivataföravdragfrån regelnundantagEtt att
förutsättningar,vissaunderavdragsrättdenmedges fâr som,ansesvara

bil.medfrån arbetettill ochförföreligger för kostnader egenresor
schablonenligthuvudregelnenligtbestämsBilavdragets storlek
med hänsynbil ochmindrekostnader förgenomsnittligagrundval enav

Medvägsträcka.kördberoendedirektde kostnadertill är avsom
vilka avdragförundantagangivnasärskiltvissa i lagenundantag av

någraförinte avdragi principmedgesskäligt belopp,medges med
omfattasskattskyldigadeFörschablonbeloppet.kostnader avutöver som

ellersjukdomålder,grundpåskattskyldigaundantagsregeln, avsom
de ärbil eller attanvända tvungnahandikapp nödsakadeär att som

föravdragmedgesskrymmande last,grundbil påanvända större av
från arbetsplatsen.ochför tillskäliga kostnader resor

Åtnjuter tillförinte avdragbilförmån medgesskattskyldigeden resor
från arbetet.och

fârkommunalskattelageniändringarinfördanyligenGenom
för kostnadavdragbilavdrag även göraberättigad tillskattskyldig ärsom

medmedgeskostnaderför dessaAvdragfärjeavgift.ochför bro-väg-,
fri bilÄven förmånskattskyldig förden ärfaktiskt belopp. avsom

från arbetet.ochtillvidavgifternaavdrag förmedges resor
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Näringsverksamhet

Bestämmelserna bilkostnader tjänsten tillämpligaär iävenom
förvärvskällan näringsverksamhet. En bestämmelse avdrag förom
bilkostnader vid användning bil i näringsverksamhet återfinnsav egen
också i inkomstslaget näringsverksamhet. likhetI med vad gäller isom
inkomstslaget tjänst medgesavdrag enligt schablon. På motsvarandesätt

förgäller inkomstslaget tjänst får de kostnader normaltsom attanses som
inte ingår i schablonen för bilkostnader får med utgångspunkt iprövas
de allmänna avdragsreglerna.

Avdragsrätten för övriga kostnader i näringsverksamhet, exempelvis i
sambandmed och godsbefordran då bilen tillgångutgörsamtperson- en
i verksamheten följer också bestämmelsernai 20 § KL.av

8.2.2 Vägtull och gällande rätt

Allmänt

Vid prövningen vägtullcn är betrakta avdragsgillattom som en
omkostnad i förvärvskälla måsteförst klarläggas tullen kan betraktasom

allmän skatt. l sådant fall inteden avdragsgill i förvärvskällaärsom en
enligt 20 § KL. Enligt punkt 3 anvisningarna till 20 KL räknasav som
allmänna skatter allmänna utskylder till bl. inkomstslagetFörstaten.a.
näringsverksamhet gäller enligt punkt 23 anvisningarna till 23 § KLav

avdragsrätt föreligger för speciella för näringsverksamhetenutgåendeatt
skatter och avgifter till det allmänna.

Huruvida andra skatter allmänna avdragsgilla fårän är bedömasutifrån
de betraktaär kostnader i förvärvskälla, eller, frågaatt när ärom som
kostnader för till frånoch arbetet, avdragsreglerna förom resor om

sådanakostnader medför tullen blir avdragsgill.att

Vägtull bilkøstnaderoch för bil i förvärvskällaegen

Mot bakgrund avdragsschablonernaför bil enligt punkt 3attav egen c av
anvisningarna till 33 KL tjänst respektive punkt 32 anvisningarna tillav
23 § KL näring bygger bils normala totalkostnad tillhänsynutanen
speciella pálagor och med hänsyntill vägtullen i många avseendenkanatt
likställas med vägavgift bör i enlighet med vad anförtsen som o an
avseende vägavgifter dyl. kunna kostnad för vägtull skallantas atto.
betraktas avdragsgill fárdkostnad vid sidan det schablonbeloppsom en av
den skattskyldige till.har Några bäranderätt skäl för tillämpningatt en

gällande skulle medförarätt vägtullen, i till vadattav motsats som anses
gälla för vägavgifter, inte skulle avdragsgill kan inte anföras.vara
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arbetetoch fråntillförkostnaderbilavdragVägtull och resor

principifrån arbetettill ochförkostnaderanledningMed att resorav
20 §enligtavdragvilkaförlevnadskostnader,privatabetraktasbör som

sådanasamband mediför vägtullavdragsrättenkanmedges,KL inte
20 § KL.iavdragsregelnallmännafrån denhärledasinteresor

4punktibestämmelsenutifrånfår istället prövas avAvdragsrätten
anställdssåväl förtillämpligBestämmelsenärtill 33 KL.anvisningarna

falleti detfrån arbetet,till och genomnäringsidkares senareresorsom
till§ KLtill 23anvisningarnastycket23 femtei punkthänvisning aven

lagrummet.det förra
storlekavdragetshuvudregelnenligtbestämsSom nämntsovan --

för väg-,endastavdragmedgesschablonbeloppetUtöverenligt schablon.
belopp.faktisktmeddåfärjeavgift ochellerbro-

föravdragmedgesundantagsbestämmelsengrundpåSkattskyldig avsom
förfogvissthafårbeloppskäligtmed antasfrån arbetettill ochresor

skäligi begreppetskallvägtullförkostnadpåståendet rymmasatt
böravseendeti detkostnadskäligvägtullHuruvida utgörkostnad. en

avdragmedgesbilavdragsberättigadeövrigatill frågankopplasdock om
föravdragskattskyldiga görflertalet resorFör detvägtull.för somstora

uppkommerundantagsregelntillämpainte kanochfrån arbetettill och
dåoch närmastavgifter,vissaföravdragsrättangiveni lagenfråga om

föreligger.vägtullföravdragsrättmedförvägavgift, även att en
vadvägavgift. AvbegreppetintedefinieraslagtextenI

medframgår dockanför43 att199394:90departementschefenprop. s.
förväglagen29 §stödmedavgiftförstås sådanvägavgift tas ut avsom

stödmedavgiftermedSyftet tas utväganordning. avnyttjandet somav
finansieraskalldevägtullarnamedliksom attväglagen är29 §

karaktärstatsrättsligavägtullarnasfrämst somväginvesteringar. Det är
inledandeIvägavgifter.föri stället ettvägtullarkallasdemedför att
vägavgiftpålaganpâtänktaockså denbetecknadesberedningenskedeav

föravdragsrättbestämmelsensyftet medtillSettvägtull.stället för omi
vägtullar.föreslagnaförföreliggaavdragsrätt äventordevägavgifter nu

specificeradevissauttryckligenlagtextenanföraskanMot detta angeratt
finansieringssyfte ännågot bredarevägtullen harochavgifter ettatt

också ianförDepartementschefenmening.i väglagensavgifter
vägavgifterföravdragbestämmelsentill m.m.specialmotiveringen om

sådanräknasskallintevägavgiftertill106199394:90:90prop atts.
vägtull.exempelvis s.k.skatt,meningrättslig äriavgift ensom

bör,specialmotiveringen motiuttalandedepartementschefensOavsett
få draskallfråganövrigt anförts, avivadbakgrund manomav

författningsregleras.med arbetsresorsambandivägtullförkostnaden
föravdragtillberättigadinteschablonregeln ärtillämparOm den som

ivägtull inrymsifrågasättasgrunderpå godakan det omvägtull
storlekbilavdragetsberäknafårför denkostnadskäligbegreppet som

undantagsregeln.stödmed av
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vägtull och bilfönnân

skattskyldig åtnjuter bilförmån enligt anvisningarnaär sjätte4som p
stycket till 33 § KL inte berättigad till bilavdrag. Däremot han enligtär
5 stycket lagrum berättigad till avdrag för väg-, bro och farje-samma
avgifter uppkommer vid till frånoch arbetet. Huruvida vägtullsom resor

avdragsgillär för bilförmånsinnehavare vid till och från arbetetresor
hänvisas till vad anförts avseendevägtull och bilavdrag.som ovan

Bilförmånsinnehavarens kostnader för vägtull uppkommer undersom
tjänsteresa följer de regler gäller för övriga fárdkostnadersom som
uppkommer under tjänsteresaoch torde bakgrund vad anförtsmot av som
under vägtull och bilkostnader avdragsgill.anses

Om arbetsgivaren förmânshavarenersätter för dennesutlägg för vägtull
vid privat nyttjande bilen eller betalar vägtullen för förmånshavarensav
räkning i samband med arbetsresaeller privat exempelvisannan resa,

uppkommer fråga vilka skattemässiga konsekvenser dettasemesterresa
medför för förmânshavaren. I 199394:90 43 uttalarprop. s.
departementschefen arbetsgivare betalar bro ellerväg-,att om en
fárjavgifter för anställd uppkommer skattepliktig förmån för denen en
anställde och detta torde gälla den arbetstagareäven åtnjuteratt som
bilförmân. Enligt departementschefen kan ersättning för sådanaen
avgifter inte ingå i det schablonmässigt bestämdaförrnånsvärdet.anses

Med ledning departementschefensuttalande rörande vägavgifterav o.
dyl. bör enligt gällande arbetsgivarenrätt kostnad för vägtullersattav
betraktas skattepliktig förmån vid sidan bilförmånen. Isom en av
motsvarande mån uppkommer skattepliktig förmån arbetsgivarenen om
betalar vägtullen för den anställdes räkning.

Vägtull och näringsverksamhet

Bilavdrag i inkomstslaget näringsverksamhet har behandlats under
bilavdrag i förvärvskälla. I övriga sammanhangdär utgifter för vägtull
uppkommer i näringsverkamhet blir enligt gällande vägtullenrätt av-
dragsgill under förutsättning den kostnad för intäkternasutgöratt en
förvärvande och bibehållande.

8.2.3 Avdragsrätt och vägtullsintäkter

De har gjorts liggeroch till grund för beräknadeprognoser som som
bruttointäkter förutsätter någon avdragsrätt för vägtullar inteatt
föreligger i sambandmed arbetsresorresor till och från arbetet. Det kan
dock förutsättas avdragsrätt för vägtull i samband med arbetsresoratt en
skulle medföra antal istörre arbetsresor vad förutsättsänett som

Andra faktorer huruvida vägtullen avdragsgill tordeän ärprognosen.
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ochfrånframtida intäkterna attsystemetför debetydelsedock ha större
grundendenenbart attgenomgående avdragsrätt manöverväga en

statsñnansiellfrån såvältveksamtfårintäkternamaximeraönskar anses
miljösynpunkt.synpunkt som

ochinkomstbeskattasyrkestrañkdenpåverkanAvdragsrättens som
påverkanmotsvarandemindre änförutsättaskantjänsteresorna vara

saknarutsträckningiyrkestrañkendelsSkälet storärarbetsresorna. att
sinavältrakan överviss deltillyrkestrafikenalternativ, dels att

andra.kostnader

överväganden vägtull ochrörandeförslagoch8.2.4
inkomstbeskattningen

betraktasgällandemed rättenlighetbör iVägtull enFörslag: som
ibibehållandeochförvärvandeintäkternaskostnad föravdragsgill

börfrån arbetetochtillvidför vägtullKostnadförvärvskälla. resor
Någotschablonavdraget.sidanvidavdragsgillintedock avvara

anslutninglinte medges.såledesvägtull börförsärskilt avdrag
vägavgiftföravdragsrättenslopaövervägashärtill bör närmare att

andraochhandikappadeVidare bör övervägas nudyl. somom0.
enligtskäligt beloppmedför arbetsresoravdragmedges

vägtull. Iföravdragmedgesbörundantagsregeln även
sättbehandlasvägtullbilförmånshänseende bör somsamma
likställassanktionspålagan börFörhöjd vägtulldyl.vägavgifter o.

avdragsgillickeoch betraktassanktionspâlagormed andra som en
kostnad.

undantagföljer, medgällandevägtull och rättunder avredogörelsenAv
vägtull ärföreligga,kanosäkerhet attviss endärarbetsresorna, ansesen

tordefmanseringshänseendeIinkomsttaxeringen.vidkostnadavdragsgill
förintäkterökadenågotmedföraavdragsrättgenomgåendeen

från arbetsresenärena.framför alltvägtullssystemet,
ifrågasättasdockdettrafikplanmål kanuppställdatill omMed hänsyn

kollektivresandetbekostnadpersonbilmedökat antal arbetsresor avett
skatteintäkterDeDennisöverenkommelsen. somförenligt medkan anses

medsambanditullföravdragsrättdet allmännaundandras om en
också fleraobetydliga. harberedningenUnderinteinförs ärarbetsresor

skallintevägtullenhåll förutsättsfrån deras attdetkommuner uppgett att

priserkunna1992års2005iintäktsbortfallctårskulleinledningsskedetförordari18.Meddentullalternativjag för000kr6förslagnaavdragsgränsennyligenregeringenår.Omdenmiljonerkronoruppskattastill 50-100 avper minskaintäktsbortfalletinförskommer attvägtullarnai kraftfrånarbetet närtill och äravdragsgillakostnadervidresor bcloppsgränscn.kommermindreutsträckning övereftersombilförmánshavarnai
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avdragsgill vid till och från arbetet.vara resor
Mot bakgrund vad anförts och inte minst det förhållandeav ovan att

väginvesteringarna enligt Dennisöverenskommelsen skall finansieras av
bilisterde kan komma dra väginvesteringarna förochatt nyttasom attav

undvika kostnaderna till viss del vältras övriga skattebetalareatt över
jag vägtullen inte skall avdragsgill iatt samband medanser vara

arbetsresor.
Mitt förslag strider vad gäller för vägavgifter dyl. Detmot som nu o.

ligger egentligen utanför mitt uppdrag uttala mig huruvidaatt om
vägavgift bör avdragsgill eller inte. Det skulle dock sig märkligtvara te

vägavgift, till skillnad från vägtull, skulle iatt avdragsgill sambandvara
med till frånoch arbetet. Jag förutsätter därför det övervägsresor att
huruvida rådandeden avdragsrätten för vägavgifter dyl. skall0.
bibehâllas. Det intetorde minst för allmänheten svårbegripligt varförvara

övervägandevägavgift behandlasannorlunda än vägtull. skäl talar därför
den nyligen införda avdragsrätten för vägavgifter dyl. slopasatt näro.

vägtullarna införs. Om inte bör, vad jag anfört, vägtulläventrots ovan
betraktas avdragsgilla kostnader. Under förutsättning ävensom att
vägavgift dyl. betraktas icke avdragsgilla kostnader vid sidano. som av
schablonavdraget bör bestämmelse vägtull inte avdragsgilläratten om
i förevarande hänseende in i anvisningarna till 33 §tas
kommunalskattelagen.

Fråga uppkommer avdragsförbudet skall undantag. Jagutanom vara
dåtänker pånärmast de skattskyldiga på grund handikapp ellersom av

anledning nödsakadeär använda bil. Eftersom dessaav annan att
skattskyldiga saknarmöjlighet allmänna kommunikationeranvända ochatt
intäktsbortfallet för det allmänna får relativt obetydligt skälkansessom
anföras för den kategorin skall berättigad till avdrag för vägtull.att anses
Anledning kan finnas i den vidare beredningen frågan.övervägaatt

Jag ingen anledning till bilförmånshänseendeivägtullen börattser
behandlaspå vägavgiftersätt än dyl.annat o.
Vad gäller yrkestrafken och tjänsteresorna kan konstateras dessaatt

kategorier för ungefär tredjedel de kommer attsvarar en av passagersom
tullbeläggas och än andel de beräknade intäkterna.större Enen av
avdragsrätt för dessakategorier skulle medföra skatteintäktsbortfall förett

kr.det allmänna på till 250-275 miljoner Det har underupp
utredningens gång efterlysts vilka effekter avdragsförbud skulleett

Storleken inkomstbortfallet beroende vilketvägtullsalternativpá är tasav som
Återgivetbruk. belopp alternativi ochförutsattTUR är2005i 1992arspriseravser
Österledensaväl Västerleden för trafik. Ungefärmotsvarandeatt öppnatssom

bortfalluppkommer skulle medförai TUR+Z.Däremot betydligtmindreTlR ett
skateintäktsbortfall. kompletteratmed drivmedelsskattTIR medförungefärett
likartatutfall alternativ.lnkomstbortfalletharuppskattatsövriga medledninsom av
Transeksberäkningaroch förRVU-1991 Stockholmslän. förutsättsDet väg.att
tullarnamomsbeläggs deöverenskomnatullnivaerna.inomattmen momsenryms

den trafikenrespektive70 denlättayrkestrafiken90procent tunga procentav av
uppskattas skattskyldigtill inkomstskattochunder privattrafiken10procentvara av
uppskattas med bil. skattemässigaavdragseffektentjänsteresenärer Denvara egen
haruppskattatstill förden trafikenoch för lätta30 högre dennågotprocent tunga
yrkestrafikenfrån egenavgifterbortses för40-50 tjänsteresorna.samt procent
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studie intefl. En sådan hartaxi, åkeriermedföra för olika branscher: m.
finns tillgängligt. Vid behovmaterialgenomföras detkunnat med som

erhållas frånkartläggning troligen kunnaunderlag för sådanskulle en
olika branschorganisationer dyl.0.

väginvesteringamaDennisöverenskommelsenGrundprincipen för är att
dem. Enkan drafinansieras biltrafikskall den nytta avsomav

betydandemedföravägtullarna skulle dessutomavdragsrätt för ett
inteanföras fördärförStarka skäl kanintäktsbortfall för det allmänna. att

Rentvägtull.avdrag förkategorier skall ha rätt göraheller dessa att
avdragförbudintetorde helleradministrativt kontrollmässigtoch ett

avdragförbud förkomplikationer. Införandetnågramedföra större ettav
frånskulle dock innebärakategorier skattskyldigadessa ett avsteg

bibehållande skallförvärvande ochför intäkternasprincipen kostnaderatt
godaDet dessutominkomsttaxeringen. kanvidavdragsgillavara

drabbasyrkeskategorier skulleochbranschergrunder befaras vissaatt
grundläggandestrid medidärför inte bereddrelativt hårt. Jag är att en

frånavvikeravdragförbudgenerelltprincip föreslåskatterättslig ett som
därförbör göraYrkestrafiken och tjänsteresenärernagällande rätt.

fårförening med vadisådan avdragsrättför vägtullen. Enavdrag som
innebärmervärdesskatteområdet se nedangälla att enanses

på detövervåltrasväginvesteringamaförkostnadernabetydande del av
beredningen ochi den fortsattabeaktasDenna konsekvensbörallmänna.

närmare.kan behöva övervägasför yrkestrafikenavdragsrätten m.m.
skallvägtullförhöjdföreslåsframgår lagförslagetSom tasatt enav

börförhöjda vägtullenföreskriven vägtull. Denintebilisten betalarut om
delsanktionsavgift, ävenkaraktäri sin helhet ha om en avenavanses

inkomsttaxeringshänseendeDen bör ibetald vägtull.den ersätter
och betraktassanktionsavgifterandrabehandlas sätt somsomsamma

iförfattningsreglerasAvdragsförbudet böravdragsgill kostnad.ickeen
medslutbetänkandetiJag återkommerkommunalskattelagen.20 §

inkomstbeskattningsfrågorna.författningsförslagi

8.3 Mervärdesskatt

mervärdesskatt8.3.1 Allmänt om

vid1994:200 betalasmervärdesskattelagenskall enligtMervärdesskatt
inomtjänsterelleromsättningskattepliktigyrkesmässigall varorav

Medtjänsten.ellerskattskyldig den omsätterlandet. är varavaransom
tillhandahållaskanmed tjänst alltförstås materiella ting och annat som

tjänstförståstjänstomsättningMedi yrkesmässig verksamhet. att enav
tillhandahålls någon.överlåts eller sättersättning utförs, annatmot

MLmervärdesskattelagen3 kap.enligtFrån skatteplikt undantas
ochvissa tjänsteromsättning varor.av
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Om det allmänna tillhandahåller tjänster ersättningmot utan att
tillhandahållandet ingår led i myndighetsutövning,ett ärsom
verksamheten yrkesmässig denatt bedrivs medanse oavsettsom om
vinstsyfte eller inte.

Mervärdesskatt enligt huvudregeln med 25tas ut procent av
beskattningsunderlaget,vilket priset för den ellermotsvarar omsattavaran
tjänsten exklusive mervärdesskatten. I priset inbegrips kompensation för
skatter och avgifter och andra tillägg till priset Iränta.utom
beskattningsunderlaget kan således ingå andra statliga skatter än
mervärdesskatt såsom tull, accis och andra punktskatter.

Avdrag för ingående mervärdesskatt får göras den ärav som
skattskyldig till mervärdesskatt och innebär den skattskyldige frånatt
utgåendemervärdesskatt omsättningar får avräkna ingåendedenegna
skatten på olika förvärv.
Staten, de affärsdrivande verken undantagna,har inte någon avdragsrätt

ingåendeför skatt. Statliga myndigheter kompenseras för den ingående
skatt erlagts. Kommuner och landstingskommuner kan hasägassom en
generell avdragsrätt den generella avdragsrätten förär närvarandeunder
översyn. Utländska företagare inte skattskyldiga i Sverigeär harsom
efter ansökan till återbetalningrätt ingående skatt. Rätt tillav
återbetalning förutsätter återbetalningsbeloppenuppgår till minst 200att
kr ansökan helt kalenderår eller i fall minst 5001 krettom annatavser
i betänkandet Mervärdesskatten EG; SOUoch 1994:88 föreslås att

Ävenminimibeloppen höjs till 250 kr respektive 2 000 kr. i ytterligare
några fall föreligger till återbetalning ingåenderätt skatt.av

Rätten till avdrag för ingåendeskatt skall styrkas faktura, kvittogenom
eller liknande handling. Från kravet faktura undantas för närvarande
bl.a. förvärv i detaljhandeln och vid och godsbefordranperson- om
ersättningen understiger 200 kr i SOU 1994:88 föreslås nämndaatt
undantagsregel slopas.

8.3.2 Vägtull och gällande rätt

Som anförts omsättningär och tjänster skattepliktigovan av varor om
omsättningen inte undantagenfrån skatteplikt enligtär 3 kap. ML. Enligt
3 kap. 2 § ML undantas från skatteplikt bl. upplåtelse arrende,a. av
hyresrätter, bostadsrätter, servitutsrätter och rättighetertomträtter, andra
till fastigheter. Nämnda undantaggäller enligt 3 kap. 3 § tionde punkten

inte upplåtelseML för trafik bro upplåtelseväg, eller tunnel samtav
spåranläggning för jämvägstrafik. Innan bestämmelsenav om

skatteplikt för upplåtelse för trafik infördes 1993 undantogsvägav m.m
RÅenligt praxis 1991 ref 75 upplåtelse eller bro för trafik frånvägav

skatteplikt då tjänsten upplåta eller bro för trafik avgiftvägatt mot
ansågs upplåtelse till fastighet.rättavse av

konstituerarDet upplåtelsenär sådan skatteplikt. Innebördensom som
vägtullssystemet får det allmänna tillhandahåller väg-attav ansesvara

och inomgatunätet det tullbelagda området för biltrafik ersättning.mot
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biltrafiken iersättningförhållandet denDet tas utatt som avses av
hafår därförskattstatsrättslig mening betraktaär att ansessom en

i sammanhang.underordnad betydelse detta
föreslås tilläggoch EGMervärdesskattenI 199495:57 att ettprop.

upplåtelser förML klargöri 2 § första stycketinförs 3 kap. attsom
upplåtelseinte betraktanormaltoch broar ärvägar att avsomm.m.

i 3bestämmelsenåtergivnaoch dennyttjanderätt till fastighet att ovan
följaktligen slopas.3 § tionde punktenkap.

ochtillhandahållandetanförts bör väg-vadMot bakgrund avovan
omsättningskattepliktigtullbetalning i formgatunät mot ansessom enav

mervärdesskattehänseende.i

överväganden och mervärdesskattvägtullförslag rörande8.3.3 och

betraktasgällandeenlighet med rättbör iFörslag: Vägtull som en
ändringarNågraskattepliktig upplåtelse våg.ersättning för avav

föreslås inte.mervärdesskattelagen

fårgällandeunder rättredogörelsenföljer antas attAv vad avsom
Enligtvägtullen.mervärdesskatt kommer utatt tas

sådantfall skallkompensation iförutsättsDennisöverenskommelsen att en
tullenDennisöverenskommelsenärförutgå. En utgångspunkterna attav

årsnormalnivå i 1992genomsnittliganivå desspå sådanläggs atten
vikt understiger 3,5fordonkr förpenningvärde uppgår till 15 ton.vars

skullevägtulleninnebäraskulle25momspåslag medEtt attprocent
får stridaprisnivå, vilketårs19 i 1992behövas höjas till kr motanses

överenskommelsen.
förskattepliktförslagetberedningenRiksdagen underhar omav
bördetuttalatoch broar,trafikupplåtelser för vägar attm.m.av

utgå.kompensation skallregeringen övervägaankomma att om
för dessautgångspunktenl99293zSkU2öuttaladeSkatteutskottet att

kompensation.skall fullDennisprojektetböröverväganden attvara
utanför mittutformas liggerkompensation skallHur eventuellen

mellan berördafåruppdrag och lösas parter.
tillochavdragsrättpå grund rättutgår kanfull kompensationOm av

minskaberäknasfall intäkteri vissaåterbetalning betald statensmomsav
kr.miljoner200med närmare

anledningfinnsstatsñnansiella skäldet attFråga uppkommer avom
enligtföreliggafårskattepliktfrån deninföra undantag ansesett som

utvidgadesmervärdesskattskatteplikten tilltillMotivetgällande rätt. att

wBeloppets i bruk.200vägtullsalternativvilketberoendestorlek tasär somav
förförutsättningarmedårsprisnivåår2005i 1992TURmiljonerkr somsammaavser

tull. Läggsovanpåföreslageninteläggsförutsättsinkomstskattcn.Det attmomsen
intekanprivatbilisternaeftersomintäkterställettullenökariovanpå statensmomsen

projektet kompenserashellerfall behövsintesådantden llyfta ingåendemomsen. .
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till omfattaäven upplåtelse bl. ochatt väg bro för trafik enligtav a. var
förarbetena till bestämmelsenprop. 199293: 190; 199293:SkU26 bl.a.

skatteplikt för vägavgifter innebäratt harmonisering till vaden m.m. en
gäller enligt EG:s sjätte mervärdeskattedirektiv. I betänkandetsom

Mervärdesskatten EGoch SOU 1994:88 105 ft utvecklas närmares.
varför anpassning till EG:s mervärdeskatteregler förutsätteren att
upplåtelse väg skall skattepliktig. Eftersom tjänstav m.m. vara en som
innebär ellerväg motsvarande upplåts för trafik skattepliktigatt ären
inom EG torde möjlighet saknas ha bestämmelse avvikandemedatt en
innehåll i Sverige.
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VÄGTULLAR9 UTFORMNING AV LAG OMEN

9.1 Inledning

Enligt direktiven skall jag möjlighetenpröva och lämpligheten attav
framlägga generell lagstiftning kompletteras särskildameden som

förlagregler Stockholm och Göteborg. Delbetänkandet skall enligt
direktiven behandla vägtullama i Stockholm och förslag tillett en
generell lagstiftning. Kommunikationsdepartementets lagmodell som

ipresenterades Ds 1993:52 utformades hänsynmed till förhållandena i
Stockholmsregionen. Enligt min mening föreligger inget hinder mot att
lägga modellen till grund för lagförslag efter vissa justeringarett som

tilläggoch kan giltighetäven i Göteborgsregionen. De bestämmelser
kan bli aktuella justera lagen skall tillämpas iävenattsom om

Göteborgsregionen i första hand de bestämmelserär berör lagenssom
omfattning, tariffer användningenoch tullmedlen. För betonaattav
lagens generella giltighet har jag valt lägga de särregleringaratt som
omfattar specifika Stockholms- eller Göteborgsfrågor i bilagor till lagen.
Med hänsyn till min lagen skall ha generell karaktär denböransatsatt en
kallas lag vissa vägtullar.om

Under utredningsarbetet frågahar väckts det någon grund kanom
oförenligt med det allmänna kravet lagars giltighetgenerella attanses

lagstiftningskapa endast belägger biltrafiken i vissa storstad-en som
sområden pålagamed skatterättslig I det avseendet beaktasbörart.en av

tullen visserligen kommit likställas med skatt i statsrättsligatt att en
mening tullmedlen skall tillanvändas finansiera lokala ochatt attmen
regionala väginvesteringar i eller mindre utsträckningm. m. som mer
direkt eller indirekt kommer dem betalar till godo. En motprestationsom
erhålls således framgår avsnittet pålagans statsrättsligamen, som av om

den inte tillräckligt specificeradär för tullen skall betraktasnatur, att som
avgift. Inte heller grund kan jag finna förskäl vägtullatten annan en

med föreslagen utformning skulle strida några uttaladeprinciper påmot
lagstiftningsomrâdet.

Med hänsyn till pålagans statsrättsliga krävs i lagendetnatur att
föreskrivs bl. vilka tulltaxor skall tullpliktenstas ut,a. om som
omfattning, eventuella frånundantag tullplikten, sanktioner uteblivenvid
betalning, överklagande och grunderna för uppbördsförfarandet. Särskilt
på uppbördsområdet måste dock lagföreskrifterna kompletteras med
verkställighetsföreskrifter sådanafrågorreglerar inte behöversom som

lagen. Man kan diskutera i vilken omfattning detaljfrågor börtynga
regleras i lagform. Tillsvidare förordar jag dock lagen i möjligasteatt
män renodlas från sådana detaljfrågor författningsregleraskan isom

ordning. Den vidare framställningen innehåller allmännaannan
överväganden rörande tullpliktens omfattning, förfarandet, sanktions-

och överklaganderegler. I specialmotiveringen kommenterassystemet
respektive bestämmelsei förslaget.
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från tullpliktundantagTullpliktiga fordon och9.2

s.k.medbetalgränsföreslåsFörslag: Det att passage av
Även utryckningsfordon börtullplikt.fråndiplomatfordon undantas

bilmedEndastundantag.föreslås ingaI övrigtundantas. passage
tullbeläggai framtiden ävendockDet bör övervägastullbeläggs. att

fördispensregelbörEventuelltmotorcyklar. ävenmed enpassage
regelEn sådaninföras.handikappanpassadefordonmedpassage

den fortsattaunderbörnärvarande övervägasföreslås inte för men
beredningen.

vägtull skallskyldigheten erläggafråga betydelseEn är att varaomav
bilisterkategoriervissaundantaförfinns skäleller detgenerell attom

skallDennisöverenskommelsenEnligtbetala vägtull.från skyldighet att
Överenskommelsen innehåller ingen närmarebiltrafik.avgift påtas ut

biltrafik.meddefinition vad avsessomav
vägtullföreslagitlagmodelli sinharKommunikationsdepartementet att

ochimmunitet1976:661enligt lagenför bilarinte skall betalas omsom
väghällningsfordonskatteplikt,frånundantagnai vissa fallprivilegier är

ställtskravberedningen hartidigareUnder denutryckningsfordon.och
frånskall undantasfunktionshindermedoch bilisterkollektivtrafikatt

eldrivnaställts bl.a.harvägtull. Krav ävenerläggaskyldighet attatt
omfattasmotorcyklar börpåtalatsVidare harbilar skall undantas. att av

vägtull.skyldigheten erläggaatt
utbyggnadenfinansiera vägar.skallvägtullsystemetfrånIntäkterna av

vägtullskall betalavilka fordonvid prövningenutgångspunktEn somav
betalaskyldighetfrånmöjligt undantaskategorierså få attär att som

ochutryckningsfordontill undantaanledningdockvägtull. Jag attser
privilegierimmunitet och1976:661enligt lagenfordonsådana omsom

praktiskatalar främstskatteplikt. Däremotfråni vissa fall undantagnaär
vägtull.betalafrån skyldighetväghållningsfordonundantaskäl attattmot

nämligenvägunderhállet utförianvändsfordondel deEn stor somav
Vägunderhåll. Ettbetraktainte systemsysslor ärandraäven att somsom

Vägunderhållinte utfördepå fordon närtull dessaendast tar uppsom
merkostnader ibetydandemedföraochsvåradministreratskulle vara

förundantagdärför någotförordastulluppbörden. Detsambandmed att
inte införs i lagen.väghållningsfordon

DennisöverenskommelseniandanstriderdethävdasDet kan motatt
måsteprincipövergripandeEnbetala vägtull.linjetrañklåta ibussaratt
Av dekostnader.sinatrañkmedel skall bäraolikadock attanses vara

trafikenberäknas denfrån vägtullsystemetbruttointäkternatotala tunga
för 20linjetrañkBussar iintäkterna.för drygt 15 svararprocent avsvara

busstrafiken uppkommerUndantastrafiken. ettden tungaprocent av
höjda tullarmedmåste kompenserasintäktsbortfall annansom
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biltrafik. Busstrafiken kommer ha möjlighet utnyttja rabatteradeatt att
ârskort medför kostnaden klart understiger vadattsom per passage en
engångspassageberäknas kosta. Någon risk för kostnaden föratt
vägtullama slår i priset och påverkar benägenheten utnyttjaattgenom
kollektivtrafiken i sådan utsträckning det motverkar Dennis-att
överenskommelsenssyfte öka kollektivresandet kan därför inteatt anses
föreligga. Busstrafiken därförbör inte frånundantas skyldighet betalaatt
vägtull.

Vad gäller bilar använder miljövänligare drivmedel hänvisas tillsom
vad anförts i kap. 5 differentiering vägtullama. Skälsom attom av
undanta fordon fråndessa skyldighet betala vägtull föreligger inte.att

Funktionshindrades bilinnehav medför i många fall merkostnader. De
handikappadeär och behöver kompenseras för de ytterligaresom

belastningar vägtullarna medför bör få sådan kompensation.
Kompensationen antingenkan ske inom vägtullssystemet vissaattgenom
handikappade frånundantas tullplikt, exempelvis så undantagetsätt att

tillkopplas erhålla parkeringstillståndrätten för handikappade,att en
modell tillämpas i Oslo. Kompensationen kan också ske utanförsom
vägtullssystemet så sätt kommunerna eller huvudmanatt annan
erbjuder dessabilister fria eller rabatterade Bådaabonnemang. metoderna
har sina nackdelar. I det förra fallet svårtkan det utformaatt ettvara
rättvist och antagligen måstenågon form dispensregelinförassystem av

Äveni lagen. kontrollsvårigheter föreligger. Den lösningensenare
medför ökade kostnader för den ansvarige därförhuvudmannen. Jag är
inte för närvarande beredd föreslå någon undantagsbestämmelse föratt
handikappade, frågan bör utredas närmare.utan

Det vägtullsystem föreslåsomfattar endastbilister, således intetassom
någon tull från bl. motorcyklister. Ur miljösynpunkt finns ingaupp a.
skäl till undanta motorcykeltrañken. teknikDen underäratt som
utveckling och troligen kommer användasi automatisksamband medatt
tulluppbörd och övervakning kontroll vägtull betalas dockärsamt attav
i dagsläget inte tillräckligt förutprovad tillförlitligt sätt ävenatt ett
fånga motorcykeltrañken. Skulle från börjanmotorcyklar omfattasupp

tullplikt erfordras högre grad manuell övervakning, vilket skulleav en av
medföra betydande merkostnader. Tills vidare förordas därför att
motorcyklister inte skall betala Påvägtull. sikt bör naturligtvis
eftersträvas tullplikten skalläven omfatta motorcyklister. De fordonatt

skall frånundantas vägtull kan förslagsvis medutrustassom
fordonsenheter tillhandahålls Vägverket.som av

För definiera vad bil meningmed i lagen böratt som avses en
hänvisning till fordonkungörelsens definition bil in i Detlagen.tasav
måste i förevarande fall den bästa lösningen lagen fyllsatt utansesvara
med hänvisning till författning, låt valör.lägreen en annan vara av



114 SOU 1994:142

Förfarandet sanktioner9.3 och

Förslag: i förskott, kontant vidVägtull betalas passage av en
viss fristinte inombetalgräns eller i efterhand. Inbetalas tullen en

betalningsansvaret och han harunderrättas bilägaren attattom
bli påförd förhöjdtid för undvikaerlägga tullen inom viss attatt

påförs särskilt beslutvägtull. En förhöjd vägtulleventuell genom
strikt för vägtullenoch direkt verkställbart. Ett ägaransvargörs

vissaföreslås. efterges underDen förhöjda vägtullen skall kunna
omständigheter.

administrerasskall kunna ärEn förutsättning för vägtullsystemet attatt
grundläggandeEnbilägaren för vägtullen betalas.att annanansvarar

införs. Eftersom det tänktaförutsättning sanktionssystemär att ett
till förskottsbetalning,möjlighetuppbördssystemet skall medge

fallvid ibetalningefterskottsbetalning kontant vartsamt passage av
ochtullgränsenhuvuddelen de platser där att taxornaav man passerar

ochuppbörds-differentieras utifrân ställs kravskall valt betalsätt, att
i sambandTullplikten uppkommersanktionssystemet därefter.anpassas

någon den ärbetalgräns. Om änmed sompassage annanav en
således denframför fordonet kanbetalningsansvarig för tullen

tullpliktigbetalningsansvarige ägtsakna kännedom att en passageom
bilistpassageögonblicketDet går inte heller vid avgöraatt om enrum.

ikontant betalainte debiterats automatiskt eller betalar attavsersom
därför inteutebliven betalning kanefterhand. En eventuell sanktion för

till betalningenvid måstekopplastullgränsen närtas ut utanpassagenav
Rättssäkerhetsskältalaruppbördsmyndigheten tillhanda.skallsenast vara

betalaharför sanktion inte bör påföras innan dendärför attatt somen
merkostnadervägtullen underrättas skyldigheten betala. Deatt somom

tullhögreuppbördsmyndigheten fâr i formuppkommer för uttas av en
inteBilistervid efterskottsbetalning efter underrättelseförfarande.ett som

i efterhand inomi förskott, i med ellerbetalt samband enpassagen
vägtullbetalasåledes skyldighetföreskriven tid bör underrättas attom

påförassanktionspålaga kommerinom viss tid och attatt omen
tid.inom vissbetalningen inte uppbördsmyndigheten tillhandaär

ivägtull träderförhöjdSanktionspâlagan bör utformas somsom en
hanbetalningsskyldige haft erläggaför denstället den tull att omsom

möjlighetenligt tariff. Enefterkomma uppmaningen betala tullvalt attatt
i enskilda fallet börskyldighet betala vägtull dettill befrielse från att

framstårdetsituationer därinföras för fall då bilen stulits eller andrade
för börBetalasvägtullenoskäligt betala vägtull.uppenbart sentattsom

beloppvägtullen med detjämka den förhöjdadet finnas möjlighet atten
inbetalts.som
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Med hänsyn till vägtullens statsrättsliga och det ärnatur att
eftersträvansvärt hålla nedkostnadernaför såväluppbördsmyndighetenatt

den enskilde bör beslut förhöjd vägtull direktgörasettsom om
verkställbart indrivningoch ske enligt lagen l93:89l indrivningom av
statliga fordringar. Beslutet förhöjd innehållavägtull bör beskedom om
hur den betalningsskyldige kan begära omprövning och ansöka om
befrielse från vägtull den förhöjdanär vägtullen skallsamt vara
uppbördsmyndigheten tillhanda för den inte skall lämnas föratt
indrivning.
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9.4 Tariffstruktur

Förslag: Taxan differentieras för fordon.lätta och tunga
Tariffstrukturen utformas med hänsyn till transaktionskostnaderna
för olika betalsätt och för bilisterna till väljaattatt styra
automatiska betalsätt. För utjämna vissa orättvisor och belönaatt
bilister väljer automatisk debitering föreslås andraattsom

tullsnitt personbilmed eller lätt lastbil underett ettpassagenav
och från bilisten utnyttjardygn undantas tull detsamma om
automatiska Månads- årskort finnas tillgåbetalsättet. och bör att
inom förskottsbetalningssystemet. Taxan tillskall kunna anpassas
förändringar i allmänna prisläget.det

I enlighet i kap. 5 bör differentieras mellanmed vad sägs taxansom
fordon överstiger 3,5vikt understiger 3,5 och fordon vikttonvars vars

Utgångspunkten gångerde fordonen skall betalaärton. treatt tyngre en
möjlighethögre fordonen. Vidare skall bilisten hade lättaän atttaxa

betala i kort, dyl.,förskott abonnemang, automatsmartgenom e.
kontant vid i efterskott postgiro ellerautomat,samtpassage genom

erbjudas fakturering. SomAbonnenter skall kunnasätt. ävenannat
framgår varierar transaktionskostnadernabetydligt mellan dekap. 4.6av

inte överstigaolika betalsätten. transaktionskostnaderna skallFör att
tullintäkterna automatiskför förmå bilisterna användaatt attsamt
debiteringen idet vikt betalsätten kontant och förskottär att genomav

sini efterskott i möjligaste män får bäradyl.automat samte.
särkostnader.

linjetrañk, taxiFör de fordon huvudsakligen buss i ochatt annan-
tullsnitten gånger inte skallyrkestrafik flera dygnpersom passerar-

månads- årskort finnasbelastas orimligt höga kostnader bör ochmed
tillgängliga förskottsbetalningssystemet.Det kan miljöhänseendeinom ur

periodkort, under förutsättningtveksamt erbjuda attattanses men
periodtaxan tillräckligt hög nivå bör lämplig avvägningläggs på enen

uppnås.bilistens kunna Det kanmellan miljöintresset och kostnader
förbehölls nyttig trafik.hävdas föredra periodkortendetatt att omvore

administrerasDet sådandifferentiering kandock tveksamtär om en
sådan differentiering medförapraktiskt Inte minst skullesätt.ett en

omständigheter då jagkontrollproblem. Med beaktande dessa ochav
i någonförordar i inledningsfasen inte differentierar taxornaatt man

anförtvidare framgår vad jag kanutsträckning vadän ovansom av
utanför Ringledentariffstrukturen i 1992 års prisnivå för betalgräns

innanutformas enligt Beloppen avrundade. Tarifferna börföljande. är ett
årsslutligt omräknas till penningvärde.lagförslag läggs ett senare
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Bil medtotalviktBetalsätt Bilmedtotalviktav
högst3.5 3,5tonton över

Automatiskdebit-
videring passage

betalgränsav

60 kr20 krpassageper

800krmánadskort 600 kr 1

21 000krárskort 7 000kr

fakturering,
65 krkr25per passage

betalningKontant
vid passageav
tullgräns

65 krkr25per passage

Betalningi förskott
ellerefterpassage

tullgránsav

fyradygnsenast
efterpassagen,

65 kr25 krper passage

Efterfyradygnefter
passagen,

75 kr35 krpassageper

4 förutsätteralternativen i kap.olikamellan deutvärderingenEftersom
princip tillämpasitariffstrukturenintäktsneutrala kanalternativen äratt

ochtariffnivåernaVissa justeringaralternativ.samtligaför av
innanförläggsbetalgränsendockmåste görastariffstrukturena om

framtidenRingleden iutanförbetalgränsenRingleden eller om
sjuinnehållerTulltaxani innerstaden.med tullzonerkompletteras

respektive fordonstyp.förârstaxoma,månads-ochtariffnivâer, inklusive
blirfordonstypoberoendei principtransaktionskostnadema ärDâ av
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gångerför vissa uppbördsformerde fordonen vid intetaxan tyngre tre
så mânadskort minst trettiohög för lätta fordon. Kostnaden för ärsom

siggånger engångstaxan automatisk debitering. Det lönarhögre vidän
således tullgränsendast användamånadskort i de fallatt passerarenman

fallfler två gånger månad. För detvarje dygn underän dygn attenper
intebetalgränsen rättviseskäl det skallläggs utanför Ringleden bör av

tillbaka betalgränsendyrare genomföra bilresa fram och överattvara en
mellan två ytterområden till innerstaden andramotsvarandeän

tullplikt. Påfrånbetalgränsunder dygn undantasettpassagenav samma
iså undviks också vissa ytterområden, Lidingö och Nacka,sätt t.ex.att

friför tull. Eftersom andraallt hög grad drabbas dubbel resanav
automatiskt införandetförutsätter tullen kan debiteras tordeatt av en

debiteringssystem.sådanbestämmelse bilisterna välja automatiskaatt
Ävenför privatbilismen.Rättviseskälen sig i första hand gällandegör

bestämmelsen.kostnadsskäl talar alla fordon omfattasemot att av
detEftersom debiteringen i fall teoretiskt görden automatiska vart

ianledningmöjligt skilja privatbilism yrkestrafik fimisoch attatt
skall haframtiden omfattningen de fordonbegränsaöverväga att av som

differentiering bör dockmöjlighet fri. sådanandra Enatt avpassagen
automatiskanståtills vidare. Vidadministrativa skäl och kontrollproblem

personbil eller lättfördebitering uppgår den genomsnittliga taxan en
till 10dygnlastbil tvâ gånger underbetalgräns sammasom passerar en

snittkostnad ungefär 14 krTrekr peromper passage. passagerger en
möjliggör debör införas indexregleringI lagen även attsompassage. en

förändringar i deti tilltulltaxan bestämda beloppen kan anpassas
allmänna prisläget riksdagens medverkan.utan
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Överklagande9.5

Förslag: Vägverkets beslut överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstând krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Med hänsyn till karaktären de beslut kan bli föremål förav som
överprövning länsrätten den lämpligasteär överinstansen. Frågan är om
ärendena bör kunna överklagas direkt till länsrätten eller ettom
obligatoriskt omprövningsförfarande bör införas hos Vägverket. De
rättsliga övervägandena kan bli aktuella i samband medsom en
omprövning kan inte sådan kvalificerad art attanses vara av en
omprövning i första hand måste ske i domstol. Kostnaden atten
handlägga ärende i länsrätten kan dessutom vida överstigaett antas
motsvarande kostnad för handlägga omprövning hos Vägverket. Iatt en
dagsläget det omöjligt sigär uttala hur många blibeslut kanatt om som
föremål för omprövning eller överklagande. Det kan dock befaras iatt,

fall i inledningsskede,vägtullssystemets inte obetydligt antalvart ett
beslut kan bli föremål för överklagande. Eftersom förvaltningslagen
1986:223 blir tillämplig vid handläggningen hos Vägverket och ett
överklagande skall in till den beslutandemyndigheten Vägverketharges
emellertid alltid möjlighet beslut till den klagandensomprövaatt ett
fördel beslutet utnyttjaruppenbart oriktigt. Om Vägverketärom
möjligheten med stöd förvaltningslagen oriktigaändra beslut kanatt av
domstolarna förhoppningsvis avlastasi betydandeomfattning. Tillsvidare
förordar jag därför Vägverkets beslut skall överklagas till länsrättenatt

föregående obligatorisk omprövning. visa blirSkulle det sig detutan att
allt för andel ärendena gâr vidare till länsrätt bör närmarestoren av som

införaövervägas obligatoriskt omprövningsförfarande hosatt ett
Vägverket.

Enligt förvaltningslagen huvudregeln skall haär överklagandeatt ett
kommit in inom veckor från den dag fickklagande del beslutet.tre av
Uppbördsförfarandet kommer medföra avsevärd mängd beslut,att en
vilket vid krav på delgivning skulle medföra betydandemerkostnaderett

Överklagandefristenför administration och delgivning. bör därför räknas
från den dag beslutet meddelades. Eftersom fristen frånräknas
beslutsdagen talar tiden förövervägande skäl för förlängaatt
överklagandet utöver vad allmänt gäller enligt förvaltningslagen.
Lämpligast då i likhet i övrigt påär med vad gäller delaratt storasom

beskattningsomrâdet tidsfristen tvâ månader.bestämma till Medav
hänsyn till länsrättens prövning kommer föregås prövningatt att av en

Vägverkethos målens förbeskaffenhetbör prövningstillstånd krävassamt
mål vägtull skall till i Jagprövning kammarrätten.ettatt tasom upp
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förordar därför bestämmelse prövningstillstånd in i lagen.att tasen om
minskaFör ytterligare domstolarnas kostnaderbör under den fortsattaatt

beredningen lagfarenlänsrätten skall domför medövervägas om vara en
måste ingå idomare eller nämndemänäven rätten.ensam om

9.6 Vägtullar och EU

iEnligt regeringens direktiv dir. 1988:43 skall EG-aspekter beaktas
utredningsarbetet.

finns frågan avgifts- ellerDet inget EG-direktiv reglerar attomsom
fordonstrafik aktuellt i förevarandeskattebelägga det sätt ärsom

hänseende.
Enligt tillämpningrâdsdirektivet 9389EEG medlemstatemas avom

på och tullarskatter vissa fordon användsför godstransporter vägsom
artikelvissa infrastrukturer enligt huvudregeln ioch användning skallav

använder eller andra7 d vägtull bara dem motorvägaruttas somav
flerfiliga broar, tunnlar och bergspass.Avmotorvägskaraktär,vägar av
direktiven framgår emellertid vägtull betalning grundasmedatt avses som

tillryggaläggs fordonskategori. Direktivetdet avstånd samtsom
tratikavgift avgiftbehandlar trafikavgift. Med äräven avses en som

dyl. Direktivetrelaterad till den tid fordonet utnyttjar ärmotorvägen e.
i dock hävdassåledesinte tillämpligt förevarande hänseende.Det kan att

EG-olika betydelser idet mindre lyckat begreppet vägtull harär att
rättslig mening ioch svensk rätt.

fria rörlighet följerAv de principerna och tjänstersallmänna om varors
åtgärderna fordra gränskontroll.inte får diskriminerande elleratt vara

tordelagstiftningen inte strider den principenMed beaktande att mot
införs.EG-rätten inte förhindra vägtullaratt

i 8.3 medför sjätte mervärdes-Som utvecklas kap.närmare
skattedirektivet vägtullarna bör momsbeläggas.allt dömaatt attav

avseendestandardiseringsarbetet inom EUVidare bör fortsattadet
övrigt tordevägavgifter automatiska betalningssystem följas Ioch upp.

tillnågon anpassning EG:s regelsystem krävasinte särskild med hänsyn
med anledning införandet vägtullar.av av
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR10 OCH FINANSIELLA
KONSEKVENSER

10.1 Allmänt

Av Vägverkets redovisas i kap. 3 följer flera förseningarrapport som att
och kostnadsförändringar har inträffat inom vägprojektcn.
Kostnadsförändringarna har inneburit några projekt ligger underatt
budget andra projekt har fördyrats. De pågåendeentreprenadernasamt att
har kunnat upphandlas klart under budget, vilket får tillskrivas det

upphandlingsläget rått under de åren.gynnsamma som senare
Kostnaderna för drift och underhåll bedöms i dagslägetvägnätet attav
bli lägre vad föreskrevsän i Dennisöverenskommelsen.som
Konjunkturläget kommer sannolikt inte likaatt gynnsamtvara som
tidigare övriga delprojketnär skall upphandlas, går intedet därför att
inteckna några positiva kostnadsförändringar under de åren.närmaste

Förseningar delprojekten beror till del på tidsåtgången förstor attav
detaljplaneprocessen har underskattats. Det främst förseningarnaär av
Norra Länken och vägtullssystemet leder till negativa finansiellasom
konsekvenser i form ökat upplåningsbehov och därmed kravav
utökade statliga garantier. Vägverket i sinpekar möjlighetenrapport

maximera skuldsättningen till bestämt fårbelopp sedanatt ett som vara
styrande för färdigställandetidpunkteroch för delprojekten istart-
överenskommelsen.
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överväganden10.2 och förslag

särskild kanDet bör bildaFörslag: övervägas styrgruppatt somen
frågorna videkonomiskasåväl politiska debeakta de som

ingåDennisöverenskommelsen. I börgenomförandet gruppenav
ochrespektive förför regeringen representanter vartrepresentanter

står bakompartier och länetde i stadenett somav
uppgift bör tillseGruppens primäraöverenskommelsen. attvara

såväliupplåningsbehovet inte skenar övervägaväg attatt genom
intäktssidan.kostnads- som

Dennisöverenskommelsenolika vägprojekten inomGenomförandet deav
direktiven skalldirektiv. Enligtutanför utredningensfaller i praktiken

goda grunder kantill vägtullarutredningen dock lämna förslag som
skallenligt överenskommelsenfinansiera projektförväntas de som

redovisa minajagdärför börfinansieras med vägtullar. Jag attanser
frånprojektengenomföramöjlighetenintryck vad ettattavser

stabiltfinansieringssynpunkt sätt.
upplåningenmaximerai 3förslag i lägesrapporten kap.Vägverkets att

vissasenareläggajag fullt Förutomtill visst belopp delar attut.ett
jagskuldsättningsnivântill stånd minskningprojekt för att anseren av
tillintäktsflödena böralla möjligheter till tidigareläggaäven tasattatt

någragjortVäginvestPå utredningens uppdrag harvara.
vägtullarnaeffekternakänslighetsanalyser för studera attatt av

tidigareläggs.
brukiförutsättningen vägtullarnaanalyserna gjord medEn är tasattav

trafik. Analyseninte förNorra Länken1997 ännu öppnatshösten trots att
10ungefärminskar medmaximala upplåningsbehovetvisar detatt

kompletterandegjorts därmiljarder En ytterligare analys harkr. en
på kr införs fr.o.m.i form regional drivmedelsskatt lfinansiering av en

falleti detmaximala lânebehovet1996. analysen visar detDen att
införsvägtullarungefär 8 miljarder kr. jämfört medminskar med att

räkneexemplenför trafik. Båda1999 Norra Länken beräknasöppnasnär
mindredem ellerbehäftade med olika tveksamheter görär mersom

vikt såväl kostnads-realistiska. visarDe dock det är attatt somav
upplåningsbehovet ochintäktssidan måste för begränsaöver attses

garantierna.därmed de statliga
ocksåutredningen jag kunnat konstateraUnder arbetet med har att

istrukturgenomföra överenskommelsen harföransvaret att somen
liggerrisktagandetföljande Det politiskaprincip utformad sätt.är

Stockholmsregionen de s.k.regionalt ipartierna lokalt ochhos
risktagandet ligger hosDennispartierna medandet ekonomiska staten.

påhos bl.a. Vägverketligger för genomförandetAdministrativt ansvaret
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den statliga sidan hos SL och vissa kommunala förvaltningarsamt den
lokalaregionala sidan. Dessa har inte primärt förettorgan ansvar
risktagandet på övergripande nivå. Jag det politiska ochattanser
ekonomiska risktagandet bör sammanföras i utsträckningstörre vadän är
fallet i dagsläget. Med gällande ordning följs genomförandet successivt

Dennispartierna vid därmöten Vägverket fl. redovisar hur olikadeav m.
delprojekten fortskrider. Regering och riksdag får däremot i princip
avrapportering gång år. Ett komma tillrättasätt med detta ären attper

införa haratt övergripandestyrgrupp fören ettsom ansvar
överenskommelsensgenomförande. Jag det bör övervägasatt attanser en

bildas under ledning förslagsvisstyrgrupp statssekreteraren iav
Kommunikationsdepartementet. I förslagsvisbör ingå bl.gruppen a. en

för Finansdepartementetoch förrepresentant ochrepresentanter vart ett
de partier i staden och länet står bakomav som

Dennisöverenskommelsen.

10.3 Finansiella konsekvenser

Driftkostnaderna för vägtullssystemet, inkl. Vägverkets administrations-
kostnader, uppgår enligt tidigare redovisade beräkningar i kap. till4.6 ca
160 penningvärde.miljoner ikr. 1992 års Kapitalkostnaderna för
vägtullssystemet uppskattas initialt till knappt 140 miljoner kr. år förper

sedansjunka i takt med anläggningarna skrivs De beräknadeatt att av.
intäkterna år från vägtullssystemet beräknas år 2005 uppgå tillper ca
2.200 miljoner kr. Det innebär administrationskostnaderna föratt
vägtullssystemet uppgår till 13 intäkterna.procentca av

Om vidgar perspektivet vägtullssystemet och också inkluderarman
effekter och kommun skatteeffektema intresse.systemets är Destat av

minskade skatteintäktema till följd vägtull betraktas avdrags-attav som
gill vid inkomsttaxeringen ioch mervärdesskattehänseendekan enligt vad

i kap. 8 uppskattas till storleksordningen 450-475 miljoner kr.som anges
år. Beräkningen bygger på förutsättningen vägtullen inte ärper att

avdragsgill vid till frånoch arbetet.resor
Kostnadsökningenför exekutionsväsendetoch domstolsväsendet medär

hänsyn till fråga är lagstiftning svår uppskatta.att attom en ny
Vad gäller exekutionsväsendet föreslås ärendenaskall handläggasatt

allmänna mål hos kronofogdemyndigheten. Det innebärsom att
kronofogdemyndigheten kommer grundavgift 500 kratt ta ut en om per
ärende, skall täcka exekutionsväsendets kostnader. För det fallsom att
indrivningen misslyckas uppkommer motsvarandekostnad exekutions-för
väsendet. En jämförelse torde kunna göras med hur delstor av
grundavgiftema i felparkeringsavgiftsärenden inte går driva in.attsom
Enligt statistik från Riksskatteverket drevs endast tredjedelen av
grundavgiftema för felparkeringsavgiftsärenden i Stockholmsområdet in
under perioden juni 1993-maj 1994. Antalet ärenden tilllämnadessom

De belopp redovisasi fortsättningenocksåberäknadei 1992årsärsom
penningvärde
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Omperiod uppgick till 72 000 ärenden.indrivning under samma
lika låg för vägtullsärendena ochindrivningsprocenten kan antas vara

kanfelparkeringsärendenärendefrekvensen i närheten antaletav
till 20-30 miljoner kronorexekutionsväsendetskostnader uppskattas per

ar.
målantaletdel torde jämförelse medFör domstolarnas omen

lämpligmindre medfelparkeringsavgifter i de allmänna domstolarna vara
frågor kanbeskaffenhet. Med beaktande detill ärendenashänsyn av som

översiktligt uppskattatsprövning målunder domstols kan antaletkomma
merkostnadinnebär det000 mâl år. För länsrättensdeltill drygt 1 enper

medår. kostnad börmiljoner kr Kammarrättenspå knappt ett par per
rådandeprövningstillstånd införs och med beaktandetillhänsyn att av

till betydligt lägre belopp.överklagandefrekvens uppskattas ett
intäktsbortfallet fördetta kostnaderna ochSammantaget statenattger

intäkteruppgår till 21-23 deoch kommunerna procent somav
redovisadeinbringar. Tillsammans med devägtullssystemet ovan

bortfalletför 13 procent kommeradministrativa kostnader casystemet
uppskattningsvis uppgå tillför få in vägtullarnaför det allmänna attatt

vägtullamabruttointäkterstorleksordningen 35 deprocent somav
beräknas generera.
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11 SPECIALMOTIVERING

1§ Vägtull skall betalas till för med bilstaten att gränsen tillpassera
tullbelagt område betalgräns.ett Vägtull endast vid färd intas ut

i tullbelagt område. Vadett områdeutgör tullbelagt framgårsom av
bilaga till1 denna lag.

Av bestämmelsen följer vägtull skall vidatt tas ut passage av en
betalgräns till tullbelagt område Det tullbelagda området och
betalgränserna framgår bilaga till lagen. Endast in iav ettpassage
tullbelagt område konstituerar tullplikt. frånPassage det tullbelagdaut
området medför således ingen skyldighet betala tull. Tullpliktenatt
omfattar endast bilar. Vad bilmed framgår 3som menas av
Tullmedlen får endast användas till vissa i 2 § angivna ändamål.

Tillfälliga inskränkningar tullområdet grund eller andraväg-av av
anläggningsarbeten kan beslutas verkställighetsföreskrifter vilkagenom
efter bemyndigande regeringen kan meddelas Vägverket. En bilagaav av

utmärker det tullbelagda området för respektive område kansom
omfattningenupprättas när det tullbelagda omrâdet med säkerhet kanav

fastställas.

2§ Intäkterna från fårvägtullarna sådanaendast användas till
ändamål framgår bilaga 2 till denna lag.som av

Lagens ändamâlsbestämmelse. bilagor förAv respektive tullområde
framgår hur influtna fårmedel användas.

Ändamålsbestämmelsen för Stockholm återfinns i bilaga till
författningsförslaget. Av den bilagan följer influtna tullmedel, sedanatt
kostnaderna för tullsystemet och dess administration avdragits, skall
användas till de väginvesteringar med Dennis-mera som

Överenskommeröverenskommelsens beslutat. berördaparter parter att
någon del tidigare beslutats utgåskall eller vägtullarna skallattsom

till någotanvändas ytterligare ändamål måste bilagan riksdagensgenom
försorg ändras i det avseendet.

Medlen kommer i första hand till amorteringanvändas ochräntaatt
lånde upptagits för vägutbyggnaden för drift ochävensom men

underhåll det Medlenvägnätet. skall användas :illävenav nya
miljöförbättrande åtgärder i trañksystemet, framkomlighetsförbättr: nde
åtgärder och infartsparkeringar. Det förutsätts huvudmännenatt
överenskommer hur medlen skall fördelas. Den slutligaom
bestämmanderätten tullmedlens användning kan efter regeringensöver
bemyndigande anförtros lämplig myndighet.
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fordonskungörelseni 3 §detsammabil i denna lag3§ Med somavses
1972:595.

1972:595 klargörsfordonkungörelsenhänvisningen till 3 §Genom
personbilar,Såledesomfattastullplikten.omfattasfordonvilka avsom
mopeder ärmotorcyklar ochtullplikt, medanlastbilar och bussar av

9.2.Se vidare kap.undantagna.

betalas.vägtullenför4§ Bilens ägare attsvarar
bilensSom ägare anses

betalgränsförtidpunktenvidden var1. enpassagen avsom
utländskamotsvarandebilregistret elleriantecknad ägaresom

hardenfordonsregistret ellermilitäraeller i detregister senaresom
förtidpunktenvidregistren ägareiantecknats passagensom

turistvagns-,saluvagns-,stödmedfråga brukasbilar2. i avsomom
tidpunktangivenvidinterimslicens, deneller ovanexportvagns- som

innehade licensen.

vägtullbetalaBetalningsanmaningenföreskrivs. attstriktEtt ägaransvar
fordonet.framförtbilentilldärförställs ägaren oavsett somvemav

Ägaransvaret utformatÄgaren ärförhöjd vägtull.såledeseventuellpåförs
lagiutformatärbestämmelsen ägaransvarhurledningmed omav

anteckningartillhänvisningenfelparkeringsavgift. Genom1976:206 om
iägarbegreppetblirbilregistretiägarförhållandenav

innebärtillämpligt. Detta1972:599 attbilregisterkungörelsen
förbehållmedkreditköpgrundinnehasfordonbeträffande omavsom

tidbestämdförnyttjanderättmedinnehaselleråtertaganderätt, omsom
innehavaren ägare.minst år,ett somanses

för vägtullen.uppbördsmyndighet5§ Vägverket är

uppbördsmyndighet förVägverket ärföreskriverBestämmelsen att
vägtullen.

denna3 tillframgår bilagamed beloppskall6§ Vägtull uttas avsom
lagsdennavidprislägetallmännatill detTullbeloppenlag. anpassas

januari tillfrån 1årligen dendärefterskallikraftträdande och
omräkningårligeftermed belopputgångkalenderårets uttas som

med detmultipliceradetullbeloppenangivnabilagande imotsvarar
prislägetdet allmännaförhållandet mellanjämförelsetal angersom
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i månad året åroktober före det beräkningen januarioch lavser
1995.

Regeringen fastställer månads utgångföre november de omräknade
tullbelopp enligt påföljandedenna lag skall undertas utsom
kalenderår.

Beloppen avrundas till hela kronor.

Tariffbilagan för Stockholm återfinns i författningsförslaget,
framgårSom kap. 9.4 föreslås sju tullnivâer för Stockholm.av

Tullnivfterna utformas individuellt för olikade städer omfattassom av
lagen och in bilagor till lagen. För Stockholm har tullnivåernatas
utformats sådant blir billigastdet betala i förskott.sätt att att
Ftjrskottsbetalning förutsätter antingen bilen utrustad medäratt en
fordonsenhet kommunicerakan med betalplatsen vid ellersom passagen

bilisten i dyl,betalar beloppet föreatt automatpassagen en e.
Tekniken beskrivs utförligt i Kontantbetalning antingen ikap. sker
kassahytt eller i Efterskottsbetalningvid tullgränsen. kanmyntautomat

via postgiroske eller i fyra dygn efter Harautomat senasten passagen.
inte betalning kommit Vägverket tillhanda fyra dygn eftersenast passagen

tull enligt för betalning dygn.den galler efter fyraut taxatas som
Anmaning därom skickas till betalningsskyldige. fakturering iden För
efterhand krävs tullen kan debiteras automatiskt och skalldenatt att som
faktureras har tecknat abonnemang.ett

För Stockholm också intagitshar bestämmelse andraatten passagenav
tillbetalgräns under och dygn fri. Bestämmelsensyftaräretten samma

få bilisterna välja uppnå rimligareförskottsbetalningatt attatt samt en
kostnadsfördclning vid förorter jämfört mellanmellan medresor resor
förort innerstaden. till framgåroch Av bilagan lagtexten rabattenatt

omfattarendast fordon totalvikt högst 3,5med attton samten av
måste inom fåske För bilisten skalloch dygn.ett attpassagerna samma

andra fri krävs tullen debiteras automatiskt attattpassagen engenom
fordonsenhet kopplat till konto eller kort med förbetaltår smartettsom

brukas båda förvärde vid tillfällena sker i körfältsamt att ettpassagen
Övrigaautomatisk debitering. tullfri.Endast den andra ärpassagen

debiteras enligt taxan.passager

Från7§ vägtull undantas med bilar enligt lagenpassage som
1976:661 immunitet priviligier i vissa fall undantagnaoch ärom
från skatteplikt utryckningsfordon.samt

tullplikten föreligger.Av bestämmelsenframgår vilka frånundantag som
9.2 diskuterats frånl kap har vilka skall undantagnapassagersom vara

tullplikt. förstås utryckningsfordonTill ledning för skall medvad som
1972:599 vilka fordonkan bestämmelsernai bilregisterkungörelsen om

Ävenbilregistretantecknats utryckningsfordon i användas.som som
omständigheterna vidandra fordon kan med hänsyn till passageen
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betraktas utryckningsfordon; exempelvis kan bärgningsbil underensom
utryckningsfordon.vissa uppdrag betraktas ettsom

inte inom tid i utsänd8§ föreskriven vägtull betaltsHar som anges
påförs 500betalningsanmaning i stället förhöjd vägtull med kr.

månad fråninom dagen förFörhöjd vägtull skall betalas senast en
beslutet förhöjd vägtull.om

för förhöjda vägtullenOm vägtull betalts innan densent men
påförts jämkas inbetalt belopp.den förhöjda vägtullen medskall

sin inte inom fyra9.3 följer tull i helt betalts6 § och kapAv att om
enligt betalning fyra dagarmed belopp fördagar tull äntaxauttas senare

i detullgränsen. En anmaning betala tullen kommerefter attpassagenav
fakturering itill den betalningsskyldige. Vidfallen skickasatt ut anges

faktureradeskall ha betalts. Betalas inte detfakturan tullennär senast
i fallettid i fakturan skickas detbeloppet inon den även ensom anges

tid iinte tullen inom denanmaning Betalasut. som anges
Någotförhöjd 500 kr.betalningsanmaningenpåförs i stället vägtull med

förhöjdfått anmaningen förenskilde skall ha delkrav den attatt av
tillräckligtpåföras uppställs inte. Detskall kunna ärvägtull att en

förvari framgår vägtullen skall ha betaltsanmaning upprättas när senast
till deninte skall påföras den harförhöjd vägtull säntssamt att utatt
förbetalningsansvarige står således riskenbetalningsskyldige. Den att

tillgängligahonom tillhandaanmaningen inte kommer även om
Någon skyldighet för Vägverketadressuppgifter inte korrekta.är att

anmaningen ibetalningsskyldiges hemvist kommereftersökaden returom
såledesinte.uppställs

hatull skulleförhöjda i stället för denDen tullen tas ut som annars
tillsärskilt skall skickas denpåförs beslutbetalts och ett utgenom som

framgå hur överklagar beslutetbetalningsskyldige. Av beslutet skall man
från förhöjda vägtullen.i vissa fall bli befriad denmöjligheten attsamt

förförhöjda vägtullen skall ha betaltsVidare skall framgå dennär senast
indrivning. l1§ följertill Avden inte skall lämnas attatt

tillämpliga förhöjda vägtullenoch denutsökningsbalkens regler är att
vunnit kraft.debiteringsbeslutet inte lagaföljaktligen skall betalastrots att

inverkaröverklagande inteerinrasDärför bör i beslutet att ettom
Upplysningsvis harden förhöjda vägtullen.skyldigheten betalaatt en

stycketinnehållet intagits i ll I andramed detbestämmelse även
förhöjda vägtullenbetalas för denvägtull skallföreskrivs när senast att

indrivning.§ inte lämnas tillstadgas i 11 skalli enlighet med vad som
efter föreskriven tidvägtull inbetaltstredje stycket följerAv att mensom

förhöjda vägtullen.påförts skall avräknas denförhöjd vägtullinnan mot
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9§ Vägverket får befrielse frånmedge vägtull förhöjdoch vägtull om
det med hänsyn till omständigheterna framstår uppenbartsom
oskäligt sådan tull.att ta ut

En påförd vägtull kan efterges Vägverket eller den överprövandeav
domstolen det framstår uppenbart oskäligt vägtull. Denom att ta utsom
förhöjda vägtullen i första hand påtryckningsmedelär för förmåett att
bilisterna betala vägtull enligt Handläggningen ärendedäratt taxa. ettav
förhöjd vägtull skall medför dock betydande merkostnader förtas ut
Vägverket. l normalfallet bör därför den förhöjda vägtullen inte efterges

vägtullen betalats in för I och med underrättelseförfarandesent.om att ett
kommer tillämpas och skyldigheten betala tull kommeratt att att vara
anslaget i anslutning till tullgränsen bör inte heller påstådd bristandeen
kunskap skyldighet betala vägtull grund för eftergeutgöra denattom att
förhöjda Som framgårvägtullen. 8 § inte hellerutgör enbart detav
förhållandet den betalningsskyldige inte fått del anmaningenatt attav
betala vägtull grund för efterskänka den förhöjda vägtullen. Eftersomatt
den förhöjda vägtullen träder i stället för enligtvägtull ligger idettaxa
sakens det i princip endast sådanaär omständigheter där detnatur att är
uppenbart oskäligt överhuvudtaget vägtull kan konstitueraatt utta som
grund för efterskänka den förhöjda vägtullen. påExempel sådanatt en
situation där vägtullen eftergesbör bilen stulits eller vidär akutaom
nödsituationer. I det fallet bör vid bedömningen denvägas attsenare
enskilde haft möjlighet betala vägtullen i efterskott. Däremot bör inteatt
den förhöjda tullen efterskänkas enbart den bilengrunden använtsatt

tillståndägarens eller vetskap.utan

10§ Vägverkets beslut enligt fårdenna lag överklagas till allmän
Överklagandetförvaltningsdomstol. skall ha kommit tvåin inom

månader från dagen för beslutet.
Om den klagande gör sannolikt fåtthan inte kännedomatt om

beslutet inom den tid i första stycket skall hanssom anges
ändåöverklagande till Sådantprövning.tas överklagande skallupp

ha kommit in tvåinom månader från den dag klaganden fick
kännedom beslutet.om

Prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätten.

Till de beslut kan överklagas hör bl. beslut påförd förhöjdsom a. om
vägtull och beslut Vägverket inte medge befrielse från vägtull.ett attav
I övrigt gäller förvaltningslagens allmänna bestämmelse beslut fåratt
överklagas den beslutet angår. det gått honom t.av om em
Förvaltningslagens bestämmelse besvärsrätt medför endast lenattom

är skyldig betala vägtull har överklaga beslut enligträttatt att ettsom
denna lag. I andra meningen föreskrivs överklagandefristen räknasatt
från dagen för beslutet. I andra stycket intagitshar bestämmelseen om

beslut får överklagas efter två månadersfristendetäven löpt Föratt att ut.
sådan besvärsrätt denkrävs klagande sannolikt fåttgör han inteatt att
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överklagande skallutgång. Förföre fristenskännedom beslutet ettattom
prövningstillstånd.krävskammarrättenprövas av

föreskriven tidinominte betalasförhöjda vägtullen1l§ Om den
indrivning1993:891enligtför indrivning lagenlämnasskall den om

får verkställighet skeindrivningVidfordringarstatliga m.m.av
utsökningsbalken.enligt

Överklagande föreskrivenpå skyldighet betalainteinverkar att
vägtull.

i 8 §den tidbetalas inomförhöjda vägtullen inteOm den angessom
hosHandläggningenindrivning.förlämnasskall den

mål.för allmännaenligt reglernaskekronofogdemyndigheten kommer att
inte inverkaröverklagandeframgårtill 8 §motiveringenAv ettatt

stycketi andraUpplysningsvis dettavägtull.skyldigheten betalaatt anges
paragraf.dennaav

lkraftträdandebestämmelse

närvarandeförvägprojektenfördröjningartill dehänsynMed somav
i kraft.trädaskalllagenövervägas närföreligger bör närmare

iträdaskalllagenbemyndigas besluta närRegeringen bör kunna att
föreskrivs ipåvägtullarna sättinförandetlämpligenkraft, att avgenom

Norra LänkensfárdigställandettillDennisöverenskommelsenkopplas av
vägprojekt.någotellerförlägning annat
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Utredare med uppdrag lämna förslag tillatt
utformning vägtullarav
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Beslut vid regeringssammantrâde 10den 1994mars

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall tillkallas med uppdrag göraatt
överväganden och lämna förslag kring införande vägtullar.av

Utredaren skall

med utgångspunkt från de Vägverket redovisadeav-
kostnadsberäkningarna för genomförandeett av resp.
överenskommelse, värdera och komplettera hittills fram-

och under den närmastetagna tiden från Vägverket, över-
enskommelsernas eller andra berörda intressenterparter
kommande kostnadsunderlag, redovisa förslag till lagstift-
ning och förslag till tekniskt för vägtullama.ettge system
Härvid skall utredaren beakta vad Trafik- och klimatkom-
mitten kan komma föreslå beträffande miljözoner,att

pröva förutsättningarna för differentiering vägtul-en- av
lama äventyra finansieringenutan bidraratt tillsom att
uppnå miljömålen i överenskommelsema,

analysera den konstitutionella och rättsliga karaktären- av
vägtullarna,

kartlägga rådande teknikläge göra församt när- en prognos
tekniska möjliggör olika formersystem differentie-som av



ring vägtullar kan utvecklade för praktiskav vara an-
vändning,

kartlägga och vid behov lägga förslag vägtullamasom-
påverkan på och påverkan övrig beskattning,av

överväga det möjligtär och, bl.a. integritets- ochom ur-
rättssäkerhetssynvinkel, lämpligt införa helt automatiskaatt
debiteringssystem möjlighet till manuell kontant betal-utan
ning,

belysa kostnaderna för olika former avgiftssystem,av-

möjlighetenpröva och lämpligheten framläggaattav en-
generell lagstiftning kompletteras med särskildasom
lagregler för de olika storstadsområdena,

redovisa tidsplaner för genomförande vägtullsystem iav-
Stockholms- Göteborgsregionerna med hänsyn tillresp.
beräknad driftstart.

Bakgrund

Inom för Överenskommelsema trafiksystemen iramen om
Stockholms- och Göteborgsregionerna planeras införande ettav

med vägtullar. Detta led i uppfyllelsenärsystem ett av
intentionerna bakom överenskommelserna. Syftet med dessa var

i dessa storstadsregioner förbättra miljösituationen,att öka
tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för utveckling.

I Stockholm planeras innebär vägtull skallett system attsom
för bilmed Stockholms innerstadtas ochut motpassage

Ringleden och för färd denpå planerade Västerleden. Influtna
nettomedel skall föranvändas täcka de finansiella kost-att
naderna, inkl. drift- och underhållskostnader, för utbyggnaden

trafikleder i Stockholms län för miljöförbättrandeochav nya
åtgärder i Stockholms inner- och ytterstad. Vägtullar planeras

fr.o.in. hösten 1997.att tas upp
I Göteborg planeras också vägtullar skallett system av som

användas för finansiera utbyggnaden vissa avlastandeatt av
trafikleder. Vägtullar i Göteborgsregionen planeras att tas upp
fr.o.m. hösten 1996.
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Vägverket har låtit utreda förutsättningarna för införandet avvägtullar i Stockholmsregionen. Ett liknande arbete har
påbörjats Vägverket även vad gäller Göteborgsregionen.av

Regeringen har den 13 januari 1994 beslutat proposition
199394:86 Finansiering vissa väginvesteringar i Stockholmsav
län I denna föreslås statlig borgen förm.m. lån till ettuppbelopp 11,5 miljarder kronor för finansieraav genomfö-att
randet vissa specificerade delarav överenskommelsen iav
Stockholm. Vidare föreslås tillfällig användning 80 miljoneravkronor för förberedelsearbetet för utbyggnaden vågsystemenavi Göteborg.

Uppdraget

Utredaren skall med utgångspunkt från de Vägverketavredovisade kostnadsberäkningarna för genomförandeett avöverenskommelse, värderaresp. och komplettera hittills
framtagna och under den närmaste tiden från Vägverket,
överenskommelsernas eller andra berördaparter intressenter
redovisade kostnader och kommande kostnadsunderlag, redovi-

förslag till lagstiftning och förslagsa till teknisktettge systemför vägtullama. Härvid skall utredaren beakta vad Tralik- och
klimatkommittén K 1993:01 kan komma föreslå beträffan-att
de miljözoner.

Vägtullarna skall läggas på sådan nivå intäkterna påen att
goda grunder kan beräknas räcka till väginvesteringar och
vägtullsystemet enligt tilläggsöverenskommelsen i Stockholm
Dennis II, informationsverksamheten, drift och underhåll avde vägarna sådana investeringarnya samt bidrar tillsom attmiljöåtgärder i Stockholms innerstad och övriga väganknutna
investeringar enligt tilläggsöverenskommelsen kan genomföras.
Vägtullarna skall således även täcka kostnaderna för väganknut-

miljöförbättrande trafikinvesteringar.na Dessa investeringar
bl.a.utgörs infartsparkeringar, förstomnät kollektivtrafikenav

i innerstaden, bullerskydd och liknande åtgärder.
Utredaren skall förutsättningarnapröva för differentieringen

vägtullarna äventyra finansieringenav utan att bidrarsom till
uppnå miljömålen iatt överenskommelserna.

Utredaren bör kartlägga rådande teknikläge görasamt enför när tekniskaprognos möjliggör olika formersystem som avdifferentiering vägtullar kan utvecklade för praktiskav vara
användning. Investerings- och driftkostnader skall belysas.



och bl.a.det möjligtUtredaren skall överväga äräven urom
införa helträttssäkerhetssynvinkel, lämpligtintegritets- och att

till manuellmöjlighetdebiteringssystemautomatiska utan
betalning.kontant

förslagvid behov läggakartlägga ochUtredaren bör om
beskattning.övrigpåverkanochvägtullamas påverkan på av

förmånsbeskattning.avdragsrätt ochDet bl.a. frågorgäller om
exekutionsrättsliga aspekterna bör beaktas.Aven de

möjligheten lämplighetenochUtredaren skall pröva attav
medlagstiftning kompletterasgenerelllägga fram somen

storstadsområdena.de olikasärskilda lagregler för
tidsplaner för genomföranderedovisaUtredaren skall av

Göteborgsregionerna medi Stockholms-vägtullsystem resp.
driftstart.hänsyn till beräknad

Övrigt

överenskommelserdeUtgångspunkter för arbetet skall omvara
träffatharföreträdare ochmiljö regionalatrafik och statensom

regering-Göteborgsregionenför Stockholmsregionen och samt
väginveste-vissa199394:86 Finansieringproposition avens

förutgångspunktringar län Eni Stockholms annanm.m.
låtitVägverketutredningar bl.a.bör deutredaren somvara

utformning.vägtullsystemetsgöra om
ochregionalaUtredaren skall samråda med berörda organ

Göteborgsregionen.kommuner Stockholmsregionen ochi
berörda kommu-redovisningarUtredaren del debör ta somav

i enlighetlämnalämnat och kommerlänsstyrelseroch attner
underrättadhålla sig6 § Utredaren börmed kap. 2 NRL. även

1993:01 ochklimatkommittén Ki Trafik- ocharbetetom
miljöklassermedvidareutvecklingUtredningen systemetavom

för 1993:08.bilar Mm.m.
1995. Utredarenredovisas 1Uppdraget skall densenast mars

ivägtullarbehandlardelbetänkandeskall redovisa ett som
1994. Då bör ävenStockholmsregionen den oktober1 ettsenast

redovisas.förslag lagstiftningtill generell
till samtligadirektivenvad iUtredaren skall beakta sägssom

utredningsför-angåendekommittéer särskilda utredareoch
direktivregeringensdir. 1984:5slagens inriktning samt

utredningsverksamhetenEG-aspekter ibeaktandeangående av
dir. 1988:43.

Kommunikationsdepartementet



..

Socialdemokraterna,Moderatasamlingspartietoch Folkpartiet liberalerna dennahar
dag nedanståendetillägg tillenats denöverenskommelse slöts 23januaridenom som
1991 åtgärdersamordnade för förbättra miljön, tillgänglighetenöka och skapaom att
bättre förutsättningar för utveckling åtgär-Stockholmsregionen. skallDessutomav
derna bidra till möjliggöra ökat bostadsbyggande.att ett

Den totala överenskommelsen perioden 1992-2006 och omfattar ochavser program
planer för investeringar i kollektivtrafiken 15,8 miljarder trafiklederkr, iom ca om

18,2 miljarder kr i övriga väganknutna investeringar miljarder kr1,9ca samt
penningvärde 1992-01.

Vad kollektivtrafikutbyggnader tillkommer de investeringar planeras iavser som
Mälardalsregionen cirka 12 miljarder Mälarbanan,kr Svealandsbananoch
Arlandabanan. Dessafinansierasoch genomförs i särskild ordning.

Kompletterande avtal mellan berörda och huvudmän krävs det fullaförparter
genomförandet de i uppgörelsen medtagnainvesteringsprojekten.Vägverket harav

vissa villkor förklarat sig berett huvudman finansiera genomföraochatt som
utbyggnaden komplett ringled innerstadenoch tvärled. Dessaruntav en yttreen
trafikleder avseddaär helt betalas avgifter biltrañken. projektering,att Förgenom
byggandeoch drift trafikledema avgiftsupptagninghar StockholmslederABsamtav
SLAB bildats. Bolaget för närvarandeägs Vägverket till och80 %av av
Stockholms stad till 20 %. Samtligakommuner i Stockholms län liksom landstinget

Överenskommelsenkommer erbjudas bli delägarei bolaget.att att bygger vidare
Vägverket väghållareär för Ringenatt och Yttre Tvärleden de statligasamt att

väganslag, frigörs lederna finansierasnär avgifter, kan användasförsom genom
finansiering investeringar i kollektivtrafikanläggningar.av



Överenskommelsen kollektivtrafik- ochsådanaomfattar investeringar i nya
Stockholmsområdet skallnödvändiga förvägtrafikanläggningar bedömts attsom

Både ochlångsiktigt välfungerandestorstadsregion. vägnätkunna utvecklas till en
efterkapacitetsbehovspårsystem grundläggande ävenför vissabyggsut att motsvara

år 2006.

överenskommelsen investe-de ökadeför finansieringenbaseras att ansvaret av
finansieringslösningar,deringarna delas mellan Genomregionen och staten. som

såvälkol-på, tidigareläggningaravsevärdaöverenskommelsenbygger möjliggörs av
lektivtrafik- vägprojekt.som

kontinuer-successivuppföljning överenskommelsenförutsättesFör att parternacn av
gånger året.tvåligt sammanträffarför avstämningarminst om

ingående dessafinansieras.Nedan överenskommelsen objektenochhurredovisasde i

prisnivå projektering,objekten 1992-01 och inkluderarAngivna kostnaderför avser
marklösen.administration och

såsom översikts- detaljplaner betalas respektiveKostnader för planarbete och av
upplåtits servituti kommunal inte med nyttjanderätt ellerkommun. Mark ägo, som

bibehållande driftställs förfogande anläggning, ellervederlagsfritt till för av
sådan utnyttjas förtrafikanläggningar. det fall mark längre behöverFör

återlämnastrafikanläggningar den vederlagsfritt till kommunen.



KOLLEKTIVTRAFIK

Objekt Kostnad Finansiering
Getingmidjan 1 550 Banverket 5501

Kallhäll-Kungsängen 1248 [nfraanslaget 624
Banverket 624

Nynäsbanan 1 121 lnfraanslaget 935
LTA-medel 106
Överförda vägmedel 80

Tunnelbana
upprustning 6 433 Infraanslagct 1 311

LTA-medel 691
SLL 3 409
Överförda vägmedel 0221

Tunnelbana
Hjulsta-Barkarby 290 LTA-medel 44

SLL 90
Överförda vägmcdel 156

Roslagsbanan 611 lnfraanslaget 281
LTA-medel 165
SLL 165

Snabbspårväg I 2 057 [nfraanslagetetapp 699
SLL 1861
Överförda vägmedel 172

Snabbspårväg 600 Beslutetapp 96 600

Snabbspårväg lll 1 500 Beslutetapp 96 1 500

Miljövänliga bussar 340 SLL 170
Överförda vägmcdel 1 O

Summa 15 750



föl-enligtkollektivtrafikförinfrastrukturiinvesteringamafinansierasSammantaget
jandc.

Mkr
8503lnfrastrukturanslaget
1742Banverket
006LTA 1länstrafikanläggningarAnslag till
0205landstinglänsStockholms
6001Överförda vägmedel
1002lllSnabbspårvägBeslut 96 etapp +

75015Summa

VÄGTRAFIK

FinansieringKostnadObjekt
Ringen

Bilavgifter0204LänkenSödra
340Österleden 4
1502LänkenNorra

51010Summa

IIV..

Bilavgifter450Fors-Jordbro
450Södertömsleden
6004Västerleden
200Bergslagsplan-Hjulsta
550Hjulsta-Häggvik
850Norrortsleden
550Söderhall-Rösa

6507Summa



ÖVRIGA VÅGANKNUTNA INVESTERINGAR

Åtgärder i gatusystemet,
bullerskydd 730 Bilavgifter 730mm
Miljöförbättrande åtgärder
längs Nynäsvägen 500 Bilavgifter 500
Framkomlighetsförbättrande Bilavgifter 200
åtgärder i Sthlms innerstad 400 Beslut 1996 200
Infartsparkering 230 Bilavgifter 230

Summa 8601

Ringen,Yttre tvärleden övrigaväganknutnainvesteringarfinansierasheltsamt genom
avgifter biltrafiken.

Med överförda vägmedel de statliga investeringsmedel frigörsavses attsom genom
Ringen och Yttre tvärledenfinansieras avgifter biltrafiken.genom

Därutöver tillkommer investeringari kollektivtrafik inom Mälardalsregionen cirka
12miljarder kronor Mälarbanan, Svealandsbanan Arlandabanan.och Dessainveste-
ringar finansieras utanför dennaöverenskommelse.



KOLLEKTIVTRAFIK

förbättringavsevärdmedförkollektivtrafiken avreinvesteringUtbyggnad och enav
ochstandardochregularitetsittplatstillgång, vagnarturtäthet,vadkvaliteten avser

långvägavadminstinteutvecklasresmöjlighetema avserkollektivastationer. De
högrekollektivtrafikeniFordonenregionen. gesinomoch tvärenresorresor
dennamöjliggöratvärled. Föri attbyggssnabbusssystemmiljökvalitet. Ett ut

investeringar.nedanståendegenomförskollektivtrafikenutveckling av

omfat-planerasöverenskommelseningår ikollektivtrafikutbyggnadcrdeUtöver som
Mälardalen.jämvägsutbyggnaderitande

alltmerbostadsmarknadenocharbets-lett tillMälardalenharinom attUtvecklingen
Dennalänsgränserna.pendlar ut-människor överdärmedallt flerochintegreras att
mellan desamarbeteorganiseratintcnsifieras.Ettochfortsättaveckling kommer att

integrationenförgrundförutsättningpåbörjats.En attMälardalenharinomolika länen
samordnas.ochvidareutvecklaskommunikationernaförverkligas ärskall kunna att

initiativ inomMälardalen harinomjämvägskommunikationernaförbättraFör att
Stockholms,ilänstrafikhuvudmännenStorstockholmsförhandlingamaförramen

Örebro utredaförbolagbildatlän attVästmanlandsoch ettSönnlands,Uppsala,
Mälardalentågtrafik iregionalförhuvudmanförförutsättningarna -gemensamen

1992.avslutasUtredningsarbetetTIM.Tåg Mälardalen ABi avses

Stockholmsområdetin-vadregionaltågssystemförutsätterInförande avserett nyttav
Kallhäll-Kungsängen-Bro-Bålsta, Arlanda-dubbelspårGetingmidjan,ivesteringar

Regionaltågen för-Svealandsbanan.Södertälje-Nykvamsträckanbanan samt
Svealandsbanoma.ochMälar-längsutbyggnaderskervidareutsätter att

tillberäknatsharoch ArlandabananSvealandsbananMälarbanan,förKostnaderna
kommerinvesteringarrespektivebana.Dessaförmdkr6mdkrmdkr, 2cirka 4 samt

inklusiveintressenterrespektiveöverenskommelser finansierassärskilda attenligt av
staten.



C-Årsta1.1 spårNya Stockholm Getingmidjan

Projektering spårtredje Riddarholmen tvåöver och spår frånett SödraStationav nya
Årstaviken Årstavia bro över till påbörjats.har Spåren såbyggsen nödvän-ny snart

diga beslut tillståndoch givits. De nödvändigär förutsättning för utbyggnadenen av
såväl snabbtågssystemetför fjärrtrafiken regionaltågeni Stockholm och Mälar-som
dalen. Detta projekt nationellär karaktär.av

Under år 1992 har statliga myndighetertagit fram olika tunnelalternativ. miljö-,Ur
stadsbilds- och kulturhistorisk synpunkt tunnelär föredra. Däremot äratt etten
ytaltemativ den bästalösningen kollektivtrafiksynpunkt. Oavsettvilket alternativur

väljes fattas beslutet statsmakternaoch objektet finansierassom helt med statligaav
medel.

Utbyggnad Getingmedjansker enligt nedan:av

Totalt 91 92 93 94 95 96 97 98 99 OO

Kostnad
9201

1550 60 68 121358 441 334 116 52

Finansiering

Banverket 1550 60 68 121358 441 334 116 52

Summa 1550 60 68 121 358 441 334 116 52

En underhandsöverenskommelseföreligger mellan Banverketoch Stockholms stad
Banverket skall för plankostnaderna.att svar



Dubbelspår Kallhäll-Kungsängen1.2

trafikering. kunnaFörtill dagensmedangelägenredan hänsyn attEn utbyggnad är
snabbtågmed ochtrafikutökadkvanstimmestrafik ochlokaltågtrafikenutöka till

dubbelspår.regionaltåg krävshela sträckan

enligt detgenomförasförutseskunnaUtbyggnaden Kallhäll-Kungsängensträckanav
AIB. Utbyggnadenalternativsamhällsekonomisktalternativ Banverketbedömtmest

då nedanstående.sker enligt

98 99 0096 9794 95Totalt 92 93

Kostnad
9201

109312156 312 312421248 5

Finansiering

156 5278156 156624 5 21Banverket

57156 15678 156Infra- 624 21
struktur-
anslaget

109312 31242 156 312Summa 1248 5



Älvsjö-Västerhaninge1.3 Dubbelspår och upprustning
Västerhaninge-Nynäshamn

Älvsjö-VästerhaningeDubbelspår sträckan nödvändigtär för ökad tunäthet, bättre
regularitetochkortarerestider pendeltågenStockholm-Västerhaninge-Nynäshamn.

Längs sträckan byggs dubbelspår i följande prisnivåi 1992-01:ut etapper

Älvsjö-Högdalen 103 mkr 1992-1995
Högdalen-FarstaStrand 114 mkr 1992-1995
FarstaStrand-Skogås 216 mkr 1993-1995
Skogås-Haninge4. C 160 mkr 1994-1996

5. Haninge C-Västerhaninge 131mm 1994-1996
Summa 775 mkr

spårförbättringarVissa pågår sträckan Västerhaninge-Nynäshamnmotsvarande
106 mkr i prisnivå 1992-01. Detta belopp förskotteras staten.av

Banverket har under 1991 gjort banutredningoch miljökonsekvensutredningen en
Älvsjö-Västerhaninge.för sträckan

spårEtt längs det befintliga spåretnytt kostar 775 i prisnivåmkr 1992-01. dennal
kostnad ingår anpassningar befintliga bangårdar.av

Därtill kommer kostnaderför Västerhaninge Trångsundsoch bangårdarinkl stations-
anordningar stationvid Vega längsbefintlig linjesamt inkl stationsanordningaren ny

bullerskyddsåtgärdcr,vilka beräknassamt kosta 240 prisnivåmkr i 1992-01.ca
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Älvsjö-Västerhaninge spårförbättringarUtbyggnaden sträckan samtav
nedan.Västerhaninge-Nynäshamnsker enligt

98 99 00 0096 9791 93 94 95Totalt 92

Kostnad 9201

309 309 241 1151121 10 137

Finansiering

106LTA 106

88 280 192 115Infraanslag 935 260

överförda
30 50vägmedcl 80

115194 260 310 242Summa 1121

flerårsplan.gällandefrån återbetalasfrånLTA-anslagenenligtFörskoneras infraslrukturanslagelochl



ll

1.4 förnyelseUpprustning och tunnelbananav

En upprustning och förnyelse till total kostnad 400tunnelbanan 6 mkrom caav en
ska ske under perioden 1992-2005. Vagnkostnademaberäknastill 4000 mkr under
perioden 1992-2005 landstingeti Stockholmslän.och finansierastill delenstörsta av

Reinvesteringar beräknasi banor, konstbyggnadcr och trafikledningssystem m m
kosta 2 400 Mkr.ca

98 99 00 00Totalt 92 93 94 95 96 97

Kostnad 9201

575 5762 9006433 252 245 190 239 347 534 575

Finansiering

Infraanslag 29 85 1421311 201 194 145 194 302 19

LTA 691 43 43 27951 51 45 45 45 45 44

SLL 3 409 429 401 369 2062 004

Överfvägmedel1022 60 134 242 475111

Summa 6433 252 245 190 239 347 534 575 575 5762900

Angivna från återbetalningfråni medel infxastmkturanslaget årenfor 1998och utgörsenare
LTA-anslagen törskotterademedelför Nynäs- Roslagsbanoma.ochav



Hjulsta-BarkarbyT-bana1.5

ochtvärlcdenE18, YttremellanskärningspunktenilägestrategisktharBarkarby ett
järnvägsstationstation närBarkarbytillförlängs en nyTunnelbananVästeråsbanan.

rcgionaltåg etableras.ochellerför fjärr-

följande:enligtfinansierasProjektet

CC§733973GJS949392Toidit

9201Kostnad

701090 11010290

Finansiering

70101090SLL

222244LTA

68 88överförda 156vägmedcl

70110901010290Summa
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upprustning1.6 Roslagsbanan utbyggnad och-

övriga sektorer.Nordostsektom kollektivtrafikförsörjning regionenshar sämre änen
åtgärderPlaneradeAndelen ocksåkollektivtrafikresenärer lägre i andrasektorer.änär

så andelenökar.syftar till kollektivtrafikens utbud och attraktivitetförbättra attatt

planeradevisade utöverDennisöverenskommelsenbyggde analyser attsom a
Mörby-Täbyförlängning tunnelbanansatsningar Roslagsbanan,skulle geaven

sådan har vidare analyserinvestering. Senarerestidsförbättringar motiveradesom en
samhällsekonomisktmindre lönsam,visat sådan tunnelbananförlängning äratt en av

pågårgenomförts, ochbl beroende Roslagsbananredansatsningaratt storaa
därför högrebeslutade. RoslagsbananGenomförd moderniseringär enav ger

nytto-kostnadskvot.

regularitet ochrestider, turtäthet,Moderniseringen Roslagsbananskall förbättraav
inkluderar Stocksundet.komfort och bl bro övernya en

kollektivtrafiksatsningama i nord-utvärderingVid kontrollstationen 1996görs aven
förändringar blirresandeunderlagetsostsektom. Bedömningar ochresmönstretsav

Roslagsbananåtgärder. antaletresandedärvid underlagför beslut fortsatta Omom
måste förlängninginte ökar medminst maxtimmen i riktning innerstaden,5% i mot

tunnelbananaktualiseras nytt.av
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följande:enligtfinansierasUtbyggnaden

000099989796959493Totalt 92

9201Kostnad

951111104182 154611

Finansiering

51 418 51165 14LTA

6682133281lnfraanslag

960 10378165 41SLL

951111182 154104611Summa

flerårsplan.gällandeenligtLmA-anslageniânåterbetalasochmfrastrukluranslagelfrånlFörskoncras
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Snabbspårväg1.7

Snabbspårvägstrafikskapar effektiv tvärförbindelse lokaltågstrafikenmellan ochen
tunnelbanansolika samtidigt bostäderoch arbetsplatserlängs fårbanangrenar som

högklassig kollektivtrafikförsörjning. Snabbspårvägen byggs ien etapper.ut
Tidplanema för och lll preliminära. ställningstagandenär Slutliga beroretapp av
den takt i vilken planeradbebyggelseförverkligas erforderlig ståreh finansiering
till förfogande.

Gullmarsplan-Älvsjö-Liljeholmenetapp I a
etapp I b Liljeholmen-Alvik

Finansieringensker följande sätt:

Totalt 92 93 94 95 96 97 98 99 300

Kostnad 9201

2 057 113 219 576 628 310 211

Finansiering

SLL 1 186 113 160 295 266 177 175

Infraanslag 699 59 281 322 37

Överf Vägmedel 172 40 96 36

Summa 2 057 113 219 576 628 310 211
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Slussen-GullmarsplanIIetapp

90-talet. Snabb-slutetbyggas iHammarby delar SicklaSjöstadoch ut avavsesav
och kan olikakollektivtrafikförsörjningSpårvägen området sätthögklassigger en

kopplas till Saltsjöbananstrafikering.

planeradebebyggelsen.snabbspårvägen del avhängigdenUtbyggnaden i denna ärav
åren 1997-2000.pågåundersnabbspårvägenUtbyggnaden har beräknatsav

99 009896 9794 95Totalt 92 93

Kostnad 9201

200 200 100100600

Finansiering

100100 200 200Beslut 60096

100 200 200 100Summa 600
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etapp III Alvik-Bromma och vidare

Snabbspårvägens del hängerbl med utvecklingen markanvänd-norra sammana av
ningen Stockholms innerstad Progxamarbetc lokalisenngsstudicrförnorr om av
snabbspårvägens del pågår.norra

Sträckanutredsvidaremed inriktning slutligt ställningstagandevid kontrollsta-ett
tionen 1996.

Kostnaderoch finansiering framgår nedan:

Totalt 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Kostnad 9201

1500 100 100 300 400 400 200

Finansiering

Beslut 96 1500 100 100 300 400 400 200

Summa 1500 100 100 300 400 400 200
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1.8 Miljövänliga bussar

miljömässigt driv-Endastkollektivtrafikfordon medbästamöjliga avgasrening, bästa
låg bullemivå Stockholms innerstad.Exempelmedel skall trafikera istomnätetsamt

sådana metanol, cl-hybridbussetanol,fordon bussar drivs medär naturgas,som
eller katalytiskt avgasrenadedieselbussar.

framgårKostnaderoch finansiering nedan:

98 200Totalt 95 96 497 9992 93 94

Kostnad 9201

73 50 50 S0340 20 36 61

Finansiering

SLL 25170 20 25 25 25 25 25

överförda vägmedel 170 36 48 25 25 2511

Summa 340 20 36 61 73 50 50 50
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VÄGTRAFIK

Stockholmsregionenhar under mångaår erhållit alltför liten andel de samladeen av
väganslagen förhållandei till trafikarbetet och befolkningens storlek. Följden har
blivit betydande eftersläpningar nödvändiga väginvesteringar och eftersattav
underhåll åtgärdervägnätet. Genom enligt denna överenskommelse dämpasav
biltrafiken i innerstaden,förbättras tilltransportmöjlighetema regionens olika delar
och underlättasframkomligheten för kollektivtrafikoch i regionen.varutransporter

För möjliggöra sådanatt utveckling måstevägtrafiken följande åtgärdervidtas:en av

byggandet ring Stockholms innerstad,runtav en-

utbyggnad Yttre Tvärleden vad 73 Fors-Jordbro,vägav- avser
Södertömsleden,Västerleden,Bergslagsplan-Hjulsta, Hjulsta-Häggvik,
Norrortsleden E18 Söderhall-Rösa,samt

förändrad trafikföring i innerstaden ytterstaden,och-

införandet avgiftssystem för finansiering ledernaett förav samt- av
minskning biltrafiken i innerstadeni syfte förbättra miljön,av att

ökad användning miljövänliga fordon och bränslen.av- rena
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Ringen2.1

funktionsfärdigfulltframgår nedan. Enomfattningi denRingen byggs somut
1998.klarringled skall vara

vid avfartochhuvudkörbananfärdhastighetsäkerfördimensionerasRingen en
i reducerastrafikplatservissaVidkmtim.70från huvudkörbanan av

så långtytläge hariTrafikplatserutrymmesskäl.ochmiljö-hastighetsstandardcnav
överensParternaärmarkåtgången.reduceraföromfattningimöjligt begränsats att

förstai denkostnadsbedömningamalåg bakomluftkvalitethögre änatt somom en
luftkvalitetgodförriktvärdenWHOsochangelägenDennisöverenskommelsen attär

iventilationssystemdimensioneringförvägledandeskalli avgaturum vara
ställningstagandeSlutligtmedelvärde.luft iNOZm400vilket innebärvägtunnlar, ug

myndigheter.beslutandestadochStockholmssamrådmedefterluftkvalitetentill tas
kostnadsfördyringarDedygnet somskekunnagods skall runt.med farligtTrafik

uppståttkostnaderökadededeltill somRingen berorskett vad stor avavser
säkerhetsåtgärder.ochventilations-ökadeolikagrund av

nedan:enligtplanerasRingenUtbyggnadenav

20099989796959493Totalt

640800890 890800020Länken 4Södra

840900900Österleden 9008003404

7007507001502LänkenNorra

480700 12 490 12 5402 30010 510Summa



I Dcnnisöverenskommelsenfrån l991-0l23 finns kortfattadmycket beskrivningen
med kostnadssammanställningär Ringen i tabellform.över

Under våren1991 och 1992har utredningsarbeteför Ringensolika delar bedrivits.
ÖsterledenUtredningsplanför SödraLänkenoch preliminär utredningsplanför före-

ligger, Utredningsplan för Norra Länken läggs fram under 1992.hösten

Nedanredovisasomfattning, kostnaderoch standard delarnaför de olika Ringen.av

SÖDRA LÄNKEN

Äbyvägen ÅrstaLänken leds från trafikplats i tunnel Johanneshovunder ochösterut
och kommer fram i marknivå vid Sickla kanal. Huddingevägenbyggs mellanom
korsningen med Sockcnvägenoch anslutningen till Södra Länken. Södra Länken

Östbergatunneln.byggs såFörsvarsarbetenskall utföras eventuellutan att en
Östbergatunnelnbyggnation kan ske i framtiden. Ett definitivt ställningstagandeav

den skall byggaseller vid kontrollstationengörs 1996.om

Södra Länken dimensionerasför Skyltad hastighet 70 kmh och utföresen av som
motorväg med körfält fyra för genomgående Trafikplatsertrafik. anläggssex varav

Åbyvägen, Årstavid Huddingevägen, Johanneshov Bolidenvägen och
Huddingevägen Skännarbrink Nynäsvägen, Hammarbyhamnen och

ÃrstafältelHuddingevägenvid Sockenvägen.

Byggande Södra påbörjasLänken 1994 och leden för trafiköppnas 1997.av

Kostnadenför Södra Länken i prisnivå 1992-01 beräknaslill 4 020 Mkr.

LÄNKENS FÖRLÄNGNINGNORRA

Norra Länkensförlängning går från Norrtull i tunnel under Lilljansskogen till Stop
ängsbotten.Områdetvid Storängsbottcn bli någonkan aktuellt för bebyggelse,typ av
varför möjlighet till överdäckningskall finnas. utredningsplanl och fördjupad över-
siktsplan alternativaprövas utformningar.
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slutligtVidlösningar.alternativaNorrtull-Roslagstull finns ettFör sträckan
in.utbyggnadstidenvägasunderframkomlighetenställningstagandebör även

70 kmh ochhastighetskyltadfördimensionerasförlängningNorra Länkens aven
genomgåendetrafik.förfyrakörfältmedutföres motorväg varavsexsom

Lidingövägen.ochRoslagstullNomull,vidTrafikplatser anläggs

leden förochunder 1994 öppnaspåbörjasförlängningLänkensByggande Norraav
trafik 1996.

prisnivå 1992-01.ianläggningskostnad 2 150 MkrärBeräknad

åtgärder förvidtagitVägverket attför trafik förutsättsLänken öppnasNär Norra att
Universitetet.ochvid Albanotrafikplatsernaförbiframkomlighetenförbättra

ÖSTERLEDEN

i tunnelÖsterleden och därefterSickla kanalvidlägefrån SödraLänken igår öppet
Frihamnenläge vidDjurgården, i öppetSaltsjön ochunderfrån i NackaJärlaleden

vidtill Länkenansluta Norralägeiunder Gärdet för öppetåter tunneloch i att
Lidingövägen.

Österleden och utföreskmh70skyltad hastighetfördimensioneras somaven
undertunnelngenomgåendetrafiken. lför denkörfält fyramedmotorväg varavsex

stigningsfalt denförsjätte körfältetoch tungautnyttjas det femteSaltsjön som
trafiken.

eventuelltFrihamnenVärmdöleden ochJärlaleden,vidanläggsTrafikplatser
vid Lidingövägen.trañkplatsmedenkombinerat

Djurgården.på SödraplacerasInget kommer attavgastom

Österleden trafik 1998.förpåbörjas leden1994 och öppnasByggandet av

prisnivå 1992-01.ianläggningskostnad 4 340 mkrBeräknad är



2.2 Yttre Tvärleden

Utbyggnaden Yttre Tvärleden skall ske i den omfattning framgår nedan.av som
Vägen byggs med fyra körfält för genomgående trafik sträckorna
Västerhaninge-Jordbro, Flemingsberg-Täby kyrkby och Söderhall-Rösa samt
delenJordbro-Flemingsberg tvåmed körfält och 9 breddoch i övrigt tvâmedmeters
körfält och 13 bredd.meters

Utbyggnad Yttre Tvärleden planerasenligt nedan:av

Totalt 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Fors-Jordbro 450 150 200 100

Södenömsleden450 100 100 100 100 50

Västerleden 4600 200 600 700 800 800 650 450 400

Bergslagsplan-
Hjulsta 200 50 100 50

ulsta-Häggvik550 100 150 150 150

Norrortsleden 850 100 150 150 150 150 150

Söderhall-Rösa550 150 200 150 50

Summa 7 650 250 650 750 550 350 350 750 700 800 800 700 550 450

Den Yttre Tvärleden, är förbifarts- frånoch tvärled Fors iyttre Haningesom en
kommun i söder till Rösai Norrtälje kommun i skall byggasenligt nedan.norr
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Fors Jordbro-

fram tillVästerhaninge vägFrån sträckning73 i österFors byggs väg norrut omny
Österhaningevägen. Västerhaninge.sydostochanläggsTrafikplatser öster561 om

bostadsområde,i prin-Jordbrosträckningdras i österNorr 561 vägenväg omom en
kopplas tillvägenförordar. Dencip i sträckning Haningekommun nyasamma som

i trafik-JordbronordöstDalarövägenden och 227nuvarande 73 vägväg en nyom
plats.

motortrafikled ochbred13utföresDelen Fors-Västerhaninge metersom en
4-fältigJordbro utföresVästerhaningeDelendimensioneras 110 kmh.för som-

110 kmh.dimensionerasförochmotorväg

1996. Planeradtrafikför1994 och Öppnas senastskall ske vägenByggstart senast
Med den östligaJordbro.vidsträckningvästligförutsattebyggstart under 1993

något.tidplanensträckning gäller förskjutssom nu

Merkostnadenförprisnivå 1992-01.Mkr itill 450Anläggningskostnadenberäknas
Haningekommunbostadsområdebelastarförbi Jordbrodet östli lägetvid passagenga

vägverket.ochkommunenöverenskommelsemellanenligt särskilden

Södertörnsleden

ledsHaningeledendel DenJordbro medvidSödcrtörnsledenbörjar längst i öster
utbyggda ddelen,redanindustriområde ansluts denochJordbro mot svnorr om
Frånindustriområdet. Lissma ochnordvästdel omedelbart motHaningeleden om

HaningeledendelanläggsGladökvarrr

anslutningkoloniområde till nuvarandeframEkedalsLedendrasomedelbartnorr om
till Flemingsberg iframHaningeledenfortsätta i 1för därefterGladö kvarn attmot

Vägverket i lokalise-Huddinge och Haningekommunerenligt detprincip samtav
alternativet.Orlångsleden redovisade1981ringsutredning för

Frånanlägges.trafikplatsdärvid FlemingsbergplanskiltVäg 226 korsas en
Glömstadalensförläggs iBotkyrkaledenleden iFlemingsbergfortsätter västerut som

anslutstill Glömstavägenoch österbefintliga Glömstavägensödradel söder denom
Masmo.om



Från Jordbro till Flemingsbergutföres Z-fältigvägen 9 bred medvägmetersom en
plankorsningarochdimensionerasför 90 Frånkmh, Flemingsbergtill Masmoutföres
vägen 4-fältig delvis med planskilda trafikplatser och dimensionerasför 90 kmh.

Byggstart ska ske under 1993 och hela leden för trafik 1997.senast öppnas

Beräknadanläggningskostnadinklusive marklösen,projektering, administration men
exklusive 450är Mkr i prisnivå 1992-01.moms ca

Västerleden

Västerledenhar betydelseför stockholmsregionensstrukturella utbyggnad.storen
Yttre tvärleden, i vilken Västerleden ingår, regionensutvecklinggynnar en av
ytterdelar och avlastar det lokala trafiknätet. Västerleden bidrar vidare till en mer
balanseradutveckling regionens och södra delar.av norra

Ledenplanerasenligt alternativ A3 såM nriljöstörningarna utgårminimeras. Denatt
från Kungens kurva i tunnel och fortsätter under Kungshatt under Lovön isamt
tunnel för vilken rak sträckning väljes. Trafikplatsen vid förläggsEkerövägenen
undermark, Ledengår i tunnel underGrimstareservatetäven till Bergslagsplansfram
trafikplats. Med undantagför broar går Västerledenhelt i tunnel.tre

Leden planeras med fyramotorväg körfält, planskilda trafikplatser ochsom
dimensionerasför 90 kmt delen fram till Bergslagsplan.

Västerleden Övrigaskall för åröppnas trafik 2005. delar Yttre tvärledensenast av
dimensionerasfrån förutsättningen Västerledenkommer till utförande.att

Exakt tidpunkt för byggstart projektetsekonomi och miljökonsekvensersamt kräver
ytterligare bedömningar projektering, upprättande arbetsplan ochsom av
miljökonsekvensbeskrivning Ävenunderlagför. anslutningarvid Kungenskurvager
och Bergslagsplan Bergslagsvägensutformning bör därvidsamt studerasvidare. Vid
kontrollstationen 1996kommer alla dessafaktorer vägas och beslut fattasatt samman

byggstart.om

Beräknadanläggningskostnad 4.600 mkr i prisnivåär januari 1992.
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HjulstaBergslagsplan -

till dennuvarandeanslutningSkattegårdsvägen ioch förläggsbörjarVägen norr om
Avestagatan.fram till cirka 300vägen norr omm

SörgårdsvägenvidanläggsTrafikplatsertill körfält.nuvarande breddas 4Den vägen
70 kmh.dimensionerasföroch VägenAvestagatan.

2005.trafikförunder 2003 ochByggstart ska ske öppnasvägen

prisnivå 1992-01.ianläggningskostnad 200 MkrBeräknad är

HäggvikHjulsta -

n]H HV.. .HHI

därifrån förbiledsanläggs trafikplats. Vägenkorsningen med E18I norruten ny
anslutning tillmedtrafikplatsAkallavägen fram tillAkalla väster enom

tillanslutningfinansieringenMöjliga lägen för, liksomHanstavägcn. av, en
från dels denJakobsberg,trafikendels den regionalatrafikplatsen kan betjänasom

bebyggelseni Barkarby studeras.planerade

ochdimensio-planskildatrafikplatsermedfyra körfält,utföresVägen motorvägsom
för 90 kmh.neras

1997.för trafikinriktas 1994 och vägenöppnasByggstart senastmot

prisnivå 1992-01.anläggningskostnad 380 Mkr iBeräknad är ca
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H I

Från Akallavägen leds den Hanstalänkeni nordostlig riktning invid befintlignya
kraftledning Häggvikstrafikplats där denmot anslutstill objektet Häggviksledensom
beskrivs nedan.

Leden utföres med fyramotorväg körfält och dimensionerasför 90 kmh.som

Byggande Hanstalänkenpåbörjas 1995 och leden för trafikav öppnas 1997.

Beräknadanläggningskostnad 170 prisnivåär Mkr i 1992-01.ca

Norrortsleden

Häggviksledenansluts till E4 och Norrvikenleden i planskild trafikplats drasochen
underjärnvägen Edsbergsrondellen Österbyggs till planskildmot trafikplats.som om

dennakopplas Häggviksledentill Danderydsvägenom vid Frestavägensanslutning.
Denna behålls plankorsning tills delen Edsberg Väsjön byggssom atten som-
ersättning för Frestavägen.Därefter anslutningen.stängs

Ledenutföresmedfyra körfält, planskildakorsningarochdimensionerasför 70 kmh.

Byggande Häggviksledenpåbörjas 1994 och leden föröppnas trafik 1996.av

De merkostnader blir följden kommunensönskan förlägga leden tunnelsom iattav
förbi Häggvik liksom bussramperför direktanslutning till Stockholm ingårNord
i objektet måste belastautan intressent. Anläggningskostnader förannan
Häggviksleden exklusive merkostnadenför tunnelförläggning och bussramperhar
beräknatstill 380 Mkr i prisnivå 1992-01.

Denna del Norrortsleden kopplas till Danderydsvägen 300av östermeterca om
Frestavägen drasoch i sträckningfram till Frestavägen Härifrånväster Väsjön.ny om
förläggs längsvägen eller invid befintlig fram tillstrax väg Bergtorpsvägensöderom
Täby Kyrkby.



28

därplankorsningar vid Bergtorpsvägenmed fyra körfält ochVägen byggs utom en
90 denDimensionerandehastighet kmhplanskild trafikplats anläggs. är utom

delen Edsbergdär 70 kmh bör eftersträvas.första förbi

påbörjas trafik 1999.Byggande 1995 och förvägenöppnas

prisnivå 1992-01.Beräknadanläggningskostnad 340 Mkr iär ca

f] Kyrkby I.RC

Från Roslagsbananframledstrafikplatsen vid denBergtorpsvägcn vägen övernya
såväl skäligaså tillgodosertill väljas denRosenkällatrafikplats. sträckningenbör att

miljöhänsyn trafik- och ekonomiskahänsyn.som

90två dimensionerasför kmh.Vägen utföres 13 bred med körfält ochmeter

Byggande påbörjas för trafik 1999.1996ochvägen vägenöppnasav

prisnivåBeräknadanläggningskostnad 130 i 1992-01.Mkrär ca

Söderhall Rösa-

arbetsplanfastställd april 1992.byggs i enlighet med fastställd 2Vägen

planskilda trafikplatser vid Söderhall,Vägenutförs med körfält och4motorvägsom
Ledinge och Rösaoch dimensionerasför 110 kmh.

sker 1993 för trafik 1996.Byggstart under och vägenöppnas

Beräknad prisnivåanläggningskostnad 550 i 1992-01.är Mkrca



ÖVRIGA VÃGANKNUTNA3. INVESTERINGAR

Åtgärder3.1 i bullerskyddgatusystemet, m m

Förbättringar gatumiljön i inner- och ytterstadenskall genomförasi sambandmedav
biltrafiken kan minskas i innerstaden med olika delari takt Ringens slutförsatt att

och det därtill koppladeavgiftssystemet i kraft tvärleden,Yttresätts samt attgenom
snabbspårvägenoch för kollektivtrafik innerstadensstomnätet byggsgatunät ut.
Förslag till förändrad trafikföring i city, malmarna bo-och i ytterstadens
stadsområdenutarbetasför kunna förverkligas i takt med biltrafiken minskaratt att
i innerstadenoch trafikflödena ändrasvid utbyggnaden Ringensolika länkar.av

Inom city prioriteras gående,för kollektivtrafik distributionstrafik.gatuutrymme samt
Särskilda insatser för förbättragörs miljön med omfattandedetaljhandel.att gator

Ett programarbete sådan påbörjats.för omdaninghar dettal arbeteövervägsut-en
veckling gång-sammanhängande cykelsystem. minskningoch Enettav av
biltrafiken i innerstadenmed 25-30 % innebär den öst-västliga trafikenatt genom
City liksom genomgåendeden biltrafiken Gamla Stan kraftigt.begränsasöver

l inner- och bostadsområdenyttcrstadens och skall genomfartstrafikencentrum-
minska. Trafiken koncentrerastill huvudgatordär miljö- och trafiksäkerhetsförbätt-

åtgärderrande genomförs. Särskilt vid lokala busshållplatseroch vidcentra, stora
tunnelbanestationerförbättras utemiljöns kvaliteter.

Medel åtgärderför leder till minskade trafikbullerstörningar ireserveras som
befintliga bostadsfastigheteroch uppförande bullerskydd längs och vägargatorav
med bullerproblem stråkinom regionen. Flera kommer efter dennaäven
överenskommelses genomförande så bullemivåha hög omfattandeatt atten
skyddsåtgärder motiverade.är

Dessutom skall 500 Mkr för miljöförbättrande åtgärder Nynäsvägen.reserveras
En arkitekttävling bör utlysas för förslag åtgärder.fram till lämpligaatt
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Kostnader och finansiering åtgärder åtgärderför i inklusivegatusystemet som
minskar trafikens framgårbullerstömingar nedan:

Totalt 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Kostnad 9201

Åtgärder i
730 150 150 150 150 130gatusystemetm m

Miljöförbättrande åtg.
längs Nynäsvägen 500 200 200 100

Summa: 2301

Finansiering

Bilavgifter 1230 350 350 250 130150
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3.2 Framkomlighetsförbättrande åtgärder Stockholmsi
innerstad

åtgärderMed de genomförsenligt dennaöverenskommelsekommer biltrafikensom
i innerstaden minskasmed 35 %. Därmedskapasförutsättningar för förbättraatt att
framkomligheten såvälför kollektivtrafik, varudistribution övrig trafik. En över-som

trafikregleringen bör därvid ske.syn av
Ett för kollektivtrafikstomnät innerstadens införs. Dettasamplanerasmedgatunät
andraförändringari trafikföring ochutformning Kollektivtrafikengaturummet.av ges
så långt möjligt och prioritet i signalregleradekorsningar.reserveratgatuutrymme
Stomnätetutförs för busstrafikering.Nya anläggningar såutformas framtidaatt ut-
veckling trafik trådbussmed eller spårväg underlättas.Stomnätet utvecklas iav
deletapperunderperioden1991-1998 i takt med Ringensolika länkar färdigställsatt
och avlastarinnerstaden.Samtidigt införs kompletterandekollektivtrafik service-av
karaktär. Stomnätettrafikeras i full utsträckning1998. trañkantinformations-Ett nytt

ingår i kostnaden.ävensystem

Stomnätetsutbyggnadfinansieras nedanstående:enligt

Totalt 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Kostnad 9201

400 50 50 50 50 60 60 80

Finansiering

Bilavgifter 200 50 50 50 50t

Beslut 1996 200 60 60 80

Summa 400 50 50 50 50 60 60 80

Förskotterasl Stockholmsstad Stockholmsoch länslandsting särskildöverenskommelse.av genom



3.3 Infartsparkering

Faktorer långvägafler bilavgifter och allmänt ökat bilinnehav medför attsom resor,
allt fler väljer kombinationsresor bilmed och kollektivtrafik. Infansparkeringensroll
i det framtida trafiksystemetkommer öka.att

Landstinget för infartsparkeringenenligt överenskommelsen.lnfartsparke-ansvarar
ringarna kan såvälochdrivas landsting, eller enskild efterägas kommun överens-av
kommelsemellan Infartsparkeringenerbjuds komple-trafikanternaparterna. ettsom

till landstingetskollektivtrafikscrvice.ment

policyEn för lokalisering ochfinansiering infartsparkeringar Enligthar utarbetats.av
denna skall landstinget plan för lokalisering utbyggnad slutaochupprätta samten
avtal med markupplåtelseberörda kommuner eller enskilda och driftom av
anläggningarna. årenFör 1996 och 1997 230 förmkr investering iavsätts
infansparkeringar för möjligheternaförbättra till infansparkering i sambandmedatt
införandet bilavgifter.av

Infartsparkcringcn åtgärdersamordnas såmedandra inom sti-trafiksystemet denatt
mulerasoch prioriteras.

finansieringKostnader framgåroch nedan:

Totalt 92 93 94 95 96 97 98 99 200

Kostnad 9201

230 115 115

Finansiering

Bilavgifter 230 115 115

Summa 230 115 115
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4. FINANSIERING

Utöver traditionell statlig finansiering transponinfrastrukturen skall förstatenav
genomförande Dennisöverenskommelsen särskildastatsbidrag totalt 5003av ge om
mkr till investeringari kollektivtrafiken. beloppDetta har uppräknatstill 3 850 Mkr
i prisnivå 1992-01.

Samtliga partier bakomDennisöverenskommelsen andel för litenäratt statensanser
och den bör ökas.Blandavsevärt haratt företrädareför samtliga ipartier för-annat
handlingsgmppeni skrivelse till kommunikationsministem1992-01-22 framfört att

insats i den slutliga överenskommelsen uppgåstatens bör till 10 miljarder kr.

Genom denna påtageröverenskommelse sig medborgarnai Stockholmsregionenett
ökat för finansieringen utbyggnaden infrastrukturen såvälför kollektiv-ansvar av av
trafiken vägtrafiken. Det kan emellertid invånarnainte rimligt i Stock-som attvara
holmsregionenskall belastashårdaremed avgifter och skatter vad gäller förän som
invånare i övriga landet. utgårDärför ifrånvi olika medverkar tillsättatt staten

denobalans råderi finansieringshänseendeinte ytterligareatt förstärks. Tvärtomsom
bör Stockholmsregionenkompenserasför de uppoffringar skerextra som a genom
dennaöverenskommelse.

l Dennisuppgörelsenuttalas 1996 överläggningar medatt parterna attavser genom
skapa klarhet frågani bidragstaten till finansieringen regionensstatensom av

investeringar i trafiksystemetunder avtalsperiodens hälft.senare

Avgifter biltrafiken

Genom överenskommelsenden23 januari 1991fastlades Ringenoch Yttre tvär-att
leden skulle finansieras med avgifter biltrafiken. Avgifterna införs 1996 och

för Västerleden.Avgiftssystemetskall utformasså det bidrar till minskasenare att att
biltrafiken i innerstaden såoch förbättra miljön.sätt

Parternahar dennadagsedanvägverketredovisatsina förslag avgifter biltrafi-om
ken, maj 1992, kompletterat sin överenskommelse följande Ettsätt. medsystem
avgifter biltrafiken i Stockholmsregioneninförs då1996 de första ledemanya
Ringen har föröppnats trafik. Vägverket för de olika beslut rörande lag-attsvarar
stiftning behövsför införandet kan fattas.m m som
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Mycket talar för avgiftsaltemativ A4, enligt vägverkets lämpligtäratt rapport. att
välja. Tekniken för avgiftsupptagningutvecklassnabbt. utveckling kan ledaDenna
till andraavgiftsaltemativ kan bli aktuella.att

Ett avgiftssystemenligt alternativ följande:skall uppbyggt enligtA4 vara

snitt1 i anslutning till Ringen placeras samtligabetalstationer deett vägara.
leder till Stockholms innerstad för avgift försom uttag motpassageav

innerstaden.

Påb. Västerledenplacerasbetalstationerså gångvarje fordon betalaratt en per
leden riktning; och Västerledenmedföroavsett tur- returresapassageav

alltså två avgiftsbetalningar.

Betalstationerna kan vid såvälöppnandet kombinerade, dvs medgec. vara
kontantlös, automatisk betalning kontant betalning. De skall efterhandsom
kunna konverterastill helt automatiskastationer.

Avgiftsupptagningenskall utformas för trafikanternasmidigt och säkertett
Önskemålsätt. betalning skall kunna tillgodoses i detävenom anonym

automatiskabetalningssättct.

nonnalnivåTaxansgenomsnittliga prisnivåvid skall 15kr 1992-01 vadstarten vara
gäller Ringsnittet och 5:- kr vad gäller Västerlcden fordonför 3.5 ton.passageper

frånFör fordon uppåt3.5 och dessa gångeravgifterär högre.ton tre

Möjligheter till rabatteringskall finnas.Besluthäromoch eventuellaövriga diffe-om
rentieringar dåfattas de tekniskamöjligheternavad avgiftsupptag-senare, a avser
ningssystemet klarlagda.är

Kombinationen utbyggdRing ochavgiftssysteminnebär minskning biltrafi-av en av
ken i innerstadenmed 35 % och därmedavsevärdaförbättringar miljön, vilketav
framgår gjorda konsekvensbedömningar.Källa: Miljöeffekter Dennispaketct,av a
Rtk 1992-05-22.

Innan beslut fattas taxeändringar, vad tillutöver anpassningom motsvararsom en
denallmännaprisutvecklingen,skall landstingetoch kommunernagenom ellerKSL
motsvarandeorgan beredasmöjlighet sig föreslagnaändringar.över Dessaatt yttra
skall föreslåsjälvaäven kunna ändringar. Regeringenfastställer taxan.



Avgifter biltrafiken enligt dennaöverenskommelseskall kunna under dentas ut
period behövsför uppnå betryggandeattsom finansiering.Det innebären avgifteratt
inom för dennaöverenskommelseberäknasramen behöva fram till längst årtas ut
2025. Intäkter från bilavgifter får endast användas till investeringar, drift och
underhåll vägtrafikobjekt inom Stockholmsregionenav enligt dennauppgörelse.

Om väsentligaavvikelseruppstårfrån deförutsättningar frågai trafikutveckling,om
byggnadskostnadcr,realräntaoch andraavgörandefaktorer ligger till grund försom
kalkylema enligt Vägverketsovannämnda skall tillsammansrapport överläggaparterna

hur detta skall påverkaom taxesättningen.Detta skall ske före nästkommande
taxcändring.
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GENOMFÖRANDE

nedanstående i Stockholmsregio-Med dennaöverenskommelseutfästersig partieratt
Överenskommelsenbekräftasöverenskommelsenfullföljs.verka för att genomnen

och övriga statligabeslut och berördakommuner, landstingregering riksdagsamtav
organ.

finansielltEtt medverkargenomförande överenskommelsenförutsätter att statenav
genom

från prisnivåsärskilda statsbidrag totalt 3 500 med indexuppräkningmkr,om
januari till1990,till investeringari kollektivtrafiken underperiodenfram 1997,

upplåning investeringsmedelstatlig förgaranti till vägverket fören av
Tvärleden,utbyggnad Ringen och Yttreav

utgårelleravgifter enligt dennaöverenskommelseatt uttagnamoms
till fullo kompenseras,

de ochstatliga investeringsmedel frigörs Ringen Yttreatt attsom genom
Tvärledcn finansieras bilavgifter till investeringar iöverförsgenom
kollektivtrafiken medel indexuppräkningdessa medsamt att reserveras

flerårsplaneri aktuella samt

medel för bidrag till länstrafikanläggningarenligt överenskommelsenatt
flerårsplanermed indexuppräkning aktuellai förreserveras

länstrafikanläggningar.

Överenskommelsenförutsättervidare medverkar tillatt staten

Stockholmsregionens andel ordinarie anslag till ochväg-att av
kollektivtrafikinvesteringar inte minskar,

erforderliga förändringar i lagstiftningen genomförs innebärandeatt att
fåravgifter bilism i enlighet med dennaöverenskommelse,tas ut

vidstatsmakterna godkännandet överenskommelsenklart uttalaratt av
de ingåendei överenskommelsen och vägprojektenjämvägs- äratt av

mycket nationellt intresse därmed ingaoch de istort att av
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ingåendeöverenskommelsen projekten skall kunna förhindras genom
kommunalt veto.

Överenskommelsenförutsätter vidare nödvändigabeslut regering och riksdagav
enligt vad Vägverket i sin skrivelse bilaga 1.anger

För genomförandet objekten åvilarrespektive huvudman. Det därvidav ansvarar
dessa bevaka överenskommelsensintentioner fullföljsatt objektenatt attsamt

till de finansieringsramar angivits.anpassas som

Parterna fortlöpandeär överens granskahur överenskommelsengenomförsochattom
1996göra avstämningmellanöverenskommelsenoch utfallet därav.att Förhand-en

lingsgruppen kontinuerligt träffas för uppföljningar ochgöra föratt attavser att ta
ställning frågeställningartill olika kan viduppkomma genomförandet över-som av
enskommelsenoch för olika underlättasätt genomförandet.att

Parterna vidare 1996 överläggningarmed skapa klarhet iattavser statengenom
frågan bidragtill finansieringen regionensinvesteringarstatens i trafiksystemetom av
under avtalsperiodens hälft.senare

Stockholm den 29 september1992

ModeraternaFör

5-,3-3..-Elwe Nilsson Carl Cederschiöld
Ordförande, Moderaterna Ordförande,Moderaterna
i Stockholms län i Stockholms stad

För Socialdemokraterna 1

ÃVøfxVi tiM1H;Inuo vOskar Lindkvist Ola Rask
Ordförande i Stockholms Vice ordförande i Stockholms
Arbetarekommun läns partidistrikt

FolkpartietFör liberalerna

wårawC
Andres Kaank.....

Ordförande i Folkpartiet Ordförande i Folkpartiet
liberalerna, Stockholms- liberalerna i Stockholms
föreningen län
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s.. . VE .H I

Folkpartiet liberalerna beslut Vâsterledeninte borde ha fattats förränatt ettanser om
vid komrollstationen 1996. Ledens dragning, utfonnning ekonomi kräveroch
ytterligare måsteavvägningar. Fördelarna de omfattande ingreppen ivägas mot
miljön.



g Vägverket 1
DalacknlngAnnasvidavarDatum

1992-0617 10 925A -A 1329Tllnunlllla.handlägga: zjerbeteckningEndatum
JäderholmKE, Bengt

Storstockholmsförhandlingen
Malmstenc0 Bo

Regionplanekontoret 92 ngav12557Box
102 29 STOCKHOLM

de krörandekompletterande avtalFörutsättningar för s
Västerleden.ochRingenStockholnslederna,

Socialdemokraterna,träffades199123 januariDen av
stad ochStockholmsliberalerna ioch FolkpartietModeraterna

Stockholms-trafik och miljö iöverenskommelselän omen Överenskommelsen och1991-2005periodenregionen. avser
trafiklederblinvesteringar iföromfattar planer caoma

Enligt1990.penningvärde januarikronor13 900 miljoner
fullaför detkompletterande avtalkrävsöverenskommelsen

investerings-uppgörelsen medtagnade igenomförandet av
detavtal skötsdettainförförhandlingarnaTillprogrammet.

delsbyggandetvadställningstagandetslutliga avavser
ingårÖsterleden, Västerledendelsi Ringen,länkarna somen av

vissaockså beslutsköttvärleden.i den Parterna omyttre
till 1992.finansieringsfrågor

1991,januariden 22skrivelseiförklarade sig,Vägverket
ochfinansierahuvudmanvillkorochberett att somangav innerstadenringledkomplettutbyggnaden runtgenomföra enav

åtagandetframgårskrivelsentvärled.och Av attyttreen
Vägverketgodkännande.riksdagensochregeringenskräver

villkorunder vissamöjligtdet ärkonstaterade vidare attatt
drift.utbyggnad ochStockholmsledernasavgiftsfinansiera

under förut-gälleråtagandetframhöll VägverketVidare att
iuppfyller vissaberörda kommunersättning bl atta av

9villkor.angivnaskrivelsen

fullföljsprojektetangelägetdetalltjämtVägverket finner att
ursprungligadenomfattningsyften och i denmed de upp-som

säkerställanödvändigtdärför ettinnebär. år attgörelsen Det
projektet.genomföranderobustoch riskmässigtfinansiellt av
alla detillvaraväsentligtdet därförVägverket att taser

förverkligatill buds förståkanmöjligheter attsom
projektet.

Generaldirektören
TalarTelegramTalalaxramennasökuorauPostadress
74114awanatroad
tavclvvborlaenga0243-7598040 s0243-7511BORLANGE Röda78187 vägen
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Vägverket 2

manAngoswaauacknlngDuum
1992-06-17handlagglleYjansleslnlle bcliekningEvEndatum

JäderholmKE, Bengt

gällasåledes attböravtaletkompletterandeför detgrundTill utbyggnadochprojekteringförberedelse,förutgiftersamtliga skaadministrationochkapitaliserad räntatrafiklederna,av ellerändamålet annatförlånmed tasfinansieras uppsom frånavgiftermedåterbetalasskaLånenkapital.främmande
deniparterna enasdetenligt systemtrafikanterna varom

härvid sättasska avAvgifternaförhandlingen.kompletterande
förförutsättningarskaparprinciperenligtväghállaren som så sättpå attbörAvgifterna uttasgenomförande.projektets utsträckningsåi somhålls storskuldsättningprojektets nere

möjligt.

minstintenödvändigtbedömning attVägverketsenligtärDet -framtidenivägarlånefinansieringökadpå avmed tanke -en gradså högi sombegränsasprojektetrisktagande istatens dettafullföljande. Iprojektetsäventyramöjligt attutan lösningarsådanaeftersträvas somdärförbörsammanhang
Detförriskbegränsning staten.tillbidrarpåtagligt en påöverförasig rättenförbehåller attVägverketinnebär att inomprojektetfullgöradelvisellerheltuppgiften attannan väghållaransvaret.statligadetförramen

påKravenbalanseras.skaintäkterochkostnaderProjektets
därför inteskaskötselochunderhållutförande,standard i funktionmotsvarandetrafikled medvarjehögre änställas annan stödmedVägverketsätts väghållarenKravenuppgifter.och av

väglagen.av
förgällaskavillkordemeddelaskoncession somI en ledernaförstandardpåavseendemedgenomförande,projektets beträffandegällaskavillkordeskötsel jämte somdessoch tiden.giltighet ikoncessionensochuppbördavgiftssättning,
villkordereglerainnehavarenförvidareskaKoncessionen revideringeventuellförgällerförutsättningar eneller som

densamma.hävandeeller av
kompletteradedetberoendeblvillkor är avKoncessionens a genomförandeieftersträvas avlösningardeavtaleLsamt som

projektet. ,v
V1 7, itä. HOr tendah

Generaldirektören
YoluTelegramTololnxTololchBesöksadressPostadress 74114swenatroad tsvclvvborlaenge s800243-759400243-7511RödavägenBORLÄNGE78187



Förutsättningar och metodik

l Prognoslörutsättningar

1.1 Riktlinjer för prognosförutsättningar

Flera faktorer i denallmännasamhällsutvecklingenhar betydelseför hurstor vägtrafiken
kommer utvecklas iatt framtiden. Ekonomisk tillväxt leder till ökat resandeoch ökat
behov varutransponer. Antagandenav framtida ekonomisk utvecklingom påverkar
därför beräknade trañkvolymer i hög grad. För med relativt kortprognoser
prognoshorisont5-10 år måste konjunkturcyklernaäven beaktas.Vid långprognoser
sikt den ekonomiskaär fluktuationen mellan enskilda år mindre betydelse.På långav
sikt olika antagandenger ekonomisk tillväxtom skillnaderstora attgenomförändringarnaackumuleras långöver period. Andra faktoreren med betydelsestor är
antalet invånareoch antalet sysselsatta dess fördelning isamt regionen. Demograiiska
Förändringarsker oftast relativt långsamt har i längre tidsperspektivett betydandemen
inverkan på vägtrafiken. Ett exempel svårbedömdannat långsiktig effekt teknikär ny
i form generation telekommunikationav en ny vilket innebärav lokaliseringatt avbostäder och arbetsplatseri framtiden kan komma ske utifrån andraatt kriterier än
hittills.



sammanhangoftast orealistisktantagande andra därförDet viktett än är stormer attav
dessaantaganden väl genomtänktaoch tydligt redovisade.ar

Regionplan 91 RP91 har utgångspunktenvarit för bedömningar utvecklingen iav
Stockholmsregionen.De ekonomiska antagandenai RP91 beaktar dock inte den
ekonomiskatillbakagång årenskett under fram till1990 Därför1993. har antagandetsom

ekonomisktillväxt justerats med beaktande den faktiska utvecklingen fram till årom av
1993 harDetta gjorts för i undvika överskattning den ekonomiskaatt prognoserna en av
aktiviteten i regionen kon sikt.

Prognosernabygger denekonomiskaaktiviteten fram årtill återhämtat1997haratt sig
till nivåjämförbar med förutsätter1990.Detta vändningi hushållensköpkrañ underen en

Från1994. år1997till 2020 den ekonomiskatillväxten ske i enlighet medantas RP91
alternativsnabb Antaganden demografiskutveckling sammanfallermedde revideradeom

genomförtsberäkningar RP91alternativsnabb.som mensomavser

redovisadeDe prognosantagandenahar sammanställtsinom för framtagandetramen av
RYT-prognosernal. Dessa antaganden sammanfaller med ekonomiskaäven och
demografiskaantagandentillämpade i projekten Beräknade intäkter vägavgiñer iav
Stockholmsregionen, Transek, september 1993 respektive Beräknade intäkter av
vagavgiñer i Stockholmsregionenår Transek,2005, oktober 1993. Sammaantaganden
ligger också till grund för beräkning Dennisöverenskommelsenssamhällsekonomiskaav
effekter

1.2 Trañksystem

Dennisöverenskommelsenomfattar investeringar i Stockholmsregionens ochvägnät
kollektivtrafiksystem. Dessutom vidtas åtgärder i syfte förbättra kollektivtrafikensatt
framkomlighet och vistelsemiljön i Stockholms innerstad. Framkomligheten främjas

kommer Överens-vägutrymme föratt kollektivtrafik enbart.genom att reserveras
kommelsenomfattar införandet vägavgiñer.även Beräkningarnaförutsätter trafik-av att
överenskommlsengenomförsi sinhelhet.

1.2.1 Vägar

Beräkningarnaförutsätter samtligavägprojekt i trafiköverenskommelsenatt genomförs i
sin Överenskommelsenhelhet, inget omfattarannat i huvuddrag följandeom anges.
vägprojekt:

Trafikprognoser dimcnsioneringsunderlagi RYT-proiektet.TransekABsom ochlnregiaAB.Koncept
dalcml;uni 1994



Södralänkeno
Österledeno
Norra länkeno
Södertömsledeno
Västerledeno
Norrortsledemac

1.2.2 Kollektivtrafik

Trañköverenskommelsenomfattar investeringaräven i kollektivtrafiksystemet.Följande
baninvesteringaringår i överenskommelsen:

Getingmidjano
Kallhäll-Kungsängeno
Nynäsbanano
Tunnelbana,upprustningo
Tunnelbana,Hjulsta-Barkarbyc
Upprustning Roslagsbanano av
Snabbspårvägo

Utöver trafiköverenskommelsenförutsätter beräkningarna pågåendearbetenatt med
Grödingebananoch Arlandabananfárdigställs.

Investeringarna sker främst i form ökad bankapacitet vilket möjliggörav utökad
spårbundenkollektivtrafik. Den förbättrade trafikeringen for år 2005 i dragär stora
följande

Anpassning busslinjenätet till innerstadensc av for kollektivtrafikstomnät och
anpassningtill snabbspårväg.
Busstrafik ÖsterledenVäster- ochn
Snabbspåxväg ÖstraSlussen Station- med trafikering avgångar6-12 timmeen- av per
TunnelbanaBagarmossen-Skarpnäcko respektiveHjulsta-Barkarbyoch upprustningavtunnelbanans ochl för högre2 hastighetgren
Roslagsbanankortare restidoch utökado trafikering till 36 avgångar timmeper
Lokaltåg trafikerar med 2-44 avgångaro timme därutöver Regionaltâgsamtper med
2 avgångar timmeper
Lokal busstrafik till denökadeefterfrågano anpassas kollektivaav resor



1.2.3 Framkomlighet i innerstadens vägtrañknät

åtgärderde framtida trañkscenarierna framkomlighetsskapande forI antas att
kollektivtrafiken genomförs. framkomlighetsfrämjandei Stockholms innerstad Med
åtgärder främst för kollektivtrafikfordon.vägutrymmeattmenas reserveras

de framkomlighetsförbáttrandeåtgärderUtöver kommer mark troligennämntssom ovan
för parker liknande ändamål i syfte förbättra vistelsemiljönoch iatt attreserveras

Åtgärdernacityområdet. kommer begränsavägtrafikensframkomlighetjämfört med iatt
dag.

Planeringen åtgärder långt ifråndessa fortfarande avslutadoch det oklart exaktär ärav
vilka delar kommer i anspråk. körfaltberäkningarnaharlvagnatet att tasav som

för det kallade Stadsbyggnadskontoret har gjort denstomnátet.reserverats
bedömningen åtgärderdessa kan det slutligen kanatt vägutrymmerepresentera som

upplåtaskomma för främja miljön i city. den slutliga utformningenatt ävenatt om
modifieras

Framkomligheteni innerstadenpåverkar trafikbelastningen övriga delar vägnätet.av
därförDet betydelse trafikanalysergenomförsför de olika förslagenforär stor att attav

beskriva dess effekter trafikmiljon. Analyserna bör genomföras i form av
kompletterande kanslighetsanalyser i samverkan mellan Vägverket, SL och
Stadsbyggnadskontoret.



Sammanställningennedanvisar vilka innerstadsgator vid trañkberäkningamaantagitssom
vägkapacitetenreduceradmed körfält Reduktionen i sinhelhetett eller förgatanavser

angivendelsträcka.

Innerstadsgata Sträckaför åtgärd
Ringvägen KatarinaBangataRosenlundsgatan-Folkungagatan GötgatanStadsgârdsleden-Hornsgatan LângholmsgatanRosenlundsgatan-Långholmsgatan
Västerbron
Drottningholmsvägen VästerbronSitEriksgatan-Fleminggatan
S:tEriksgatan FleminggatanOdengatan-Odengatan TorsgatanDalagatan-Oxenstiernsgatan
Valhallavägen OdengatanOxenstiernsgatan-Odengatan RoslagsgatanVallhallavägen-BirgerJarlsgatan OdengatanHamngatan-Engelbrektsgatan
Sturegatan StureplanKarlavägen-Klarabergsgatan
Hamngatan
Skeppsbron
Munkbron
Malmtorgsgatan
Kungsträdgårdsgatan
Vasagatan KungsgatanTegelbacken-Norrbro heltavstängd
Strömgatan heltavstängd

1.3 Demografisk utveckling

Befolkningen i Stockholmslän har mellan åren och1980 1990 ökat från 1.528.000till
Ökningen1642000. årlig ökningstakt medmotsvarar 0,7 %. Stockholmsandelen av

rikets befolkninghar under periodökat från 18,4% till 19,1%.samma

Antalet förvärvsarbetandedagbefolkninghar ökat kontinuerligt fram till 1990.Under
perioden 1990till sjönk1993 antalet relativt kraftigt. Prognosenenligt RP91 förutsätter

relativt återhämtningsnabb antaletsysselsatta.en av
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Regionplane-och Trafikkontoret ihar samband framtagandetmed RP9l utarbetatav en
befolkningsprognosi samarbetemed kommunernai Stockholms lan. Prognosalternativ
snabbhar underlaginför detrafikprognoser genomförtsianvänts detta projekt.som som

geografiskaDen spridningeninom regionen såfortsatta befolkningsök-sättantas att
ningenvarit snabbarei periferadelar regionen Värmdö, Vaxholm, Sigtuna,Ekeröav som
och Vallentuna betydligtEn lugnare okningstakt beräknasför de centralt belägnamer
kommunerna.

Befolkningsprognosenenligt ökning såvälRP9l befolkning antalger en av som
sysselsatta,vilket antagande oförändrad sysselsättningsgradjämfört årmedettger om

utifrån1990.Detta kan dagensutveckling uppfattas optimistiskt antagande.Framettsom
till 2005 antalet sysselsattaoka till 1.080.000 Syselsättnings-antas personer.

i bordejusterasRP9l medbeaktande denaktuellasysselsättningsnivån,prognoserna av



Tabell1.1 Total naltbefalkningoch förvärvsarbetandedagbefolkning Stockholmslän.i Fnklixk
utvecklingperioden1980 1990och mr 2005och 2020.prognos aren-

1980 1985 1990 2005 2020
Förvärvsarbetandedagbcfolkning 839 876 957 1.080 1.155

1.000-talpersoner.
dagbefolkmng,index1990100 88 92 100 113 121

Totalbefolkning,1.000431 1.528 1.578 1.642 1.832 2.008
befolkningindex19110natt 00 93 96 100 I12 122

Sedan år pågår samarbetemellanett kommunernaett Stockholmpar och Nacka denom
framtida utvecklingen Hammarby Sjöstad och Sicklaön. Studiernavästra harav
överordnad nivå hittills medstämt överens RP91 vad gäller antaganden om
befolkningstillváxt och grad sysselsättning. Stora skillnader finns emellertid iav
bedömningen den lokala fördelningen tillskotten Detta påverkar tillsammansav medav

schematiseringvägnätets läsbarheten trafikprognoseni trañkplatser och omgivandeav
väglänkar.

Studierpågår i området KungensKurva-Flemingsbergdels trafiksystemet, ocksåav men
potentialen i bebyggelseområdena.Området betydligt verksamhet vadrymmer änmer

bedömsrimligt i RP9l. 1 nuvarandeplaneringsomgångsom diskuterascirka 10 procent
fler sysselsatta, å andra sidan 10 farre boendei områdetmen Trafikprognosenprocent
kompliceras Kungens Kurva kanatt tankas kommaav betydligtatt rymma mer
kommersiellverksamhet enligt RP9l. tidigareän I där regionplanensalternativprognoser
måttlig har sysselsättningenanvänts i Flemingsbergsområdeträknats lågt, vilket innebär

trafiken tordeatt underskattadi just Flemingsbergsområdet.vara

Sammantagetkan konstateras diskuterade förändringar i områdetatt kring Kungens
Kurva och Flemingsberg inte påverkar trafikprognosen totalt sett, attmen
trafrkutvecklingenbör diskuterasdels bakgrund de potentialernamot i området,storaav

ocksåmedtanke det kommersiellainslagetmen i området.stora

regionplaneringenI har förutsatts flera regionalautbyggnadsområdenstörre i regionens
kämomrâde.Det gäller exempelvisBrommafaltet Frösunda,Ursvik och Sörentorp.Flera

dessa projekt skjuts framtiden och fortsattav flygverksamhet vidnu Bromma
diskuteras åter. långsiktigt,Mer fram till 2020, det emellertidnu rimligtär tanka sigatt

utbyggnadsnivåenligt Regionplanen,eventuellten med lokalfördelning. Dettaen annan
påverkar det framtida behovet ökad kapacitet vid infarter, Därmed påverkasindirektav
fördelningen trafik mellanRingenoch Yttre Tvärleden.av

Det regionala utbyggnadsområdeti stråket Barkarby-Häggvik potentialerrymmer som
överstigerantagandenai Regionplanen.Särskilt försvaret lämnarnär Barkarby flygfältnu



för kommersielltnyttjande.För Barkarby, troligen ocksåöppet för Häggvik, det rimligtär
andelkommersiellverksamhet vad hittills diskuterats.att större Sammantagetanta än som

torde underskatta trafiken i Barkarby-Häggviksområdet bakgrundprognosen mot av
potentialoch trafikalstrande området.verksamhetistörre mer

Amingeområdet Ävenbedömsockså regionalt utbyggnadsområdei RP91. härettsom
kan förväntas koncentration kommersiell verksamhet förstärker trafikalstringen.av som

finnsskälDet hänsyntill dettavid bedömningen trafikprognosensvärden.att ta av

Antaganden den demografiska utvecklingen i byggerRP91 kommunernasom
översiktsplanering.Dessa sammanställdaför regionen utgångspunktmed frånär önskemål

regionalekonomisk balans. Markanvändningseffekter till följd de trafik-om en av
investeringar ingår i trafiköverenskommelsenhar här inte kunnat beaktats. finnsDetsom

förväntan marknadsmässiganpassning markanvändningentill de egenskaperen en av
det framtida trafiksystemet har. Detta kommer i så fall resultera isom att större

Öster-trafikvolymer för både och Västerleden, de redovisadeberäkningarna.än nu

försökEtt kvantifiera dessa effekter har gjorts i sambandatt med beräkningen av
Dennisöverenskommelsenssamhällsekonomiska effekter. Beräkningarna visar att
anpassadmarkanvändning Öster-kan 25 högre trañkvolym både ochprocentge ca
Västerleden.Denna ökning förväntas kunna ske under tidsperiod år efter10 -20en av
trafiksystemetsutbyggnad. Beräkningar långsiktiga effekter detta slag alltidärav av
mycket osäkra. finnsDet andra osäkra faktorer kan ha betydelse lång siktsom som
ökad telekommunikation. ökningEn telekommunikation förutses kunna minskaav
behovet Dessasamband dock osäkra såskulle i fall resulteraiärav personresor, men en

effekt till dennämndamarkanvändningseñekten.motsatt

1.4 Ekonomisk utveckling

Den ekonomiskautvecklingen har betydelseför såväl näringslivets aktiviteterstor som
hushållenskonsumtion och Utvecklingstakten i ekonomin varierartransporter.av resor
kraftigt mellanolika perioder,Under 80-taletsförsta hälft årligaden ökningstaktenförvar
privat konsumtion i fasta priser 0,5 % medanmotsvarandeunder decenniets delsenare

2,2 %,var



Figur1.2 DisponibelhushâllsinkomsienligtSverigesforsorjningsbalansför perioden1970 1993.-
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180 1
O;

150 w-ww-:wê--Aiw-v---M-
I

140 -“_“------
SCB,120

I Skattereform;Ãi10° j l;im §
I RYT-prognos80 W _ d

RP 91snabb60

måttligRP 9140 4
__ Ã-ü20 w

Under motsvarandeperiod ökade BNP i fasta priser med 1,8 % respektive %. Under2
slutet 80-talet har såledesökningen privat konsumtionvaritav högre ökningenänav av

tillBNP, skillnadfrån denförsta delen 80-talet.av

Tabell1.2 EkonomiskförändringenligtSverigesforsorjningsbalansfor perioden1980 1990,samt-
för âr 1997ochår2005.prognos

1980 1985 1990 1997 2005 2020
Disponibelinkomst,index 87 89 100 100 118 161
l990 l00

konsumtion,Privat årligförändringi +0,5% +2,2% +0,0% +2,1% +2,1%
underföregåendeperiodprocent

Avserjusteratdisponibelinkomstmedbeaktande:katterefomienav

Under perioden till1990 1992 har hushållensdisponibla inkomst enligt nationalräken-
skapemaökat med 10 %, För period finns mångatecken hushållensca samma att
köpkrañ har minskat relativt krañigt. Ett exempel detta vägtrafiken minskadeär iatt
Stockholmsregionen,enligt StockholmsKonsults trañkräkningar. Förklaringen till denna



motstridigabild går finna i omläggningen inkomstbeskattningenatt i kombinationmedav
ökat sparande.Inkomstskattereformensänktehushållensskatter samtidigt reformensom
finansierades ökadeavgiñer for vissastatligaoch kommunalatjänster.genom Under den
aktuella perioden beskriver därför variabeln hushållens disponibla inkomst inte
hushållensfaktiska förändradeköpkrañ, då de ökadeavgiñemafor hushålleninte beaktas
i dennavariabel. Under periodenökade hushållenssparandekrañigt. Detta kan sessom

resultat dels förändringar i skattesystemetett också effektav denmen som en av
ekonomiskaotrygghet mångahushållupplever då arbetslöshetenökar. Isom prognosen
for 1997 och har2005 därför den redovisade ökningen hushållensdisponiblaav
inkomst 10°o mellanår år1990och inte1992 beaktats.Den redovisadeförändringen

hushållensdisponiblainkomst har hanteratsav isoleradeffekt foranleddtemporärsom en
omläggning skattesystemet.av en av

Enligt RP9l, alternativ måttlig, beräknashushållensdisponiblainkomst öka med 0,6 %
underperioden1990 1995och däreñermedper 0,9 % fram till år 2005. För perioden-

1998 till föreligger2005 optimistisktäven alternativett benämnsRevideradmer som
Prognos där ökningstakten 2,1 % år.är per

De föreliggandetrafikprognosernabygger antagandet ekonomisk tillväxt 0,6om en
år% från år till år1992 1997. Detta ökningper med 2,4 % under perioden,ger en

Ökningen kompenserafor hushållensantas minskadeköpkrañ under åren 1990-1993.
Köpkrañen for år 1997 härigenom återhämtathaantas sig till densammaatt vara som
innankonjunkturnedgången1990.För periodenmellan år1997och 2005 sammanfaller
RTY-prognosen medmotsvarandeantagandeni alternativRP91 snabb.



1.5 Bilinnehav

Antalet registreradepersonbilar faktor med betydelseär for trafikutvecklingen istoren
regionen Nedan visasutvecklingen antal personbilarunder tvåde decenniernaav senaste
tillsammansmed fram årtill 2020.prognoser

Figurl.3 Antalpersonbilar:trafk 1.000invånareStockholmslän,i perioden1970lill 1993,ochper
framtill 2020.prognoser

SCB

i I RYF-prognos

RP9lo snabb
I| |RP9lmåttligA

150few-w ---- r li -W--w--r -r -- v-añkvcrkm- oe |993Himg-w100 -r un,
50 m - m -.

4444-0 vw 4-7 -v.O O Ot OO O C1 v- 61

Som framgår figuren ökar bilinnehavetkontinuerligt under hela periodenav fram till
Från1990. 1990till har däremot1993 bilinnehavetminskatmed 6 procentca

Antalet nyregistreradebilar har minskat dramatisktsedan Minskningen1988. har varit
for fysiskastörst Under den periodenkommernärmaste antaletpersoner nyregistrerade

bilar sannolikt öka relativt krañigt, utgångspunktmedatt från låg nivå. För detmen atten
totala antaletregistreradebilar skall öka till nivåjämförbar årmed måste1990, nyregistre-
ringenöka mycket denkompenserarfor de årensatt låganivåsenaste

Under första hälften 80-taletökadeinte antaletregistreradefordon fysiskaav personer
Under period ökadeantaletbilar registrerade juridiskasamma från 66.000tillpersoner
120.000, ökning med 80 %. Det totala antalet personbilarökade underen periodenca
med 7 %, Under andradelen 80-talet fortsatte den kraftiga ökningen antaletbilarav av
registrerade juridiska samtidigt också antalet privatregistreradebilarpersoner som
ökade.
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10 % personbilarnaregistrerade juridiska åren och1980 För 1985var av personer.
motsvarandeandel respektive1990 23 % 25 %, Under hela 80-talet har andelenvar

tjänstebilar ökat dramatiskt.

Tabell Antalregistrerade Stockholms1.3 personbilar länfor perioden1980 1990,inom samtprognos-
för 1997ochår 2005år

1980 l 985 1990 1997 2005 2020
Personbilari trafik, tal1.000 301 326 366 366 398 446
Personbilartrafik.index1990100 88 88i 100 I00 109 122r
Personbilartrafik,årligförändringr 0,0% +2,6% 0,0% 1,0% 0,8%

underföregåendeperiodi procent

Andelenpersonbilarregistrerade juridiska ligger fortfarande nivå.högpersoner en
Med förändradeSkattereglerkan dennaandelkomma ändras.Vid trañkprognosemaatt
tillämpasbegreppetbilinnehavuttryckt antal bilar invånare.Bilinnehavet1.000som per
och antalet registreradepersonbilar nivå år Till1997 1990.antasvara samma som

beräknas2005 antaletregistreradebilar foröka med vid ökat till9 % ha %.2020 22att

1.6 Skattelagstiftning

Vissa påverkasdelar trafiken i relativt hög skattelagstiftningen.grad Exempelav av
detta tjänstebilsinnehavet, påverkas förmånsbeskattningen. mellanbostadär Resorsom av

påverkasoch arbete avdragsreglerfor denna Skattelagstiñningeninomtypav av resor.
bådaområdendessa for tillfället underär översyn.

närvarandeföreliggerFör förslag till förmånsbeskattningregler för tjänstebil.ett nya av
svårtDet i dag förutse konsekvenserna detta förslag gårär igenom. deatt Iom

föreliggande har antagits andelentjänstebilar oförändradjämfört medatt ärprognoserna
år 1990.

Bilavgifternakommer innebära kostnadspost mångafor hushåll. kommerDettaatt storen
i sin incitamenttill föra dennakostnad arbetsgivareellertur att utgöra överatt göra
motsvaranderesavdrag. Beräkningarna förutsätter alla sker i privataatt resor som
resärendenfaktiskt betalas privatpersoner. kostnadernaOm kan föras juridiskaöverav

blir kostnadskänslighetenmindre vad indikerar.änpersoner prognoserna
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1.7 Biltrafikens rörliga kostnader

Biltrafikens rörliga kostnaderbestårtill del drivmedelskostnadervilka i sinstor tillav tur
betydandedel skatteroch avgiñer. Dåutgörs dessaändraskan de rörliga kostnadernaav
förändraskraftigt relativt kon tid, Kostnadenfor olja råvara i dag mindreutgörsom en
del forsäljningspriset tidigare, varför känslighetenförän växelkursförändringarav inte
längre likaär stor.

Under 80-talet har bensinpriset frånökat kr till6 knappt 6,50 kr i års prisnivå.1990ca
Detta ökning med 8 % för periodenmotsvarar 1980till 1990.en ca

Tabelll Bensinpris.-1 literför perioden1980 1990 för 997år och 2005.per samt ärprognos-

1980 1985 l 990 997l 2005
Bensinpris.kr liter,i löpandepris 2,91per 4,60 6,47 9,59 14,17
Bensinpris,kr liter i fastpris, prisnivå 6,02 6,22per 6,47 6,47 6,47
l990

Bensinprisfast indexpris, 1990[00 93 96 I00r I00 l 00

dagI priset för liter bensinär kr,7,50 Omräknat till års prisnivå1990en ca motsvarar
detta pris Från6,15 kr. årett 1990till har priset1993 såledesbensin minskatmed5
%, i fast prisnivå.Med antagande årlig inflationett 5 kommer löpandeom en procent
pris liter bensin år9,59 kr 1997respektiveattper 14,17 kr vilket2005, skullevara

6,47 kr i årsprisnivå.1990motsvara

Utöver kostnaden för bensin påverkas den totala driñkostnaden fordonetsäven av
genomsnittligabränsleförbrukning kilometer. Prognosernabygger antagandetper att
biltrañkenstotala rörliga kostnaderi reala oförändradefram till år årtermerär 1997, 2005
och 2020.



2 Prognosmetodik

2.1 Allmänt trafikprognosmodeller förom personresor

trafikprognossystemEtt redskap används för beräkna förändradeär ett attsom
trafikflöden till följd ändringar trafiksystemeti eller andra förändringar i samhallet.av
Tidigare tillampades relativt enkla trafikprognosmodeller. Sambandenmellan vad
människorgör och varför så dock mycket komplexa Kunskapen detta hargör ar om
successivtökat, samtidigt möjligheterna hantera komplexa sambandharattsom mer
förbättrats densnabbatekniskautvecklingen datorerochgenom av programvaror

Prognosmodellerbrukar traditionellt delas i fyra olika beslutsstegfyrstegsmodeller:upp

Resfrekvens eller inte 7att resao -
Destinationsval målpunkt 7resanso -
Färdmedelsval medvilket färdsätt 7o w
Ruttval vilken 7resvago -

årtiondetUnder det har i utstrackning kallade logitmodeller vidsenaste använtsstor
trafikprognoser. Denna modellfbrm har visats ha goda egenskaper hantera deatt
valsituationer kännetecknarmänniskorsbeteendei trafiksystemet.Varje individ antassom
välja det i hanshennestycke bästaalternativet,dvs det alternativ medför den störstasom

Nyttan definierasdels olikade alternativensegenskaperoch dels individensnyttan av av
preferenserför dessa praktiken beskrivsl oña mätetalenfor denyttan som summanav

påverkarfaktorer kostnad. restid bekvämlighetetc vägd med vikternyttansom som
återspeglarindividernasvärderingar de olika faktorerna Beskrivningen alternativensav av
egenskaperkan behäñademedmätfel, och individersvärderingar aldrig helt säkra,ärvara
varför utgå frånplaneraretvingas endast delviskandäratt nyttanmansom

kan därförMan inte beräknaexakt hur viss individ given förändring,en reagerar en
Genom antagande hur den icke kändadelen varierar, kangöraatt ett nyttanom av man
dock beräkna sannolikhet för hur individen Om den icke kända delenen reagerar av

har viss extremvardesfördelning måttligt frånsom dock avvikernyttan en
erhållsnormalfördelningen logitmodell.en



Logitmodellen således matematiskär formel beskriver individensen sannolikhetsom att
välja olika alternativ i given alternativmängd.Denna sannolikhet alltsåen avhängigär
respektive alternativs dvs egenskapernytta, som exempelvis pris och individens
preferenserfor dessasom exempelviskostnadskänslighet.De kommertill uttrycksenare

formi siffervärden i den matematiska formeln,av och avgörande forär hur stor
sannolikhetenfor val respektivealternativ beräknasbli. Tagetav över mängdstörreen
individer kommer sannolikhetema respektivesumman av alternativsatt motsvara
marknadsandel

Att utveckla modernt trafikprognossystemett omfattandearbete.är ett I förstaett steg
måstede faktorer förklarar våra definierasoberoendesom variabler däreñerresvanor
måstevåra faktiska kartläggasberoende variabler.resvanor Sedansker en processsom
går finna denut matematiskaatt formel statistiskt säkerställtett bäst for-som sätt
klarar detta sambandestimering. De grundläggande vid utveckling trafik-stegen av

har inte ändratsochprognossystem likvärdig inomär andraforskningsdiscipliner

Utvecklingen komplexatrafikprognossystemmot ökar kravenmer såvälde datamate-
rial indatautgör den statistiskasom i vilkensom sambandenmellanolika van-process
abler fastställs.

Våra varierar beroende i vilketresvanor resarende fardas. Samma kan texperson
olika valgöra fardmedelvid mellanav punkter, skerresor i skildasamma om resorna

ärenden.Förklaringentill detta huvudsakligenär tids- och kostnadsrestriktioneratt skiljer
åt,sig komfort och andrafaktorersamt att har olika betydelsevid olika tillfällen. Detta

gör prognosmodellernaatt bör uppdelade flera resärenden,därvara skerprognoser
for varje ärendeoch slåsseparat först däreñer.samman

För godstrafikflöden tillämpas i princip grundläggandebetraktelsesätt forsamma som
Generellt kan godstransporterpersonresor. sägasatt heterogena,är vilket detgörmer

svårare säkerställasambandenatt mellanoberoendeoch beroendevariabler.

Förutsägelser människorsframtida beteende alltidom förknippadeär med osäkerheten
Det finns dock olika slagsosäkerheter kan intresse särskilja.Nedansom följervara attav
någraexempel osäkerheter i eller mindrestörre finnsgrad i allasom prognoser:



i trafikprognosmodellerOsäkerhetero

Omfattar samtliga berörsvidgeografiskochbete-Täckningsgrad prognosmodellen resorsom
utveckling skercndemâssigavgränsning,medbeaktande den översomav

tiden

resvaneundersökningar.HarurvaletskettFelaktigheterkanuppkommavidResvanor
observationsmaterialetriktigtsätt Finnsdetandrasystematiskafel iett

Är Är ingåendeModellspecifikation specificerad i modellenmodellen sambandenmellanderätt
variablerna formuleraderätt

Osäkerhetervid tillämpning prognosmodelleravo

Kalibreringsdata har skernormalt kalibrering deNär prognosmodellsystemutvecklatsett en av
dåfaktiskatrañkflöden. viktberäknadetrafikvolymema Detär stor attmot av

defaktiskatralikvolymerna godkvalitet kanfelaktiginfomta-ärav annars
tionöverförastill prognossystemet.

Omvärldsutveckling långradfaktorerPrognoser lör framtidaokändsituation.Detfinnsgörs en en
vilka har for våra och kommer förändrasbetydelse attstor resvanor, som
fram till Exempelpå sådanafaktorerdentidpunkt ärprognosenavser.
ekonomisktillväxt,skattesystcmctsutformningochbensinprisetsutveckling.

fall där kunnatjämföras faktiska framkommitI de har med utfall har det attprognoser
antaganden omvarldsfaktorernasutveckling till prognosfel.mycketvanlig orsakärom en

Trafikprognosmodell2.2 för maxtimmemorgonens

Trañkmodellsystemet landstingetsfor Stockholmsregionen utvecklades för
regionplaneringi början 1980-talet. brist kunskap andra arbetsresorI änav om resor
utvecklades prognosmodeller för under maxtimme. Dessapersonresor morgonens

därefter långmodellerhar levt kvar underrelativt tid.

År genomfördes projekt Stockholms Gatukontor syñade till1990 ett attav som
vidareutveckla dåde existerande prognosmodellema,Projektet resulterade i att nya
modeller for mellan bostad och arbete utveckladesvilka byggde Stockholmsresor
RVU.



2.3 Trafikprognosmodell för dygnstrafik

Sedan199293 finns trafikprognossystemfor Stockholmsregionenett vilket omfattar flera
resärendenoch därför ocksåkan beräknaheladygnetstrañkflöde. Utvecklingen dettaav

har skett uppdrag Banverket2,3.prognossystem Vägverket ochav

Modellerna logitmodellerär och estimeradetypen individdata frånärav Stockholms
RVU. Modellstmkturen hierarkisk medär for resfrekvens,fardmedelsvalseparatasteg
och destinationsval.De modellstegen inbördesberoendetre är de överliggandeattgenom
modellstegeninnefattarsignifikantalogsummevariablerfrån de underliggandemodellerna.
Kopplingen med logsummevariablermellan modellstegeninnebär förändringatt en av
restidenfor visst fárdmedelinte påverkarbaraett val fardmedel resfrekvensävenutanav
och destinationsval.

Figur2.1 .Modelstruktur[är Fredrikprognossyxtenzet
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resfrekvens, målpunkt åttaModellerna beräknar val val färdmedel för olikasamtav av
resärenden varefter de totala resandevolymerna överförsadderasinnan de tillseparat

åtta resärendena följande:Emma-systemetDe är

arbetsresoro
fråntjänsteresor bostado

tjänsteresormellanarbetsplatsero
inkopsresoro
serviceresoro
rekreationsresor.
besöksresoro
övriga arendeno

Valet färdmedelskermellanalternativenbil, kollektivt fardmedel gångcykel.ochav

Modellsystemet har tillkoppling Emma-systemet.är separat näraen programvarasom en
Samtliga trafiksystemvariabler, resavstånd,restid för olika färdsätt ochtexsom m m
underskildatrafikperioder, beräknasmed överförsEmma-systemetoch till Fredrik De av
Fredrik beräknaderesandevolymernaöverförs i sin till forEmma fördelastur att
alternativa i trafiknätet.resvägar

påverkarBilavgiñer Vissa hamnari valsituationävenresvägama. resenärergrupper av en
mellan betalabilavgiñen eller köra Valet kommer inte lika föratt omväg.att atten vara
alla i valsituation Vissa har lägre kostnadskänslighetoch betalar medansamma grupper
andraväljer längrerestid

För kunna hanteradetta har resematrisernadelats i fyra olika kategorier elleratt upp
fyra har skildaDe restidsvärdenvid nätutläggningi TrafikenEmma.segment segmenten

fördelas detta simultant och kapacitetsrestriktioner i beaktastrots vägnätet ett
konsistent Detta nätutläggninghar möjliggjortssatt tekniksätt göraatt attgenom ny
inom för Emma-systemet, kallad multi-classing, har tillämpats.ramen

2.4 Prognosmodell för yrkestrañk

På grund det inte har genomforts någon omfattande trafikundersökningattav som
inkluderar någotyrkestrafiken har inte for denna trañkkategori kunnatprognossystem
utvecklas förslagEtt till hur prognosmodellsystemför yrkestraftk skulle kunnaett

flerautvecklashar studerats Väginvest med trafikvolymer i vägnätet utgörsav som
yrkestrafik siggrundar därför betydligt underlag privat trafiksämre änav

ÃFYR Förstudietill undersökningavseendeyrkesmässigtrafik i Stockholmslän,TemaplanAB och-TransekAB.december1993



2.5 Avstämning empiriska datamot

Avstämning de beräknadetrañkvolymerna empiriskadatamängderav har genomförtsmot
på följande sätt:

Beräknade trañkvolymer för olika vägavsnitt har jämförts medo antal fordon enligt
trafikräkningar. Avstämningenhargenomförtsför respektivetidsperiod.

Det enligt beräknadeantaletprognossystemet vardagsdygno med bilpersonresorper
harjämförts medantalet inom Stockholmslänenligt Stockholmspersonresor RVU.

Beräknadyrkestrafik harjämförts medtrañkundersökningvid infarter tillo Stockholms
innerstad.

Överensstämmelse2.5.1 mellan beräknade trafikvolymer och trafikräkningar

Som tidigare redovisatsberäknasantalet med Fredrik,personresor prognossystemet me-
dan motsvarande för yrkestrafrken forprognossystem närvarandesaknas. Den med

beräknadevägtrafikvolymenprognossystemet såledesendastutgör del den totalaen av
trafiken, Yrkestrañkensomfattning och har skattatsresmönster denatt antasut-genom

skillnadengöra mellanpersontrafikoch vägtratik totalt.uppmätt dettaI arbetsmomenthar
statistiskrutin estimerar matrisutifrånen trafikrâkningartillämpats,som densåkalladeen

Gradientmetoden5.För varje tidsperiod har såväl den beräknadepersonbilstrañkensom
denberäknadetotaltrafikenjämförts medtrafikräkningar. En de osäkerhetemastörsta iav
prognosberäkningarna saknadkunskapär yrkestrafiken i stockholmsregionen.Attom
undersökadenna trañk bör därförtyp högt prioriterat. förslagEtt tillav hur sådanvara en
studieskullekunnagenomförashar utarbetats uppdrag Väginvest fleramedav

överensstämmelse2.5.2 mellan beräknat antal och Stockholms RVUpersonresor

Som redovisats tidigare beräknar antaletprognossystemet sker medpersonresorsom
olika fardmedelmellanolika områden,En summering det beräknadeantaletav resor som
sker inom Stockholmslän kan därför Detta kanantal däreftergöras. jämföras medantalet

enligt RVU7.Stockholmsresor

Enligt genomfördestotaltprognossystemet 1.245.000 med bil underca personresor av-
stämningsåret1992934 Enligt Stockholms RVU genomfördes 1986 1.180.000ca
enkelresor. Om dessa korrigeras för förändringen mellanresor 1986 och i1992
förhållande till den allmänna vägtrafikutvecklingen enligt Stockholm Konsults trafik-

5AgradientApproachforTheO-Dmatrixadjustmentproblem,HeinzSpiessCRT.May1991.-6Förstudietill undersökningavseendeyrkesmässigtrafiki Stockholmslän,TemaplanAB ochTransekAB,december1993
7Så vi i Stockholmslän.Stockholmslänsreser landsting1991
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räkning for regioncentrumsnitteterhålls jämföras1.232.000 antal kanDettapersonresor.
beräknade.Awikelsen uppgårtillmeddet %.1

Awikelsen innebarinte beräknadetrafiknivån överskattadmedden °o, Genom1äratt att
yrkestrafiken skillnaden trañkvolymenmellan och den totalautgöraanses personresor
innebärdetta enbart fördelningenmellanyrkestrañk persontrafik har avvikelseochatt en

procentenhet.med 1

Pågrund delar vägtrafik yrkestrañkenden upphov till okänd haratt är ettav av som ger
tillvagagångssettspeciellt förtvingats tillämpas beräknadessatrafikvolymer. initialtDeatt

beräknadetrafikvolymerna har endast utgjort del faktiska vägtrafiken enligtdenen av
trafikräkningar. Yrkestrafikenshar, i brist information, beräknats deattannan genom
övriga beräknadetrafikvolymernatillsammansmedtrañkräkningar vägtrañk.allsomavser
utgjort indatatill matematiskmetod kallasGradientmetoden. Med dennametoden som
har trañkmatris for respektive trafikperiod beräknats vägtrañk.allmotsvararen som

skillnadenDareñer har mellanden trañkmatris vagtrañkall och densomavser som avser
all trafik yrkestrafiken beräknats. Skillnaden mellan dem har definieratsutom som
yrkestrañk Den detta relativt uppskattadeyrkestrafikmatrisen däreñerharsätt grovt

till de tratikvolymer frånredovisats den trafikundersökning tidigareanpassats som som
genomförtsi Stockholm

gVägtrafiki StockholmsInnerstad.Utrednings-ochstatistikkontoret1990-01-27
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