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Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Genom beslut den 22 april 1993 bemyndigade regeringen chefen för
Kommunikationsdepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt atten

fram samlat förslag till åtgärder kanta reduceraett trafikenssom
utsläpp koldioxid I uppdraget ingick också utreda förut-av m.m. att
sättningarna för införa miljözoner i vissa för fordonatt tätorter med
nollutsläpp.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 14 maj 1993av som
ledamöter professor Lars Nordström, tillika ordförande, generaldirektör
Agneta Dreber, professor Arne Jernelöv och direktör Nils Erik
Åhmansson. Som biträda kommittén förordnadesexperter att samma
dag karnmarrättsassessor Agneta Bergqvist, kammarrättsfiskal Tomas
Dahlman, avdelningschef Carl-Johan Engström, avdelningsdirektör Jan
Karlsson, avdelningsdirektör Gunnar Kinbom, direktör Olof Nordell
och departementssekreterare Claes SomUnge. förordnadesexperter
också den juni4 1993 civilingenjör Bengt Skagersjö och den 18 augusti
1993 dep artementssekreterare Harald Perby.

Till sekreterare förordnades den 13 maj 1993 avdelningsdirektör
Göran Friberg, den 2 juli 1993 forskningsledare Per-Ove Hesselbom,

9den augusti 1993 hovrättsassessor Anita Seveborg och den 18 augusti
planeringschef Mats Henriksson.

Kommittén beslöt Trafik- och klimatkommittén.anta namnet
Regeringen beslöt den 17 1994 Trafik- och klimat-attmars ge

kommittén tilläggsdirektiv med uppgift utreda förutsättningarna föratt
lämna förslag hur kollektivtraftkenssamt konkurrenskraft kanom

stärkas, utreda för- och nackdelar med sektorsspecifika miljömål för
transportområdet lämna förslag till tidsmässigt anpassade miljömålsamt
för olika trafikslag för arbetet både på kort och lång sikt utredasamt
och lämna förslag till åtgärder syftar klarläggatill ochattsom ansvar
befogenheter mellan myndigheterna i frågor dettarör omrâde.som
Enligt tilläggsdirektiven stod det kommittén fritt fördjupa sittatt
utredningsarbete och i slutredovisningen den 31 maj 1995 lämna
kompletterande förslag beträffande uppgifterna i de ursprungliga
direktiven.

Kommittén överlämnade den 8 juni 1994 delbetänkandentvå som
behandlade frågorna i de ursprungliga direktiven: Trafiken och
koldioxiden Principer för minska trafikens koldioxidutsläpp SOUatt-
1994:91 Miljözoner för trafik i SOUsamt tätorter 1994:92.
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Sammanfattning

Uppdraget

Trafik- och klimatkommittens huvuduppgift föreslåär åtgärder föratt
reducera utsläppenatt koldioxid och andra klimatpåverkandeav gaser

från transportsektorn. I de ursprungliga direktiven ingick också att
utreda förutsättningarna ñr införa miljözoner iatt vissa tätorter.
Kommittén ñck tilläggsdirektiv ytterligare uppgiftersenare inomgenom
trafikmiljöområdet. Dessa uppgifter kollektivtrafikens konkur-avser
renskraft, sektorsspecifika miljömål för transportområdet åtgärdersamt
för klarlägga och befogenheteratt detnär gäller myndigheternasansvar
arbete med trañkens miljöproblem.

Kommitténs uppgifter alla trafikslag. I diskussionen huravser om
transportsektorns utsläpp koldioxid skall kunna minskas ligger dockav
tyngdpunkten på vägtrafiken. Det beror framför allt på intemationel-att

avtal hindrar Sverige från beskatta drivmedlenm.m. inomatt luftfart
och sjöfart på sätt inom vägtrafiken. Ettsamma skälsom ärannat att
vägtrafikens andel transportsektorns utsläpp ärav stor.

Hur mycket skall koldioxidutsläppen minskas

Den svenska transportsektorns klimatpåverkan domineras helt av
utsläppen koldioxid. Flera olika visarav koldioxidut-prognoser att
släppen från transportsektorn kommer Öka framöver 5-15att % mellan
år 1990 och 2000, inga ytterligare åtgärder vidtas.om

Enligt IPCC finns det starka skäl minska de globala utsläppenatt av
växthusgaser till betydligt lägre nivåer dagens.än Det kan dock diskute-

hur omfattande åtgärderna i denras svenska transportsektorn bör vara
i förhållande till åtgärder i andra länder och andra sektorer.

När det gäller utsläppsreduktioner Sverigei kortpå sikt har
riksdagens beslutat koldioxidutsläppenatt från fossila utsläpp i enlighet
med klimatkonventionen bör stabiliseras år 2000 1990på års nivå för

därefter minska.att De svenska utsläppen är små i förhållande till de
globala utsläppen. Svenska insatser blir därför meningsfulla först denär

in isätts internationellt klimatpolitisktett sammanhang. Det finns ännu
inte något internationellt avtal utsläppsreduktioner på längre sikt.om
Det därförär inteännu möjligt låsa något långsiktigtatt utsläppsmål för
Sveriges del.
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sekelskifteteftertransportsektornutsläppsminskningar ipåKraven
Energikommis-energipolitiken.framtidadenberoendegradi högär av

hurbedömningenbetydelse förhakommersionens slutsatser storatt av
olikafördelas påbörkoldioxidutsläppenminskaforåtgärder att

Om detutsläppen.delförTransportsektomsektorer. stor avensvarar
framtiden, kommeriutsläppsminskningaravsevärdakrävaskommer att

nödvändiga.transportsektorniutsläppsminskningardärför att vara
energibesparan-flerafinns detmarginalkostnaderstigandesnabbtTrots

kost-relativt lågatilltransportsektornkan vidtas inomåtgärderde som
anpassningsåtgärderpåbörjaanledningsåledesfinnsDetnader. att

frånkoldioxidutsläppengällavidare bör transport-Tillsredan attnu.
Energikommissionens2005.skall öka till årinteåtminstonesektorn

kommandeenergipolitikenframtidadenbeslut samtslutsatser, om
ändras.behöverriktmärkedettainnebäraavtal kaninternationella att

formuleras.siktmål längrepåVidare behöver ett

minskaskoldioxidutsläppenskallHur

tvåminskaskanfrån trafikenKoldioxidutsläppen typer avgenom
introduktionochenergianvändningenminskningåtgärder; avav

transportslagallakol.fossilt Inominnehålldrivmedel med lägre av
ochbränsleeffektivitetökadgällerpotential dettekniskfinns närstoren

Även föränd-drivformer.drivmedel ochalternativaintroduktion av
fordons-beläggningsgrad, körsätt,färdsätt,beteendet resvanor,ringar i

minskade utsläpp.tillbidraunderhåll m.m. kan
skalldestyrmedelval ärprincipen förgrundläggande attDen av

till slutsatsenlederprincipenåtgärder.kostnadseffektiva Denleda till
koldioxidskatt bör utgörahöjdi formgenerellt styrmedelatt ett av en

minskastrategi förstyrmedlet iendamen inte det attgrunden en
tillstyrmedel lederverkandegenerelltkoldioxidutsläpp. Etttrafikens

fattasanpassningsbeslutenomställningar, därflera olika avtyper av
Anpassningarna väntaskostnader.kännedomgodaktörer med om

dock inteStrategin kankostar minst.hand ske där dedärför i första
kompletterandebehövskoldioxidskatt. Detbaseras påenbart en

oönskadeochskall uppnåsstyreffekt kunnaönskadstyrmedel om
undvikas.effekter
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Höjd koldioxidskatt

Kommittén föreslår höjning drivmedelsskatten. Tidigare be-en av
räkningar har visat bensinpriset behöver höjas medatt kronaca en per
liter, koldioxidutsläppen från personbilstrafiken 2000år inte skallom
överstiga 1990 års nivå. Om höjningen skall ske i flera behöversteg,
prishöjningen år 2000 bli högre. En successiv höjning drivme-av
delsskatten förordas. Höjningen bör dimensioneras koldioxidut-så att
släppen år 2000 och 2005 inte överstiger 1990 års nivå. Kommitténs
bedömning bensinprisetär bör höjasatt årligen med 40 literöre per
från och med den 1 januari 1997 och fyra framåtår för detta målatt
skall kunna klaras. Effekten beroendeär vilka förväntningarav om
framtida prishöjningar råder. För beslut stegvisatt ettsom om
prishöjning skall uppfattas trovärdigt, kan det finnas skälsom att
avvakta med beslut tills Energikommissionen lämnat sitt betänkande och
energipolitiken lagts fast. Närmare sekelskiftet torde det klararestå
vilka de nationella åtagandena enligt klimatkonventionen kommer att

varvid skattenivån bör justeras med hänsyn till kravetvara, framtidapå
utsläppsminskning.

Skattehöjningen bör ske koldioxidskatten höjs föratt allagenom
fossila drivmedel. Från kostnadseffektivitetssynpunkt bör skattehöj-
ningen ske likformigtpå isätt alla sektorer.ett Om skattehöjningen
skall begränsas till trafiksektorn, denmåste i lagstiftningen avgränsas

särskild koldioxidskattenivå för denna sektor.som en För möjliggöraatt
kostnadseffektiva anpassningar inom trafiksektorn bör Sverige interna-
tionellt driva linjen de drivmedelävenatt används inom flyg- ochsom
sjöfarten kan beskattas på sätt i vägtrafiken. Sverige börsamma som
inom EU driva linjen drivmedlen beskattas efter innehålletatt fossiltav
kol och miniminivån för drivmedelsskattenatt höjs. Under tiden bör
Sverige försöka få tillstånd EG-rådet tillämpa sådan beskatt-attav en
ning. Tills vidare bör regeringen använda siggeneröst möjlighetenav
enligt mineraloljedirektivet bevilja förundantag pilotprojektatt med
alternativa drivmedel. Regeringen bör därvid positivt de flottför-påse
sök pågår och planeras detnär gäller etanoldrift ochsom naturgasdrift
det inkörsport tillsett biogasdrift.senare som en

Kommittén vill peka på möjligheten återföra den höjda koldioxid-att
skatten i form,någon så det totala skattetrycketatt inte ökar och
hushållens köpkraft inte minskar. Kommittén har övervägt återför-ett
ingssystem Ekobonus-typ. Ett sådant erbjuder vissaav system
möjligheter återföringen denatt styra höjda koldioxidskatten. Denav
lagtekniska lösningen skulle emellertid med nödvändighet bli komplice-
rad. Det finns inga enkla schablonmässiga lösningar för kompenseraatt
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Kommittén förordar återföringprecis de attavser. engrupper man
skatteväxling.i samband med förslagövervägs om

Planering infrastruktur, markanvändning ochav

trafik

Som fysiska planeringen begränsad effektenskilt styrmedel har den på
kort och medellång sikt. detta tidsperspektiv planeringens främstal är

politikroll i för minskade koldioxidutsläpp underlättaatt anpass-en
bosättningsmönster, lokalisering verksamheterningar av resvanor, av

till högre transportkostnader. sikt planeringPå lång har avm.m
markanvändning och bebyggelse betydelse.större

Översiktsplaneringen därvid Vissaviktigt instrument.är ett
lokaliseringsfrågor samordnas och lösas regional nivå. ökatmåste på Ett

olika planeringsorgan tillsamarbete mellan bör därför komma stånd.
kan ske s.k. plankontrakt.Detta genom

Kommittén föreslår antal lagändringar och uppdrag syftar tillett som
samordning olika planeringsorgan innebärbättre mellan och attsom

frågan trafikens koldioxidutsläpp tyngd i planeringen.störreom ges
Trafikverkens planering behöver samordnas bättre vad skerän som

i dag. långsiktiga planeringen bör innefatta samtliga insatser, dvs.Den
infrastrukturåtgärder,inte bara krävs för mål,uppnå deattsom

inldusive miljömålen, statsmakterna ställt för transportsektorn.som upp
Vid bedömning olika alternativ i trafikverkens planering särskildbörav
vikt läggas långsiktiga effekter förpå bebyggelseutveckling och

säkerställaFör sådana bedömningar i skedegörs rätttransporter. att att
i planeringen bör det lagregleras projektplaneringen sker i fleraatt steg

sker vid enligtså planering plan- och bygglagen.som
traditionellaDet lösa kapacitetsproblem isättet vägnätet äratt

utbyggnad bör ske medDetta urskiljning ochvägar. störreav genom
andra alternativ trafikstyrning, informations-övervägs,att t.ex. ny

teknik, ökad kollektivtrafikstandard och anpassning trafikutbudet tillav
trañkanternas behov.

Standardförbättringar ikollekrivtrajiken har enskild åtgärd oftastsom
liten påverkan bilresandet.på En ökning bilkostnaderna denärav
åtgärd effekt det gällernär öka kollektivtrafikensstörst attsom ger
konkurrenskraft bilen. kombinationI med höjt driv-gentemot ett
medelspris förbättringarkan kollektivtrafikens standard dockav vara
både effektivt och nödvändigt.



SOU 1995:64 21

Möjligheten tillhandahålla bra kollektivtrafikatt beroendeären av
hur markanvändningen utvecklas. Reglerna bör därñr förtydligas så att
kollektivtrafikens intressen kan grund ñr länsstyrelsernasutgöra
prövning kommunala beslut enligt plan- och bygglagen.av

Staten bör större det gällernär utvecklingsfrågorta ett inomansvar
kollektivtrafiken och avsätta ñr detta. Stöd till trañk-mer resurser
huvudmännen behövs detnär gäller utveckling planeringsmetoderav

Statistik över resande med olika färdsätt behöver ñrbättras. Detm.m.
också viktigtär åstadkomma teknisk utvecklingatt så kollektiv-atten

trafiken i högre grad blir miljövänligt alternativ i förhållande tillett
bilen. Vägverket bör omfördela i syfte stärka kollektivtrafi-attresurser
kens konkurrenskraft och bygga bättre kompetens inom kol-upp en
lektivtrañkområdet.

Kommittén har tidigare föreslagit det införs möjlighet föratt en
kommunerna avgift för biltrafik miljözonatt ta ut i kanen som
differentieras med hänsyn till fordonens miljöklasstillhörighet. Förslaget
skall komplement till möjligheten enligt vägtrafikkungörel-ettses som

utfärda förbud ñr vissa fordonatt trafikera särskilt miljökänsligasen att
områden. Kommittén lämnar i detta betänkande exempel påett en
tänkbar lösning.

FoU-behov

Kommittén har konstaterat kunskaperna inom antal delområdenatt ett
bristfälliga.är Satsningar på vissa forskningsområden viktig delär en

i strategi för minska utsläppen växthusgaser frånatt trafiken. Deen av
områden kommittén särskilt har uppmärksammat sambandärsom
mellan infrastruktur, markanvändning trafik, förbättratoch statistiskt
underlag för resande och godstransporter, kostnadseffektiv produktion

förnybara drivmedel utveckling drivsystem och fordon medav samt av
låga utsläpp både koldioxid och skadliga luftñroreningar.av

Andra kompletterande styrmedel

Det ñnns antal faktorerett motverkar kostnadseffektivasom an-
passningar till höjt drivmedelspris. Exempelett på sådana faktorer är
nuvarande regler ñr reseavdrag och beskattning bilförmån. Detav
finns också marknadsbrister hushållengör underlåter vidtaattsom att
privatekonomiskt lönsamma åtgärder. Sådana kan delvis undanröjas
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bilarsminskaförincitamentochinformationsinsatser att nyagenom
förmånsregler kanochmiljöklassningInformation,bränsleförbrukning.

företagindivider ochförunderlätta attmöjligheterockså attses som
riktning.miljövänligibeteendeändra

inomvidtaskanåtgärderenergibesparandeflerafinnsDet som
biltrafikengällerdetkostnader. Närrelativt lågatilltransportsektorn

drivmedelspri-med dagensredanlönsammafinns det åtgärder ärsom
ökakommerdrivmedelsskatthöjdeventuellt beslut attEtt om enser.

medsamarbeteiVägverket bör,information.sådanefterfrågan på
fullfölja sinaKonsumentverket,medsamrådNaturvårdsverket och efter

dessahuryrkesförareprivatbilister ochtillinformationplaner på om
dettamiljöpåverkan. Iminskatillbidra vägtransportemassjälva kan att

bränsleförbrukningenhurkunskapenökaföringå insatserbör att om
minskas.kanfordonenhos deavgasutsläppskadligaoch egna

drivme-högreanpassning tillkostnadseffektivuppenbart ettEn
marknaden. Förpåbränslesnálare bilar kommer attdelspris är utatt

minskadförincitamentdet finnasomställning börsådansäkerställa en
bilarmiljöklassningmedbilar. Systemetbränsleförbrukning hos avnya

fordonsparken.den framtidasammansättningenförbetydelsehar stor av
beroendeärmeddärför kompletteras någonbörDet parameter avsom
Miljöklass-koldioxidutsläppen.därmed ocksåbränsleförbrukningen och

FörslagetcOzutrymmesindex pröva.är värtutredningens idé attettom
införasbörIncitamentetinom EU.och lanserasvidareutvecklasbör

styrmedlen kanbådadehöjd koldioxidskatt såsamtidigt med atten
eftersomeffekt,begränsadstyrmedel har detenskiltsamverka. Som en
därmedochdriftskostnaderbränsleförbrukning innebär lägre ettlägre

ökat resande.
hinderbilförmdnför beskattning ärnuvarandeDet ettsystemet av

drivmedelsprisomställningar till högrekostnadseffektivaför attgenom
privatvidkostnaderrörligainte känner någraförmånstagaren av

Förmånsvärdet bör görasinkluderar fri bensin.förmånenkörning, om
ansvarigarbetsgivarenoch görasprivata körsträckanberoende denav

körsträcka.anställdes privatadenför att uppge
bilparkenspåverkamöjligheteremellertidinnebär ocksåSystemet att

därförFörmånsvärdet bör görasmiljövänlig riktning.sammansättning i
trafiksä-för bilarnasbetydelseharberoende några parametrar somav

förbättrarextrautrustningVidare börmiljöegenskaper.kerhets- och som
förmånsvärdet.in iinte räknassäkerhetsegenskapermiljö- ochbilens

medel förstatligaflottñrsök, stöds medmedverkan i attVid som
kunnaförmånsvärdetteknik, böreller införademonstrerapröva, ny

ned.sättas
påprishöjningardrabbas inte fulltreseavdragDe gör ut avsom
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drivmedel, avdragsbeloppet följer med prisändringen. Principenom om
trafikens kostnadsansvar gör reseavdragen kan ifrågasättas.att Som ett
rimligt alternativ till avskaffa reseavdraget föreslåratt kommittén att
avdragsbeloppet inte höjs den föreslagnanär koldioxidskattehöjningen
sker. Om reseavdragen skall behållas bör i längre perspektivettman
överväga göra dem oberoendeatt färdsätt.av

Vissa tekniska omställningar för minska koldioxidutsläppen kanatt
leda till andra miljöproblem ökar.att Kompletterande åtgärder behövs
för undvika sådana effekter. Sverigeatt bör därför verka inom EU för

bättre koppling mellan fordon och bränslen ien samband med dis-
kussion framtida avgaskrav. Ett miljöklassystem för biobränslenom och
blandningar där biobränslen ingår bör utredas. En sänkning av
fordonsskatten för lätta dieseldrivna fordon bör övervägas dennär
tekniska utvecklingen nått så långt de hälsoskadligaatt utsläppen inte

högreär vadän krävs bensindrivna bilar.som av

Miljömål

Sektorsspeciñka miljömål för transportsektorn kan fungera som
vägledning för olika aktörer inom trafikmiljöområdet. De kan också

instrumentutgöra för styrning trafikverken detnär gäller derasav
sektorsansvar för miljöfrågor. Fördelningen sektorsmål bör ske medav
utgångspunkt i olika åtgärders samhällsekonomiska kostnader. Då
kunskaperna åtgärdskostnader bristfälliga,är bör fördelningenom ske
i iterativ där preliminära miljömålen ochprocess, omprövas. Dettestas
s.k. MaTs-samarbetet har förslag till preliminärapresenterat miljömål

kan användas underlag för scenariostudiersom inomsom MaTs-
samarbetet för trañkverkens miljörapportersamt och åtgärdsplaner. De
preliminära målen bör därefter utvärderas. Regering och riksdag bör ta
ställning till slutresultatet av processen.

Ansvar och befogenheter

I några olika riksdagsbeslut har det s.k. Sektorsansvaret för miljöfrågor
framhållits angeläget. Itrafikverkens instruktionersom sådantettanges

del i det generellaansvar försom utvecklingenen inomansvaret
respektive trafikslag. Innebörden dockär oklar och behöver förtydligas.
Sektorsansvaret för miljöfrågor bör definieras så det innebäratt ett

redovisa respektive trafikslagsatt miljöpåverkan,ansvar föreslå
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skall klarasmiljömålen samtföråtgärdsprogramochsektorsplaner att
börplaneringlångsiktigaTrañkverkensutvecklingen.följaochdriva på

omfattabörinfrastrukturåtgärdertill utaninte begränsasfortsättningeni
målenfastställdastatsmakternadeförkrävsåtgärderalla de att avsom

till sådanainte begränsasböråtgärdernaföreslagna somskall Denås.
påställas kravocksåbörDettrañkverken.finansierasutförs eller av

ochsektornsmedarbetei derastrafikverkenmellansamordning
NaturvårdsverketbörVidareutveckling.transportslagsrespektive

ajour-förtrafikverken,medsamverkaniuppdras nära ansvaraatt,
iutsläppuppgiftergällerdetNäremissionsfaktorer.hållning omav

bördrivmedeldistribution motsvaran-ochproduktionmedsamband av
NUTEK.ligga påde ansvar
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Summary

The remit

The main task of the Trafñc and Climate Committee towas propose
for reducing emissions of carbon dioxide and othermeasures green-

house from the The originaltransport of referencegases sector. terms
alsoincluded studying the feasibility of introducing in certaineco-zones
urban Subsequently, through additional of reference, theareas. terms
Committee entrusted with further tasks in the trafficenvironmentwas

These refer thesector. competitive capacity ofto public transport,
environmental objectives specific the andto transport sector measures

clarify responsibilities andto for official action with regardpowers to
the environmental problems posed by vehicular traffic.

The tasks of the Committee relate all of traffic, butto thetypes
main emphasis of the discussion concerning of reducing carbonways
dioxide emissions from the roadtransport traffic. Thissector on
mainly because Sweden prevented by international agreements etc.
from taxing fuels for air traffic and shipping in the thosesame way as
for road Another the largetransport. share of emissions in thereason

for whichtransport road trafficsector responsible.

How far carbon dioxide emissions betoare

reduced

The climatic impact of Swedens entirely dominatedtransport sector
by carbon dioxide emissions. Several different forecasts have shown
C02 emissions from the will increase in future bytransport 5-sector

.15% between 1990 and 2000 unless further action taken.
According the IPCC, thereto for restrictingstrongare reasons

global emissions of greenhouse much lower levels thanto atgases
discussion,present. however,to how extensive inopen measures

the Swedish oughttransport be relationsector takento to measures
by other countries and other sectors.

As regards emission reductions Sweden in the short theterm,
Riksdag parliament has resolved that dioxidecarbon emissions from
fossil exhausts ought, in accordance with the Climate Convention, beto
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Emissionsthereafter.reducedandlevel19902000 theinstabilised at
andemissions,globalrelationinsmallSwedenin measuresto soare

intematio-inplacedmeaningful whenbeonlySwedenbytaken ancan
existsinternationalpolicy. As agreementof climatenal yet,context no

andlongerin the yetreductions notemissionconcerning term, so
Swedensforemission part.long-termfinalise targetpossible to any

thereductions inemissionconcerning transport sectorRequirements
thehingewillof thethe great extentafter energytocentury onturn a

the Energyarrived byconclusionsThefuture. atof thepolicy
of howthebasis forimportantmake assessmentwillCommission an

beoughtemissionsdioxidecarbonofreduction tofor themeasures
emissionsof thoselargeAdifferentbetweendistributed partsectors.

ofreductionstherefore, heavyIf,thefrom transport sector.come
willin thereductionsstipulated in future, sectortransportemissions are

severaltheremarginalrisingrapidlyDespite costs,be arenecessary.
thewithintakenbewhich transport sector,energy-saving canmeasures

adjustmentforthere toThuslowrelatively measurescost. causeat
should bebeingthe timerule forTheandinaugurated herebe now.

thefromemissionsin CO,increasebeleastthat there toat no
the Energyreached byconclusionsThe2005.bytransport sector

intematio-comingandpolicyfuturedecisionsCommission, energyon
andbenchmarkthisofamendmentnecessitatenal agreements anmay

objective.of long-termformulationpossible themake morea

beemissionsdioxidecarbonHow toare

reduced

kinds:ofreduced bytraffic befrom twoemissionsCO, measurescan
fossilwith lessof fuelsintroductiontheandofreduction use,energy

technicalthereofbranchesallIn greatcarbon transport,content. a
alternativeofintroductionand theefficiencyfuelimprovedpotential for
travellingregardwithBehavioural changes tofuel and systems.power

vehicleof driving,styleexploitation,capacitytravel,mode ofhabits,
emissions.reducehelpetc. alsomaintenance tocan

thatinstrumentsof policychoicegoverning theprinciplebasicThe
leads theprincipleThiscost-efñcient toleadthey tomust measures.

C02increasedofformin theinstrumentgeneralthatconclusion ana
forofinstrumentsolethebasis butform the strategyshould not atax

leadwillinstrumentgeneralisedtraffic. Afromemissionsreducing C0,
withdecided by playerskinds,differentseveralofadjustments aonto
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close knowledge of Adjustments,costs. accordingly, expected toare
primarily where they leastoccur expensive. This however,are strategy,

be based exclusivelycarmot C0, Supplementarytax. policyon a
instruments needed in order for the desiredare steering effects beto
obtainable and undesirable effects be avoidable.to

Higher C02 tax

The Committee recommends raising the fuel. Previoustax cal-on
culations have shown that the price of petrol needs be raised byto
about SEK l litre CO, emissions fromper traffic in 2000car notare

exceed the 1990to level. If the price increase be made by severalto
willstages, need be higher still into 2000. A successive increase in

the fueltax proposed. This increaseon should be gauged toso as
carbon dioxide emissionsprevent in 2000 and 2005 from exceeding the

1990 level. The Committee ñnds that the price of petrol should be
raised annually by SEK 0:40 litre with effect from lst Januaryper 1997
and for four subsequently, in order for thisyears aim be achieved.to

The effect will depend expectationscurrent regarding futureon price
rises. To lend credibility decisionto favour of successive pricea
rises, there be defer decisiontomay until thecause Energy Commis-a
sion has submitted its and policyreport has been finalised.energy
When the of theturn closer,century national commitmentscomes under
the Climate Convention should be clearer, and the level of taxation
should then be adjusted the emission reductionto needed for the future.

The increase shouldtax be effected by raising CO, all fossiltax on
vehicle fuels. For the sake of cost-efñciency, the increase should be
uniforrnly introduced in all If the increasesectors. be conñnedto to
the traffic the legislationsector, deñne special C02must taxationas a
level for that facilitateTosector. cost-efficient adjustments in the traffic

Sweden shouldsector, intemationally take the line that fuels used in air
traffic and shipping also be taxed in thecan those for roadsame way as
trafñc. Within the EU, Sweden should take the line that fuelstransport

be taxedto accordingare their fossilto carbon and that thecontent
minimum level of vehicle taxation should be raised. Meanwhile Sweden
should seek obtain permissionto from the EU Council apply suchto a
form of taxation. In the meantime, the Government should generously
avail itself of the possibility, under the Mineral Oils Directive, of
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thisfuels. Inalternativeusingprojectspilotforexceptionsgranting
vehicleof theviewpositivetakeshouldGovernmenttheconnection a
ethanolregardwithplanand toinprojectsdemonstrationfleet progress

fuelling.biogasstaginghaslatter post tothefuellingnaturaland agas
ofpossibilitytheattentiondraw towishesCommitteeThe to

totalthethatform,in pressureCO,increasedthe soretuming tax some
willpurchasing nothouseholdand powerincreasewilltaxationof not

ofeco-bonusconsidered typehasCommitteeThereduced. anbe
ofopportunitiescertainofferskindthisofArefund systemsystem.

legaltechnical,InC0,increasedof the tax. athesteering repayment
complicated arrangement.beinevitablywouldthishowever, asense,

theexactlycompensatingofstandardisedsimple,There waysnoare
berefundrecommends thatCommitteeTheintended. agroups

proposals.changewithconnectioninconsidered tax

trafficandlandinfrastructure,ofPlanning use

onlyhasinstrument,policyindividual aplanning,Physical anas
chronologicalthisInmediumandshort term.theeffect inlimited

CO,reducingforpolicyinplanningoftaskthe foremostperspective, a
ofhabits,travellingof patternsadjustmentsfacilitateemissions to

Thehigher costs.transportlocalisationindustrial toetc.settlement,
the longinimportant term.settlementandlandofplarming moreuse

thisininstrumentimportantplanning connec-Comprehensive an
resolvedandco-ordinated atbehaveissueslocalisationCertain totion.
establishedbethereforeshouldco-operationcloserandlevel,regional

whatthroughachievedbeThisbodies.planningvariousbetween can
planning contracts.known asare

andamendmentslegislativeofnumberCommitteeThe aproposes
planningdifferentbetweenco-ordinationimprovingaimedremits at

CO,plarmingin theemphasis contextimplying onandbodies greater
traffic.fromemissions

co-ordinated.betterbeneedsauthoritiestrajiic tothePlanning by
only thoseandinputsallinclude notshouldplarmingLong-term -

theachieveorderin to-whichinfrastructurerelating necessaryareto
Govem-thedefined byincluded,objectivesenvironmentalobjectives,
differentassessingWhenthefor sector.Riksdagand transportment

importan-specialauthorities,trafñcofactivitiesplanningin theoptions
anddevelopmenturbaneffectslong-termattachedbeshould ontoce

rightthemadekindthisof atthat assessmentsTo aretransport. ensure
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of planning, the lawstage should stipulate that project planning to
proceed by in plarmingstages, procedures under themore Planningas
and Building Act.

Building roads the traditional remedy for problemsnew of road
network capacity. This should be done with discrimination andgreater
by considering other options, traffic control, informatione. new
technology, higher standard of public and adjustmenta oftransport

amenitiestransport passengers needs.to
Improvements the standard of publicto when takentransport, on

their usually have little effect private motorism.own, Increasing theon
of motorism thecost effective of enablingmost publicmeans

bettertransport withto thecompete Improvements the standardtocar.
of public however,transport, be both effective and whencan necessary
combined with higher fuel prices.

The possibility of providing good public hinges thetransport on
development of land The rules ought therefore be elucidated,use. to so
that the interests of public form basis fortransport thecan a assessment
of municipal decisions administrations,county thepursuant to
Plarming and Building Act.

The State should share of responsibilitygreater forassume publica
development issuestransport and should aside forset more resources

this Transport providers require forpurpose. the developmentsupport
of plarming methods Statistics concerningetc. travellers by different
modes of need be improved.transport to also important achieveto
technical make publictoprogress, transport environ-so as a more
mentally appropriate alternative the Theto National Roadcar.
Administration should reallocate with view improving theresources toa
competitive strength of public and buildingtransport betterup compe-

in the publictence transport sector.
The Committee has previously recommended introducing facultya

whereby municipalities will be able levy chargeto private motora on
traffic thein which be differentiatedeco-zone, according thecan to
environmental classiñcation of the vehicles. That proposal beto
regarded adjunct the possibility, underto theas an Road Traffic
Ordinance, of excluding certain vehicles from of outstandingareas
ecological sensitivity. An example of conceivable solution presenteda
by the Committee in this report.
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needsRD

numberinknowledgeofdeficientnoted thehasCommittee state aThe
importantfields partresearchcertaininInvestmentof sub-sectors. an

trafñc.fromgreenhouseofemissionsreducingforof gasesstrategya
theattentionspecialpaidhasCommitteewhich the areFields to

improvedtrafñc,andlandinfrastructure,connection between use
goodsand transport,concerningdocumentationstatistical passengers

ofdevelopmentand thefuelsrenewableofproductioncost-efficient
carbonbothofemissionslowervehicles withandpropulsion systems

pollutants.airharmfulanddioxide

instrumentspolicysupplementaryOther

adjustmentscost-efficientof tothestand inof factorsnumberA way
deductionstravelrulesexistinginclude theTheyfuel prices.higher on

imperfectionsmarketalsoTheretaxation ofand the arecompany cars.
would bewhichtakeomithouseholdswhich toto measurescause

beimperfectionsThoseeconomicprivatein canprofxtable context.a
forincentivesandinformationthroughelirninatedpartly measures

environmentalInformation,consumption inreducing fuel cars.new
possibleviewedbealsoperquisitesand rulesClassification ascanon

theiraltercompaniesandindividualsfor toeasiermakingofmeans
direction.appropriateenvironmentallyinbehaviour an

takenbewhichconservationseveral canThere measuresenergyare
traffic,oftheInrelatively low cost. carin the caseatsectortransport

theirpricesfuelwithprofitablealready atwhichthere aremeasuresare
increasewillfuelstheraisedecisionlevel. Any taxpresent-day to on
Admini-RoadNationalTheinformation.ofkindthisdemand for

EnvironmentalNationalwith thepartnershipacting instration,
forBoardNationalwith theconsultationinandAgencyProtection

privateinformingforits plansshouldPolicies,Consumer pursue
themselvestheywhichinofdriverscommercial canandmotorists ways

shouldThisof roadimpactenvironmental transport.thereducehelp to
fuelwhichinofknowledgeimproveinclude waystomeasures

vehicleonesemissions fromharmful exhaustin andconsumption own
reduced.becan

thepricefuelhighercost-efficient adjustmentobviously toOne a
readjust-suchToleanerofmarketthe aensurecars.onappearance

ofconsumptionfuelreducing theforexistoughtincentives toment,
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The of eco-classificationnew cars. system for has importantcars a very
bearing the make-up of the vehicleon tleet of the future. T0 should
therefore be added dependentparameter fuela consumption and,on
accordingly, carbon dioxide emissions. Theon idea of COZspacea
index, forward by theput Environmental Classification Commission,

worth testing. The proposal should be further developed and
launched xvithin the EU. The incentive should be introduced simulta-
neously with rise in C02 that thetax,a policy instrumentstwoso can
interact. As single policy instrumenta will have limited effect,
because lower fuel consumption lower running and,means costs
consequently, travelling.more

The ofpresent system taxation obstaclecompany car toan cost-
efficient adjustments higher priceto of fuel, in that thea beneficiary
unaffected by Variable in connection withany costs private driving
the perquisite includes free petrol. The assessed value of the perquisite
should be made dependent private mileage, and declarationon of the
employees private mileage should be made the employers responsibili-
ty.

But the alsosystem opportunitiespresents for influencing the
composition of the vehicle fleet in enviromnentally positivean
direction. The assessed value of perquisites shouldcompany car
therefore be made dependto number of withon hearinga parameters a

the road safety and environmentalon properties of the Furthermo-cars.
equipment whichextra improvesre, the environmental and safety

performance of the should be included incar not the assessed value.
The assessed value should be made reducible for participation in vehicle
fleet demonstration projects supported State funding, for testing,
demonstrating introducing techniques.or new

Employees making deductions fortax travel do bear theexpenses not
full brunt of fuel price increases the deductible follows theamount
change in price. Given the principle of the liability of traffic, farecost
deductions question. Asare toopen reasonable alternativea to
abolishing these deductions, the Committee raising thenotproposes
deductible when theamount proposed C02 increase introduced.tax
If travel deductions beexpense retained, thento in longerare terma
consideration should be given making them independentto of the mode
of travel.

Certain technical adjustments for reducing C02 emissions leadmay
growthto of other environmentala problems. Supplementary measures

needed in order avoidare such effects,to and Sweden should therefore
within the EUact bring aboutto closer linkage between vehiclesa and

fuels in discussions concerning future stipulations vehicle exhausts.on
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eco-classiñcationofconcerningmade systemshould beinquiryAn a
Aincluded.biofuelswhichinmixturesforand arebiofuelsfor

consideredshould bevehiclesdiesellightvehicleofreduction tax on
emissionsharmfulpoint wherereachedhastechnicalwhen aprogress

petrol-fuelledforstipulatedthanhigher cars.are no

objectivesEnvironmental

furnishtheforobjectives sectortransportenvironmental canSpecific
Theytrafficenvironmental sector.theinplayersvariousguidance to
withauthoritiessteeringfor transportinstrumentsconstitutealsocan

environmental issues.forresponsibilitiessectorialtheirregard to
socio-thereferencewithallocated tobeshouldSectorial targets

theconcerningknowledgeWheredifferentofeconomic cost measures.
iterativeproceed byshouldallocationdeficient, anofcost measures

andtestedobjectivesenvironmentalpreliminary arewhichinprocess,
forproposalspresentedpartnership hasMaTsThereappraised.

supportiveusedbewhichobjectivesenvironmental aspreliminary can
partnershipMaTswithin thestudiesscenariofordocumentation
theplans byaction transportandenvironmentaland for reportsscheme

thereatterevaluatedbeshouldobjectivespreliminaryTheauthorities.
andGovernmentthebydecidedof theresultendand the onprocess

Riksdag.

andResponsibilities powers

haveRiksdagthebyresolutionspolicyofvarietyandnumberA
environmentalforresponsibilitysectorialofthereferred to urgency

referauthorities toof theinstructions transportstandingTheissues.
forresponsibilitygeneraltheirofkindthisresponsibility of partas

however,meaning,Theofeach exactin transport.developments type
issuesenvironmentalforresponsibilitySectorialclarified.beneeds to

environmentalthedeclaringofdutyimplydefinedshould be to aasso
actionandsectorial plansproposingtraffic,ofkindeachofimpact

acceleratingandobjectivesenvironmentalthemeetingforprogrammes
of theplanningthe long-termfuture,Indevelopments.observingand

infrastructuralconfinedbeshould measuresauthorities tonottransport
theachievingfortheallincludeshouldbut necessarymeasures

TheRiksdag.andGovernmenttheby measureslaid downobjectives
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proposed should be confinednot those carriedto funded by theout or
authorities.transport Stipulations should also be made concerning co-

operation between the authoritiestransport in their work theon
development of the and of eachsector oftype Furthermore,transport.
the National Environmental Protection Agency should be instructed,
acting in close co-operation with the authorities,transport taketo
charge of the updating of emission factors. With regard particularsto
concerning emissions in connection with production and distribution of
vehicle fuels, similar responsibility should bea incurred by NUTEK
the National Board for Industrial and Technical Development.

2 15-0567
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l Utgångspunkter och inriktning

1.1 De ursprungliga direktiven och tilläggs-
direktiven

Trafik- och klimatkommitténs ursprungliga direktiv Dir. 1993:40, se
bilaga 1 fastställdes regeringen den 22 april 1993. De innebarav att
kommittén skulle lämna samlat förslag tillett åtgärder för reduceraatt
utsläppen koldioxid och andra klimatpåverkandeav från allagaser
trafikslag. Kommittén skulle också utreda förutsättningarna för att
införa miljözoner i vissa fortätorter fordon med nollutsläpp.

Genom regeringens beslut den 17 1994 tillläggsdirektivmars om
Dir. 1994:18, bilaga 2 fick kommittén dessutom till uppgiftse att
föreslå åtgärder för stärka kollektivtrafikensatt konkurrenskraft,
sektorsspecifika miljömål for transportområdet, åtgärder församt att
klarlägga och befogenheter det gällernär myndigheternasansvar arbete
med trafikens miljöproblem.

1.2 Två delbetänkanden har lämnats och
remissbehandlats

Trafik- och klimatkommittén överlämnade den 8 juni 1994 två
delbetänkanden till chefen for Kommunikationsdepartementet.

I det delbetänkandet SOU 1994:91, Trafiken ochena koldioxiden
Principer för minska trafikens koldioxidutsläpp,att behandlades-

vissa principiella frågor hur skall kunna åstadkommaom man en
kostnadseffektiv minskning trafikens klimatpåverkan. Det lämnadesav
också förslag till huvudinriktningett for klimatpolitik inomen
transportsektorn. Ett antal delfrågor uppsköts med avsikt behandlasatt
i samband med uppdragen i tilläggsdirektiven.

I det andra delbetänkandet SOU 1994:92, Miljözoner for trafik
i tätorter, redovisades uppdraget miljözoner.om
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höstenunderremissbehandladesdelbetänkandena sommarenBåda -
remissin-701994:91.SOUsig överharremissinstanser yttrat1994. 47
redovisasRemissutfallet1994:92.SOUsig överhar yttratstanser

följande.i detöversiktligt

koldioxidenochTrafiken1.2.1

Betänkandet

iväxthuseffektenökningdenuppdrag ärtill dettaBakgrunden av
till.ledabefarasväxthusgaserutsläppmänniskansatmosfären avsom

undertecknatländerandraantalmedtillsammans storthar ettSverige
blandindustriländerna annatdärklimatförändringar,konvention omen

växthus-utsläppenhurvisar avsig upprättaförpliktar somprogramatt
delförtransportsektorn stor avSverige enminskas. Ikan svarargaser

klimatpå-transportsektornsgällerdetNärväxthusgaser.utsläppen av
växthusgasen.viktigastedenkoldioxidverkan är

fossil-påkoldioxidskattgenerellföreslåsdelbetänkandet attI en
istyrinstrumentet stra-viktigastedet enskall utgöradrivmedelbaserade

förVägledandetrañken.frånkoldioxidutsläppenminskategi för att
kost-tillledaskallstrateginönskemåletförslag attkommitténs var

styrmedelverkandegenerelltvarföromställningar, ettnadseffektiva
valdes.trañkantbeteendetochkonsument-påverkarhandi förstasom

koldioxidskatt,påbaseras omenbartintedockStrategin kan en
undvikas.effekteroönskadeochuppnåskunnaskallstyreffektönskad

kompletterandeantal styrme-ocksådelbetänkandet ettiföreslåsDärför
styrmedelkompletterandeSompreciseras.de närmaredockdel, attutan

medfordonlättapåtörsäljningsskattdifferentieradblandföreslås annat
ochbiobränslenmiljöklassningbränsleförbrukningen,till avhänsyn

ökadeinformationsinsatser,ökadeingår,biobränslendärblandningar
förreglerändradeutvecklingoch samtforskningpåsatsningar

bilförmån.beskattningochreseavdrag av
frånkoldioxidutsläppenförutsättningenpå attbaserasFörslagen

fornivå1990 årsöverstigaskallinte2000Sverige åritransportsektorn
inomåtgärderhandi förstaFörslagenminska.därefter avseratt

Sverigesdeluppdragetbetraktar avKommittén enSverige. som
utsläppenhurvisaSyftet ärklimatkonventionen. attenligtåtaganden

kanFörslagentransportsektorn.svenskadenfrånminskasskulle kunna
internationellaolikaidiskussionervidunderlaganvändbara somvara

medhejdasskall kunnaklimatförändringarnabefaradedehurfora om
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hjälp den internationella samverkanav förutsättningär försom en att
några påtagliga resultat skall kunna Sverigeuppnås. kan därvid på-vara
drivande visa goda exempelatt och förslag.genom Frågan hurom
mycket transportsektorns utsläpp skall minskas i framtiden beroendeär

vilka åtgärder vidtas i andra länderav och i andra sektorer,som vilket
i sin beror kostnader,tur kommande internationellaav avtal, nya
kunskaper växthuseffektenom m.m.

Remissvaren

Flera remissinstanser, framförallt myndigheter och miljöorganisationer,
stöder principen höjd koldioxidskattatt bör utgöra grunden ien en
strategi för minska trafikens koldioxidutsläpp.att Några emel-varnar
lertid för suboptimering till följd kommitténs förslagatt varitav
begränsade till transportsektorn vilket också uppgiften. För attvar en
minskning koldioxidutsläppen skall kunna ske på kostnadseffek-av ett
tivt sätt måste avvägningar mellangöras åtgärder i olika sektorer.
Vidare kan det också innebära suboptimering enbart utredaen att
trafikens koldioxidutsläpp inte andra miljöstörningar samtidigtom
beaktas.

Andra remissinstanser är negativa till kommitténs principförslag. Det
gäller främst industri- och motororganisationer. Huvudinvändningen är

höjd drivmedelsskattatt endast skulleen ytterligare pålaga påvara en
bilismen i syfte förstärka statskassanatt medföra någrautan att
miljöförbättringar. En höjd drivmedelsskatt också flera leda tillanses av
oönskade fördelningseffekter den missgynnaratt låginkomsttaga-genom

och befolkning i glesbygd.re

1.2.2 Miljözoner

Betänkandet

I dag har kommuner möjlighet med stöd vägtrafikkungörelsenatt av
1972:603 förbjuda trafik i särskilt miljökänsliga områden med tunga
fordon inte tillhör viss miljöklass. Kommitténsom föreslår ien
delbetänkandet denna möjlighetatt utvidgas till omfatta allaatt typer av
bilar. Avgränsningen miljökänsligt område miljözon föreslås skeav
i kommunal översiktsplan. Som alternativ eller komplement till förbud
föreslås kommunernaatt möjlighet avgifter för bilarattges ta ut som
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medframförs inom miljözon. Avgiften föreslås kunna differentierasen
hänsyn miljöklasstillhörighet. lagförslag avgifttill bilarnas Något om
länmas dock inte i delbetänkandet.

Remissvaren

fårMånga remissinstanser tycker det bra kommunernaäratt att
utvidgade möjligheter använda miljözon. Särskilt kommunernaatt
välkomnar samråddetta, samtidigt de ogillar förslagen krav påsom om
och miljözon iskall översiktsplan.att anges

flera framhålls olika praktiska övervaknings-I problem såsomsvar
möjligheter, dispenser, för avgiftsupptagning.system

Avgift ñr alternativ.trafik i miljözon intressantnågra ettanser vara
samordningEn med Vägtullsutredningen angelägen.anses

remissinstanser kommittén inte visat det finnsNågra attattanser
miljömässiga för därför intemotiv införa miljözoner och detatt att
finns anledning kommunerna utvidgade möjligheter. Några pekaratt ge

miljözoner delpå ibland kan medföra negativa miljöeffekter. Iatt en
framställs orättvisa,yttranden miljözoner med förbud eller avgift som

då de inte har råd betala avgiften eller skaffa bil utestängsattsom nyare
från zonen.

Ändrade1.3 kommitténsförutsättningar för

arbete

Regeringen beslöt den 22 december 1994 tillsätta parlamentariskatt en
kommitté Kommunikationskommittén med utarbetauppdrag att en
nationell plan för kommunikationerna Dir 1994: 140. Planeni Sverige
skall baseras helhetssyn och ha sådan inriktning denpå atten en
främjar såväl miljöanpassat trafiksäkerhet,ett transportsystem som
välfärd, tillväxt och regional balans. Kommunikationskommit-Några av

deluppgifter sammanfaller klimat-téns med de frågor Trafik- och
kommittén arbetar med. Som exempel kan Kommunikations-nämnas att
kommittén, i likhet med Trafik- och klimatkommittén, skall analysera
hur skatter och avgifter kan användas miljöanpassatför främjaatt ett
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transportsystem och hur styrning till allmänna kommunikationsmedelen
skall kunna ske.

Första fasen i det s.k. MaTs-samarbetet, syftar till utformaattsom
handlingsprogramett ñr åstadkommaatt miljöanpassatett trans-

MaTs,portsystem presenterades 1994 i formsommaren av en
ñrstudie Naturvårdsverket, 1994. Huvudstudien startades under
hösten 1994 och involverar flera aktörer inom trañkområdet. Detnu
ñnns flera beröringspunkter med Trañk- och klimatkommitténs arbete.
Bl.a. skall inom MaTs-samarbetet förslagman till miljömål förge
transportsektorn. Ett förslag till preliminära miljömål för olika
transportslag har redovisats under våren 1995.

En utredning med nära anknytningannan till Trafik- och klimat-
kommittén är Energikommissianen, bl.a. skall lägga fram förslagsom

ñr omställningom energisystemet.program Kommissionen skallav
göra sina överväganden bakgrundmot nödvändighetenav attav
begränsa klimatförändringarna till för samhället och hållbaren naturen
nivå. En utgångspunkt ñr arbetet Sverigesär åtaganden enligt
klimatkonventionen. föreslagnaDe åtgärderna skall kostnadseffek-vara
tiva och koncentreras där de effektivast.är Kommittén har kunnat ut-
nyttja del kommissionens underlag ien sambandav med diskussion om
transportsektoms roll detnär gäller klimatpolitiken.

Bland övriga utredningar kan särskilt nämnas Miljbklassutredningen
och Vagtullsutredningen, båda har lämnat delbetänkandensom med
förslag haft betydelse för Trañk- och klimatkommitténssom arbete.

I bilaga 3 visas sammanställning olika aktiviteteren harav som
beröringspunkter med Trañk- och klimatkommitténs område.

Sveriges medlemskap i EU medför begränsningar i Sveriges
möjligheter på handatt genomföra några deegen forslagav som
skisserades i delbetänkandena. Det gäller bl.a. fordonskrav och
differentierad beskattning drivmedel. Medlemskapet innebär vissaav att

kommitténs förslag i ställetav får formuleras handlingslinjesom en som
bör drivas internt i EU. Vid miljöministermötet i EU den 15-16
december 1994 diskuterades möjligheterna införaatt en gemensam
koldioxidskatt. Man kunde emellertid inte då komma överens attom
införa sådan skatt. Den 12 majen 1995 lämnade EG-kommissionen ett
ñrslag till EG-direktiv frivilligt införande i medlemsstaternaom av en
kombinerad koldioxid- och energiskatt på bränsle, relateradär tillsom
både koldioxidutsläppen och energiinnehållet.

Klimatkonventionens första partskonferens hölls i Berlin kring
månadsskiftet mars-april 1995. Vid diskuteradesmötet bl.a. frågan om
protokoll ñr åtaganden utsläppsminskningar i olika länder.om Ett
sådant protokoll kan dock aktuellt tidigast några år.vara om
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Hotbilden1.4

koldioxidenochTrafiken1994:91 enSOU gavsdelbetänkandetI
miljöhotandraoch samtväxthuseffektenbeskrivningkortfattad av

i detuppdaterasbeskrivningenDenhot.till dessabidragtrafikens
delbe-detefterpublicerats attmaterialhjälpmedföljande somav

färdigställdes.tänkandet
deninförChange harClimatePanelIntergovemmentalIPCC on

förnyadgjortklimatkonventionenenligtpartskonferensen enförsta
refereradeärslutsatserna1994.IPCC,växthuseffektenbedömning av

1994. DärKlimatdelegationen,årsrapportKlimatdelegationensi
ochkoldioxidhaltatmosfärensökningbl.a. avkonstateras att aven
för-temperaturhöjning. Englobaltilllederväxthusgaserandra en

antalenligtskullekoldioxidhalt stortettatmosfärensdubbling av
medmedeltemperaturjordensökningmedföraberäkningar aven

sådantidlånghurosäkerhetdockråder en1,5-4,5°C. Det om
fördröjningskerdetberoende påbl.a. attskulleförändring enta,

jordensökningenochväxthusgaserhaltenökningen avmellan avav
atmosfären ärÄven halt i somaccepterarmedeltemperatur. enmanom

småningomsåutsläppenkrävasdetskullei dag, atthögdubbelt så som
effek-bedömsdelSverigesnivå. För1990 årsunderstigerväsentligt

förallvarliga änmindreblitemperaturhöjningmindreterna enav
betydligt änkoldioxidhaltenOmvärlden. merdelarandramånga av

påGolfströmmenuteslutetemellertid inte attdetfördubblas, somanses
dramatiskainnebäraskullevilketförändras,kan kommasiktlängre att

klimatförändringar.
förantalredovisades1994:91SOU ett prognoserdelbetänkandetI

utsläppenvisadeSamtligatransportsektorn. attfrånkoldioxidutsläppen
Sedanvidtas.åtgärderytterligareingaframöver,ökakommer att om

Sverigesiredovisats,tvåytterligare enhar varavdess prognoser
naturresursdeparte-ochMiljö-klimatförändringarnationalrapport om

Vägverket,1993förmiljörapportiTrafikverkens1994 ochmentet, en
koldioxidutsläppenökningvisar påberäkningarSamtliga1994. aven

1990.medjämfört2000åroch 15mellan 5påtransportsektornfrån
överNaturvårdsverket ettrapportpublicerade1994höstenUnder en

ibl.a.landetimiljöarbetetredovisaregeringenfrånuppdrag att
Naturvårdsverket,riksdagenuppställtsmåltill deförhållande avsom

koldioxid,utsläppavseendemålenkonstateras av1994. I attrapporten
Riktvär-klaras.OC inteVorganiskaflyktiga ämnenochkväveoxider

idagiredanklarasochsvaveldioxidkoloxid, sothalterfördena av
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tätortema. Riktvärdet för kvävedioxid bedöms komma klaras till åratt
2000 i små och medelstora tätorter, problem kvarstår nå måletattmen
i storstadsområdena. Trafikverkens miljörapport visar transportsek-att

utsläpp koldioxid,torns kväveoxider och svaveldioxid inte kommerav
minska så mycketatt de nationella målen avseendeatt alla källor

uppnås.

1.5 Avgränsning, frågeställningar och
uppläggning

Föreliggande betänkande är slutredovisning uppdragen både enligten av
de urspungliga direktiven och tillläggsdirektiven.

Trafik- och klimatkommittén konstaterar antal miljöhot haratt ett
identifierats bådepå global, regional och lokal nivå. Trafiken bidrar i

utsträckning till flera dessastor miljöhot, varmt miljöarbetet inomav
transportsektorn måste drivas vidare. När det gäller de storskaliga
miljöhoten kan dock diskutera hur omfattande åtgärderna i denman
svenska transportsektorn bör i förhållande till åtgärder i andravara
länder och andra sektorer.

Trañk- och klimatkommittén konstaterar också det finnsatt ett stort
antal utredningar behandlar liknande och närliggande frågor. Bl.a.som
skall, tidigare nänmts, parlamentarisk kommittésom Kommu-en ny
nikationskommittén upprätta nationell plan för kommunikationernaen
och därvid arbeta med flera de frågor ligger inom Trafik- ochav som
klimatkommitténs område.

Trañk- och klimatkommittén konstaterar Synpunkterna påatt
kommitténs förslag i delbetänkandena varierar mycket. Kommittén har
emellertid inte funnit några skäl för frångå huvudprincipenatt att
åtgärder för minska trafikensatt koldioxidutsläpp skall kostnads-vara
effektiva. Principen leder till slutsatsen generellt styrmedel börettatt
utgöra grunden men inte det enda styrmedlet i strategi för atten
minska trafikens koldioxidutsläpp. Kommittén har dock tagit fasta på
varningarna för suboptimering uppdraget varit begränsat tillattgenom
transportsektorn. Frågan kostnadseffektivitet och åtgärder i olikaom
sektorer behandlas därför i särskilt avsnitt i detta betänkandeett
kapitel 3.

Kommitténs uppgift har varit visa hur utsläppen skallatt kunna
minskas. Kommittén vill emellertid peka på nettoutsläppenatt av
koldioxid också kan minskas ökat kol i skog ochupptaggenom torvav
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lägre förKostnaden för åstadkomma sådana s.k. sänkor är änattm.m.
inettoutsläppenminska utsläppen. En minskning upptagatt genomav

begränsad tid.biomassa kan dock endast ske under en
drivmedelsskatt de negativainvändning förslaget höjdEn ärmot om

därförKommittén harfördelningseffekter kan uppkomma.väntassom
form,höjda skatten ivelat peka möjligheten återföra den någonpå att

köpkraft intedet totala skattetrycket inte ökar och hushållensså att
särskilt avsnittminskar. behandlas iOlika möjligheter dettagöra ettatt

kapitel 9.
ifrågorKollektivtrafikens konkurrenskraft deär tas uppsomen av

avsnitt kapitel 7.tilläggsdirektiven. därför givits särskiltDet har ett
markanvändnings-delbetänkandet behandlades infrastruktur- ochI

fördjupa behandlingenplanering mycket översiktligt avsiktenmed att
dessa frågor tillsammans kollektivtrafikfrågoma. Frågormed omav

samhällsstruktur kapitlen 5 ochoch planering itas upp
sektoriella miljömålövriga uppgifterna i tilläggsdirektiven,De två

myndigheternas befogenheter, behandlas i kapitlen 11och ochansvar
12.och

tilläggsdirektivensåväl de ursprungliga direktivenI avgränsassom
hurarbetsområde till transportsektorn.kommitténs Frågan om

skall innehåller detaljfrågor. Dessatransportsektorn mångaavgränsas
diskuteras avsnitten mål och och befogenheter.inärmare om ansvar

direktiven kommitténs förslag syfta tillEnligt de ursprungliga skall
koldioxid andra Uppgifternareducera utsläppen och växthusgaser.att av

alla de miljöproblemi tilläggsdirektiven berör däremot transport-som
vilka miljöproblem relevanta isektorn bidrar till. Frågan ärom som

avsnitttransportsektorn diskuteras i avsnittet mål. Desamband med om
tilläggsdirektiven miljöfrågorallaföranleddaär tarsom somav upp

fördjupningberör transportsektorn. avsnitt innehållerI de avensom
läggsvissa frågor har ursprungliga direktivenmed de göraattsom

Även riskendockvikt vid trafikens koldioxidutsläpp. här måstestörst
målkonflikter kanför suboptimeringar uppmärksammas. antalEtt

ibland ocksåidentifieras, mellan målinte bara miljömål och andra utan
mellan kapitelolika miljömål. behandlas iDessa frågor

skallkoldioxidI diskussionen hur transportsektorns utsläpp avom
framförkunna berorminskas ligger tyngdpunkten vägtrafiken. Detpå

från beskattainternationella hindrar Sverigeallt på avtal attatt m.m.
vägtrafi-drivmedlen luftfart inominom och sjöfart på sättsamma som

utsläpptransportsektornsken. Ett skäl vägtrañekns andelärannat att av
är stor.

i del-bilaga 10 visas tänkbar lösning denI exempel påpåett en
betänkandet SOU 1994:92 föreslagna möjligheten för kommunerna att
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differentierad avgift för framförs inombilar miljözon.ta ut en som en
bilaga redovisas hurI 4 arbetet utredningen har genomförts.med
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2 Utvecklingstendenser betydelseav

för trafikens miljöstömingar

SOUI delbetänkandet 1994:91 redovisas tänkbaragenomgången av
omställningar för minska trañkens utsläpp växthusgaser. Deatt typerav

omställningar behandlas färd-förändringar i trañkarbete,ärav som
medelsfördelning, och befintliga fordons bränsleförbrukning samtnya
användning alternativa drivmedel och drivformer. faktorer harDessaav
också betydelse för andra miljöeffekter härrör från trafiken.som

Sedan delbetänkandet sammanhangöverlämnades har i olika
redovisats hel del ytterligare material dessa faktorer. Avsiktenen om

den följande bildmed framställningen uppdateradär att avge en
utvecklingstendenser och miljöförbättringarmöjligheter åstadkommaatt
med olika omställningar.

I trañkverkens miljörapporter trañkensredovisas bedömningar av
miljöstörningar i framtiden. de framtidaTrañkverkens bedömning av
avgasutsläppen se tabell 2.1 ochbaseras trafikprognos påpä senaste
hittills fattade beslut beträffande avgasluav.

Enligt NUTEK:s energirapport NUTEK, 1994 den totalavar
energianvändningen 1993 i Sverige inklusive förluster.är 441 TWh

mindreDetta något 1970. Under perioden 1970-1993 har deäränvar
inrikes tillökat sin andel energianvändningen från 15transporterna av
22 %.
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Tabell 2.1 Beräknade emissioner till luft
Källa: Trañkverkens miljörapport 1993

KVÄVEOXIDER NOX tusentals ton

ÅR VÄG SJÖ SPÅR MÅLLUFT SUMMA

1980 161 57,3 5,5 1,9 226

2000 72 63,8 8,4 1,4 113 145

KOLVÄTEN HC tusentals ton

ÅR VÄG SJÖ SPÅR MÅLLUFT SUMMA

1988 170 16,2 2,9 0,13 189

2000 59 16,2 0,8 0,07 95 76

SVAVELDIOXID S09 tusentals ton

ÅR VÄG SJÖ SPÅR MÅLLUFT SUMMA

1980 9,7 24,7 0,4 0,35 35,1

2000 1,7 10,0 0,5 0,09 7,0 12,3

KOLDIOXID C02 miljoner ton

ÅR VÄG SJÖ SPÅR MÅLLUFT SUMMA

1990 16 2,8 1,5 0,1 21

2000 17 2,5 1,8 0,1 21 22

Förutsatt inrikes linjetrañk med F-28 lika 1991 ochatt storvar som
hade gamla F28-motorer.
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2.1 Trafiken

2.1. l Framtida trafikmängder

I delbetänkandet SOU 1994:91 redovisas utvecklingstendenser detnär
gäller Redovisningen baseras huvudsakligen på analyser,resvanor.
utförda Wilhelmsson 1990, den riksomfattande resvaneunder-av av
sökning gjordes 1985. konstaterasDär bl.a. viktig orsak tillattsom en
det ökade resandet den ökadeär förflyttningshastigheten och den ökade
geografiska räckvidd och ökade valmöjligheter denna givit. Omsom
exempelvis tillgången till bil ökar kan därför sigvänta ökatettman
resande i framtiden.

Tillgången till snabbare färdsätt har således lett till ökat resande,
främst i form ökade reslängder i viss ocksåmån i form Ökatav men av

Ökningenantal bilförflyttningarMånga sker på korta avstånd.resor.
har i första hand gällt i samband med fritidsaktiviteter.resor

Under 1994 startade riksomfattande resvaneundersökning,en ny som
kommer dagligenpågå under fem år. En från det förstaatt åretsrapport
undersökningar kommer publiceras SCB Statistiska centralbyrånatt av
i slutet våren 1995. Undersökningen kommer möjliggöra ökadeav att
kunskaper resandet. dagI råder det brist på sådana kunskaper, ochom
det därförär angeläget med ökade forskningsinsatser inom detta
område.

Trafikprognoser viktigtutgör underlag vid utsläppsberäkningarett
och planering infrastruktur. Trafikprognoser baseras på mängdav en
antaganden, vilka flera mycket osäkra.är Av grundläggande betydel-av

Ökadantagandenär den ekonomiska tillväxten. ekonomiskse om
Ökadeaktivitet leda tillväntas ökat resande och ökadeett transporter.

inkomster möjliggör bl.a. ökat bilinnehav, vilket i sig tenderarett att
öka bilåkandet. Ett faktor bestämmande förär utfallet iarman som
trafikprognoser antaganden framtidaär drivmedelspris.om

Som underlag till utsläppsberäkningarna i trafikverkens senaste
miljörapporter har använts har utarbetats gemensamten prognos som

Banverket, Vägverket och VTI och i samråd med Luftfartsverket ochav
Sjöfartsverket Banverket m.fl., 1993. Prognosen baseras på ett an-
tagande genomsnittlig årlig BNP-tillväxt 1,5 % frampå till årom en
2020. Bensinpriset öka till 8,73 krliter år 2005 och till 9,90antas
krliter 2020 1993år års prisnivå. Till grund för liggerprognosen
också trafikverkens planer ñr investeringar i infrastrukturen. Tabell 2.2
visar den utveckling transportarbetet beräknats iav som prognosen.
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Tabell 2.2 Prognos för transportarbetet
Källa: m.fl.,Banverket 1993

persontransporter
miljarder personkm 1990 2005 2020

bil 86,9 101,3 115,6

buss 9,0 9,8 10,6

6,2tåg 9,4 11,5

t-bana 1,8 1,9 2,1

flyg 3,4 5,1 6,4

båt 1 1 1

GCM l 4,9 4,7

Summa 112,5 132,5 151,0

godstransporter
miljarder tonkm

inrikes lastbil 30,0 37,7 42,5

järnväg 19,1 24,4 32,4

sjöfart 8,3 9,5 11,2

Summa 57,4 96,171,5
Ii

utrikes lastbil 16,8 24,9 45,1

järnväg 21,3 30,022,9

sjöfart 71,3 85,6 121,5

Summa 109,4 196,5133,4

Antaganden beläggningsgrader och lastfaktorer har betydelsestorom
vid bedömningar miljöeffekter överföringar trafik mellan olikaav av av
transportslag. denI nämnda har antagits belägg-attovan prognosen
ningsgraden i bilar minskar nagot.
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framtidaDen trafiken kommer också påverkas samhällsstruk-att av
utveckling. Den utveckling skett 1970- 1980-talenturens under ochsom

har förutsatt och medfört högre rörlighet. Dessa frågor behandlasen
i kapitelnärmare 5.

2.1.2 Informationsteknik, och trafikresande

Informationsteknik förkortat IT sammanfattande benämningär påen
den teknik används för insamling, lagring, bearbetning, överföringsom
och presentation data, bild och tal. Telekommunikationer ingårtext,av

central del i IT-området.som en
Förbättrade telekommunikationer brukar ibland alternativettses som

till vissa och skulle därigenom kunna bidra till minskatransporter att
de trängsel- och miljöproblem trafiken orsakar. En sådan ut-som
veckling kan dock påverka trafikenväntas olikapå Trañk- ochsätt.
klimatkommittén har uppdragit REAB AB sammanställa befintligatt
kunskap hur utvecklingen informationsteknologin kan påverkaom av
resandets omfattning i tid och I uppdraget har också ingått attrum. se
i vilken informationsteknologinmån kan ersätta eller tjäns-generera

pendlingsresor och under fritid.teresor, Den följande fram-resor
ställningen informationsteknologins betydelse för resandet byggerom
huvudsakligen på REAB:s Engström och Johansson, 1995.rapport

Den tekniska utvecklingen inom IT-området går mycket fort, och
kostnaderna för IT-hjälpmedel sjunker. SverigeI tillgången tillär
sådana hjälpmedel jämfört flestamed de andra länder.stor

Den tekniken innebär mängd funktioner underlättasattnya en
och skapas. Framför allt innebäravsevärt den relationernaatt attnya

mellan olika funktioner blir mindre i tidbundna och vilketrum,
möjliggör ökad flexibilitet.en

Förbättrade telekommunikationer innebär kontakter formiatt av
fysisk blirnärvaro mindre nödvändig. skulle därför bl.a. kunnaDe

vissaersätta sammanträden och därmed leda minskat resande i tjäns-till
Samtidigt innebär förbättrade telekommunikationer allmäntten. sett

förbättrade möjligheter till kontakter, vilket leda tillkan fler mötenatt
arrangeras.

För de flesta människor innebär arbete arbetsresandeoch starken
bundenhet i tid och Förbättrade telekommunikationer ökar möjlig-rum.
heterna till telependling och distansarbete, innebärvilket vissaatt an-

inteställda behöver till arbetet varje dag. Utvecklingenresa av
telependlingen i Sverige har hittills varit huvudsaki denpåspontan
enskildes initiativ. Den har inte fram med några riktadepressats
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företag minska sinastyrmedel från myndigheter eller strävanden hos att
varföraktuella framöver,lokalkostnader. Sådana drivkrafter kan bli

i framtiden. Försök med byggatelependling kan förutses öka att upp
arbets- ochanpassade för telependlare Vissaarbetsmiljöer pågår.

Vidare behöver former förfrågor lösa.skatterättsliga återstår att nya
arbetsledning utvecklas.

ochleda till trafiken minskarökad telependling skulle kunnaEn att
kande trañktoppar orsakar kan jämnas Det åarbetsresoratt ut.som

arbets-avstånd frånandra sidan till boende på störreuppmuntra ett
Ominnebär ändå blir längre.platsen, vilket de arbetsresor görsatt som

till blir det erbjudadet också leder glesare boende, svårare attett en
emel-rimliga kostnader. kankollektivtrafik med hög standard till Det

tillgodoses medökad långpendling, kanlertid också innebära en som
snabba tågförbindelser.

individen disponerar sineffekt telependling kanEn attannan av vara
kan i sinuträckning efter önskemål. Dettatid i större tur geegna

resande för fritidsändamål.upphov till ökatett
aktiviteter tidigareMed kan också klara del andraIT av en somman

penningtransaktioner, biljettbok-har förflyttningar, inköp,krävt t.ex.
ningar m.m.

till minskat totaltIT-utvecklingen kommer ledaFrågan är att ettom
Informationsöverföringhittills tyder inte det.resande. Erfarenheterna på

telekommunikationer respektive resande komplementäramed hjälp ärav
resandet i framtidenkontaktforrner. generell minskningNågon somav

följd IT-samhällets expansion därför intedirekt är vänta.atten av
successivt fram-Däremot det troligt ñrtlyttningsmönsterär att nya

träder.
utnyttjaDet omfattande utvecklingsarbete det gällerpågår när attett

vägtrafiken Vägin-informationsteknologi för olika påverkapå sättatt
bedrivitsforrnatik. europeisk nivå arbetet inom detta områdePå har

Sverige har medverkatinom projekten DRIVE och PROMETEUS, där
aktivt. Sverige samarbetsprojekt med fleraI leder Vägverket ett stort
inblandade intressenter bl.a. tillARENA. Väginformatik kan utnyttjas

olika trafiken möjliggöra jämnare körsätt.på i syftesättatt styra att ett
kan hjälpa bilförare välja rationellDet också användas till att att en

färdväg. Väginformatiken bidra till minskade utsläppkan härigenom
i trafiken och kortare färdvägar. Samtidigt innebärbättre flytgenom

kan ledasådana åtgärder ökning vägkapaciteten, vilket i sin turen av
till ökad trafik och därmed ökade utsläpp.en
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2.2 Fordon och drivmedel

Genom teknisk forskning och utveckling finns det potential förstoren
minskade utsläpp växthusgaser och skadliga inom allaämnen trans-av
portslag. tekniskaDen potentialen finns såväl det gäller ökadnär
bränsleeffektivitet introduktion alternativa drivmedel och driv-som av
former. När det gäller alternativa drivmedel det i första hand deär
biobaserade under vissa förutsättningar kan innebära storsom en
potential för minskning nettoutsläppen koldioxid.av av

2.2.1 Vägtrañk

Brdnsleförbrukrzingkoldioxidutsläpp

Sedan kommitténs delbetänkande SOU 1994:91 överlämnades har
Konsumentverket redovisat ytterligare lägesrapport personbilarsen om
bränsleförbrukning Konsumentverket, 1994. Där konstateras att
förbrukningen inte har minskat sedan 1987. Utvecklingen påverkas av

antal varandra motverkande faktorer.ett
Den tekniska utvecklingen har lett till effektivare Av-motorer.

skaffandet kilometerskatten har tillfälligt dieseldrivna bilargynnatav
fram till det fordonsskatten för dem höjdes kraftigt, varför derasatt
andel nybilsförsäljningen har kraftigt.ökat Dessa faktorer verkar iav
riktning minskning den genomsnittliga bränsleförbrukningen.mot en av
De motverkas antaldock andra faktorer, utveckling tenderarettav vars

öka bränsleförbrukningen.att
En sådan faktor andelenär motoreffekt ökar.bilar högmedatt stora

ñnnsDet genomsnittligt och bränsleförbruk-samband effektett mellan
ning i bilparken innebär bränsleförbrukningen ökar medattsom
effekten. Det finns dock undantag från samband beroende pådetta
vilken teknik valts. Tekniska lösningar turboteknik ochsom som
förñnad elektronisk styrning kan för öka effektenutnyttjas både ochatt

minska bränsleförbrukningen.att
En hög motoreffekt behöver inte nödvändigtvis innebära högen

bränsleförbrukning vid den körcykel används vid den standar-som
diserade mätningen. En sådan bil möjliggör dock körsätt med högett
bränsleförbrukning.

Marknaden har efterfrågat egenskaper hos bilarna indirektsom
förskjuter nybilsförsäljningen bilar. säkerhetskravstörre Höga ärmot

sådan egenskap. Olika Lex.extrautrustning luftkonditione-typeren av
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Samtidigtbränsleförbrukningen.ökaocksåextraljus tenderarring, att
medmissnöjetRiksförbundenkät utförd Motormärmensvisar attaven

15 %Cabland bilköparna.ganskabränsleförbrukning ärbilars stornya
bilen intemodeller1993 årsbilköparnade tillfrågade attangavavav

bränsleförbrukningen.gällerdetförväntningarna närmotsvarat
minskning ikraftigmedförtlågkonjunktur harDe årenssenaste en

bilarandeleninneburitsidanandrabilförsäljningen. har åDetta att som
inneburit deni sin harökat, vilketsålts till företag har atttur genom-

ökat.snittliga bilstorleken har
varit ibilar harbränsleförbrukningen hosUtvecklingen stortnyaav

2.1 visarFigurtiode åren.andra länderi fleradensamma senastesett
länder.förändrats i någrabränsleförbrukning harfordonsparkenshur

förändringar. Idet inte skett några störreländerna hareuropeiskadeI
detmotverkatspersonbilarbränslesnålareeffekten attUSA har avav

till lättapersonbilarfrånnybilsförsäljningeniförskjutningskett en
figurenframgårSomanvänds förlastfordon persontransporter. avsom
mellanförbrukningenspecifikanivån denabsoluta påskiljer sig den

bränslepriser.iskillnaderförklarasbl.a. kanolika länder, vilket av
blbilleverantörernaöverläggningar medhaftharKonsumentverket a..

bilarnasminskadet gällerfinnsfå vilka planer närför attatt veta som
Överläggningarna hartillverkarefleravisarbränsleförbrukning. att

intedetdock ärKonsumentverket bedömeruppställt mål för detta. att
mycketoch hurfrivillig överenskommelse närmöjligt nå någonatt om

skall minska.bränsleförbrukningbilarnas
medöverläggningarsamband medhar ibiltillverkarnaeuropeiskaDe

angivitTransportsdesdes MinistresConference EuropéenneCEMT
medbränsleförbrukningminska bilarnasambitionhar attatt man en

Tillverkarnautveckling.teknisk att10 % på 10 år ansergenom
reduktionför ytterligareregeringarna verkakan uppmuntraattgenom

infra-bättrebränslekvalitetmindre dieselandel, bättrebilar, ökad samt
trañkplanering.struktur och

bränsleförbruk-minskapotential förtekniskfinnsDet attstoren
bilarnasavkallvill påintefordon, görahos lättaningen även om man

rull-och minskati minskad viktfrämstPotentialen liggerprestanda.
tvåtaktsmoto-ochdieselmotorergenerationerluftmotstånd. Nyaoch av

skadligautsläpp änmen,och har lågaenergisnålabådeär avsomrer,
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och sådanaunder utveckling. dock osäkert närDet ärär motorerom
finnas marknaden.kommer påatt

US-I-
134France
-ü Germany

- ItalyaimgHJOkm Great-0- Hmmm

ixiilliil [1I I l l1 r
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 19861988 1990

någraFigur 2.1 Genomsnittlig bränsleförbrukning i bilparken i
länder
Källa: Royal Commission Environmental Pollution, 1994on

mellan Vita och de biltillver-En överenskommelse Huset tre stora
karna i USA FoU-samarbete Partnership Generation offor Newom a
Vehicles har mål bl.a. inom tioårsperiod åstadkomma bilarattsom en
med bränsleförbrukning tredjedel dagens nivå medären som en av
bibehållna prestandakrav. Utfallet denna överenskommelse är ännuav
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förutsäga. framhållitssvår Från biltillverkarhåll har dock attatt
framme redanmed de önskade egenskaperna kan finnasprototyper

tidigare inom tio år.än
I president Clintons åtgärdsplan för minska utsläppenatt av

1993växthusgaser Climate Change Plan, presenterad höstenAction
aviserades tillsättandet kommitté uppgiftmed övervägaattav en
åtgärder för minska växthusgaser från lätta fordon.utsläppenatt av
Kommittén har tillsätts tidigast i septemberoch avläggaväntas rapport
1995.

det gäller fordon efterfrågan låg bränsleförbrukningNär påärtunga
betydligt högre för personbilar. Företrädare för den svenskaän
bilindustrin minst 15 % minskning bränsleförbrukningenattanser av

lastbilar fullt möjlig tioårsperiod. kan ske medhos inom Dettaär en
rull- och luftmotstånd hjälp motormodiñeringar,minskat och med av

skärpningar avgaskraven förutsätter åtgärderväntadetrots att av som
tenderar öka bränsleförbrukningen.att

Enligt EG:s bestämmelser får lastbilarnas längd inte överstiga 18
Det i dag ovisst i vilken utsträckning de svenska reglernaärmeter.

kommer behöva EG:s. m.fl. 1994 hartill Demkeratt anpassas
uppskattat koldioxidutsläppen från lastbilstrañken iden långvägaatt
Sverige skulle 18öka med 12 %, 24 ersättsmetersgränsen av enca om
metersgräns.

Konflikt: mellan minskad bränsleförbrukning och ökad trafiksäkerhet

högt,Många bilköpare värderar bilens säkerhetsegenskaper mycket
vilket har till kraftigare konstruktioner chassinmedfört tendens aven
och karosser bilar Sidokrockskydd, airbagoch många försetts medatt

bältesförsträckare. bilar och därmedoch Detta medför i sin tur tyngre
ökad bränsleförbrukning.

Med dagens enskildateknik finns det således samband mellan denett
bilens säkerhetsnivå och vikt. emellertid inte entydigt iSambandet är
den meningen hög vikt säkerhet. Bilar iskulle högatt garantera samma
viktsklass kan ha väsentligt olika säkerhetsegenskaper. flerJu tyngre
bilar trafikerar desto farligare blir det aka i lättarevägarna attsom en
bil. Från säkerhetssynpunkt finns det ingen anledning att uppmuntra en
kapprustning kraftigaredriver utveckling allt ochtyngremotsom en
bilar. Snarare bör eftersträva skillnaderna i vikt mellanminskaattman
olika bilar. Fordonsvikter 1,5 inte motiveradeöver ärton avca
säkerhetsskäl.

Med de material finns tillgängliga i dag kan det emellertidsom vara
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klarasvårt högt ställda säkerhetskrav med låg vikt bilen. Bl.a.påatt en
krävs viss minsta förvolym få plats med erforderliga deforma-atten
tionszoner. längre sikt,På då material kan finnas till-väntasnya
gängliga, finns dock inte uppenbara samband mellan säkerhetsamma
och vikt. Bränsleeffektivitetsmålet för Partnership for GenerationNewa
of Vehicles förutsätter sannolikt bilarna lättare.görsatt

börMan också minskad vikt inte det endaär sättetnotera att att
åstadkomma minskad bränsleförbrukning. Lägre motorstyrka lederen

tillockså minskad bränsleförbrukning. tordeDetta ha positivsnarast en
effekt trafiksäkerheten.på

Utsläpp skadliga ämnenav

Skärpta tekniskavgaskrav och utveckling har medñrt utsläppenatt av
reglerade föroreningar från både lätta och fordon har minskat.tunga
Sverige har tidigare valt följa utvecklingen i USA och tillämpa denatt

Övrigalagstiftningen efter viss anpassning till förhållanden.svenska
EFTA-länder har valt linje. I samband med EES-avtalet ochsamma
medlemskapet i SverigeEU måste i stället avgaslagstiftningenanpassa
till EG-direktiv.motsvarande Inom EU har skärpta avgaskrav beslutats
för införande 1996.år För närvarande arbete inompågår EU med
underlag till ytterligare kravskärpningar med sikte 1999-2000.på år
Förslag föreligga under hösten 1995.väntas

Arbetet med generation avgaskrav inästa EU sker ettgenom
samarbete mellan EG-kommissionen och bil- och oljeindustrin The
Tripartite Initiative Air Quality, Emissions, Fuels and Engineon
Technologies. Tanken med detta arbete skall frånär utgåatt man
behovet förbättra luftkvaliteten i städerna. Med utgångspunkt iattav
luftkvalitetsmål skall kostnadseffektiva lösningar identifieras för att
klara målen. innebärDet principenfrångår bästa till-att man om
gängliga teknik, vilket ha varit den gällande principen hittills näranses
det gäller fastställande avgaskrav. hitta kostnadseffek-Målet är attav en
tiv mix åtgärder gäller fordonsteknik, bränslekvalitet, förbättratav som
underhåll icke-tekniska åtgärder.samt

Även förbättringar har finns det fortfarandeuppnåttsstoraom
möjligheter åstadkomma ytterligare utsläppsminskningar. gällerDetatt
inte minst åstadkomma bilarna har utsläppsnivåerlåga under helaatt att
sin livslängd. diskuterasInom EU införande för tillverkarenav ansvar
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för hållbarheten emissionsegenskapema. lätta fordondet gäller Förnär
vid kallstarter, hittillsockså krav avseende utsläppövervägs ämnen som

inte varit reglerade, felsökningssystem m.m.
också arbete med fram mätmetod bättreDet pågår att ta en ny som

verkligt INRETS Institut National de Recher-körsätt. Vidmotsvarar
che les leur Sécurité i Frankrike drivs omfattandeTransports ettetsur
projekt med syfte fram underlag för körcykel. Med hjälpatt ta en ny

58 bilar studeras projektet harkörsättet i 6 olika europeiska städer. Iav
bl.a. konstaterat europeiska körcykeln har ñr lågadenattman

accelerationer i förhållande till verkligheten.
dieseldrivna fordon det främst utsläppen kväveoxi-För ärtunga av

der och partiklar fortfarande problem. Enligt bilindustrin finnsärsom
det möjlighet minska dessa utsläpp betydligt till 2000.redan åratt

Miljöklassutredningen har svenskalämnat förslag till hur det
miljöklassystemet skall kunna vidareutvecklas för miljöför-uppnåatt
bättringar. Utredningen föreslår bl.a. Sverige skall verka inom EUatt
för miljöklassystem med klasser och för särskild miljöklassett tre att en
för stadsbil införs. Utredningen föreslår också miljöklassystemetatt
kompletteras med kravnivåer för vissa i dag oreglerade ämnen.

Nya drivmedel och driiformer

I delbetänkandet SOU 1994:91 redovisas utvecklingstendenser och
för- och nackdelar biobränslen.med olika Där konstateras att en
storskalig introduktion biobaserade drivmedel under vissa förutsätt-av
ningar kan medföra betydande minskningar fossila utsläpp avav
koldioxid. kan emellertid medföra negativa miljöeffekter,De andra
vilket fordonen tillmåste motverkas bl.a. deattgenom anpassas nya
bränslena. Teknisk anpassning fullt möjlig kräver ytterligareär men
utvecklingsarbete högt ställda miljökrav uppfyllas.skall kumiaom

Vid KommunikationsforskningsberedningenKFB fortsätter
genomförandet för utveckling och demonstrationprogrammetav av
alkohol och biogas drivmedel. del medlen driftEn storsom av avser
med mindrealkohol. En del medlen används till projektren av
avseende blandbränslen och biogas. Flera projekten bedrivs i formav

flottförsök. Slutrapportering biodrivmedelsprogrammet kommerav av
ske under 1997.att
Många kollektivtrafilcföretag i Sverige bedriver eller planerar

försöksverksamhet alternativa drivmedelmed i bussar, bilaga 5.se
finnsI Malmö och Göteborg sammanlagt drivs80 bussarnära som

med 1995 introducerasUnder 24 naturgasdrivna bussar inaturgas.
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Lund. Under 1995 kommer också antal naturgasdrivna lastbilarett att
levereras i Sverige. med dieseldriftNaturgasens miljöfördelar jämfört
består främst i lägre utsläpp kväveoxider och partiklar. Koldioxidut-av
släppen tilllägre. Naturgasen kan inkörsportär något enses som
framtida introduktion biogas.av

försökDet pågår med biobränslen i länder. I Frankrikemånga
används mycket förstabiobränslen ñr i hand rapsmetyles-transporter,

RME och etanol. Huvudskälet till satsningen på dessa bränslen ärter
därigenom stöder jordbruket. räknar däremot inte medManatt attman

biobränslen skall lösa problemet oljeberoendet, då den totalamed
potentialen för alternativa drivforrner Frankrike har beräknats tilli
endast 20 %.ca

Fortfarande kostnaderna det hindret ñr introduktionär största en av
biobränslen. Omfattningen biobränsleanvändningen i Frankrike harav
möjliggjorts beskattningen merkost-reducerad. Uppgifterärattav om
nader för biobränslen varierar mycket. från OECDIEAI rapporten
1994 förkostnaden minska COZ-utsläppenatt attattanges genom
införa bränslen baserade RMEjordbruksgrödor etanol ellerpå är

S300minst C0, blii Europa. Metanol från skogsråvara bedömstonper
billigare, väl produktionstekniken finns utvecklad.när

ABSommaren 1994 presenterade STOSEB Storstockholms Energi
i Framtidens bilar energi- miljöstudie STOSEB,En ochrapporten -
1994 analys olika drivformers miljöegenskaper från lokal ochen av
global synpunkt. Beträffande eldrift konstateras de storskaligaatt
effekterna introduktion elektri-elbilar helt beroende hurärav en av av
citeten produceras. Med dagens svenska produktionsmix ñrdelarnaär
mycket kolbaseradFör elproduktion elbilen inga miljöförde-stora. ger
lar det gäller totalade utsläppen. drar ocksånär I rapporten man
slutsatsen elbilar positiva miljöeffekter indirekt det tryckatt ger genom

förde skapar ñrbättra förbränningsmotorns miljöegenskaper.att
USA har Lovins och Lovins 1995I lanserat begreppet hypercar.

Med det bil har mycket ochlåg vikt och lågt rull-menas en som
luftmotstånd, drivs med elmotorer vid hjulen med möjlighet attsom
återvinna bromsenergi elenerginoch där produceras ombord med något
bränsle. Enligt Lovins och Lovins kan konstruktion medförasådanen

tiodubbling bränsleeñelrtiviteten och därmed bli mycket attraktiv.en av
Sverige olika aktiviteterI för stimulera introduktionpågår att av

elbilar. Under 1995-1997 inte försäljningsskatt tor el- ochåren uttas
hybridfordon.

Det teknikupphandlingsprojelrt tagit initiativ till kanNUTEKsom
komma resultera i 150 eldrivna personbilar kommeratt att utuppemot

marknaden. flotttörsökpå Ett antal kommer genomföras med stödatt
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därfrämst i de storstädernamedel från KFB:s elfordonsprogram, treav
drift tid.elfordon redan varit i sedanantalett en

introduktionen elbilarförutsättning förEn mycket viktig ärav
bl.a. innebär deKaliforniens lågemissionsprogram, att storasom

bilar Kalifornien000 ibiltillverkamas de säljer 30 årän persom mer
1998.% nollemissionsfordonförsäljning minst 2 årmåste utgöras av

År Vidför alla biltillverkare.2003 skall denna andel minst 10vara
1994 beslöt CARBden omprövningen planen vårensenaste av

BoardCalifornia AirEnvironmental Protection Agency, Resources att
in-nollemissionsfordon 1998 skulle ligga fast. De flestakravet på år

aktörer förefaller inställda planen kommerblandade på attattvara
företrädare forskninggenomföras. för myndigheter ochMånga är

2 % de biltillverkarnas försäljning kommerövertygade att storaavom
det kommer bilar. råderelbilar och bra Detutgöras att attatt varaav

introduktion i skala kan kommadock osäkerhet när större attom en
ske.

håll i världen. deFlottförsök med elfordon pågår många Ettpå av
60 elfordondärprojekten i Europa på Rügen,större äger rum ca av

försöket ingår bådeolika i daglig drift för olika ändamål. Ianvändstyp
Olika batterityper och laddningssättpersonbilar, lastbilar och bussar.

provas.
Frankrike försöker få städer intresseradeI många attavman

År piloprojekt i Rochellemedverka i pilotprojekt. 1993 startade Laett
andra incitament diskuteras förmed 50 elbilar. Skattelättnader och att

Redan i dagintroduktion elbilar och få städer intresserade.stimulera av
medförmånliga för elbilar jämförtfinns det avskrivningsregler ärsom

Målet med ytterligare incitamentbilar med förbränningsmotor. är att en
elbil inte skall kosta bensindriven bil.änmer en

uppföljningbränsleceller kan naturligTekniken med avses som en
batterier. tekniska utvecklingentekniken med eldrivna fordon med Den

vid ITS Institutefort detta område. Professor Daniel Sperlinggår på
of Transportation Studies, University of California, Davis bedömer att

bensindriftbränsleceller kommer kunna konkurrera med påsnart att
Sperlinggrund enklare konstruktion och högre bränsleeffektivitet.av

förbedömer kommersiellt tillgängligtekniken kommeratt att vara
År2008. 2015 kommer bränslecellerbussar 2003 och för bilar årår att

enligt Sperling. Enligt andra bedömaredominerande teknik,vara
inträffa betydligt finns också dekommer detta Detatt senare. som

aldrigbränsleceller kommer få genomslag.någotattatt stortmenar
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Dieseldriftens för- och nackdelar

I Sverige har förändringar i drivmedels- och fordonsbeskattningen lett
till åtminstone tillfällig ökning andelen dieseldrivna personbilaren av

nybilsförsäljningen. Från tidigare ha legat under %1attav steg
andelen till 3,1 % år 1993 Bilismen i Sverige, 1994. delI andraen
länder är motsvarande andel betydligt högre. StorbritannienI denär

20 % och i Frankrike under 50 %.straxca
På grund dieselmotorns högre verkningsgrad har dieseldrivnaav

personbilar i genomsnitt lägre bränsleförbrukning jämförbaraänen
bensindrivna bilar. Trots dieseloljans högre kolinnehåll är även
koldioxidutsläppen körsträcka lägre. Dessutom energiförbruk-ärper
ningen lägre vid framställning dieselolja jämfört med bensin. Dessaav
förhållanden talar för ökad andel dieseldrivna bilar bör efter-att en

Å andra sidansträvas. medför dieseldrift andra nackdelar från miljösyn-
punkt. Det främst har uppmärksammats de hälsoriskerärsom som
dieselavgaser i befarastätorter orsaka.

I delbetänkandet SOU 1994:91 konstaterades underlaget föratt en
avvägning mellan dieseldriftens för- och nackdelar behöver förbättras.
Kommittén har därför uppdragit Motortestcenter vid SvenskAB
Bilprovning, sammanställa material belyser denna fråga.att som

Materialet från Motortestcenter innehåller resultat från mätningar
utförda i samband med produktionskontroll lätta bilar enligt deav nya
svenska bilavgasbestärnmelserna, mätningar vid olika temperaturer samt
mätningar andelen kvävedioxid N02 kväveoxider NOX iav av
avgaserna.

Materialet visar utsläppen från bensindrivna personbilar iatt nya
allmänhet håller god marginal till de gränsvärden gäller enligt desom
avgaskrav infördes i Sverige fr.o.m. 1989 års modeller miljö-som
klass 3. Endast liten andel ca 3 % de provade bensindrivnaen av
bilarna underkändes vid dieseldrivnaDe personbilarna har iproven.
genomsnitt lägre utsläpp koloxid CO, kolväten HC och koldioxidav
C02 de bensindrivna,än medan utsläppen kväveoxider N 0, ochav
partiklar högre. Dieseldrivnaär lätta bilar har haft svårt uppfylla deatt
obligatoriska avgaskraven miljöklass 3. Mer tredjedel deän die-en av
seldrivna bilarna underkändes vid de produktionskontrollmätningar som
redovisas i I samtliga fall berodde det förrapporten. på höga
kväveoxidutsläpp. I fall även partikelutsläppen förett höga.par var
Medelvärdena visas i tabell 2.3.
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produktionskontrol-vidGenomsnittliga utsläppsvärden2.3Tabell
ler

ASBMotortestcenterKälla:

gkmUtsläppFordon

CO,NO, PartHCCO

0,102 2070,640,07Dieseldrivna 0,41

2490,180,13Bensindrivna 0,97 -

0,1240,620,252,1Gränsvärden -

körcykelstandardiseradenligtbilarbensindrivnamedProv ger
mätningenvid vilkenberoenderesultat påmycket olika temperatur

och 6,5 gångermellan 4koloxidutsläppenVid -7°Cgenomförs. är
används. Förkörcykelvilken+22°C, beroendevid påänstörre som

faktor endastbilar motsvarandedieseldrivna är ca
NO,NO,andelenframgår vidarematerialAv Motortestcenters att av

bilar.dieseldrivna lättaochbensindrivnaförungefär densammaär
1994 visarRicardokonsultfirmanengelskadenfrånEn rapport
motsvarandebil kanbensindrivenmedJämförtföljande. enen

% lägretill 20insprutning hamed indirektdieseldriven bil upp
Medkörsträcka.bränslevolymbränsleförbrukning räknat persom

dieseldrivna%.till 40 Dagensskillnaden uppgådirektinsprutning kan
kväveoxider ochutsläppsidan högrepersonbilar har andraå par-av

medDieseldrivna bilarbilar.bensindrivnamotsvarandetiklar än
indirektbilar medutsläpphögrei sin ändirektinsprutning har ännutur

lägre frånbetydligtutsläppenVid kallinsprutning. ärmotor en
hostlyktighetenEftersombensindriven.medbil jämförtdieseldriven en

dieseldrivenfrånavdunstningenbensin,hosdieselolja lägre ärär än en
utsläppdieseldrivna lägrebilar harbensindrivnamedbil Jämförtlägre.

aromatiska kolvätenpolycykliskautsläppkoloxid högre avav men
PAH.

die-utsläppen hosfå nedmöjligheterfinns tekniskaDet att nya
frånför personbilaravgaskravenbeslutadeinom EUselmotorer. I de

dieseldriv-långtgående förHC mindreför NOX+gränsvärdena1996 är
direktinsprut-dieseldrivna bilar medbensindrivna. Förbilar föränna

insprutning.indirektför bilar medlindrigare änning kraven ännuär
tör-siginte någratyderEU-krav på väntar1996 års storaatt man
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bättringar på kort sikt, tabell 2.4.se

Tabell 2.4 1996 års avgaskrav i EU for personbilar
utsläppen i gkm, körcykel enligt europeisk provmetod

Fordon NOX+ HC CO part.

bensindrivna 0,5 2,2 -

dieseldrivna IDI 0,7 1,0 0,08

dieseldrivna DI 0,9 1,0 0,10

Från och med l januari 1995 kan dessa värden användas för
avgasgodkärmande i miljöklass 2 i Sverige. Tidigare har endast de
svenska gränsvärdena för miljöklass motsvarande 1994 kravårs i
USA varit tillämpliga. De svenska gränsvärdena ingen skillnadgör på
dieseldrivna och bensindrivna bilar. De svenska kraven innehåller

gränsvärden för O,N och HC. Den europeiska konstruktionenseparata
med kombinerat gränsvärde för OX+HCN innebär ytterligare lättnad ñr
dieseldrift jämfört med de svenska kraven. Fram till l januari 1995 har
inga dieseldrivna personbilar certifierats enligt kraven i miljöklass

Enligt Ricardo finns det tekniska möjligheter för bådaatt typerna av
dieseldrivna personbilar till är 2000 nå till 0,5 gkm för NOX-l-HCner
och till 0,04 gkm för partiklar.

Sammanfattningsvis visar olika undersökningar med dagensatt,
teknik, dieseldrift har följande fördelar framför bensindrift i lätta
fordon: lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp koldioxid, koloxidav
och kolväten, lägre utsläpp vid kall lägre flyktighet hos bränsletmotor,

lägre energiförbrukning vid drivmedelsframställningen.samt I gengäld
är utsläppen kväveoxider, partiklar och PAH högre. Problemenav att
hålla kväveoxidutsläppen uppenbara.är Det är svårt uppfyllanere att

Ården svenska kravnivån med dieseldrift. 2000 räknar med attman
dieseldrivna bilar skall kunna klara den nivå för kväveoxider som
bensindrivna bilar klarar redan med dagens teknik.

Enligt Royal Commission Environmental Pollution 1994on
förhindrar försiktighetsprincipen övergång till dieseldrift iatt störreen
skala innan de föreslagna avgaskraven för 2000uppmuntras, år träder
i kraft. Det främsta skälet för kommissionens bedömning högaär att
utsläpp kväveoxider och partiklar medför allvarliga hälsorisker iav
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tätorter.
miljöklass 1 ochdieseloljzii utsträckningSverige användsI stoi av

visas vidvadmedför lägre avgasutsläppkvaliteter änDessa som
används.. andrastandardkvalitet Ii Sverige, dåstandardiserade tester

från miljösynpunkt Dettai allmänhetdieselkvalitetenländer sämreär
skadligadet gäller utsläpp ämnen,effekterna,förhållande närgör att av

Sverigebesvärande ibilar blir mindre ändieseldrivnaökad andelav en
i de flesta andra länder.

2.2.2 Spårburen trafik

överlämnades harSOU 1994:91delbetänkandetSedan nya
luftföroreningarenergiförbrukning ochoch beräkningarmätningar av

HögskolanKungl. Tekniskajärnvägstrafik redovisats KTH:savav
framhålls1994.järnvägsteknik Andersson, Iavdelning för rapporten

energiomvand-ochavgränsningenvikten transportsystemetatt avav
trarisportslageni de olikalikartat närlingsprocessen sker på sättett

belysning ochexempelskall Skall tilljämförelser mellan dem göras.
resultateningå redovisadefasta anläggningar Dedrift avserav

transportarbetet påför 95 %eldriven järnvägstrafik, avsom svarar ca
järnväg i Sverige.

Lenner,har redovisats VTIuppgifter tidigareJämfört med avsom
energiförbruk-specifikberäkningar 30-50 % lägre1993 visar KTH:s

för-ungefär lika mycket högreoch godståg ochning för snabbtåg
uppgiftertidigareAvvikelserna bero påbrukning för lokaltåg. sägs att

elproduktion ochverkningsgrader videnergiförbrukning ochtågsom
eller felaktiga.eltransmission varit osäkra

högreutvecklingen alltframtida tågtrafikdet gäller gårNär mot
förändringaringaskulle öka energiförbrukningenhastigheter, vilket om

utvecklingomfattande teknisktågmaterielen. sker docksker i Här en
aerodyna-form bättreenergiförbrukningen, bl.a. ii syfte minskaatt av

tekniskabromsenergi. Denmisk utformning och återmatning av
energiförbrukningen inteutvecklingen detta område kanpå göra att

högrepersontrafik, deökar med generation snabbtåg förnästa trotsav
kraftigi lokal och regional trafikhastigheterna. väntasFör tåg ennya

godstågKommande snabbgåendeenergiförbrukningen.minskning av
normalgodståg.förbrukning dagensdock få högrenågot änväntas en

videlproduktionsmix skall användasfråga vilkenviktigEn är som
genomsnittligastudie harberäkningar framtida utsläpp. I KTHzsav

kärnkraftframtidsbild svensk elproduktionvärden från utanen av
genomsnittlig europeiskbör användaAndra hävdaranvänts. att man en
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mix vid helt avreglerad elmarknad eller marginellt tillkommandeen
produceras med fossila bränslen. Det alternativetsom senare

tillämpades vid Koncessionsnämndens miljöskyddför beslut 1993 om
tillstånd till flygverksamhet vid Arlanda flygplats, där utsläppenäven
från till och från flygplatsentransporterna skulle räknas in i de totala
utsläppen från verksamheten.

Ca 5 % transportarbetet med järnväg sker med dieseldrift. Avav
energiinsatsen i järnvägstrañken emellertidutgörs 15 % diesel.ca av
Utsläppen luftföroreningar från den järnvägstrañk ärav som nu
dieseldriven minskaväntas till följd några sträckor under elekt-ärattav
riñering. Banverket har fått i uppdrag regeringen föreslåattav
avgaskrav för spårbuma motorfordon.

2.2.3 Sjöfart

Under tid har omfattande utvecklingsarbete bedrivitsett försenare att
öka energieffektiviteten hos fartyg. Vissa tekniska lösningar kan
appliceras även på existerande fartyg. Det gäller framförallt typernya

propellrar. Enligt från Sjöfartsverket 1994av rapport kanen en
kombination olika tekniska åtgärder innebära reduktionav en av
bränsleförbrukningen på konventionellt fartygett med 30 %.emotupp

En minskning hastigheten kan också bränslebesparingar.av storage
Samtidigt sker emellertid utveckling fartyg kan igå högamoten som
hastigheter, vilket upphov till ökade energibehov. De ökade hastig-ger
heterna kan emellertid innebära ökad konkurrensyta andraen gentemot
transportslag, vilket kan fördelaktigt från energiförbruknings-vara
synpunkt.

Sjöfarten i dag för del de totala utsläppensvarar storen av av
svaveldioxid och kväveoxider. Inom detta område finns möjlig-stora
heter till tekniska förbättringar. omfattasBunkeroljor inte kravnågraav

Östersjöiänderhögstapå svavelinnehåll. Förhandlingar med olikapågår
för Östersjö-åstadkomma bilateralaatt avtal högsta svavelinnehåll iom
området. Med katalysatorrening SCR-teknik minskningär en av
kväeoxidutsläppen från fartyg med 90 % möjlig.över

Även detnär gäller för fritidsbåtar har teknisk utvecklingmotorer en
initierats för åstadkomma högre bränsleeffektivitetatt och minskade
utsläpp föroreningar. En generation tvåtaktsmotorer med di-av ny av
rektinspruming för marint bruk under utveckling.är Utmärkande för
tvåtaktsmotorerna har varit den dåliga bränsleeffektiviteten och de höga
koloxid- och kolväteutsläppen. Inom år räknar medett attpar man
kunna introducera tvåtaktsmotorer från dessa synpunkter välär såsom
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innebärtvåtaktsmotorermed dagensJämförtfyrtaktsmotorer.bra som
koloxid- ochminskade% ochmed 35bränsleeffektivitetdet ökad caen

70 %.med minstkolväteutsläpp

2.2.4 Luftfart

samtidigtkraftigtökardenflygtrañkenUtmärkande för är att som
transportarbete hög.energiförbrukningen ärper

denförbättringar imaterial ochmotorteknik,utveckladGenom nya
bränsleförbrukningkan flygplanensutformningenaerodynamiska

halveringNuvarande trend tyder påreduceras avsevärt. att aven
möjlig 20 sikt.på årsbränsleförbrukningen är

energiförbrukning kandet gällerutvecklingenpositiva närDen
Överljuds-generationförgenombrottblirdetmotverkas ett aven nyom

mycket osäkertdockenergikrävande. Det ärmycketflygplan, ärsom
stånd.tillutveckling kommersådanom en

utvecklats såkväveoxidutsläppen harminskaför avsevärtTeknik att
internationellaintroduceras. Någrakansådanalångt motoreratt nu

beslutats.intetekniknivå hardenna ännuemissionskrav motsvararsom
fåmerkostnad förtagit sigfrivilligt pånyligendock attSwissair har en

endastkväveoxidutsläpp ärbrännkammare,medplan tvästegs cavars
flygplannormalt moderntsläpps mot-hälften vad ettut avavsomav

svarande typ.
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3 Hur mycket skall utsläppen av

växthusgaser från transportsektorn
minska

För stimulera fram kostnadseffektivatt minskning koldioxidut-en av
släppen från transportsektorn har kommittén i delbetänkandet SOU
1994:91 föreslagit styrmedelspaket där för olikaett trafikslagen
likformig koldioxidskatt ingår väsentligt element. Eftersom detettsom
inte klarlagts hur mycket sektorns utsläpp skall minskas kunde inte
något definitivt förslag till dimensionering koldioxidskattenav ges.
Kommitténs förslag höja koldioxidskatten baseradesatt på antagandeett

utsläppen från sektorn vid sekelskiftetatt skulle nedbringas tillom 1990
års nivå.

I tilläggsdirektiven till kommittén framställs oklarheten vilkaom
miljömål skall gälla kortpå och lång sikt problemsom ettsom som
borde undanröjas. Kommittén har i enlighet därmed fått i uppdrag att
utreda för- och nackdelar med sektorsspeciñka miljömål för trans-
portornrådet lämna förslag till tidsmässigtsamt anpassade miljömål för
olika trañkslag bådepå kort och lång sikt.

I detta kapitel belyses först i avsnitt 3.1 förutsättningarna påatta -
olika sikt precisera mål för koldioxidutsläppen i Sverige, dels för
utsläppen totalt, dels för trañkscktorns utsläpp. Avsnitt 3.2 behandlar
frågan hur utsläppsreduktioner i trañksektornstora krävs för attsom
klara redan gjorda åtaganden. Energi- och koldioxidskattesystemets
betydelse för uppnåendet kostnadseffektiv mellansektoriellav en
fördelning utsläppsreduktioner diskuteras i avsnitt 3.3. Mot dennaav
bakgrund dras i avsnitt 3.4 slutsatser lämpliga kort- och långsiktigaom
ambitionsnivåer för klimatpolitiken i transportsektorn. En strategi för

beakta rådande naturvetenskapligaatt och politiska osäkerheter skisseras
aven.

Kommittén återkommer till frågan sektorsspeciñka miljömål iom
kapitel ll.

3 15-0567
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svenskatotalaskall demycket3.1 Hur
minskautsläppen

diskussionklimatpolitiska ärinternationellaför dagensUtgångspunkten
ökanderesultatuppvärmningseffekterglobalahotet ett avsomom

uppvärmningseffektglobaltroligbildEnväxthusgaser.mängder av en
försiktighetsprincipen.s.k.utifrån denskälbedöms att ageravara

bedöms intebevisnaturvetenskapligaövertygande ettBristen på vara
i dagmotåtgärderklimatpolitiskafrånför avståtillräckligt motiv att

förändringeventuellframhållit,Klimatdelegationeneftersom, ensom
omställningochellersekelhalvtblir kvarklimatet avett enmerav

växthus-minska utsläppenkanmarkantmänsklig verksamhet avsom
förhållningssättgenomföras. Dettaföri anspråkårtionden atttargaser

styrandebörriksdagenklimatproblemettill anammats varaavsom --
åtaganden.klimatpolitiskasvenskabedömningenför av

förformerfinnaklirnatarbetetinternationella ärför detMålet att en
Stabiliseringtillsyftandeinsatskoordineradolika ländermellan aven

intetidsramoch inomnivåatmosfären vidväxthusgashalten i somenen
påkanekosystemenlivsmedelsproduktion och så etthotar att anpassas

utsläppenglobaladeklimatpropositionen böriSomnaturligt sätt. anges
vad det50-årsperiod. Frågan är% inom50-80medminskadärför en

utsläpps-svenskatidssättningochnivåbestärnningförbetyder av
reduktionsmål.

siktlångutsläppsmål på3.1.1 Svenska

de globalaförhållande tilliklimatgaser småärutsläppensvenskaDe av
ochheltföll bortutsläppensvenskade0,3 %. Inteutsläppen omens

atmosfä-iväxthusgaserhalteneffekt påpåvisbarskullehållet någon av
tillkommitténemellertid intelederförhållandeuppnås. Dettakunnaren

insatserSvenska ärmeningslösa.insatser ärsvenskaslutsatsen att
klimatpolitisktinternationelltin idemeningsfulla sätts samman-ettom

utsläppensvenskademyckethurbestämmakunnahang. För avatt
nödvändigtocksådetsiktlängre är attminska påkoldioxid skall

samarbetsprocessen.internationellapågåendetill denrelatera
insatsensvenskadenlämpligt låtadetsikt framstårlångPå attsom

tillsyftarklimatavtalinternationella attframtidabestämmas somav
nivå.hållbarlångsiktigtvidskall stabiliserasväxthusgaserhalten enav

dock intefå gårSverige kommer görautsläppsreduktion attDen som
intematio-dethuri dag. beror påprecision Denmed någonförutseatt
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nella avtalet utformas. Av betydelse hur många och vilka länderär som
kommer deltaga liksom vilka kriterieratt även kommer attsom
utnyttjas för bestämma Detländernas kanåtaganden. förutsättasatt t.ex.
spela roll perför Sverige kraven tillstor kopplas capita-utsläppen,om
till BNP eller till historiska utsläpp och hänsyn till skillnader itasom
medverkande länders marginella åtgärdskostnader.

Det ocksåär viktigt för Sverige åtaganden kommer attom avse
neddragningar utsläpp eller de kommer kostnadsan-attav ettom avse

för utsläppsreduktioner skulle kunna ske utomlands. Rio-svar som
överenskommelsen har föräven öppnat åtgärder innebär kost-som
nadsansvar för öka kolupptaget utomlands.att

Möjligheterna utnyttja olika totalkostnadssänkandeatt mekanismer
joint implementation och handel med utsläppsrätter i densom ses

internationellaklimatpolitiskadiskussionensompotentielltbetydelsefulla
eftersom olika länders marginella åtgärdskostnader uppvisar stora
skillnader. Motsvarande kostnadssänkande effekter skulle också kunna
åstadkommas med internationelltsystem samordnadgenom
koldioxidbeskattning förutsatt transfereringar skatteintäkter mellanatt av
länder kan utnyttjas.

Vid FN klimatkonferens i Berlin ägde våren 1995 korn:s som rum
de deltagande länderna överens under 90-talet jointatt prövaom
implementation under pilotfas. De svårigheter måste övervinnasen som
för denna mekanism skall kunna utnyttjasatt i skalastörre anses vara
betydande. svårigheterna ligger i kunna verifiera utsläppsreduktioneratt
och inkludera länder reduktionsåtagandenatt oftautan med låga
åtgärdskostnader. System säljbaramed utsläppsrätter och medsystem
koordinerade koldioxidskatter kommer knappast kunna implemente-att

inom de närmaste åren.ras
Till detta skall läggas den naturvetenskapliga osäkerhetenatt om

klimateffekter alltjämt är Det osäkertalltjämt hurärstor. stor upp-
värmningen blir då halten växthusgaser i atmosfären ökar, vilkaav
skadeverkningar följer vissmed uppvärmning och vilkasom en
möjligheter finns dämpa skadeverkningarna olika slagsattsom genom
anpassning. Det därför inteär orimligt de avvägningarattatt anta som
görs bakgrund dagens kunskapmot kommer ändras dåattav ny
information framkommer.

Det går alltså inte i dag förutse hur neddragningaratt destora av
svenska växthusgasutsläppen kommer bli nödvändiga iattsom
framtiden. Förekomsten ovannämnda osäkerheter talar starktav emot

låsa sig för vissa bestämdaatt åtminstone långtgående långsiktiga
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tillställningstagandedefinitivtutsläppsreduktionsmål. Någotsvenska
hellerdärför inte göras.sekelskiftet börefterutsläppsmål långtsvenska

medellångochkortutsläppsmål på3.1.2 Svenska
sikt

medskall främstperspektivkortsiktigtiinsatsernasvenskaDe ett ses
fördagienskilda länderbehovutgångspunkt från attattett agerar

internationelltframtidaomfattandepåskynda mot merprocessen
förinomåtagandengjordaRedansatsningar.koordinerade ramen

utsläppsnivåeruttalandenriksdagensochklimatkonventionen avsersom
perspektiv.i dettaskallefter sekelskiftet ses

deklimatarbetet ochinternationella ärdetSverige deltar i ett caav
klimatkonventionen. Dettas.k.ratificerat denländer130 som nu

leda tillkanåtgärdsprogram attåtagande upprättainnebär ettattett som
respektive land kanväxthusgaser iandrakoldioxid ochutsläppen av
klimatpropositioneni1990. Denråddenivå årtill denåtergå som

bränslenfossilafrånkoldioxidutsläppenstrateginföreslagna är att
detdefinierarklimatkonventionen. Dettaenlighet medistabiliseras

kort sikt.utsläppsmålet påsvenska
framtagandeföranleddei BerlinklimatkonferensFN nyaav:s

har tjänatåtaganden. Två dokumentframtidatillförslagkonkreta som
protokollutkast tilldiskussionen:grund för presenteratsett avsom

AOSIS-förslagetñrslag.AOSIS och tysktalliansen små östater ettav
koldiox-reduktionåstadkommaskallindustriländemainnebär att aven

innebärförslagettyska2005. Det20 % till årmedidutsläppen en
Silveira,seefter sekelskiftetutsläppOECD-ländernasstabilisering av

1995.
otill-1992Riokonferensen år ärfrånmåletBerlin fastslogsI att

intefick dockframförtsförslaglångtgåenderäckligt. De som numer
ñrmandatresulterade iländerna.de deltagande Mötet attstöd ettav

innehållaskallFörslagettill 1997.klimatprotokoll årfram ett nyttta
minska utsläppenförstrategier och tidsgränsermål, att avnyanya nya

växthusgaser.
utsläppsnivåeravseendeöverenskommelseinternationellNågon

medförhandlingandrainte.finns alltså Ensekelskiftetandra sidan
tillledaskulle kumiaprotokollalternativ ut-översyn nyasomav

det svårt1998. Slutsatsen ärärsläppsmål planeras år attäga attrum
medellångtimålnivåer ocksåsvenskañr bestämdafinna stöd ett

perspektiv.
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Frågan vilka mål Sverige skall andrauppnå på sidan sekelskiftetom
diskuteras dock frånäven andra utgångspunkter de förpliktelserän som

följaväntas med framtida internationella överenskommelser. Natur-
Åtgärdsmålvårdsverket har till kommittén överlämnat förrapporten

transportsektorn preliminära utgångspunkter bl.a. innehållersom-
formuleringar s.k. åtgärdsmål för begränsa klimatpåverkan.attav
Rapporten har överlämnats bidrag till kommitténs arbeteett attsom
utreda lämpligheten sektorsvisa miljömål för transportsektorn.av

Som nationellt slutmål i utsläppen koldioxidrapporten attanges av
fossilt skall minskas med 80 96. Detta har kommitav ursprung man

fram till ifrånutgå svenska capita-utsläppatt iattgenom ettper
sluttillstånd skall lika med de globala. De angivna etappmålen ärvara

minskning med 20 till 2020år och med 60 till 2050åren
jämfört med 1990.år Dessa målnivåer relateras till krav kansom
läggas på i-land och bortser från möjlighetenett utnyttja kost-att
nadssänkande mekanismer joint implementation och handel medsom
utsläppsrätter.

Som kommittén framhållit i delbetänkandet SOU 1994:91 detkan
viktigt Sverige går föreatt visa aktiv in-vara attgenom upp en

ternationell profil inom klimatområdet. Men det inte klarlagtär att
självpålagda utsläppskrav får de demonstrationseffekter förutsätts.som
Andra insatser än långtgående utsläppsreduktionsåtaganden skullemer
kunna ñredra. kanDetatt ändamålsenligt påvara vara att satsamer
informationsinsatser i andra länder, iutvecklingsländer i sambandt.ex.
med biståndsinsatser. Sverige också redan på olika samprojektsatsar
biobränsleprojekt Östeuro-under ledning NUTEK i Baltikum ochav
pa.

3.2 Nödvändiga insatser för klara redanatt

gjorda åtaganden

3.2.1 Hur neddragningar krävsstora

Sverige har ratiñcerat klimatkonventionen och riksdagsbeslutgenom
åtagit sig hålla utsläppen växthusgaser vidatt 1990 nivåårs 2000.årav
Riksdagen har dessutom uttalat de svenska utsläppen koldioxidatt av
skall minska efter sekelskiftet. Detta definierar miniminiva för huren
långt de svenska klimatpolitiska insatserna bör leda i kortaresett ett
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ned-dettaklara HurförkrävsVilka insatserperspektiv. storaatt
transportsektornidragningar måste göras

Åtgärder klimatför-NaturvårdsverketsEnligt motrapport
56 ökardelbetänkandet,serefereratstidigareändringar, till vilken s.

66drygt1990 till60 miljoner årSverige frånide totala utsläppen ton
1994:64 bedömsRklimatrapport2000. NUTEK:smiljoner Iårton

ökaenergisystemetsvenskakoldioxid från detutsläppende totala av
tillutsläppentotala52,2 till 54,2. Defrånmiljonermed två ton, uppges

ökademiljoner Detillalltså 57,5med 5,4 Mton,ha ökat2005 ton.år
oljakol ochanvändningökadbero2005 påtillutsläppen år avenanses
ochbensinanvändningökadvärmeproduktionen och påochinom el- av

Transporterfrån sektornUtsläppentransportsektorn.idiesel uppges
frånUtsläppentill 23,8 Mton.från 21,1öka2000till år

25,5bedöms Mton.2005transportsektorn år vara
2005 kommermed utsläppen årräknarKlimatdelegationen attatt

Motsvarande2000.nivån för årMtonligga 67,9 4 överpå Mton, ca
72,0 Mtonhögre,2010 liggerförutsläppsvärde årextrapolerade

1995-02-20.klimatkonventionen,tillanslutningAnalys frågor iav
Även fortsättertransporterinrikesfrån transportsektornutsläppen

År tillde ökat2005 harsekelskiftet.öka efterenligt denna attprognos
28,12010 till Mton.26,7 Mton, år

förutsättningarbedömning finns dockKlimatdelegationens attEnligt
tillnivå1990 årsutsläppen påstabiliseramåletdetnå attuppsatta

andramedanutsläpptransportsektornsökarsekelskiftet. I prognosen
utsläppentotalasekelskiftet deEfterminskar. väntasutsläppsektorers

vidtas.åtgärderytterligaresnabbt inteöka om
till årkoldioxidutsläppenökningvisar påFlertalet en avprognoser

för uppnåRedan1990.jämförelseårettill2000 i förhållande att
ytterligarevissakan alltså krävas2000utsläpp till åroförändrade

infrias2000 kantillåtagandet årockså tänkbartdetinsatser. Men är att
insatser.sådanautan

tillutsläppenentydigt påolikavisartrañksektorn attFör prognoser
Vill1990.med utsläppen årjämförtha ökat2000 kommerår manatt

följaktligenökar börfrån trafikenkoldioxidutsläppenundvika att av
hittillslångtgående insatser göras.änmer

tillgängligaenligtsekelskiftetefterutsläppende totalaEftersom
ñrinsatserlångtgåendekraftigt krävsökakommer att merprognoser

utsläppsnivån.ökningförhindralångsiktigtatt aven
kärnkraftsavveck-beroendestorlek närUtsläppsökningens är enav

tillkommandeskulle detbedömningEnligt NUTEKzspåbörjas.ling
ökakunnatillgodoseskraftenhurberoende påkraftbehovet --

krav på2005.till Detill 4,5 Mton årmedkoldioxidutsläppen perupp
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utsläppsminskningar kommer riktas transportsektorn efteratt motsom
sekelskiftet blir såleds beroende utformningen den framtidaav av
energipolitiken.

3.2.2 Kostnader för utsläppsneddragningar i trans-

portsektorn och i övriga sektorer

Det förenatär med betydande svårigheter på central nivå pekaatt ut
vilka sektorer till lägsta samhällsekonomiska kostnad kan bidrasom
med neddragningar koldioxidutsläppen. hävdasDet dock iblandav att
det kostar mindre minska koldioxidutsläppen iatt andra sektorer än
transportsektorn. NUTEK framhåller i sitt remissvar på kommit-t.ex.

delbetänkande,téns det kostnadseffektivtäratt fossilaersättaattmer
bränslen med biobränslen inom el- och värmesektom inomän trans-
portsektorn. Men det kan finnas många andra omställningar inom
transportsektorn kostar mindre än fossilaersätta drivmedelatt medsom
biobaserade drivmedel. finnsDet potential fort.ex. ökadstoren
bränsleeffektivitet.

finnsDet dock klara indikationer på åtgärdskostnaderna föratt att
minska utsläppen koldioxid på marginalen i dag högreär iav trans-
portsektorn for industrin.än Transportsektorns utsläpp ökar sålunda i
NUTEK:s betydligt industrins,än de förutsättsprognos mer trots att

högre beskattning. Enligt NUTEK:s analys har ocksåen den lägre be-
skattningen energianvändning inom industrin medfört koldiox-av att
idutsläppen från industrin ökat något.

Detta belyser samtidigt energi- och koldioxidbeskattningens
betydelse för uppnåendet kostadseffektiv fördelning olikaav en av
sektorers utsläppsreduktion. I delavsnitt redogörsnästa för utform-
ningen energi- och koldioxidbeskattningen och för möjligheternaav att

tillövergå kan leda till likabehandlingett system utsläppsom av av
koldioxid från olika sektorer,
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koldioxidskatternasEnergi- och3.3

utformning

energi- och3.3.1 Utvecklingen av

koldioxidbeskattningen

och likagenerell1991i Sverigeinfördes årkoldioxidskattDen varsom
gällde förnedsätmingsreglereftersomutsläpp. Menkgmed 0,25 kr per

differentieringändå frågadetväxthusnäringenochindustri- om envar
energi-varkeni praktikeninnebarNedsättningsreglernaskatten. attav

saluvärdetandelenergianvändningenskoldioxidskatteller uttogs avom
nivå.vissöversteg en

förenergiskattenavvecklingen den allmännamedsambandI av
i principnedsättningsreglerna, såi1993 slopadesindustrin år stort sett

differentiera-samband därmedbeskattas. Ienergianvändning komall att
med lägreanvändningsområdenolikamellankoldioxidskattendes en

1993årsektorer. Fr.0.m.för övrigaindustrinkoldioxidskatt ñr än var
tillindustrinñrmedan den0,32 krkg,fulla skattesatsenden sattes en

krkg utsläpp.fjärdedel, dvs. till 0,08
index.meddärefter räknatsharkoldioxidskattesatsenfullaDen upp

0,342 krkg.till199495 höjdes denVid årsskiftet
iregeringenföreslogEU-avgiftensvenskafinansiera denFör att

skattehöjningar. Irad1995kompletteringspropositionen våren en
imedlemskapetFinansiering199495:203propositionregeringens av

koldioxid-generellahöjning denföreslogsunionenEuropeiska aven
höjapropositionenenligtbeslutadeRiksdagen attskatten.

industrin blirkoldioxid. Förutsläppt0,36 kr kgkoldioxidskatten till per
kg.0,09 krskatteuttaget per

industrinsärbehandlaför3.3.2 Motivet att

har i Europakoldioxidutsläppenminskasökapolitiska intressetDet att
naturligttransportsektorn. Detta ärriktaskommiti hög grad motatt

och växandeutsläpptransportsektorns utgörbakgrund storattmot enav
transportsektorns utsläppuppfattningallmänocksåandel. Det är atten

bedömsutsläppsminskningarkraftigt ñr detillbakahållasmåste att som
Enåstadkommas.sikt skall kunnalång rapportnödvändiga på nysom

%80ñr helatransportsektorn stårDRIMcGraw-Hillfrån att avanger



SOU 1995:64 73

den väntade ökningen de totala koldioxidutsläppen mellan 1990årenav
och 2000 och 40 % denän ökning förväntas därefter frammer av som
till år 2015.

Men detta innebär inte politiken borde riktas ensidigtatt mot
transportsektorn. Utsläpp från olika sektorer lika skadligaär och
minskningar möjligaär i alla sektorer. För kunnaatt styra mot ett
kostnadseffektivt resultat krävs i klimatpolitiken likabehandlaratt man
olika sektorer. Endast då kan utsläppsneddragningarna fördela sig så att
de marginella åtgärdskostnaderna i olika sektorer blir lika. De
internationella avtal kan tänkas bli aktuella längre fram uttryckssom
följaktligen inte i sektorstermer. Neutralitet mellan sektorer är en
självklar förutsättning.

Problem vid likabehandling olika sektorer kan emellertid uppståav
så länge olika länder bedriver klimatpolitik på hand. Ensom egen
ensidig nationell politik leder då till förskjutningar i konkurrensförhål-
landen kan innebära utsläppen exporteras i stället förattsom att
minska. motivetDetta till industrinär särbehandlas tillämp-att genom
ning lägre skattesats.av en

Industrins konkurrensutsatthet åberopades också i den debatt som
föregick regeringens förslag till höjning koldioxidskatten 1995.vårenav

budgetpropositionenI aviserades först fördubbling industrinsen av
koldioxidskattesats. Men regeringen gjorde därefter bedömningen att
vissa företag skulle drabbas allt for hårt och föredrog höjningen av
koldioxidskatten samtligapå skattepliktiga bränslen skullesom ge

inkomstförstärkning.samma

3.3.3 Möjligheten till återföring

För undvika internationella konkurrenseffekteratt har denogynnsamma
svenska energibeskattningen nivåer gäller iutlandet.anpassats mot som
Detta har samtidigt förhindrat likabehandling beskattningenen av av
olika sektorers koldioxidutsläpp. Politiken har skattedifferentie-genom
ringen främst riktats sektorer skyddade från utländskmot ansettssom
konkurrens.

principI skulle emellertid kostnadseffektiv minskningen av
koldioxidutsläpp från industrin olika slags tekniksubstitution ochgenom
produktutveckling kunna åstadkommas ide konkurrensutsatta branscher-

resultatet blir utsläppenutan neutraliseraatt Förattna exporteras. att
befarade internationella konkurrenseffekter generell nationellav en
koldioxidskatt skulle formnågon återföringssystem kunna utnyttjas.av
Med detta där skatteintäkterna återförs branschvisett systemavses
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kunnaProblemet skullekompletterande transferering. ävengenom en
bransch-skatteväxling, dennaangripas med hjälp s.k. görsomav

neutralise-kaninföra återföringssystemspecifik. Möjligheten att somav
energibeskattning harlikformigkonkurrenseffekterogynnsamma avra

Miljöavgiñsutredningenbehandlats olika utredningar, bl.a.tidigare i av
1989:83, 272 ff.se SOU s.

koldioxidskatter3.3.4 Fiskala

styrmedelrollhävdas koldioxidskattensprincipiellt kanRent att som
den bordevid diskussioner hurutgångspunktenborde omvara

skattebas.ideal fiskalKolinnehållet ibrånslet knappastutformas. är en
i samband medinförandet koldioxidskattenDiskussionen kring av

höja skattesat-och i samband med ñrslagetskattereformen 1991år att
koldioxidskatten1995 tyder emellertidindustrin påför våren attsen

fiskal funktion.delvis har en
den delutformningenfrämst intresserarfråga ärDen avavosssom
koldioxid.till uppgift minska utsläppenkoldioxidskatten har att avsom

motiverad frånhur hög koldioxidskattkunna ärFör avgöraatt som
alternativt hurprecisering utsläppsmåletstyrsynpunkt krävs avaven

kosta.marginalen högst fårutsläppsminskningar påmycket

förstrategi och målnivåer3.4 Val av

ikoldioxidutsläppenreduktionen av

transportsektorn

3.4.1 siktLång

åtagandenklimatpolitiska insatsernalång sikt bestäms de svenskaPå av
sådant avtalenligt framtida Konstruktioneninternationella avtal. ettav

minskasvenska insatser.får betydelse för behovet För attstor av
utnyttja kost-länder deSverige liksom andrakostnaderna förutsätts

för avtalet. Dessaerbjuds inomnadssänkande mekanismer ramensom
utsläppsreduktion ochellerkostnadsansvar förkommakan att avse

utsläppsneddrag-alternativ till inhemskakolbindning i utlandet som
Även får betydelse.till binda kol inom landetningar. möjligheten att

bestämdameningsfullt 1351512 viddetta följer det inteAv är attatt
ochsekelskiftet. Osäkerhetenreduktionsmål för utsläppen efter är stor
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det kan förenat med betydande kostnader behöva fast vidståvara att
gjorda ensidiga utfästelser förutsättningarna radikalt kommerom att
ändras. Detta gäller i högreännu målnivåergrad bestäms försom
utsläppen från enskilda sektorer, transportsektorn. Osäkerheten börsom
ingå i planeringsförutsätmingarna så den kan beaktas inför investe-att
ringsbeslut. Den anledning välja flexibla lösningart.ex. förattger
investeringar med lång livslängd. Den anledningäven skjutaattger upp
vissa beslut, kan föranstå, dra fördel den bättre kunskapattsom av om

framtidavad åtaganden kommer innebära kanske finnsatt som om
några år.

Men även det saknas anledning låsa sig vid bestämdaattom
långsiktiga målnivåer ñmis skäl basera investeringsbeslut i dagatt på
förväntningar utsläppsreduktioner Sverige i framtiden behöverom som

Osäkerhetengöra. hur utsläppsminskningar verkligenstoraom som
kommer behövas måste då beaktas,att så planeringen blir tillräckligtatt
flexibel. statsmakterna kan alltså ha anledning informera ekonominsatt
aktörer hushåll, företag och kommuner sin förväntnings-etc. om- -
bild, knappast binda aktörerna vid bestämda utsläppsreduktions-attmen
mål.

Informationen hur bedömer framtiden skulle kunnastatenom
förmedlas i förväntad nivå på internationelltermer koldioxidskattav en

givet samtidigt deklarerad förmodan sannolik världsmarknadspri-om-
sutveckling oljapå för nå de utsläppsreduktioneratt bedömssom-
nödvändiga globalt. Visst underlag för sådana uttalanden finns.

På lång sikt förväntas mellan olika länder harmoniseradatt en
energi- och koldioxidbeskattning möjliggör likabehandling olikaav
sektorer. Det finns då ingen anledning särbehandla industrin ochatt att

i dag låta andra sektorer transportsektorn före.gåsom som
Det kan också finnas skäl den långsiktigaför planeringenatt

bestämma reduktionsmål. Underlaget bestämmaför sådana mål äratt
dock ännu bräckligt bl.a. därför åtgärdskostnadema för neddrag-att
ningar olika storlek och i olika tidsperspektiv inte harnärmareav
belysts. Det fortsatta arbetet inom MaTs-samarbetet kan komma att ge
visst underlag för målformuleringar. De mål angivits försom nu
utsläppsreduktion i transportsektorn slutmålet minskning medt.ex.-
60 % till 2050år preliminäraär och skall ingångsvärden ises som-
konsekvensanalyser där åtgärdskostnader och andra konsekvenser
kommer belysas.att
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siktmedellång3.4.2 ochKort

medde svenska insatsernaperspektivet skalldet kortare ut-I ses
klimatknventionen ochinomåtagandenfrån gjordagångspunkt

riksdagen videnligtutsläppen skallsvenskauttalanden. Deriksdagens
minska.för därefter1990 nivåhållas vid årssekelskiftet att

åtagandetin sig ensidigtdag riktamöjlig strategi iEn är attmotatt
Tillgängliganivå till1990 årutsläppen vid årshålla de totala

möjligt2000konstanthållande till år ärintrycket att ettgerprognoser
totaladeneddragningvisslångtgående insatser. Ennågrautan av

eventuelltUtsläppen skulletrafiksektornfrånsannolikt.utsläppen krävs
höjningmindre,eller endastIngen,tillåtas öka något.kunna aven

aktuell.omedelbartskulle dåbensinpriset vara
ambitionoförenlig med riksdagensförefaller dockstrategiEn sådan

efterutsläppensekelskiftet.öka efter Förskall fåutsläppen inte attatt
ochenligt tillgängligakrävsskall ökasekelskiftet inte prognoser

Föri transportsektorn.insatser bl.a.övrigt aktivabedömningar i att
det dåanpassningen kanförkostnadernasamhällsekonomiskasänka de

politiken redanfördel skärpaatt nu.envara
utsläppsreduktionerosäkerheten hurProblemet är storaatt somom

Delvisperspektiv.i sådantbetydande redanbehövaskommer är ettatt
deninriktningengällereliminerbar. Detdock osäkerhetenär t.ex. av

avvecklingkärnkraftensfråganenergipolitiken ochframtida somom
neddragningarför hurbetydelsefåkan trans-storastor avantas

förtalarbehövas. Dettakommerkoldioxidutsläppportsektorns attsom
energipolitisktmålangivelser till desslångtgåendemedvänta ettatt mer

beslut föreligger.
andrafrånmed utsläppensikt beskattas likaIndustriutsläppen bör på

dåskulletransportsektorniutsläppsreduktionersektorer. Kraven på
föråterföringssysteminföraFörutsättningarna förkunna sänkas. ettatt

utredas.industrin börden konkurrensutsattaskyddaatt
koldiox-tillförslagkommitténsstrategi baseratänkbarEn attnu

konstant-förkrävasminiminivå kanidbeskattning denpå attantassom
alltförinteförtransportsektorn någotkoldioxid frånhålla utsläppen av

sekelskiftet.sidanavlägset målår andrapå
uppdrag,kommitténsgenomförttidigare påBeräkningar VTIsom

tillpersonbilar årbensindrivnautsläpp frånoförändradeattanger --
till 9 kronorhöjdesbensinpriset i2005 kan uppnås ett steg percaom

tillkonstanthållande utsläppenmotsvarandeuppnåliter. För ettatt av
liter.höjning till 10 kronorskulle krävas2010år peren ca

kostnadsef-vidvisar transportsektornberäkningarNUTEKs att en
t.ex. åstadkommenmellan sektorerfördelning reduktionerfektiv av



771995:64SOU

utsläppsinaminskalikabehandling i beskattningen kommer attgenom
âtgärdskostnader stigerdå marginellarelativt lite. Detta beror på att

därför bordeövriga sektorerrelativt snabbt i transportsektorn och att
kan talautsläppsreduktioner. Dettadel totalt nödvändigastörreta en av

frånkonstanthålla utsläppenför i dag bör inrikta sig påatt attman
jämfört med basåretminskningartransportsektorn och inte krävanu

1990.
höjninggenomföra denväljer omedelbartOavsett att avom man

konstanthällande till någotför klarabensinpriset krävs att ettsom
långsiktiga investe-sekelskiftet fimis skäl i denmålar efterbestämt att

korresponderararbeta med kalkylvärdenringsplaneringen redan somnu
tillangeläget med hänsynbensinpris krävs. Dettadet högre ärmot som

infrastrukturinvesteringars livslängd.
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avgasutsläppSamband med andra4

risker suboptimeringför-

Inledning4.1

koldioxidutsläpp kanför minska trañkensåtgärder planerasDe attsom
trañkpolitiskaandra miljö- ochförutses leda till effekter påäven

koldioxid. koldioxidskatt påutsläppen En höjdmålvariabler än av
minskadmedföra minskat trañkarbete ochdrivmedel beräknas ett en

trañkarbete utsläppenbränsleförbrukning. minskat minskarEtt
minskning också vidgenerellt. generell utsläppenEn uppnåsav

Även föranvändning anpassningarmotorvärmare. attmotorerav av
effekter koldioxid.minska bränsleförbrukningen får på andra utsläpp än

riktning vilkenfår och vilken de har berorVilka effekter påman
höjd fossilafråga koldioxidskatt påmotormodiñkation det Enär om.

ökad bränslen,också till användning icke-fossilabränslen stimulerar av
andra Negativa trafiksäker-påverkar utsläppen ämnen.något avsom

bilköparna för sina bränslekost-hetseffekter uppträder minskaattom
mindre fordon.välja lättare ochnader skulle

främst syftar problemOmvänt åtgärder till minska andrakan attsom
Införandet innebarfå effekter koldioxidutsläppen. blyfri bensinpå av

rafñnaderiledet. Anslutningviss ökad energianvändning it.ex. av enen
energiåtgångenreningsutrustning innebäri formnågon till attmotoren

reduceradeffektivitetökar ellerpå vis, i form sänktett annat g.a.p.av
motståndetförbränningstemperatur, för övervinna näratt avgaserna

partiklar iskall förbrärmakatalysator ocheller för att enpasssera en
åtgärder riktadepartikelfälla. Effekterna bränsleförbrukningpå motav

entydigtandra ochdock relativt svåraämnen är normalt attsvaga
bensinförbrukningenbestämma. bedömsKatalysatorns inverkan på som

specifika bränsle-liten. Enligt nybilarnasKonsumentverket ökade inte
introducerades.förbrukning under de då katalysatorbilarnaår

klimatpolitiskttänkbarEn hålla sig till sådanaärstyransats att
sidoeffekter.motiverade negativaanpassningar, inte någraantassom

inbjuderEn sådan skulle restriktiv.dock onödigt Ansatsenansats vara
till suboptimering. skulle kunnaEn minskning koldioxidutsläppenav
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motivera vissa försämringar med avseende möjligheterpå uppnåatt
andra trañkpolitiska delmål. Utgångspunkten bör därför attvara av-
vägningar skall kunna ske.

Kommittén har i delbetänkandet SOU 1994:91, avsnitt 5.2.3 varnat
för de suboptirneringsrisker ligger i låta bedömningenattsom av
åtgärder ñr minska koldioxidutsläppen frånutgå enstaka aspekt,att en

exempelvis energiåtgång. I stället borde hela koncept bedömas. Avsom
skäl bör bedömningen inkluderaäven andra extemeffekter, bl.a.samma

inverkan trafiksäkerheten.på
En systemavgränsning ellersnäv partiella åtgärdsanalyser omfattande
eller begränsat antal aspekter riskerar också leda till sub-ett atten

optimering. Problemet kompliceras samband effekt-även på ellerattav
skadekostnadssidan t.ex. samverkanseffekter mellan olika ämnen som
omvandlas i atmosfären kan behöva beaktas.

Till detta kommer de risker for suboptimering uppträder därförsom
synfältet begränsats till transportsektorn. För kunna bedöma detatt att

samhällsekonomiska värdet elbilar det nödvändigtärt.ex. attav
inkludera extemeffekter uppkommer vid produktionen el.som av
Risken ökad elfordonär mängd främst leder till geografiskatt en en
omfördelning utsläppen. Transmissionsförluster kan dessutom bidraav
till begränsa den totala utsläppsminskningen.att

Förutsättningarna åstadkomma avvägningar kan leda tillatt som
optimala val varierar för olika beslut och för styrning olikatyper av av

beslutsfattare. detNär gäller styrningen olika privatatyper av av
aktörer hushåll och företag handlar det främst uttryckaattom- -
relevanta ramvillkor för marknadsaktöremas handlande. sker iDetta
dag inom för miljöpolitiken regler för bränslekvalitet ochramen genom
avgasutsläpp gränsvärden ñr reglerade ämnen och ett systemgenom
med miljöklasser till vilka ekonomiska styrmedel i form skatter ochav
bidrag kopplats. System ñr miljöklassning utnyttjas i dag för olika

fordon differentiering ñrsäljningsskatten, nedsättningtyper av av av
fordonsskatten och bränslen differentierad beskattning olika diesel-av
och bensinkvaliteter. Styrning sker också utkrävandet s.k.ettgenom av
kostnadsansvar inom ñr trañkpolitiken.ramen

dettaI kapitel behandlas samband mellan anpassningar minskarsom
koldioxidutsläppen och andra avgasutsläpp. Syftet med genomgången

dock inte främstär belysa sambandens karaktär eller styrka,att utan att
i vilken utsträckning särskild hänsyn behöver tillse tassom sam-

verkanseffekter då koldioxidpolitiken skall utformas.
försök tillEtt identifiera viktiga samband i avsnitt 4.2,görsatt som

bygger på material från studie kommittén låtit Väg- ochen som
transportforskningsinstitutet VTI uñra. VTI-studien innehåller även
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analys syftar till illustrera tillvilka övergångar alternativaatten som
och bränsleval höjd koldioxidskatt fossilapå bränslenmotor- som en

skulle kunna leda till.
Effekter den trañkpolitiska styrningen behandlas i avsnitt 4.3,av

effekter den miljöpolitiska styrningen i avsnitt 4.4.av
Problemet värdera emissioner i avsnitt 4.5. Bedömningenatt tas upp
utsläppseffekter i samband med trafikinvesteringar berörs kortfattatav

i avsnitt 4.6. I avsnitt 4.7 görs sammanfattande bedömning vilkaen av
suboptimeringsrisker föreligger och vad kan lämpligtettsom som vara

korrigera försätt dem.att
Sambandet mellan klimatpolitiska åtgärder och trafiksäkerheten

behandlas vidare inte i kapitlet. Det har belysts i avsnitt 2.2 ovan.

4.2 Behovet simultan analys olikaav en av

avgasutsläpp

VTI har tidigare utvecklat beräkningsmodeller ñr olika typer av
konsekvensbeskrivningar. Dessa modeller goda möjligheter attanses ge
beskriva konsekvenserna olika förändringar avseende fordon,av
vägutformning, trafikreglering och körbeteende. Möjligheter att
beskriva inverkan höjd koldioxidskatt olikapå reglerade ämnenav en
i bilavgaser med beräkningsmodellerVTI:s och dataunderlag har
redovisats i Hammarström 1995. Framställningen i detta avsnitt
bygger på studie VTI genomfört kommitténspå uppdragen som
Jönsson m.tl., 1995.

Syftet med den aktuella VTI-studien ärnu

kvalitativgöra sammanställning tänkbara konsekvenseratt en av av-
olika förändringar och

konstruera antal tänkbara utvecklingslinjer och utvärderaatt demett-
i kalkyl inriktad ekonomi i bilvalet och miljöeffektermoten

VTI:s emissionsmodell EM94 används för beräkna emissions-att
och trañkdata för framtida sammansättning fordonsparken.en av
Tillsammans emissionsdatamed för alternativa bränslen och fordon
konstrueras antal tänkbara utvecklingslinjer utvärderas dels frånett som
miljösynpunkt i form konsekvenser vid alternativa teknikvalav
avseende fordonsparken, dels i ekonomisk kalkylmodell. valdaDenen
kombinationen miljöeffektredovisning och ekonomisk kalkyl detgörav
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effekternapotentiella privatekonomiskaredovisa demöjligt simultantatt
miljömässigakoldioxidskatten och debilvalet vid olika nivåer förav

koldioxidutsläpp.ochemissioner regleradeeffekterna ämnenav
kgförändringarna i emissionersammanfattasI tabell 4.1 per

olika analyseradevid tillminskning koldioxidutsläppen övergångav
bränsle-lmotortyper.alternativa

NO HC C0 kg:sFörändringar i emissioner och4.1Tabell perav
minskning COz-utsläppenav

1995Källa: mil.,Jönsson

CONO, HCByte av

[gCOkgCOZ][gHCkgCOZIfordonstyp [gNOJkgCOZ]

-59,6Bensin- 7,6 -7,7
Diesel

0,1-0,3 -0,2Bensin- -
OttoE85

25,2Bensin- 0,2 0,5
DieselE90

andelenNOx-emissionerna förväntas ökaAnalysen illustrerar hur om
C02-hurkonventionella dieselbilar ökar. framgår ocksåAv rapporten

diesebilvalförskatten ökar den relativa privatekonomiska lönsamheten
C02-särskilt vid årliga körsträckor. Kombinationen med högrelånga

suboptimerings-potentielloch ökad dieselbilanvändningskatter utgör en
Ox-utsläpp.COz-utsläpp, med ökade Nmöjlighet, med reducerade men

Även skullepartikelutsläppen öka.
flerhur samtliga emissioner minskarAnalysen illustrerar även om

HC-emissionerna bedömsottoESS-bilar introduceras marknaden.på
etanoldrift. Enligt kalkylensamtidigt mindre allvarlig vidartvara av

nivåskulle privatekonomisk lönsamhet uppnås redan vid dagens på
skulleottoE85-bilarkoldioxidskatten. Introduktion antalett stortav

Ökade risk.aldehyder häralltså utsläppvänta.att ses som envara av
NO,-minskadetill diese1E90-bilarVid övergång väntas svagt

bedöms häremissioner ökade HC-utsläpp. HC-utsläppensamt vara
Ävenmindre allvarliga vid användning konventionella bränslen.än av
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i detta fall beräknas privatekonomisk lönsamhet erhållas vid höga C02-
skatter och vid långa årliga körsträckor. Kombinationen alltsåär

både från C02- och NOK-synpunkt, for partiklar.gynnsam samt
Användningen motoralkohol fordonsbränsle medför här risk förav som
utsläpp aldehyder.av

Rapportens övergripande slutsats är att:
Ett införande fossilbaserad Cüz-skatt drivmedelpå kan ledaav en

till det framtida bilvalet till fordonstyperöver resulteraratt styrs som
i ökade utsläpp andra reglerade HC, CO och NOX.ämnenav
Huruvida sådan förändring skulle leda till icke-optimala lösningaren
beror på värderingarna emissionerna och andra samhällsförändringarav

följer.som

4.3 Den trañkpolitiska styrningen

4.3.1 Idén marginalkostnadsprissättningmed

Genom nyttjandepriser lika medsätta samhällsekonomisk marginal-att
kostnad vill få till stånd avvägning mellan kostnaderexternaman en
och övriga faktorer baserad befolkningenspå preferenser utfalletså att
blir samhällsekonomiskt effektivt. Koldioxidskatten skulle då leda till
önskad avvägning andra effekter. Det förstär marginalvärde-mot om
ringen effekterandra ändras, efter de anpassningar följer medav som

ändrad koldioxidskatt, det finns anledning sig överen attsom oroa en
suboptimeringsrisk.

4.3.2 Den trafikpolitiska prissättningen

Grundprincipen för den svenska trafikpolitiska modellen fulltär
kostnadsansvar: de avgifter trafikanterna skall täckatas utsom av
trafikens totala samhällsekonomiska kostnader. Debitering skall ske via

tvådelad tariff: rörliga trafikavgifter skall för täckaen tas ut att
trafikberoende kostnader inklusive kostnader för olyckor ochexterna
miljöpåverkan medan fasta avgifter fordonsskatt skall täcka resten av
den totala samhällsekonomiska kostnaden.

De rörliga avgifterna skall i princip lika med s.k.sättas samhällseko-
nomisk marginalkostnad. De skall marginellamotsvara summan av
skadekostnader i optimum. Värdet minskade koldioxidutsläpp skallav
läggas ovanpå denna summerade skadekostnad
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begränsat.praktiken för skattedifferentiering starktI är utrymmet
totalanivån för deDrivmedelsskatten väljas denkan så att motsvarar

drivmedel.literkostnaderna i landsbygdstrañk använtexterna per
dieseldrivnaexterneffekter mellan bensindrivna ochSkillnaderna i

möjligheter harockså kunna till uttryck.fordon skulle komma Dessa
drivmedelsbeskattningen.utnyttjats i den faktiskainte helt

genomföraKommunikationsdepartementet låtitBeräkningar som
externeffek-bensindrivna bilar, vid hittills använda värden förvisar att

Eftersamhällsekonomiska kostnader i landsbygdstrañk.sinatäckerter,
bensindrivna bilarinförandet skärpta avgaskraven harde nyareav

betydligtkostnader förbrukad liter bensinberäknade ärexterna per som
har skattenivånäldre bilar, katalysator,lägre bensinskatten. Förän utan

för genomsnittligt fordon de individuella awikelsema måsteett -
förutsättas betydande ligga i paritet med beräknad externansettsvara
kosmad. Se i 1992:44.uppgifter Ds

uppskattadeSkatten dieselolja betydligt lägre denpå änuppges vara
ökadediesel. Risken finns därför denkostnaden per liter attexterna

bli höjd koldioxidskattandel dieselfordon kan resultatväntas av ensom
ienergieffektivitet omotiveraddieselmotorns högre är settgenom --

avsnitt 2.2perspektiv. Jfr framställningen isamhällsekonomisktett
ovan.

detviktig punkt fråntrafikpolitiska styrmodellen avvikerDen på en
tillincitamentteoretiska beskatta drivmedelidealet. Genom att ges

minska de olikaförbrukarna drivmedel, intehushålla med attatt
till detavgifter koppladeeffekter vill Teorin förutsätterstyra.man

utsläppsavgift 0.1.. Skattebasenproblem vill bort frånstyraman
till deofta korreleraddrivmedel ofullständigt, baraär svagt, ex-

koldiox-egentligen baraterneffekter vill komma åt. Det ärman
drivmedelstörbrukningen.idutsläppen kopplade tillär närasom

effekter berorblir särskilt tydligt för sådana utsläppProblemet vars
formstarkt geografiskt läge. komma dessa krävs någonpå För att av

lokalt styrmedel.
effekterSlutsatsen den internaliseringalltsåär externaatt somav

dentrafikpolitisk prissättning inte sådansker är tarart attavgenom
bort riskerna ñr suboptimering.

energiskatternasde begränsningar iHär kan också erinras om
innebärlagen energiskattutfornming gäller. Den ennya omsom nu
Alternativamineraloljedirektivet.fullständig anpassning till det s.k.

konventionella,drivmedel skall enligt detta beskattas på sättsamma som
användningtillförhindrar koldioxidskatt enbart knytsnågot attsom en

naturligtvis nåfossilbränslen. motverkar möjligheternaDetta attav
kostnadseffektiva utsläppsminskningar.
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miljöpolitiska4.4 Den styrningen

Avgasemissionsgränsvärden finns kväveoxider NOX, kolvätenför
HC, koloxid CO för partiklar. Gränsvärdena minskar riskernasamt
för oönskade ökningar utsläpp i samband med anpassningarandraav

väljs för dra ned koldioxidutsläppen. hurFrågan äratt storasom
restutsläppen och hur till gränsvärdesnivånär skadliga ökningar upp
skall anses vara.

Utsläppen från bensindrivna olikaoch dieseldrivna fordon håller stor
marginal till gällande Bensindrivna bilar oftastgränsvärden. klarar
fastställda värden med god marginal NOX-utsläppen.det gällernär
Dieselfordon har i allmänhet mindre marginal till detta värde.upp

1996 tillämpasFr.o.m. krav inom ñr personbilar.år strängare EU
Dessa krav olika för bensin och diesel. HC+NO,-utsläppStörreär
tillåts från dieselfordonen.

Miljöklassningen fordon utnyttjas för snabba introduktio-attav upp
bilar uppfyller kommande obligatoriska avgasgränsvärden.nen av som

Till kopplats ekonomiska incitament.klasserna har
Miljöpolitiska åtgärder inriktats bränslen har ocksåmot storsom

betydelse. Vid sidan minimikrav bränslekvalitetpå ñmis försystemav
miljöklassning för diesel och bensin. Detta beaktar bl.a. bränslets
innehåll förutombensen och svavel. Systemen bidrar tillaromaterav av

minska suboptimeringsriskema ytterligare.att
sidoeffekterEn rad de tänkbara kan klimatpolitiskauppståav som av

insatser förhindras eller dämpas den miljöpolitiska styrning skerav som
obligatoriska avgaskrav och miljöklassningen fordongenom genom av

Ävenoch bränslen. Vissa problem kvarstår dock. ökning aven
utsläppen i fkm till gränsvärdesni-reglerade ämnengram per av upp

kanvån skadlig. differentiera nivåerna förBehov ñnns också attvara
olika kolväten med hänsyn skillnader i farlighet. problemtill Ettt.ex.

gränsvärdena inte omfattar alla skadliga skulleär de ämnenatt som
behöva regleras. Aldehyder uppmärksammat exempel. Utsläppenär ett

formaldehyd skulle öka vid till metanol och acetaldehydövergångav en
vid till etanol. miljöklassystemet förövergång Det bristär atten en
bränslen inte utvecklats för biobränslen och blandningar där biobränslen
ingår enbart för diesel och bensin.utan



86 SOU 1995:64

4.5 Värderingen emissionerav

effekterna kansamhällsekonomisk avvägning förutsätterEn att
dels förvärden för olika extemeffekter behövsvärderas. Monetära

bedömning investeringar, dels i samband medsamhällsekonomisk av
trafikens externeffekter.dimensioneringen styrmedel riktade motav

i det trañkpolitiskaOftast diskuteras värderingsproblemen samband med
kostnadsansvaret problemet prissätta efter marginalkostnad,och att men

kunna dimensionera andra formervärden behövs förmonetära ävenatt
styrmedel.av
Skadekostnader dock svårbestämda och det oklart i vilken gradär är

uppfattningde värden i dag refererar till speglar befolkningens omman
skaderisker miljöpåverkan.och

kan också ifrågasättas den ekonomiska värderingsansatsenDet om
tillämplig. tid har miljöpolitisk syftande tillPåär ansats attsenare en

vunnit Medan denformulera miljömål i kvantitativa terräng.termer
för kunnatrafikpolitiska modellen fokuserar de kostnaderna attexterna
miljömässigakostnadsansvaret, fokuserar miljöpolitiken detta ut

Miljöpolitiska etappmål formuleras med sikte slutmålresultatet. på som
Jfrskall förenliga med långsiktigt hållbar utveckling etc.vara

framställningen i kapitlen 3 och 11.
trañkpolitiken skall bli förenlig med fastlagda miljöpolitiskaFör att

mål alltså modifierad värderingsansats sinkrävs utgångs-taren som
punkt i miljöpolitiska mål. Marginella åtgärds- eller undvikandekost-
nader för målnivåer skulle marginella skadekost-givna då kunna ersätta
nader utgångspunkt för miljöprissättningen.som

Eftersom det tillsaknas avvägda mål skulle kunna läggasännu som
förgrund politiska ställningstaganden jfr diskussionen i kapitlen 3 kan

det finnas skäl åtminstone tills vidare från deutgå monetäraatt
miljöpolitiska prissätt-värderingar gäller idag grund för densom som

ningen och för trafikverkens investeringsplanering. revidera-Beslut om
de sådana parametervärden för kalkylberäkningar nyligen fattatshar
DPU, 1995. Arbetet med fram docklångsiktiga miljömål äratt ta
högt prioriterat inom Kommunikationskommittén, varför modifieringen

framtagna parametervärden kan komma aktualiseras. Desnart attav
kalkylvärden används i dag kan visa systematisktsig underskattasom
värdet utsläppsreduktioner.av
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4.6 Avvägningar medi samband
investeringsplaneringen

Vid styrning offentliga aktörer trafikverken ñrt.ex. att styraav av
investeringsinrikmingen och kommuner för markanvändningatt styra

tillkommer vissa styrproblem.m.m.
Också vid centrala beslut i församband med statliga resursinsatser

infrastrukturprojektolika vid fastställande teknikkrav,ocht.ex. av
gränsvärden det angeläget in alla betydelsefullaär vägaattm.m.
effekter suboptimeringar skall undgås. Samhällsekonomiskakunnaom
bedömningar CBA tillämpas inom och järnvägsinvesterings-väg-som
planeringen syftar till hjälpmedel för detta. CBA sökerIatt ettvara

identifiera, kvantifiera alla be-och värdera effekter ärman som
tydelsefulla för få s.k samhällsekonomisk effektivitet.mått påatt ett
Även här innebär oklarheter miljövärden och mâlnivåer alltså ettom
problem.

Samtidigt framhållasbör det resultat CB-analyser inte ñljsatt av
konsekvent. Andra grunder används också för prioriteringen olikaav
projekt. planeringsskeden detI vanligt flerdimensio-är t.ex. att ettsena
nellt beslutsunderlag efterfrågas. Vilken vikt facto läggsdå de påsom
olika miljöfaktorer indirektbestäms i politisk förhandlingsprocess.en

Sammanfattning4.7

Minskning hittillsutsläpp i harskadliga ämnenav av avgaserna
åstadkommits främst koldioxidutsläppenavgasrening. Eftersomgenom
inte minskas möjligt utforma derening har låtadet varit attgenom
klimatpolitiska dessa åtgärder.åtgärderna effekternahänsyn tillutan av
För åstadkomma ytterligare de skadliga iminskningar ämnenaatt av

krävs koldioxidutsläppen.åtgärder också får effekter påavgaserna som
Ett exempel på detta användning motorvärmare.är av

koldioxidutsläppDe åtgärder planeras för trañkensminskaattsom
kan leda till vissa icke försumbara malvariablereffekter på andraantas

utsläppen klimatgaser. leder tillän höjd koldioxidskattEn ettav
minskat trafikarbete generellt.minskar avgasutsläppen Anpass-som
ningar syftar bränsleeffektivitet ocksåtill ökad kanmotorerav som
komma förändra utsläppen effekter fårandra Vilkaämnen.att manav
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beror vilkenpå motorrnodifikation det frågan Generelltärtyp av om.
gäller vissa utsläpp minskar medan andra Sambandetökar.att anses
dock generellt för dieselfordon, där NOx-utsläppensvagt utomvara

Ävenförväntas kunna öka påtagligt. dieselbilarnas partikelutsläpp är ett
problem i sammanhanget. Men ökade NO; och partikelutsläpp måste

C0- och HC-utsläppen minskar.vägas Mindre problem imot att
samband med kallstarter och avdunstning talar också till dieselfordonens
fördel.

Oönskade effekter kan också uppträda vid till biobränslen.övergång
Ökningen aldehydutsläppen beaktas vid till metanolmåste övergångav
och etanol.

Att anpassningar följer koldioxidskatt inverkar andrapå påsom en
utsläppsproblem bör naturligtvis beaktas. sådant samband lederMen ett
inte till slutsatsen högre skattenivå skall minskaväljas föratt atten
dessa andra problem. andraDe problemen i allmänhetär svagt
korrelerade drivmedelsförbrukningensmed storlek varför kost-en

förutsätternadseffektiv lösning flera styrmedel används. Föratt att
kostnadseffektivt begränsa såväl koldioxidutsläppen utsläppensom av
andra förutsätts avgaskrav i kombination med koldi-ämnen ex. en
oxidskatt. Analysen i detta kapitel pekar andranärmast mot att ut-
släppsproblem liksom trafiksäkerhetseffekterna bäst hanteras medäven
andra styrmedel. fleraDet behövs välavvägda styrmedel i kombination.

önskemålet begränsa utsläppen koldioxid kostnadseffek-påatt ettav
tivt tillgodoses koldioxidskatt läggs ovanpå densätt attgenom en
drivmedelsskatt bedömts motiverad övrigamed hänsyn tillsom vara
externeffekter från trafiken. Summan skatterna blir dock med denav
indirekta förvalts värdera koldioxidut-reduktioneransats attsom av
släpp i praktiken oberoende hur andra trafikberoende externeffekterav
värderas.

Diskussionen i kapitlet visar också betydelsen fastläggapå attav
målbilden. Optimering förutsätter olika slags utsläpp kan värderas.att

värdenDe används för prissättnings- investeringsbe-ochsom nu
dömningar framstår inte tillförlitliga. förenligainte hellerDe ärsom
med de utsläppsmål formulerats hittills.som
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5 Samhällsstruktur och transporter

l Uppdraget

samband med riksdagensI klimatpolitiska beslut refererade ordbruksut-J
skottet den enda åtgärd varaktigt kan minska risken föratt som
klimatförändringar en global minskning koldioxidutsläppen medär av
50-80% inom SO-årsperiod. beslut såväl kortDe på lången som som
sikt blir nödvändiga för mål kommer foruppnå detta ävenatt att
Sveriges del innebära omfattande omställning samhällsstrukturenen av
och öka kraven kostnadseffektiv utformningpå klimatpolitiken.en av
Som anfördes i propositionen skall åtgärdsprogram för minskaatt
utsläppen växthusgaser integrerad del det framtidautgöraav en av
samhällsbyggandet och i arbetet med miljöanpassa olikaatt sam-
hällsaktiviteter. Klimataspekterna bör beaktas ingående infor energi- och

framtida utbyggnad bostädernas och arbets-transportsystemens samt
platsernas lokalisering utformning och bli drivkraft för denoch en
tekniska utvecklingen.

Regeringen pekade både i klimatpropositionen och i direktiven till
Trafik- och klimatkommittén behovet utvecklingstrategi förav en

investeringar i bebyggelse och transportinfrastruktur åtgärdersamtav
för främja till miljövänligaövergång transportsätt.att

I beslutet hållbar 199394: l l riksdagenutveckling Prop 1 antogom
inriktning gällervad bebyggelse ochutveckling transporter:en av

Betydelsen sambanden mellan bebyggelse och trafik harav upp-
märksammats alltmer i kommunernas och de statliga myndigheternas
arbete för god miljö. Genom utveckla kunskaperna dessaatten om
samband skapas grund for behövs förde åtgärderen som en sam-
hällsutveckling både minskar och.behovet transporter trans-som av
portsektorns miljöpåverkan. såledesDet gäller vända den be-att
byggelseutveckling inneburit ökat transportarbete.ettsom

Trafik- och klimatkommittén har sökt belysa förutsättningarna förnu
anpassning lång sikt utformningpå lokalisering och bebyggelseen av av

och infrastruktur med hänsyn klimatstrategin. verkningsfullatill Om
styrmedel införs kan den utglesning den rumsliga denstrukturenav som
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trettiobostadsstandarden medfört under deochökade levnads- senaste
förändrasstruktureninriktning. Möjligtförändrakomma äråren attatt

trafiktillväx-ochkonkurrensförmåga förbättraskollektivtrafikensså att
bedömningar.tidigarejämfört medmed bil bromsasten upp

innehållinriktning och5.2 Kapitlets

C02-storlekenmed påbetydelse hängerStrukturfrågornas attsamman
Sättengrad har medi hög våra göra.utsläppen resmönster attatt resa

mednäringsstruktur, liksomlivsstil ochmedi sinhänger tur samman
förs diskussionuppbyggnad. detta kapitelItransportsystemens omen

fysiskagäller förändringar i denmöjligheter vadtendenser och sam-
i landbaseradeUtgångspunkt dethällsstrukturen. transportsystemettas

kunskaperhanmar. Tillgången påflygplatser ochmed vägar, spår, om
varför detbegränsad, ägnasgodstransportema störstaär utrymmet

Syftetlokal nivå.regional och årvardagslivets på attpersontransporter
generationerskommandetrafikanterna utifrånför möjlighetenöppna att

miljövänligatill transportsättvälfärdsbegrepp kan tänkas gå över mer
ändra sittbiltrafik eller stimuleras på sätttraditionellän annatatt

Även lämplig trafikeringkanresbeteende. frågor vad tasvarasomom
bebyggelseutveck-infrastruktur ochvid sidanmed i resonemanget om

ling.
samband mellanvilkadiskussionKapitlet inleds med omen

övergripande frågankända i dag. ärbebyggelse trafik Denoch ärsom
produktions-med moderntsamhällsutvecklingdet kan finnas ettom en

resursförbrukningensamtidigt minskarkonsumtionsmönsteroch som
potential harmiljön. Vilkenskadliga effekterrörlighetens påoch

och vilka faktorerminskarlokaliseringsmönster transporternasom
livsstilarochtransportsnåla struktureruppfyllda förmåste attvara

ochbebyggelseinfrastruktur,ska utvecklas Vilka åtgärder ifaktiskt
dessa åtgärderväl kanCOz-utsläpp och hurtrafik bidrar till minskade

samhällsutveck-regionala mål förolika lokala ochförena medgå att
övrigtlingen i
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5.3 Samband mellan samhällsstruktur och
bilresande

5.3.1 Allmänt

Kostnadsnivån på påverkar den totala transportvolymen,transporter
också trafikanternas och transportköparnas och valresmönstermen av

färdmedel. Sättet och välja färdmedel i olika situationer präglasatt resa
också den rumsliga strukturen på lokal, regional och nationellav -
nivå. För utsläppen växthusgaser det intressantär belysa vilkaattav
effekter på den rumsliga samhällsstrukturen ändringar i resandetsom

Ävenmed bil, kollektivtrafik ochgång- cykeltrañk få.kansamt
ändringar i godstransportema och de sker med bil, järnväg eller båtom
kan påverka den rumsliga strukturen.

Vi kommer då in fråganpå hur efterfrågan på ochom resor
påverkas den tillgänglighet till olika målpunkter dentransporter av som

rumsliga strukturen förutsättningar för. Anledning ñnns även attger
beröra det omvända förhållandet, hur den fysiska strukturens upp-
byggnad förändringoch påverkas behovet och transporter.av av resor
Vissa samband mellan rumslig struktur, transportbehov och val av
färdmedel inte väl kända,är ännu så forskning förpågår ökaattmen
kunskaperna dessa samband. Andra samband klarare, bl.a.är vadom
gäller persontrafikens relationer till ortsstorlek, bebyggelsekoncentration
och markanvändning. Uppgifterna dessa samband utgångs-om ger
punkter för den diskussion kommittén för möjligheterna tillsom om
anpassning den rumsliga strukturen.av

5.3.2 Mindre bilresande stadsregioneri vissa

finnsDet många studier gjorda mellanöver sambandet bebyggelsestruk-
och transportbehov. Kommittén sammanfattartur nedan resultatet av

några de svenska studierna. I delbetänkandet SOU 1994:91av
redovisas några resultat utförligt.mer

Studierna visar vissa regionala för markanvändningstrukturer ochatt
bebyggelse är transportsnåla andra. Vad gällerän bilresor ärmer
medelstora städer och storstäder de snålaste bebyggelsestrukturema
personkmår. I de medelstora städerna förflyttning till fots ellersvarar
med cykel för andel destörre totala påänpersontransporternaen av
andra håll i landet. I storstadsområdena Stockholm och Göteborg finns

inslagstörre kollektivtrafik. Sett till det totalaett resandet med bil-av



SOU 1995:6492

reskrävandestorstadsområdenakollektivtrafik tillsammansoch mer
medelstora städerna.deän

vad gällerintensivaoch glesbygdSmåorter är persontrans-mest
södra Sverige.Norrlands inland,inte bara ävenDet gäller utanporter.

med bil i de30-5596invånarna änoch glesbygdI småorter merreser
befolkningen borfemtedelEndastmedelstora och städerna.stora en av

glesbygd.ochi småorter
utglesningoch 80-talen medUtvecklingen under 1970- en av

landsbygdellerförortsområden och mindrestadsbebyggelsen till orter
mellanibilresandetpendlingsomland förstärkte skillnadernai städernas

samhällsstrukturenförutsätter störredagolika regioner. I trans-en
in-30 sedanden vi hade för år närför fungeraportvolym änatt

Samtidigt har expansionenpågickflyttningen till städerna mest. avsom
välfärdsutvecklingen.medintimt förknippadvaritoch transporterresor

ochi koncentrerad5.3.3 Mindre bilresande
blandad bebyggelse

speglar ocksåbeskrivitsskillnader mellanDe attorter ovansom
bebyggelsetäthetenmedoch fárdmedel harvariationer i transportvolym

kommittén antal1994:91SOUdelbetänkandet nämnerIgöra. ettatt
framgårbetydelse. Därvisar bebyggelsetäthetensstudier på attsom

individ kantotala resandetdrivmedelsförbrukningen eller det varaper
riktigtjämfört medmed gles bebyggelse,högre i områden2-5 gånger

inom stads-skillnadernastadsbebyggelse. Särskilt kantät stora vara
bandformigkoncentrerad bebyggelse iregionerna. Tydligt ocksåär att

Centrali-kollektivtrafiken.stadsbebyggelse förutsättningar förbästger
iförflyttningarmellanstorlek möjliggör störreserade städer attav

fots med cykel.utsträckning ske till ellerkan
har betydelsefysiska struktureninte enbart tätheten i denDet är som

användsViktigt marken på.för transportarbetet.. ocksåär att en
och fritid.gäller boende, arbete, service Dettamångfald olika vadsätt

boende i allmänhetfallet glesbygd behöver deockså i städerna. Iär
längre för alla önskvärda målpunkter.nåattresa
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5.3.4 Tillgängligheten till kollektivtrafik har
betydelse

Andelen åker kollektivt i städer istörre små.är änstorapersoner som
exempelvis StorstockholmI kollektiva transportmedel för 21%svarar

resandet bara 5 % i mindre och glesbygd. Storstockholmtätortermotav
har den högsta andelen kollektivresande landet samtidigti och det lägsta
bilinnehavet. Trañk- och klimatkommittén har uppdragit professor

HolmbergBengt vid Lunds universitet kartlägga faktoreratt som
påverkar kollektivtrafikens konkurrensförmåga.

studien framgårAv kollektivtrafiken har bäst förutsättningar däratt
bebyggelsen har viss täthet och struktur, möjlighet finnsså att atten
erbjuda hög turtäthet och god standard. Med bilen kollektivt-harannan
rañken lättare konkurrera lite längrepå avstånd. den rumsligaDäratt
strukturen skillnaden i resstandard mellangör bil och kollektivaatt
färdmedel måttlig det lättare konkurreraär är med bilen. Också påatt
detaljerad nivå den fysiska strukturen betydelsefull.är kanDet gälla
utformningen terminaler och hållplatser körfält där bussen ellersamtav

förkörsrätt.tåget Om vissa begränsningar samtidigt införs förges
biltrafiken kan den fysiska strukturen och trafikeringen få betydelsestor
för det totala resandet. Kollektivtrafiken behandlas utförligt imer
kapitel

5.3.5 ökarExterna köpcentra bilresandet

Arbetsresoma för allt mindrestår del de totalaen av personresoma,
samtidigt andelen fritids- och serviceresor Serviceresorökar. kansom
exempliñeras kombinerademed det resandet inköp,har medsom
barntillsyn närvarande 25% de totalagöra. De förutgörattm.m. av

Storstockholm tydligt från övriga iskiljer sig orterpersonresoma.
landet mindre andel för service och fritid och högregenom en resor en
andel tjänsteresor. Ett inslagen ökande serviceresomai de är attav
livsmedelshandeln i sydsvenskamånga mellan- städer påoch årsenare
kompletterats eller dagligvaror i utkantenmed marknader förersatts av
städerna.

Forskare vid Chalmers tekniska Forsberg m.fl. 1994högskola har
,analyserat sådana handelscentra etablerats under 1980-taletexterna som

i sydsvenska kommuner. visar etableringarResultatet attsex av
stormarknader bidrog till tredjedel hushållen förändra-änatt mer aven
de sina inköpsvanor efter handelsanläggningendet denatt externa
etablerades. Bil användes i högre grad och körsträckan mångdubblades
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frågafallen. kommunerna deti de flesta I nästanom envaren av
for inköpsresor.sexdubbling biltrafikarbetetav

förutsättningar5.3.6 socioekonomiska
för bilresandet

bebyggelsen kanhushåll företag verkar iEgenskapema hos de och som
socioekonomiskaomfattning i grad.påverka resandets Denän större

och valetaktiviteterna, hur resbehovetbakgrunden präglar ärstort av
exempelvisresvaneundersökningar visaroch arbete. Svenskabostad att
i vissa fallmellan olika befolkningsgrupper ärvariationer i resvanor

och fysiska strukturer.skillnader mellan olikastörre än typer orterav
betydelse för valetkan klarlagt livsstilarna harDet storatt avanses

fysiska strukturenoch vi mycket denhur mycket Hurtransporter reser.
Även olikalivsstilen inte klarlagt. mellanoch för sigavgör ärvar

Exempelvis skillnadernabefolkningsgrupper finns variationer. ärstora
stad och land.mellan medelålders och kvinnor mellanmän änstörre

5.3.7 effekterSamhällsbyggandets

har ofta varit liktydigt med påinfrastrukturAtt på att satsasatsa
exempelvisharökad livskvalitet och säkerhet. Motorvägarnatillväxt,

justför företagen med varuleveransergjort det möjligt konkurreraatt
för traditionell mindre flexibilitetin time i stället lagerhållning med

och högre lagerkostnader. liknande har de allt bättrePå vägarnasätt
människor bilen för tillbidragit till kommit användamångaatt att resor

längre tidigare. Möjligheter hararbete och service på avstånd än
arbetsmarknad ochför och varieradstörreöppnats ett storten mer

förvarit styrandeservice och kultur. Bilen har på dettautbud sättav
i landsbygd mindre samhällen.utglesning och utveckling ochstädernas

medhar i sin lett till ytterligare ökad rörlighetDetta tur meraen
bebyggelse ochrestider. Utvecklingenoch längretransporter av

förändringar har detta förstärkt varandra påi påresmönstret sätt senare
följts ökandeUtglesningen människor och jobb harår. av enav

Ökningen resandet harbostad, arbete och service.uppdelning avav
koncentration till färre ochskyndats också ökad störrepå genom

skillnaderpåtagliga debutiker, sjukhus Mestenheter är storam.m.av
periferi.regionernas ochi bilresande uppstått mellan centrumsom

dettahar haft betydelse för hur bebyggelsen påTransportsystemet
i olika Bilen harformats i stadsregioner delar landet.sätt gett enav
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ökad tillgänglighet till intressanta målpunkter över regionerstörre än
Äventidigare. med gles och spridd placering bostäder, arbete ochen av

service har det blivit möjligt kan ske snabbt och bekvämtatt transporter
till olika målpunkter och tärdmedlen kan nås lättpå tillgängligtatt ett
sätt.

Utvecklingen och färdmedel har vidgattransportsystemav ramarna
för vad med märmiskors livsmiljö. Att bo i kommun,som menas en
arbeta eller utbilda sig i få sin service tillgodosedd i tredjeen annan, en
kommun har gjort det till utmaning ñr politiker lokalpå ocho.s.v. en
regional nivå bedriva samhällsbyggnadspolitik och samarbete inomatt
regionerna. En medveten vilja och hög kompetens har blivit viktigaen
för kunna överblicka hur bebyggelseförändringar, utbyggnadatt av
infrastruktur och trañkens förutsättningar i övrigt samspelar med
varandra och med människors önskemål i det regionala perspektivet.
Några kommuner har tagit sig den politiska utmaningen. Andra haran
ofta hänvisat till rörligheten och friheten få bosätta sig vill.att var man

5.4 De framtida reskostnadernas inverkan på
samhällsstrukturen

5.4.1 Allmänt

finnsDet rad nyligen gjorda kunskapsöversikter inom ämnesom-en
rådena infra- och bebyggelsestmktursatsningar samhällsutveckling:-

Ett samspel mellan bebyggelse och transporter VTI, 1994

Sambandet mellan väginvesteringar samhällsutveckling Miljö-och
vårdsberedningen, 1994

Resmönster i glesbygd och olika Transportframtidsstudien,tätorter
Forskningsgruppen ñr miljöstrategiska studier, 1994.

Översikterna visar många undersökningar pekar på ömsesidigatt en
påverkan mellan investeringar i transportinfrastruktur och boendevar
och verksamheter lokaliseras. Kommitténs framställning stöder sig i
huvudsak dessapå kunskapsöversikter.
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tillgängliga olikarörligheten därmed hurpåverkar ochReskostnaden
blirstrukturens utvecklingden rumsligamålpunkter blir. Frågan är om

reskostnader jämfört medi framtid med höjdaväsentligt annorlunda en
nivå.ligger kvar på dagenssituation där deen

5.4.2 anpassning vid oförändradStrukturens
reskostnadsnivå

och fritidshusom-i glesbygd, mindrebefolkningsutveckling tätorterEn
årtiondena,under dede städerna har ägtråden större senasterunt rum

varit till-transportkosmadernatecken påvilket kan attettses som
boende.småskaligt ochmedge natumäraräckligt låga för ettatt

kontinuerligt.och infrastruktur sker DebebyggelseförnyelseEn av
befintlig strukturfunktionsomvandling iförändringar skersom genom

nytillskottet. Om takten i den ekono-självaresandetpåverkar änmer
reskostnadsnivån ligger kvarsamtidigtutvecklingen blir lågmiska som

inom för den be-ändrasaktivitetsmönstret kommakan att ramen
bostad,bytabyggelsestruktur vi redan har. kommer gåDet trögt attatt

och de högaarbetslöshetenoch färdmedel med tanke påarbete
stadsregionemabostäder. dekostnaderna för nyproducerade I större

användas innebärventil för bostadsbytedenkommer attatt som
utkanter.fritidshusområden i regionernaspermanentbosättning kan ske i

ifrån ibli kommabilresandet kan då svårökningfortsattEn attav
regioner.dessa

blir högre och kost-ekonomiska utvecklingeni denOm takten
ibostäder och kontor ännadsnivån nyproduceradeñr mer gynnsam

blir ocksåBetydelsefulltmindre.tröskeleffekternadag kommer att vara
finnasinvesteringsbenägenhet kommeroch vilkenvilka attsomresurser

dagensfortsätter medOm kommunernaoch kommun.hos stat
bilökade rörligheten medambitionsnivå denkommer att generera en

fortsättaBilresandet kani fortsättningen.utspridd bebyggelse även att
hållabli i dagtakt. kan svårareöka i relativt hög Det än atten

minskningrisken för fortsattkollektivtrafiken ochtillräcklig standard på
kollektivresandet är stor.av

belopprelativtkommunala har hittillsStatliga och avsatt storaorgan
oförändraddrift infrastrukturen. Vidinvestering ochårligen till enav

i framtiden fimis särskilttransportkostnademaochnivå på storres-
föroffentliga medel till infrastrukturenutnyttjaanledning attatt

bilresandet bliri det totalarörligheten, ökningstaktenkanalisera så att
Även främstinte handlardet återgång,långsammare. utanom enom

anpassningkraftfullökningstakten, förutsätter detdämpa såatt enom
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den statliga och kommunala förpolitiken hur bebyggelseav och
anläggningar lokaliseras och de rumsliga strukturerna utvecklas
regionalt. En oförändrad kostnadsnivå såledeskan innebära fortsatten
hög ökningtakt i bilresandet och ytterligare försämringar i kollektivtrafi-
kens standard och konkurrensförmåga.

5.4.3 Anpassning strukturen i kombination medav
höjda reskostnader

Om kostnaderna för bilresor ökar högre priser för drivmedelgenom
påverkas hushåll och företag minska sin bränsleñrbrukningatt för
biltransporter. Vissa hushåll och företagtyper priskänsligaärav mer
eller har tillgång till alternativ degör kommer förändra sittattsom att
beteende andra.än Behovet reskomfort inverkar ocksåmer påav
benägenheten till förändringar. För dem har ekonomi ochsom en svag
för dem kan frånavstå använda bil för arbets-att och fritidsresorsom
kommer bilen användas mindre. Särskiltatt i de fall goda alternativ
finns i form tåg eller buss kommer resandet med bil främstav att avta,
för lite längre Ett ökat inslag samåkning och bättre planeringresor. av
och effektivisering varudistributionen kan också följa. De harav som

behov komfort kan mindrestort förändringsbenägna.av Tungavara
lastbilstransporter kan komma effektiviseras ytterligareatt eller flyttas

tillöver järnväg, Ävensjöfart eller kombinerade här hartransporter.
transportstandarden betydelse. På längre sikt kan högre reskostnader
förstärka incitamenten införa logistiksystem.att nya

För kollektivtrafiken kan resandeunderlaget öka för lite längre resor
eller där skillnaderna i resstandard biltrafikenresor inte förmot är

Även attraktivitetenstora. hos köpcentra och friluftsanlägg-externa
ningar kan minska. Höjda reskostnader kan därför innebära förändrade
förutsättningar i mark- och traflkpolitiken redan kortpå sikt.

Höjdareskostnader kan bli incitament ändraett att påresvanor som
sikt kan bidra till förskjutningar i efterfrågan jämñrt med tidigare.
Exempelvis kommer troligen fler efterfråga arbetsplatser ochatt
bostäder ligger relativt icentralt arbetsmarknadsregionema.som Det
kan inte uteslutas bostäder i småorter och glesbygdatt kan komma att
bli något mindre efterfrågade. De årens expansiva befolknings-senaste
utveckling i glesbygd och småorter kan komma något,att mattas av
exempelvis i lägen där pendling via tåg, buss eller telenät har bristande
konkurrenskraft. Mindre känsliga relativt tjänsteresorär med bilsett

4 15-0567
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Ändrade dockbeskattning kanregler förgodstransporter.och lättare
förutsättningar.dessaförändra även

efter-ökningutveckling medsådankommerSammantaget aven
kollektivtrañkstråkstäder ochiarbetsplatser attochbostäderfrågan på

förändringarnaeftersomcOz-utsläppen,reducerañrpositiv attvara
enskildakanSamtidigtfall.i vissabilresandetminskatenderar att

dennamotverkamed ochsamverkabådei infrastrukturenåtgärder
utveckling.

ochbebyggelseinfrastruktur,mellanSamspel5.4.4

reskostnader ochberor påtrafik som

tillgänglighet

mellansamspeletdynamiskadetpå trans-aspekterñnns mångaDet
infrastrukturenisatsningar görsmarkanvändning. Närochporter

framföralltminskarförkostnadernadettamedför genomattatt resa -
med lägreområdentillbidrar dettaSamtidigtrestid. attminskad

tenderarexploateringsintressenaoch atttillgängligablirfastighetspriser
tillbidrar på detta sättinfrastrukturen ettisatsningarStörredit.flytta

tillgänglighet.idespeglar mönstrenbebyggelsetryckändrat nyasom
faktisktislå igenomexploateringstrycketlåterkommunenOm

sikt.trañk påtillupphovi sindettabyggande, kan tur merge
ökadeochträngseltillledatrafikenökningkansuccessivt aven

reskostnader på nytt.
bedrivsaktivitetervilketdet påpåverkar sättävenTransportsystemet

väginvesteringar ärenskildaEffektermiljön.byggdaredani den av
förstförändringar skerochinverkarfaktorerbedöma. Mångasvåra att

effekter pådocktrafilmät kani helaSatsningarsikt.långpå ge
markanvändningen.

medverksamheterlokalisering ärtransportsnålförprincip attEn
kollektivtrañknätet och tätaiknutpunktervidplacerasbesökaremånga

Utform-hållplatser.stationer ochbostadsområdenoch näraarbets-
hartrañkeringenstandard påoch valetbytespunkternaningen avav

betydelse.också
kostnadreskostnadersamspelet ärdraskanslutsats attEn omsom

bådekaninfrastruktureniförändringarochfastighetsvärdentid,och
förändradetenderarTillsammansvarandra.motverka attsamverka och

vissarbetsmarknadsregionen iochi bostads-bebyggelsemönstret en
kanenskild kommunförutsättningarna. Enlokalautifrån deriktning
ochframtida resmönsterdärmed påverkaochmed eller motagera

antydaordalagallmännadärför bara iVi kanefterfrågan på transporter.
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vilka föärndringstendenser höjda reskostnader kan få i samspeletsom
med åtgärder i ochtransportsystem bebyggelse. I praktiken kommer
effekterna i samhällsstrukturen skilja sig mellan olikaatt regioner och
kommuner.

koldioxidskatt tillgänglighetÅ reskostnad bebyggelsemönster@
transwmrbew

astighets- mönsterrytmhast
värden

kolljörutsättn.
bebyggelsemönster transportarbete, mönster, hastighet

aktivitetsmönster

Figur 5.1 Förenklad illustration samspelet C0,-skattny in-av
frastruktur-trarlsporter-bebyggelseaktivitetsmönster-transporter
Källa: Royal Commission Environmental Pollution, 1994on

5.5 Förändringar i samhällsstmkttlren som
kan dämpa OCZ-utsläppen

5.5.1 Allmänt

Ovan konstaterades den framtidaatt reskostnadsnivân och de regionala
förutsättningarna kommer påverka den inriktningatt den rumsligasom
samhällsstrukturen kan sikt.på I detta avsnitt diskuteras vad som
skulle kunna igöras infrastruktur, trafik och bebyggelse för att anpassa
och kanalisera trafikantemas framtida beteende och efterfrågan på
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möjligainventeringfrämstAvsnittet ska avbiltransporter. som enses
COZ-frågan, ävenfokuserat påmedvetet omäråtgärder. Resonemanget

åt-måstepraktikensyften. Iallmängiltigahakanåtgärderna mer
beslutinnansamhällsmålochmiljö-andratillrelaterasocksågärderna

vanligtvisåtgärdernahurdärför5.6 berörsavsnittefterföljandefattas. I
mål.andramotverkarmed ellersamverkar

transportköpareochtrafikantertillbakahållaskanCofutsläppen om
deellerCOZ-utsläppeller ingamed lågatransportslag omväljeroftare

varjebeläggningsgrad påökadeffektiviserar transporterna genom
Allautsläpp.mindredetsåocksåkan attKörsättetfordon. geranpassas

förstaiinriktning,med dennaförändringarberörstransportslag menav
5.1. Förfaktarutaseoch spårtransportemalandbaserade väg-dehand

i högreinternationelltskeanpassningenkommerluftfarten attochsjö-
grad.

samhälletsförinsatsområdenfemharNaturvårdsverket angett
MaTs rapportmiljöanpassat transportsystemtillomställning ett mer

ungefärliga:rubrikerna1994,4341,

transportbehovet.samladedetPåverkan påA

kommunikationssätt.olikasamspel mellanochFördelningB

trañk.ochEffektivareC transporter

markanvändningochinfrastrukturMiljöanpassadD

bränslen.ochfordonMiljöanpassadeE

enligtinsatserdiskussionförbra ävenområden omDessa passar
Omställ-OCZ-utsläpp.framtidadämpningenochklirnatstrategin av

behandlasEbränslenochfordonmiljöanpassadetillningen mer
ochbetänkandeklimatkommitténsochTrañk-andra delariutförligt av

möjligadiskussionföljer1994:91. HärSOUdelbetänkandet omi en
A-D.områdenaförstnämndadeinomomställningsåtgärder

transportbehovetsamladedetpå5.5.2 Påverkan

önskvärdadenmellanmycketüaktuella stortEnligt gapetprognoser
situationoch dentrafiksektomfrånOCZ-utsläpp somreduktionen av

vidtas.åtgärderingauppstår om
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Faktaruta 5.1

C0,-inriktade åtgärder i infrastruktur, trafik och bebyggelse

Vagtrafik
ombyggnadutbyggnad vägar och skyltning för jämnare trafikav m.m.
trañkstyrning, dator- ocht.ex. sensorstyrda signal- och
navigeringssystem
logistik
miljözoner

.Sbánrajik
utbyggnadombyggnad ñr högre medelhastigheter
logistik och trafikinformation

.Sia- och lufgfart
Åtgärder för bättre samspel med andra transportslag,

kombiresort.ex. med järnväg till större målpunkter
Undanröjande flaskhalsar i farleder och hamnarav

Persontrafik
Infax1s-, anslumings- och samåkningsparkeringar
Resecentrum för byten mellan bil, tåg och buss
Lokal anpassning kollektivtrafiksystemenav
Utbyggnad och höjd standard på kollektivtrafik gång- ochsamt
cykelvägnät
Infrastruktur stärker kollektivtrafikensom
Godstrajik
Kombicentralermulti-modal freight centres
Logistikcentrumspeditionscentralertransportbörs
Informationssystem för lastutrymmentomma
Översyn transittrañkenav

Iransportslagsövergripande åtgärder och bebyggelseutveckling
Gemensamma utvecklingsprogram för transportslagen
Samverkan mellan väg och järnväg i transportstråk
Transportminimerande lägen för bostäder, ñretag, service
Trañkknutpunkterbytespunkter mellan transportslag
Infrastruktur för altemativbränslen, etanol- och laddningsstationert.ex.
Trafikledningscentraler för just in time matchning-
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land-detfrånCOz-utsläppallaiförBiltrañken settstortsvarar
miljörapporteri sinautgårTrañkverkenbaserade transportsystemet.

till årframökakommertransportarbetet attberäkningen1993 från att
42personkm ochpersonbilar33 % förstorleksordningenmed i2020

ökaberäknasCO,Utsläppen2.2.tabelltonkrn,lastbilarñr% avse
beräkningarnagrund förTill2010.tillfram årtakti nästan samma

olikaochinfrastruktureniinvesteringarförplanertrafikverkensligger
beläggnings-bensinpris,utvecklingenframtidadenantaganden avom -

BNP.lastfaktorochgrad samt
i frågahartransportarbetetframtida sattsdetberäkna avSättet att

mellansambandentillhänvisningmed1994Naturvårdsverket attbl.a.
kantransportarbetetutvecklingenochekonominutvecklingen avav

förändras.komma att
bilresandetochrörligheteniförändringarframtidaOsäkerheten om

hurochbedömamöjligtdet skaför attuppskattas ommåste att vara
positivtdetklimatsynpunkt ärrenodladinte. Frånellerklimathänsyn tas

trafikver-änlångsammareökarbiltransportervolymentotaladenom
fordonmedgällervadåtminstone transporterbedömningar, somkens

växthusgaser.andraochfossiltC02släpper ut ursprungav
totalai detökningstaktenför trans-nivåtroligVad är ensom

ochskatterbensinpris,förändringar ibilmed avgörsportarbetet av
kommerutsläppsminskning atti dentaktenBNPavgifter, somsamt

bränslen.ochfordonteknikutvecklingåstadkommas avgenom
kvalitativaandrafinnsteknikochekonomiVid sidan merom

viktigarealltblivitfrågorgällerDettransportbehovet.aspekter på som
ochpålitlighetbekvämlighet,regionerstörrevii dag övernär rör oss -

ellerbehovsigdöljerpåefterfrågansäkerhet. Bakom transporter
tillgodoseskanbarafalli vissaochstarkaolikaönskemål är somsom

tillfredsställamöjliga sättflerafall finns attandraenda Isätt.på ett
Detutbytbara.mindreellervilka ärpåefterfrågan transporter, mer

nödvändigarelativtsiktkort ärpå genomocksåfinns transporter som
påkan ersättasvillkoren,bebyggelsestruktur sätterdagens sommenatt

sikt.lång
möjlig-olikameddelari flerabenaskanTransportefterfrågan upp

följande:vi talakanbiltransportertillgodose det. Förheter omatt

standard.vissmedbiltransporterNödvändigt behovA av
ochkollektivtrafik, gång-tillövergåkanBiltransporterB som

telekommunikationer.cykeltrañk eller
itillgodoseskan gemensammaEfterfrågan påC transporter som

bilar.
ikanaliseraskansiktpåbiltransporter nyaEfterfrågan påD som
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mönster målpunkterna ändrasatt ochgenom blir kortareresorna
eller färre.

För enskild trafikant eller transportköpareen kan gränsen mellan olika
transportefterfrågantyper ofta flytande. Efterfrågan och behovvara

varierar också i styrka från tid till arman.
Insatsområdet Påverkan på det samlade transportbehovet kan

preciseras och efterfrågan riktas också de övriga insatsområdena.mot
Efterfrågan på enligttransporter kombination A-B behandlas inom
insatsområde FördelningB och samspel mellan olika kommunikations-
sätt. Transporter enligt kombination A-C behandlas inom insatsom-
råde C och Transportbehov A-D behandlas inom insatsområde D.

För illustrera dettaatt några exempel på hurresonemang detges
totala transportarbetet i region kan variera med olikaen typer av
förändringar.

Länsstyrelserna har haft regeringens uppdrag analysera huratt trans-
i länen kan bliportsystemet miljöanpassat. Boverket ställermer samman

länsstyrelsernas analyser och skall redovisa resultatet till regeringen den
1 september 1995. Några länsstyrelser har inom ñr uppdragetramen
studerat påverkan på OCZ-utsläppen alternativa regionstrukturerav

Östergötland,Länsstyrelsen i 1995 och Länsstyrelsen i Stockholm,
1995. Dessa studier visar höjda reskostnaderatt och ändrat trañkantbe-
teende kan få effekter på bilresandetsstora omfattning. Länsstyrelserna
har inte berörtnärmare hur detta påverkar utnyttjandet bebyggelse-av
strukturen långsiktigt se 5.4.3. Länsstyrelsernas studier har främst
gällt analysera effekternaatt olika regionala strukturerav för det
samlade bilresandet.

Resultaten indikerar bebyggelsestrukturatt och trañknät kan
utvecklas med inriktning i dag,än vilketen kanannan leda till att
bilresandet på lägre nivåstannar iän trañkverkens Studiernaprognoser.
visar denatt transportsnålamest strukturen för bebyggelse och
transportsystem kan medföra 15-2096 lägre bilresandeett i länen år
2020 detän resande blir följden gällande planersom förom nu
infrastruktur, bebyggelse och trafik förverkligas. Men strukturföränd-
ringarna kan också bli sådana bilresandet ökaratt änmer prognoserna.
De strukturella egenskaper är avgörande ñr denmestsom trans-
portsnåla respektive transportslösande strukturen hurär trañknätet ser

och hur kraftigtut tillskott bebyggelse sker i regionensav periferi,som
där kollektivtrafiken ofta är sämre och får långa bilresor.man

Med lämpliga ändringar i trafiknatet kan till gånger såtreupp stor
dämpningseffekt erhållas bilresandetpå med den mestsom trans-
portsnåla bebyggelsestmkturen. Att bebyggelse och trafiknät är väl
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harbehovregionalautifrånsarnspelar braochvarandraavstämda mot
öka iintemåttligt ochbliskabilresandetförbetydelseockså attstor

nödvändigatillgodose detförbehövsFörändringar attonödan. som
medtillkomma rättaoftasthandlarmed bil atttransportbehovet om

dålig. Mistandarden vägnätet äroch typerkapacitetendärflaskhalsar
utnyttjaochbreddaoch vägarbygga attaktuella: Attåtgärder är utav

transportinformatik.

5.2Faktaruta

2020årStockholmscenarier förAlternativa
analysmedStockholm stadexempel frånbilaga 6 avI ettpresenteras

detkan läsasbiltrafikarbetet. Där ut attinverkan påfaktorersolika
max-timmenunderpersonbil personresormedresandettotala

förutsättsberäkningamatill 2020. Iår50 frammedökaberäknas ca
bilavgifter.kringfartsleder ochmedingårDennispaketethelabl.a.att

itakteninnebärrrendscenarioeller attrderensscenarioDetta
trettio åren.deunderblir densamma senastebefollcningsökningen som

huvuddelenbedömningengörsmiüäscenarier attflerahjälpMed avav
olikaeffekternautebli typer96 kan40ökningen avavom

viigtullardubblabensinpris ochfördubblatsamverkar. Ettförändringar
innebärakanbilresandet. Dedämpningenden största enantas avge

sågångernäraârtrañkprognosema treförhållande tillidämpning som
utvecklas medtrafiknätetmed hurhängerdenstor sammansomsom
Österled. Omochkollektivtrafik Vâster-bättreeller samtutan

bilresandetkanfördelaktiga sättetdetändrasskulle påtrafiknâtet mest
dämpningdenmycketgånger såindämpaskomma treatt sommer

bebyggelsestmkturen.ivariationermedhänger sammansom
i trafiknåtvariationerlinStockholmsmed helajämförelseVid geren

enbartbilresandet äneffekt påbebyggelsestruktur störreoch manom
ivariationerärslutsatsStockholm stad. En attitillser

för demomfattningbilresandetsinverkar påbebyggelsestrukturen mer
Även ochturtåtheten på tågivariationerbori förortskommunema.som

kommuner,bilresandet i dessadâmpningseffekt påfåbussar kan större
stad.Stockholmjämfört med i

breddaochbygga vagarAtt ut

harvägtransportsektomiinvesteringarsamhälletsHuvuddelen av
detDetutbyggda äreller vägar.iinvesteraföranvänts att nya
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vanligaste sättet förbättra kontaktnätet ochatt komma till medrätta
brister i trafiksäkerheten och vägkapaciteten. Kapacitetsbrister uppstår
främst i stadsregionema där det finns mycket lokal och regional trafik
och främst under msningstid. Erfarenheter från Europa och USA har
lett till sådana åtgärder börjaratt ifrågasättas alltmer de lämpligastesom
för komma till medatt rätta trängselproblematiken och dess konsekven-
ser.

Utvärderingar gjorts, bl.a. i Kalifornien Sveriges tekniskasom
attacheer, 1995 visar försöken bygga sigatt bristenatt på väg-ur
kapacitet endast har fungerat kortsiktigt. På längre sikt genereras mer
trafik. Andra metoder än vägutbyggnader krävs därför ñr lösaatt
kapacitetsproblemen Äveni trafiken på längre sikt. i flera europeiska
länder, Schweiz, Storbritannient.ex. och Danmark aktualiseras i allt
större utsträckning alternativa sätt kanalisera trafiken elleratt att
prioritera nyttotrañken så den övriga trafiken väljeratt andra vägar
eller begränsas.

Om större restriktivitet skulle intas iäven Sverigeen till exempelvis
kringfartsleder, förbifarter och vägbreddningar kan detta möjligtvara
främst där trängselproblemen kan hanteras på visarsätt sigannat som
samhällsekonomisk lönsamt. Möjliga alternativ diskuteras nedan.

Transportinfonnatik

En del de medel i dag används för investeringarav isom vägnätet
skulle kunna på påskynda introduktionensatsas att transportin-av
formatik i det svenska Utvecklingentransportsystemet. informations-av
tekniken lI skapar snabbt möjligheter vi i dag har svårtnya attsom
överblicka. IT kommer integreras iatt allt ochtransportsystemet mer
kan på sikt förändra hela samhällsstrukturen. En ökad användning av
modern informationsteknik kan också bidra till ökad effektivitet och
säkerhet i transportsystemet.

Både vägutbyggnader och Pf-satsningar kan öka kapaciteten på
vägnätet och möjliggör därmed trafikökning. alternativaDär lIafikleder
finns kan IT-lösningen flexibel vägutbyggnaderänvara mer attgenom
trafiken kan vid behov, vilketstrypas underlättar anpassningen om
transportbehovet skulle komma dämpas i framtiden.att

Om utbyggnader informationssystem baserade på modern ITav
iprövas större utsträckning går det kanske komma till medrättaatt

brister i vågkapaciteten i vissa fall. Det kan situationer därvara
moderna informationssystem är möjliga använda för ställaatt att om
trafiken. IT-lösningar på kort sikt bör kunna prövas enklareärsom
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hjälpMedtrafikantinformation.ochtrafikstymingformer avav
trañkledningscentraltillkoppladeelektroniska skyltarexempelvis en

dygnet.eller tider påfilervägsträckor,till vissakanaliserastrafikenkan
förträngselndärfärdvägarandraupplysaskanTrafikantema om

slagtransportinformatik dettaPotential förlikaintetillfället är avstor.
trafikregionalochlokalmycketharexempelvis där vägarnafinnaskan
Ävenhögtrafiktid.undergällerenbartträngselproblemendäreller

informationscentra-särskildastimulerasskulle kunnasamåkning genom
IT.med ellerler, utan

färdigafinnstelematiskasådana attidelfunktioner systemEnstaka
snabbtmöjligheterVägverketocksåvill attRegeringentillämpas. ge

kanIT-lösningartrañksystem.i dagenslösningartekniskainföra nya
fördelegationsärskilt tillsattEnför kommunerna.aktuellaockså vara

ochi trafik-användning transportsystemetinformationsteknologins
bl.a.uppgifttilltransporttelematik har fått attförDelegationen

transportinformatik ochavanceradinförandetförstrategierstudera av
inomOcksåtrafikpolitiken.svenskautnyttjas i denkanhur denföreslå

utvecklingochforskningför trans-särskiltfinns avEU ett program
porttelematik.

olikasamspel mellanochFördelning5.5.3

kommunikationssätt

tänkbaraendadetbilentransportköpare ärochtrafikantervissaFör
möjligtandra detgods. För ärochalternativet transporteraatt personer

elleroch tågtill busspremisser gå övervissaundertänkbartoch att
defungerarfalldessakommunikationssätt. Imiljövänligaandra mer

kommunicerandemindreellerkommunikationssättenolika sommer
målgrup-mellanvarieraröverspillapotentialen ärkärl. Hur attstor

utgångspunkterregioner. Närstråk ocholikamellanocksåmenperna,
kommunikationsslagen.de olikaförsammanfallerproblembildoch

hänsynsta-innebäråtgärderfinna ettmöjligheternaförbättras att som
globaltochregionalttill miljöngande även

Öresunds-ifinnssamarbeteregionaltsådantexempel påEtt ett
LuftfartsverketSjöfartsverket,Vägverket,Banverket,harregionen. Där

strategi. dennaIutarbetatuppdragregeringensSJ påoch gemensamen
minskaambitionochproblembild attbl.a.ingår engemensamen
nyttjarföretagochMedborgarei regionen.omfattningtrafikens som

imedaktörerutgångspunkter ochviktigatransportsystemet somses
Öresunds-iMiljöanpassatmiljöarbete transportsystemtrañkverkens

1994.regionen,
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För få till stånd kommunikationssättsamspel mellan olikaatt ett som
fungerar bra för trafikanter kan följandeoch transportköpare åtgärder

lämpliga områden för olika Enkla och riktadeinsatser: standard-vara
höjningar i miljövänliga kommunikationssätt, ökad stimulans av
kombitrañk förstärkning transportlänkar.samt av svaga

Enkla och riktade standardhöjningar miljövänliga kommunikationssatti

Om utgångspunkter i och transportköparnas behovresenärernas ochtas
önskemål och de enskilda trafikhuvudmännens perspektiv kommer i
andra förbättrashand, möjligheterna finna de situationer elleratt
sträckor där eller fleratvå transportslag relativt likvärdiga vad gällerär
trafikekonomi och kvalitet, skiljer sig vad gäller utsläpp C02men av
och andra miljöeffekter. Marknadsanalyser och resvaneundersökningar

utgångspunkter för finna de områden lämpliga föräratt mestger som
åtgärder.

Med relativt enkla, flera kombinerade standardhöjningar i detmen
miljövänligare transportslaget kan trafikanten fås i utsträck-störreatt
ning välja detta åtminstonepå del sin transportsträcka.en av

Både buss- och tågtrafik vidhar normala beläggningsgrader mindre
COz-utsläpp transportarbete biltrafik.än Förändringar kan fåper som
bilresenärer byta färdsätt får lättast framgång de koncentreras tillatt om
platser där bebyggelsestrukturen relativtär och möjlighetertät tillger

linjesträckningar bekväma,och välplacerade hållplatser. Erfaren-gena
heten visar Holmberg, 1995 bilresenärer lockas bäst tillatt över
bekväma alternativ sträckor.längre Bandstäderpå eller i pärlbandorter

de bästa förutsättningarna.ger
Bättre utformning i de fysiska idetaljerna kombination med

trañkantinformation, bättre tidpassning, trafikstyming ocksåäretc.
åtgärder kan effekt. Erfarenheten visar också förbättringarattsom ge
i kollektivtrafiken får effekt sker i kombinationstörst meddenär
begränsningar för biltrafiken, fotgängar- och cykelgator ocht.ex.
miljözoner. Dessa frågor behandlas vidare i kapitel 7.

Ett aktuellt svenskt exempel de goda möjligheternapå ökaatt
kollektivtrafikens konkurrenskraft finns järnvägsförbindelsen mellan
Malmö och Karlskrona via HässleholmKristianstad med nytillkom-en

till Helsingborg, den s.k. Kustpilen. Med samlatett nyttmen gren
koncept med bl.a. och välutrustade turtäthet, ingastörrenya vagnar,
byten, upprustade stationer god service och marknadsföring harsamt
Länstrafiken i Blekinge och SJ lyckats antaletöka resande med 350%
under treårsperiod. Marknadsandelen höjts frånhar 12% till 22%.en
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medfalli dettagodatågtrafik ärutvecklingför en.Förutsättningarna av
utvecklingFortsattbanan.längsbefolkningkoncentrationstor av

standard.tekniskagäller banansvadbl.a.planeras,
höjaförförutsättningarnaÄven attkanlandetiregionerandrainom

exempelvis igoda,förhållandeviskonkurrenskraftregionaltågens vara
visionBoverketsGötalandsbanestråket. IochMälardalenHalland,

utvecklingforförutsättningarnadiskuteras av19952009, enSverige
regionaltågstrafiken.

järnvägpåmed göra transportertidigaresedanarbetar attBanverket
tonkmgodstransportarbetetinrikesdetkonkurrenskraftiga. Avmer

förkonkurrensmedlenviktigasteDemed järnväg.tredjedelsker en
tillmöjlighetochtillförlitlighettransportkapacitet,höggodstrafiken är

viktigastedemotsvarande sätt ärtransportlösningar. Påskräddarsydda
prissättningsidanvidpersontrafikenñrkonkurrensmedlen om

punktlighet.ochfrekvenshögsnabbhet,
turtäthet,trafikeringsfrågoma,ärexemplen attslutsatsEn ovanav

in-tidhållning,veckan,ochdygnettidtabeller övermatchning av
ilösasbehöverTrafikeringsfrågomabetydelsefulla.formation äretc.

samladeformihelststrukturen,iåtgärdermed avkombination
åtgärdspaket.

kannivåregionalÄven cykelleder påutbyggnad vara avaven
olikabindercykelvägnätövergripandesådant sammanEttintresse.

ochtillgängligtlättEttkringliggandeleder orter.ochstadsdelar motut
främstbilister,vissaalternativ förkancykelvägnätattraktivt ettvara

härvidsäkerheten ärupplevdaDen enåret.tider påvissaunder
förbättringar120 har199495skrivelse avregeringensnyckelfråga. I :

instrumentuppmärksammats ettvillkorcykeltrafikensoch somgång-
miljöpolitiken.i

Ökad kombitrafikstimulans av

inriktning påsärskild attmedsketågtrafik kanellerbuss-Satsningar på
ikantågtrafikenpåSatsningarbiltrafikanter.lockadelvisellerhelt

luft-frånflyttas övergodstransportersåskeutsträckning även attökad
ochtrafikantemas transport-frånutgångspunktMedsjötrañk.och

medtill rättakommapåinriktningmedoch attbehovköparnas
Detstimuleras.kombitrafikenkantransportslagenmellanövergångar
tillkommaförtidspassning,bättre attföråtgärderfrågakan omvara

terminalerutformaochlokalisera somvid byte,tröghetermedrätta
underlättar etc.

Öresundsregionensinhar i rapportTrafikverken omgemensamma
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i dem.fl., projekt tätortemaBanverket 1994 föreslagit störreett en av
studeras.godstransportemamöjligheter tilli Skåne där samordning av

transportbörsfrågorExempel kan behandlaspå är gemensamensom
organisationsamordning ochtransportuppdrag,för förmedling avav

strukturen kanfysiskaMöjliga i dendagligvarudistibution. förändringar
transportmedelfleraterminaler därlokalisering och utformninggälla av

berörda.är

transponlankarFörstärkning svagaav

dimensionerande ñrtransportkedjalänken i ärDen svagaste en
exempelvistransportslag väljs,vilketstandarden och avgör omsom

handladålig. kanbesvärande eller tidspassningen Detväntetiderna är
där dei och väntetid inteskillnadernastråk där är stora, menres-om

trafikanter transportköpare.besvärande hinder ochändå upplevs som av
möjligahandla samlat studerapersontrañken kan detFör attom

kollektivresor har möjlighetåtgärder i sådana stråk där lite längre att
konkurrenskraft. Medrelativt förändringar få påtagligt ökadmed små

möjligt vinna bland bilistema.detta kan detsätt resenärerattvara nya
tider behovet kan ocksåi turtäthetenFörändringar på när störstär som

kollektivt. Verkningsfullt kanbenägenhetenha god effekt på att resa
körfält eller hela kollektivtrafiken,förockså gatoratt reserveravara

hållplatser hållplatstidema,och förkortaterminalerförbättra samt
i signaler, bättre informationkollektivtrafiken Dessaprioritera ge m.m.

viktigare eller kortabiljettprisetåtgärder gånger än sänkamångaär att
Kustpilen åtgärdersjälva färdtiden. Satsningen på exempel sådanaär på

ochslopades, stationer bansträckor handi-där rustadestågbyten upp,
satsningarexempel lyckadekappanpassning gjordes påAndram.m.

finns i bl.a. Zurich, Frankfurt.Besancon och
kanmotsvarande studier Detdet gäller godstrafiken kan göras.När

bättregälla för SJ ytterligare ñr åstadkommavidta åtgärder attatt
lastbilstrafiken.tidspassning och minskade vid byten medterminaltider

godsvoly-Därvid kan andramöjligheterna förbättras konkurreraatt om
de idag järnväg.än går påmer som

5.5.4 trafikEffektivare ochtransporter

stimulerahålla tillbaka det totala trañkarbetet kanEtt sätt attatt envara
effektivare kan skeanvändning varje fordon och varje Detav resa.

Transportinforrnatik försatsningar inom följandebl.a. områden:genom
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samåkningsfunktioner.logistik- ochtratikstyrningbl.a. samt

trajikstymingbl.Transportinfomiatikför a.

sträckor% sker på95på väggodstransportemaHuvuddelen av
finnsundersökningaralla defrånskillnad30 mil. Tillmindre än som

hospreferenserochkunskaperna resmönsterpersontrañken, är omom
knapphändiga.mycketgodstransportörerna

och SJspeditionsñretagenbådekonkurrensutsättningen harGenom
docklastbilar gårkvalitetstänkande. Många tomma,tilltvingats ett
Omlastningaroch söderut.Stockholmfrånsträckor ochkortasärskilt på

därför många gångerundviks transport-och attdyrbara genomanses
bränslekostnader kanFörändradesträckan.helalastbilväljerköparna

olikaanledning prövaspeditionstöretagochåkerier attkomma att ge
ikanDettaföråtminstonehöja lastfaktorn, transporter.tyngresätt att

järnvägslänkarna.itidspassningsin antastur m.m.pressa

samálcrtingsjitnldionerLogistik- och

miljöanpassatsinikonstaterarTrañkverken rapport omgemensamma
Öresundsregionen 1994mil.,Banverket attförtransportsystem

inomfinnsmiljöstömingarminskadeñrpotentialerbetydande
in i sittmiljöfrågornabl.a. sättsviktigtgodstransportområdet. Det är att

studierfortsatta ärförområdeangelägetsammanhang. Ettlogistiska
viktiga förfrågor ärlokalisering. Dessautveckling och attterminalers
miljövänliga-tilllastbilstransporterföramöjligheterna överförbättra att

miljövänli-tillsamlastning, övergångtilltransportmedel, möjligheterre
Genomgodsströmmarnastyrningdistribution i tätorterna, m.m.avgare
därmedochunderlättassamordningkaninformationssystemutvecklade

sintrafikverken i rapporteffektivisering omtransporterna, menarav
Öresundsregionen.

enskildavidsamåkningorganiseraförsökNågra större person-att
visargjortsUndersökningarSverige.genomförts iintehar somresor

Kaliforni-samåka. Istället förkollektivt iföredrar åkamånga attattatt
därmedochparkeringsanläggningarnabegränsatmyndigheternaharen

sinasamåkning förorganiserasigföretag påbidragit till atttaratt
markanvändningochinfrastrukturåtgärder iStimulansanställda. genom

samordnings-ochsamålmingsparkeringarinrättahandlakan attom
centraler.

Öresundsregionenföreslagit etthar i attTrañkverken rapporten om
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demonstrationsproj arbetsplats där personalenekt genomförs störreen
stöd ñr organisera samåkning.attges

5.5.5 Miljöanpassad och lokaliseringinfrastruktur

bebyggelseav

för deAtt eller spår ska miljöanpassas betyder de flestaväg ett atten
direkta skadeverkningarna anläggningen eller trafikenpå miljön från

nivåska hållas låg eller undvikas. Miljöanpassning kan ocksåpå en
minskahandla den mark bana i anspråk behöver elleratt tarsomom en

undvikas. miljöanpassning har med COZ-effekternaDen göra ärattsom
vidare. Eftersom det gäller bedöma totala och långsiktigadeatt
effekterna förändringar:bilresandet det också fråga följandepå är om

olämpliga följdexploateringar, mellanUndvikande anpassningav
bebyggelsestruktur och utformning trafikknut-transportsystem samt av
punkter.

Undvika olämpliga följdexploateringar

väghållningsplanemaEtt antal projekten i förbifartengäller Enstort av
utanför kan, förutom bättre framkomlighet ochväg ortny en en en

ocksåbättre miljö inne i i formbebyggelseorten, generera ny av
kontor Om bebyggelse tillstormarknader, kommer kan dettam.m.

medföra påtagligredan kort sikt ökning trafiken. Forsbergpå en av
bilresandet förm.fl. 1994 har visat dagligvaruinköp i kanatt orten

fördubblas efteröka påtagligt och lokalisering stormarknadt.o.m. av en
i sådana lägen. stormarknadslokaliseringenDen trafikexterna nya som
innebär härrör ortsbefolkningenoftast till och dedelen frånstörre
lokala transporterna.

mellanAnpassning bebyggelsestrulaur och transportsystem

Bebyggelse- och effektermarkanvändningsåtgärder påkan trans-ge
portarbetet med bil främst lokaliseringentotalt På kort sikt detärsett.

transportalstrande anläggningar utanför kantåtorternastoraav som
påverka fåtransportbehovet. På längre sikt de fysiska strukturernakan

betydelse. beror omloppstid lång,större Det dels bebyggelsenspå äratt
i allmänhet 50-100 Den långa sikten också med deår. hänger samman
bakomliggande livsstilar bebyggelsestrukturen och transportsyste-som
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speglar. Livsstilen grundläggs tidigt i livet och först tilltvåmet treom
generationer kan det bli fråga förändringar.störreom

Som vi har i föregående avsnitt bebyggelsens täthet ochärsett
blandningen olika använda marken avgörande betydelsesätt attav av
för de flesta skall ha möjlighet välja något transportmedelatt att annat

bil för till olika målpunkter.än transporter
Ändringar i bebyggelsestrukturen har olika effekt bilresandetpåstor

beroende på utgångsläget. Om bebyggelsen relativt koncentrerad ochär
i städernablandad finns inte så många platser bygga elleratt nyttsom

halvcentrala delarI regionerna möjligheterna itätare. allmänhetärav
bättre. Med högre reskostnader kan efterfrågan på bostäder och
arbetsplatser komma öka i centrala och halvcentrala lägen.att
Anpassningsåtgärder i bebyggelsen kan effekter längre siktpå än
åtgärder i bilar och bränslen. Störst effekt får dock ändringar i be-
byggelsestrukturen då de väl avstämda det regionalaär mot trans-

satsningar regionaltåg i kombinationpå medportsystemet, t.ex.
utbyggnader bostäder och pendlarparkeringar i stationssamhällena,av
i vissa fall kanske också utbyggnad arbetsplatser i dessa lägen.av

Åtgärder i får effekter snabbare bebyggelseåt-äntransportsystemet
längre sikt kan förändringargärder. På i trafiknätet få effekterstörre

bilresandet satsningar ipå bebyggelsen. Troligenän handlar det inte så
satsningar i infrastruktur,mycket förnya och förvaltautan attom ny om

infrastrukturden redan finns kombinerat med kraftfulltettsom
utnyttjande och bättre trafikutbud.IT Transportsystemet behöverettav
samspela bra med bebyggelseutvecklingen. kanDet handla både attom

ibygga strategiskt viktiga kommunikationslägen och undvikaatt
bebyggelse i lägen biltrafikalstrar intesom som var

Uçfonnning trafikknutpunkzerav

samspelet mellan olika transportslag och markens användning nära
stationer där transportslagen kan mycket strategiska föränd-möts vara
ringsområden det gäller stimulera och stödja trafikanter ochnär att
transportköpare kan tänkas till kollektivtrafik ellergå översom
kombitransporter. Utformningen själva bytespunkten där trans-av
portslagen kan betydelsefull. Marken kring knutpunkten ellermöts vara
stationen kan förbehållas sådan bebyggelse har intensivtettsom
utnyttjande och skrymmande stormarknader för sällanköpsvaror kan
undvikas. Trafikknutpunkter innefattar därför rad strategiska frågoren

inte kan lösas inom trañkplaneringens kräverDe måttstortsom ram.
samordning med bl.a. markanvändningsplaneringen och faller lättav
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mellan olika ansvarsområden.

5.5.6 Karaktäristiska strukturanpassningar för

COZ-minskning

gjordaDen genomgången och exemplifieringen möjliga förändringarav
kan bidra till måttlig ökning bilresandet sammanfattas isom en av

följande punkter:

Förändringar innebar transportinformatik introducerasattsom som
komplement eller förersättning utbyggnader det lokala ochvissa i
regionala vägnätet.

Förändringar stråk elleri vissa transportkorridorer stärkersom
kollelaivtrajikens konkurrenskraft bilen.gentemot

bebyggelsenEn utveckling med selektiv koncentration ochav en
strategiska lokaliseringar terminaler och trafikknutpunkterav som
samverkar regionalamed det lämpligtpátransportsystemet sätt.

det intefall handlarI många fysiska förändringar,stora utanom
punktvisa förändringar och anpassningar i strategiskt viktiga struktur-

typisktoch trafikeringsfrágor. Ett drag när transportsystemet anpassas
kringanläggningartill miljön och kringsystem tillär vägen, spåret,att

flygplatsen blir viktiga.hamnen och Det hänger med kravenattsamman
komfort transportstandard ökar frånpå och trañkanternas och transport-

köparnas vi harsida. Som kan det kringanläggningar isett ovan vara
form IT-baserade informationssystem och trañkregleringar,av
bytespunkter, terminaler m.m.

Ett karaktäristiskt drag också högre grad tidigaredet iär änatt
behöver bli fråga kombinerade transportslag, kombineradeom

och bebyggelsemönster kombinerade åtgärder itransport- samt
infrastruktur och trafik.
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5.6 Kan de önskvärda förändringarna förenas

med andra miljö- och samhällsmål

Klimatanpassningen kommer baseras påtransportsystemet attav en
avvägning mellan COz-målet och önskan utveckla föratt transporterna

2000-talets behov,möta dvs. de övriga trafik- och samhällspolitiskaatt
målen. Frågorna minskat transportarbete kan därvid formuleras påom
följande sätt:

modernaFinns samhällsstriddurer medger långsammare ökningsom en
eller minskning bilresande och biltransporteren av

Vilken potential för förändringar finns lokaliseringsmönsteri ett som
kanaliserar eller minskar biltransponerna detså totala trajikarbetetatt
dämpas

Behövs särskilda åtgärder för de fysiska strukturerna tillatt anpassa
framtida förändringar i och transponmönsterres-

5.6.1 Transportsnåla samhällsstrukturer möjliga iär

stadsregionerna

övergripandeDen frågan i detta kapitel är samhällsutveckling ärom en
möjlig där modernt produktions- och konsumtionsmönsterett fungerar
väl även transportbehovet kanaliseras så det totalaattom transport-
arbetet lägre nivå.på Många bedömerstannar rörlighetenexperter att
kommer fortsätta öka och pendlingsregionema utvidgasatt i samband
med snabbjärnvägar, motorvägsbussar och telekommunikationeratt
kommer till användning frekvent. Som inslag i framtidsbedöm-mer
ningarna också trend med ökande inslag småskalig ochanges en av mer
lokal produktion och konsumtion och uppfattningar resbehovetattom
kan bli mindre i dessa fall.

Utvecklingen informations- och datatekniken möjligheter tillav ger
ökade inslag telependling. Denna utveckling kommer förändraattav
resandet för alla, kanske främst för dem verkar i glesbygdmen som
och småorter och har långa avstånd Trañk- klimat-ochatt resa.
kommittén har anlitat REAB AB Engström m.fl. 1995 för beskrivaatt
den informationstekniska utvecklingens effekter framtidapå resbehov
och resmönster. Av framgår bl.a. mycket talar förrapporten att att
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arbetspendling i storstads-rutinmässiga förflyttningar, framför allt
vissa dämpas. Nyaregioner och glesbygsområden, kommer att

troligt resandet totaltförflyttningsmönster intedetuppstår är attmen
kapitelutförligt i 2.minskar. Resultatet studien beskrivssett merav

till blisamhällsstrukturer kanDe att trans-meranpassassom
mångfaldövriga stadsregioner medportsnåla finns framför allt iän en

kollektivtraverksamheter Förutsättningar föroch service godasamtav
cykeltrañk. kommerfik gång- och rörlighetenHur attsamt anpassas

grad hur kommeri hög de bor i glesbygd ochberor på småortersom
näringslivetinte har anknytning till det lokalaDe utanatt somagera.

till arbeten i kan kommapendlar större är attorter en grupp som
med bil.förändringar. pendlare särskilt mycketDessapå reserreagera

i hög gradresande kommer förändras i framtiden berorderasHur att
förutsättningarna. Graden anpassningde regionala resmönstretpå av av

grundläggande kommer inverkahur den livsstilen påberor också på att
transportmedel, bostad och arbeterörligheten på valetsamt m.m.av

medgerfrågan det finns samhällsstrukturSvaret på en som enom
ökning biltransporterna det tänkbartlångsammare är äratt attav

få transportsnål samhällsstruktur.stadsregionerna kommer att en mer
strukturdär finns också transportslösandeMen ärmeren annan som

stadsregionernamöjlig. i potentialen påDet är att trans-som spara
anpassningar bebyggelse och ärtransportsystemporterna avgenom

störst.

5.6.2 näringarLandsbygdens kan minska C02
transportsektornutanför

deden pendlingsomlandPå landsbygden görutanför städernasrena
blir trolig.långa avstånden fortsatt biltransporternaökningatt en av

näringsverksamhetbor i regioner sinMånga dessa i landet harsom
jämförtlokalt reskostnader medoch påverkas därför mindre höjdaav

ökaddem långpendlar på Enmed bil till arbeten ort.armansom
attraktionskraft, dettelependling kan stärka landsbygdens ärmen

osäkert biltransporterna minska totaltdetta skäl kommer att sett.om av
jord- och skogsbrukethar sin näringsverksamhet knutenDe som

bidra till reduktionenkommer ha de främsta möjligheternaatt att av
C02 odlinginom andra sektorer transportsektorn,än t.ex. genom av
biomassa.
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5.6.3 I vissa stadsregioner kan transportökningen
bli lägre

vilken omställning följaFrågan är kan samhället aktivt skullesom om
underlätta förändringar infrastruktur,i bebyggelse ochmönstret av
trañk. Kanske kan trañken valet tärdmedeloch kanaliseras så attav

i bilresandetökningstakten blir måttlig och till kollektivtra-övergången
järnvägstrañk ochñk, andra miljövänliga förenligatransportsättmer

med god ekonomisk utveckling och bibehållen välfärd.en
Sett isolerade företeelser kan förändringar i bebyggelsestruktursom

bidra tilloch biltrafiken dämpas i viss utsträckning.transportsystem att
Exempel från länsstyrelsemas arbete med miljöanpassat transportsystem
antyder sådan potential kan finnas i vissa stadsregioner bilaga 6.att en
Sarnstämda åtgärder i trañknät och bebyggelse kan hålla cOz-utsläppen

25-3596 ökningsnivä mellan 199094på åren och 2020 i stället för 40-
5096 ökning bedömts trolig utifrån hittills fattade beslut. Möjlig-som
heterna dämpa bilresandet beroende de regionala förut-äratt av
sättningarna och troligen inte möjlig i alla län.

5.6.4 Samlade åtgärdspaket angelägnaär

Förändringar i den rumsliga strukturen har enskilda företeelsersom
effekterbegränsade för underlätta anpassningaratt av resvanor,

bosättningsmönster, lokalisering verksamheter till högreav m.m.
transportkostnader. Detta särskilt tydligtär på kort och medellång sikt
då bebyggelse och infrastruktur med lång livslängd endast ändras
marginellt. Andra omställningsåtgärder blir viktiga sikt,på kort
exempelvis högre bensinpris m.fl. åtgärder gäller bilar ochsom
bränslen. De olika omställningsåtgärder kan stämmastyperna motav av
varandra ingåoch i samlad strategi för minska trafikens C0,-atten
utsläpp.

delbetänkandetI SOU 1994:91 beräkningsresultat föranges
erforderligt bensinpris. Beräkningarna för 2020år osäkra ochär
används här exempel hurpå rumsliga strukturförändringar ochsom
prispolitik kan varandra.stämmas Beräkningarna i delbe-motav
tänkandet indikerar bensinpriset kan behöva fördubblas till 2020åratt
för nå den ytterligare dämpningsnivå cOz-utsläppenpå behövsatt som

komplement till förändringar i och bebyggelse.transportsystemsom
Om takten i den ekonomiska tillväxten blir högre de antagandenän

gjorts eller utvecklingsstrategi för anpassning infrastruk-som om en av
bebyggelseoch inte möjlig, exempelvisär politiska skäl, behövertur av
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betydligt större.bränslengäller bilar ochförändringarna vad vara
bensinpriset skullepekar påi delbetänkandetBeräkningsresultaten att

tredubblas, enskild åtgärd.behöva som
betydelsekan fåstrukturförändringarframtidaSlutsatsen storär att

bebyggelse ochAnpassningsåtgärder iomställningen.underlättaför att
stadsregioner,i vissa ävenbetydelsefullabliinfrastruktur kommer att

Åtgärderna ibränslen.ochåtgärder i bilarstrategingrunden i ärom
de generella,avstämdavälbehöver dåstrukturenrumsligaden motvara

åtgärdernaprispolitiska
bosättnings-anpassningenunderlättaMöjligheterna att resvanor,av

strukturenOmregion.region tillsig dock frånskiljermönster m.m.
strukturrelativtcentraliserad och tättransportsnål,redan är t.ex. genom

effekt.mindrestrukturförändringarmarkanvändning, harblandadmed
regioner.i dessabetydelse, relativtfår dåPrispolitiken större sett,

ochi bebyggelseoch åtgärderförändringar transportsystemOckså
förutsättningarna.regionalautifrån desinsemellanbehöver stämmas av

trañkpolitiskaandraskall de ocksåvidtas avvägasåtgärderInnan mot
andraförverkligatrafikpolitikens roll förochdelmål attmot sam-

den fysiskaåtgärder iinriktning förövergripandehällsmål. En
följande:därvid kunnaskullesamhällsstrukturen vara

behovettotalamodifieras detsåoch transportmönstretAtt att avres-
hindrassamhällsutvecklingen i övrigttillbakahållsbilresande attutan

málpunkter, buss-kanaliseras till olikaTrafikenotillbörligtpd sätt.ett
selektivt bostad-arbete-serviceochstandard höjsspârtrajikensoch

regionala transporzförutsättningarna.delokaliseras utifrân
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6 Planering infrastruktur,av

markanvändning trafikoch

6.1 Uppdraget

Riksdagen uttalade redan i samband med 1991 miljöpolitiskaårs beslut
inriktning tätortsplanering och transportbehov: Tätorterna bören om

i framtiden planeras allt tydligare utifrån miljökrav. Genomuppsatta
god planering kan bl.a. behovet minska.transporterav

I samband med riksdagens beslut klimatpolitiken refereradeom
Jordbruksutskottet de beslut på såväl lång kort sikt bliratt som som
nödvändiga för dettauppnå mål om minskning koldioxiduts-att en av
läppen med 50-80% inom SO-årsperiod kommer för Sverigesävenen
del innebära omfattande omställning sarnhällsstrukturen...att en av
Härvidlag långsiktig planeringutgör nödvändigt instrument företten

underlätta omställning och minska omställningskostnadema.att
Samhällsplaneringen berörs flera de åtgärdsbehovav av som

regeringen bakgrund till direktiven till Trañk-angett och klimat-som
kommittén och där avvägningar måste ske mellan olika samhällsmål.
Regeringen har i budgetpropositioneräven års nämntsenare sam-
hällsplanering flera medel för genomföra klimatstrateginett attsom av
inom transportsektorn.

Kommittén har sökt bedöma vilka konsekvenser de föreslagna
klimatpolitiska åtgärderna inom trañksektorn kan få för planerings-
former, myndigheter och planeringsorgan. övergripandeDen frågan är
hur planeringsverksarnheten behöver för underlätta C0,-attanpassas
strategins genomförande. I slutet kapitlet sammanfattaspå slutsatserna
och rekommendationer framtida planeringsinriktning.ges om



120 SOU 1995:64

6.2 COZ-frågans behandling i samhällsplane-
ringen

6.2.1 Allmänt

Den uppgift iplanering olika former i klimatstrateginkan ha ochsom
roll planeringenden kan spela hur med fossilaavgörs transporterav

bränslen och andra miljövänliga behandlas planeringenitransportermer
och vilka aktörers handlingar påverkas. I ñljande avsnitt sökersom
kommittén belysa vilketpå och hur mycket samhällsplanering-sätt som

kan bidra.en

6.2.2 Aktuella planeringsformer

planeringsprocesserDe främst aktuella vad gäller förändringarärsom
fysiskai den strukturen dels den ekonomiska planeringenär av

transportinfrastrukturen underhålls- och driftsåtgärder i denna,samt
dels vägplaneringen enligt väglagen och dels planering enligt plan- och
bygglagen. För de kommunerna kan det frågastörre ävenvara om en
särskild trañkplanering. Också planeringen för försörjning med
kollektiv länstrañk aktuell i sammanhanget. dessaär Förutom olika
planeringsprocesser finns början till besluts- och planeringssystemett

i EG-sammanhang. bilagaI beskrivs deäven 7 svenska planerings-
formerna relativt utförligt. bilagaI 8 utdrag från därrapporterges
beslut och planeringsformer utvärderats ioch bilaga 9 inblick iges en
planeringen i europeiskanågra länder.

I Transeuropean Network bådeska EU och medlemsländerna bidra
med Under 1995-1998 kanåren EG-kommissionen komma attpengar.
fördela drygt 26 miljarder kronor 2,5 ECU. Samarbetetmdr gäller
den internationella trafiken med satsningar bl.a. transeuropeiska
nätverk med höghastighetståg, och kombitransporter,motorvägarnya
där gods från långtradare lastas till järnvägar vissa sträckor.om
Öresundsbron och och järnvägsförbindelsen Oslo-Köpenhanm-väg-
Stockholm-Oslo finns bland de projekt ska högsta prioritet isom ges
fråga byggande och medelstilldelning fonderEU:s och andraom ur
finansiella institutioner. genomföraFör transportpolitiken detäratt
också nödvändigt med decentralisering, kommissionen. Beslutsägeren

inte måste ska genomföras nationell ellerpåsom vara gemensamma
nivå.lokal EU:s institutioner ska utfärda direktiv ochgemensamma

rekommendationer m.m.
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Ministerrådet i EG har principdokumentenats ett transport-om om
och miljöfrågor. Innebörden är Europasamarbetet ska drivas påatt ett

medverkarsätt till främja långsiktigt hållbar utveckling iattsom en
Europa i enlighet med EGzs femte mil jöhandlingsprogram och vitboken

Regeringen förbereder särskildtransporter. svensk miljöstra-om nu en
regi i vilken trafiksektorn ingår.

EU-strategier berör trafikområdet utvecklas i arbetetäven medsom
europeisk policy för fysisk planering och regionalen gemensam

utveckilng, European Spatial Development Perspective ESDP.
Infrastruktur deär huvudområden därett strategier och hand-treav
lingsprogram utarbetas informellt initiativpå de ansvariga plan-av
ministrarna. Hittills har problembild tagits fram utifrånen gemensam
kända förhållanden och redan fattade beslut, rörande investeringart.ex.
i infrastruktur.ny

När det gäller Stadsutveckling, European Sustainable Cities pågår ett
expertsamarbete behandlar frågor bl.a. rörlighetsmönster ochsom om
stadsutvecklling.

6.2.3 COz-âtgärder ofta behandlas i planernasom

Första tanken vad planeringenpå skulle kunna bidra med för minskaatt
COz-utsläppen från trafiken tillgår ofta utbyggnader vägar, spår ochav
bebyggelse. frågor harDessa sedan länge behandlats i kommunernas
och de statliga myndigheternas planering. När CO2-perspektiv ska
läggas infrastrukturpå och bebyggelse kan utbyggnader i vissa fall
komma ske med annorlunda lokaliseringatt och inriktning.en

I kapitel har5 beskrivits andraäven åtgärder kantyper bidraav som
till COz-utsläppen minskar. Föratt del dessa åtgärder det inteären av
lika naturligt och självklart de har aktuella formermed planeringatt av

göra. Några åtgärderatt gäller markanvändningtyper och aktiviteterav
i samspel med Dessa frågor behandlastransportsystemet. relativt sällan
i planerna. Som exempel på sådana åtgärder mindreär vanliga isom
planeringssammanhang kan nämnas följande:

Samspel mellan transportslag
Trañkknutpunkter
Anläggningar för kombitrañk, logistik och samåkning
Trafikstyrning

Gemensamt för dessa frågor deär frånutgår tänkt förflyttningatt en
kan komma ske från målpunkt tillatt Desom ären etten annan. mer

uttryck för och samhällsvetenskapligsysternsyn ett synsätt vadänen
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normaltplaneringmyndigheternasstatligaoch dekommunernas
medviktiga hängerblivitfrågor hardessaAtt sammanrepresenterar.

bekvämlighet. Deochpålitlighettidseffektivitet,ökade kraven påde
blivitsamhället harirörlighetenuttryck förkan sägas attettvara

därnivålevnadsstandarden har nåttmaterielladenviktigare och enatt
välfärden.mål förvalfrihetindividuell är ett

ocksåCOZ-minskningindirektelleråtgärder för direktAndra som
organisation ochhandlarföregående avsnittinämndes ommer

sådanaexempelSom påfunktion.form ochfysiskverksamhet än om
ñljande:åtgärder kan nämnas

Transportinfonnatik
Effektivisering transporternaav

kanplaneringenhurdiskussionförsi kapitletframLängre omen
frågor.till dessaför hänsynutvecklas ävenatt ta

planergällande6.2.4 COZ-effekter av

översiktspla-kommunernasinfrastruktur ochförtrafikverkens planerI
förförutsättningaråtgärderbehandlastrafikplaneroch som gerner

COz-utsläpp.framtidaeffekter påkan fåtrañkökning ochframtida som
framförtsNaturvårdsverket, harBoverket ochhåll, bl.a.olikaFrån

medinfrastrukturensatsningar ivad framtidatveksamhet till samma
bebyggelse-finnssikt. Farhågorleda tillinriktning i dag kan på attsom

långsiktigtintepå ärtransportstrukturen sättoch ettpermanentas som
1994Gruppen,1993; IMforskare Jansson,ocksåfinnshållbart. Det
det itrafikenminska så ärmålet verkligen är attatt omsom menar

storstädernasframföralltochiohållbartlängden tätortemasatt
ochutvidgningåtgärder innebär väg-infrastruktur vidta avsom

gatunätet.
uppdragregeringensredovisninglänsstyrelsersI flera omav

det kan bli svårtbedömningenmiljöanpassat görs attatttransportsystem
efter 2000 medOCZ-utsläpp årminskadedet nationella måletnå om

redan fattadebebyggelse ochochinfrastrukturnuvarande planer för
ividtasåtgärderangeläget ävendetmålenbeslut. För nå är attatt

trañkverkensbedömningar framgårLiknandeoch bränslen.fordon av
Öresundsregionen m.tl., 1994.Banverketrapport om

de regionalanationella och väg-beräknat denVägverket har att
till ökning1994-2003 lederperiodenhållningsplanema för aven

framföralltdagens1% jämfört med vägnät,medkoldioxidutsläppen
gjorts förförhandlingsuppgörelserhöjda hastigheter. De somgenom
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itransportsystemen storstadsområdena med leder, kollektivtrafiksats-
ningar och avgifter bedöms liten effekt totalapå mängden utsläpp av
bl.a. C02. Inför den översyn planerna har påbörjats i Kommu-av som
nikationskommitténs regi kommer ytterligare underlag finnasatt
tillgängligt med anledning verkens redovisningar olika projektav av
och Kommunikationskommitténs arbete.

6.2.5 OCZ-åtgärder i MKB

De flesta miljökonsekvensbeskrivningar utarbetas i dag behandlarsom
effekter från trañkanläggningen i form cOz-utslåpp. Enligt reglernaav
skall alternativäven till föreslagna trañkprojekt miljökonsekvensbe-
skrivas, bl.a. s.k. nollaltemativ. Dessaett alternativ, tillLex. en ny

sällanväg, är valda för hurutröna potential för COz-reduktionatt stor
exempelvis vägutbyggnad respektive alternativasom åtgärder har.en

6.2.6 Kommunikationskommittén

Den regeringen tillsatta kommunikationskommitténs förslagav blir
avgörande ñr beslut samhällets investeringar i kommunikationerom
under planeringsperiod,nästa 1998-2007. Kommitténs förslag skall

de inriktningsdokumentersätta tidigare har utarbetats Vägverketsom av
och Banverket.

Kommittén skall befatta sig med rad de frågor har meden av som
samhällsstrukturen och planeringsformema Kommitténgöra. skallatt
analysera hur trañkarbetet kan minskas inom för önskemåletramen om

Ävenfri rörlighet och goda kommunikationer. informationstekniken och
dess effekter för behoven rörlighet skall analyseras liksom IT-av
utvecklingens effekter ställas i relation till utbyggnaden trañkensav
infrastruktur.

Kommittén skall bl.a analysera sambanden mellan nationell planen
för kommunikationerna och planeringen miljöanpassatför och säkertett

i landetstransportsystem större tätorter och tätortsregioner. Kommittén
skall vidare analysera hur investerings-, underhålls- och driftåtgärder
kan bidra till uppfylla bl.a. miljömålen.att För stärka kollektivtrafi-att
kens konkurrenskraft skall även åtgärder ligger utanför självasom
infrastrukturen analyseras.
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Översiktsplaneringen stärks6.2.7

kommunal över-förstärktförslagframhar lagtRegeringen enom
199495:230.prop.bygglagenochenligt plan-siktsplanering m.m.

ledutvecklasböröversiktsplaneringen ettbedömerRegeringen somatt
ökadAnspråken påutveckling.hållbarñrarbetei kommunernas en
olikaöversiktsplanensförinomtillgodosesbörmiljöhänsyn ramen

samlatbebyggelseutveckling,för ettstyrinstrumentfunktioner ettsom-
lokaladetstöd förochlokaliseringsprövningför ettbeslutsunderlag

denutveckling ärsådanidrivkraftenstarkastemiljöarbetet. Den en
bestämmelsernaRegeringenviljeyttring. attkommunensenskilda anser

väljakommunens attutvidgas utrymmeochtydligare attutankan göras
förslagRegeringensbegränsas.planeringeninnehåll förochinriktning

förgrundernamaterielladei frågaförändringarvissabl.a.innebär om
förfarandetredovisning, samtöversiktsplanensplaneringen,fysiskaden

uppgifter.roll ochlänsstyrelsens
medpreciseradeföreslåsi PBLbestämmelsernaallmännaDe

inomutvecklasskallbebyggelsestrukturlämpliginnebörden att en
därvidskallutgångspunktgrundläggandemiljömålen. Enförramen

ochbeaktandemed natur-enligt PBL,planläggning avattvara
bebyggelse,strukturändamålsenligfrämjaskallkulturvärden, aven

anläggningar. Kravenandraochkommunikationsledergrönområden,
god hus-långsiktigtenochmiljötörhållandengodafrämjapå att
råvarorochenergimedochvattenområdenmark- ochmedhållning

skapasDärigenomframgå.uttryckligenmeningregeringensenligtbör
ochbebyggelsehurdiskuteraexempelvisförutgångspunkter att

minimeras.transportbehovsålokaliserasanläggningar kan att
översiktsplanenspåkravenskärpningvissföreslåsVidare aven

risk-miljö- ochochintressenallmärmaredovisningochinnehåll av
inteFörslagetbeaktas.bör utrymmekommunensfaktorer geransersom

miljöfrågorolikavilkaställa krav påmyndigheter somstatligaför att
statliganaturligtdetöversiktsplanen. Däremot är attiredovisasskall

stödmedsynpunkter,ochunderlagredovisar t.ex.m.fl.myndigheter
innebördöversiktsplanensskallVidaremiljöanalysema.regionaladeav

detRegeringensvårighet.utläsaskunnakonsekvenseroch anserutan
beslutsunderlagetiingåbörkonsekvensbeskrivningaruppenbart attvara

ochmark-förändringartill vattenan-förslagomfattandevid avmer
trañkleder.ellerbebyggelsesammanhållenvändningen såsom ny

utvecklasbörkonsekvensbeskrivningarocksåtydliggörRegeringen att
planeringsprocessen.helastegvis under

iöversiktsplanering stämmerförstärktRegeringens förslag enom
SOUbedömningarbyggutredningensochplan-medhuvudsak överens

tillbl.a.hänvisadebyggutredningen att tungaoch1994:36. Plan-
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investeringar ofta flerarör kommuner och ställer allt kravstörre på
mellankommunal samverkan och tidiga bedömningarpå denav
påverkan olika utbyggnadsaltemativ kan få på miljön. Närsom
miljöproblemen i hög kommitgrad hänga med människorsatt samman
rörelsemönster och livsstil ökar behovet förstå sambanden mellanattav
miljöförändringar globalt lokalt och leva isättet det modernaatt-
samhället. Här den fysiska planeringen goda möjligheterger att
beskriva komplexa samband och tydligtgöra vilka deäven indirekta
effekterna i fleraär led olika handlingsalternativ. Plan- ochav
byggutredningen konstaterade vidare den fysiska planeringstraditio-att

tvärsektoriella och rumsligt orienterade metod sökanens kunskapatt
kan särskild styrka det lokala miljöarbetet.ge en

6.2.8 Miljöskyddskommittén

Miljöskyddskommitténs förslag till miljöbalk innebär plan- ochny att
bygglagen, väglagen, luftfartslagen, farledslagen m.fl. lagar ansluts till
miljöbalkens paraplybestämmelser. Generella aktsamhetsregler och s.k.
miljökvalitetsnormer föreslås tillämpade vid plan- och tillståndsbeslut
enligt lagarna. Med miljökvalitetsnormer kan vilka störningar ianges
miljön kan godtas utifrån vad tål, exempelvisnaturen försom utsläpp

C0, och HC. Miljökvalitetsnormer utfärdasav grund för densom
statliga och kommunala planeringen av Naturvårdsverket eller
regeringen. Att miljökvalitetsnormer skall kunna direkt verkanges
ligger i linje med EG-direktiven föratt miljön innehåller sådana
normer.

6.2.9 Planmonopolet och kommunernas strategier

Kommunernas detaljplaner har rättsverkan ingen garanti för attmen ger
område verkligen byggsett enligt planen. För planen ska bliut att

verklighet behöver rad faktorer beaktas. Det kommunala plan-en
monopolet kan också användas för hindra bygginitiativatt som
kommunen bedömer olämpliga. Sådana ambitioner kansom vara
aktuella kommunennär vill undvika köpcentra och bostadsom-externa
råden längs förbifarten Det kan också gälla villagruppnya en som
ligger långt från kommunal service och där och avloppsfråganvatten-
kan svårlöst.vara
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kan hindraPlaneringsförutsättningar6.3 som

klimatanpassning

inriktning6.3.1 statsmakterna en grovger

detinriktningstatsmakternas när6.1 har redovisats5.1 ochavsnittenI
1994952120 Miljönskrivelseklimatstrategin. regeringensIgäller -

miljömålenförtydligabehovetansvarvårt attanges avgemensamma
miljöanpassningbättreinriktning förtrañksektom.. Enför avenanges

transportsystemet.
fortsattariktlinjer för detantalkapitlet föreslåsfram iLängre ett

myndigheter.och statliga Dessaplaneringsarbetet hos kommuner
avseendenförtydliganden i vissaprinciper bör kunna avsomses

inriktning.statsmakternas mål och

fallerCOz-utsläppen6.3.2 påverkarFrågor som
ansvarsområdenmellan olika

ochlokaliseringuppbyggnad, bebyggelsensTranssportsystemets
utsläppför trafikensbetydelsemellan dessa faktorer harsamspelet av

ochtransportinfrastrukturenförStatliga myndigheters planerC02 m.m.
markanvändning behandlarochplaner för bebyggelsekommunernas

demdet svårtmiljöproblem stämmatrañkens på görsätt attett avsom
varandra.mot

infrastrukturinte enbartåtgärder gällerkombineradebehovetMen av
Även infrastrukturmellan olikasamspeletbebyggelse.och typer somav

utvecklas.för behöversitt sektorsansvarolika trafikverken harde
ansvarsområden eller därmellan olikalätt fallerYtterligare frågor som

kombinationenvarandra gälleravstämdabristfälligtplanerna är mot av
infrastrukturen.åtgärder iför trafiken ochåtgärder

in-hanterakombinationsresor svåra närExempelvis s.k.är att
transportslag ochvarjeuppdelat för närfrastrukturplaneringen sker

Sektorise-investeringsplanema.behandlas skilt fråntrañkeringsfrågor
transportslag,med sittflera trañkverkmellanringen ansvaret varav
trafikeringenföroch ansvarigainfrastrukturenansvariga förmellan

transportslag.suboptimering för varjeskerdet lättgör att enm.m.
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6.3.3 Konsekvenser för bebyggelse behandlas

knapphändigt i planerna för infrastruktur

Vid planeringen infrastruktur i normala fall såväl befintligatasav som
planerade bebyggelseområden med i bedömningen tilltänkta störreav

Åtminstoneutbyggnader. gäller detta framtida transportbehov på väg.
Svårare beakta sekundäraär effekter resandetpå och miljön. Somatt
exempel kan nämnas randbebyggelse kan komma till ispontan som
attraktiva lägen längs planerade transportleder. Sådana sekundäreffekter
uppmärksammas sällan i infrastrukturplaneringen. Vägarna byggs
primärt för förbättra kontakten mellan olika målpunkter, inte föratt att
få bebyggelse kring sig.

Om kommunen i sin översiktsplan inte har utbyggnader längsangett
får detta intevägen så generellt tolkas ställningstagande tillettsom

frågan de vill eller inte vill släppa fram bebyggelse kring vägen.om
För bebyggelse skall kunna hindras behöver kommunenatt tydligvara
på aktivt vill bevara området kring föratt vägent.ex. grönom-man
råden eller friluftsliv eller hävdar kravet på detaljplan elleratt man
naturvårdsförordnande.

Om kommunen positiv till bebyggelseär utvecklas längsatt vägen
och detta i plan, Vägverket med i beräkningenangetts dentaren
ökning transportbehovet denoch påverkan på resmönstretav som
bebyggelseutvecklingen medföra.väntas Det kan exempelvis gälla
externlokaliserad handel längs förbifart till tätort.en ny en

Om kommunen inte positiv och inteär grannkommunerna heller-
behöver Vägverkets hänsynstagande till hur kommunenanpassasu

behandlat frågan i sin översiktsplan. Om kommunen ärangett att man
villig vidta särskilda skyddsåtgärder för bebyggelsenatt inte skallatt
komma till, behöver Vägverket inte framtida bebyggelse sinmed ita
kalkyl. Om kommunen däremot den punktenotydlig vilketär på är
vanligt och inte redovisar i översiktsplanen vilken markanvändning

önskas längs ellervägen hur kommunen bemöta framtidasom attavser
anspråk på bygga bör Vägverket kalkyleraändå med framtidaatt
bebyggelse och den trafikökning följer denna.som av

Det finns brister detnär gäller bedömningen de strukturellaav
effekterna och kopplingen till bebyggelseplaneringen detäven närsamt
gäller effekter i andra och tredje led trafiksatsningarna. förstudieIav
och vägutredning kan Vägverket arbeta strukturellt och övermer
gripande och vilken vägkorridoravgöra skall väljas för fördjupatsom
studium i arbetsplan. Dessa instrument används inte alltid och förs
ibland inte fram för samråd. I Vägverkets Boverketsoch gemensamma

1994 rekommenderas förfaringssätt i förstudievägutred-rapport ett
ningssskedet ökar kraven på sådana studier görs.attsom
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behand-följdexploateringarochInfrastruktur6.3.4

Översiktsplanernaiknapphändigtlas

esträckninglinjinfrastrukturensklarläggsImarkanvändningsplaneringen
trafik-betydelse ñrharfaktorerdetaljutformning, storoch omsom

översiktspla-harIblandinte.ellerförenasdelmål kanolikapolitikens
gångenprojekt förstaetter detplaneringsskedeni ettföljt attneringen

investeringsplanemainvesteringsplan. Ilångsiktigmed ikom en
harUtbyggnadstidpunkterekonomiskaochprinciperdiskuteras ramar.

infrastrukturpla-uppfattatharkommunerfast. Mångalagtsallmänheti
stråknivå, ävenenbart påstyrande inte utanredovisningssätt somnernas

deninvesteringsprojekt. Först närenskildañrstyrandede äratt
förut-översiktsplan finnsibehandlastrañkanläggningentilltänkta

bebyggelseutveck-ochmiljöomgivandeeffekter påbelysasättningar att
Översiktsplanerna punkten.dentydliga påinteoftastärling.

påkravetdetefterhar ävenplaneringssystem attVägverkets
1990-taletpåomläggning ägtdenochinfördesmiljöhänsyn rumsom

regionalprogramarbete påochplaneringförstyrandefortsatt att vara
nivå.lokaloch

skall kunnalänsstyrelseochhur kommunerproblem ärEtt stort
harKommunernaönskvärt.fall detde ärbebyggelse ihindra

markan-i sintransportslagenmellansamspeletbehandlamöjlighet att
trafrkverkenmångsidigt änärvändningsplanering på sättett mersom

behandladärmöjligtocksåinfrastruktur. Det är attplaneringenikan av
mycketEftersombebyggelse.ochinfrastrukturmellansamspelet

planering behövaskulle kommunernaskommungränsresande sker över
perspektiv.regionaltmellankommunalt ellerske i ett

prio-ochutredaskalltrañkverkenhur6.3.5 Oklart
ritera

underhararbeta ägttrañkverkensi sättförändringarKraftfulla att rum
stråktänkandet harmiljön ochtillhänsynstagandettid. Bl.a.längreen

och dialog.öppenhetarbeta störreverkensförändrat sätt motatt
kritiskadockfinnssidaforskaresochmyndighetersFrån några

vilkaprioriteramed verkens sätthänger attsynpunkter sammansom
Deinfrastruktur.investeringarförplanernamed iprojekt avtassom

bedömningarnafrämstdokumenterade gällerfinnsutvärderingar som
bilaga.spårplaneringenochi väg-

möjligheternamed atthängersynpunkterEn typ sammanav
tanke påmedsvårigheterdelstransportbehovet,framtidaprecisera det



SOU 1995:64 129

genuina osäkerheter framtiden och dels bristande hänsynom till det
regionala och lokala transportbehovet Boverket, 1994a, Jansson, 1993,
Sinova, 1994. Att trafikverken redan utgångspunkt för planeringensom
försöker komma fram till bedömning behovsnivån och osäker-en av
heterna i denna är grundläggande svårighet, liksomen det saknasatt
alternativa bedömningar vad gäller framtida samhällsekonomi och nytta.
Metoderna inteär utvecklade för kunna bedöma vilkaatt transportbehov
inom regionala stråk eller kan tillgodosessystem med alternativasom
kommunikationssätt.

En invändningar hartypannan göra medav ekonomiskaatt att
för varje transportslag läggs fastramar tidigt och ärsnarare en

utgångspunkt följdän planeringsprocessen. Deten görav delatt storen
prioriteringarna sker mellan olikaav vägprojekt respektive olika

spårprojekt frikopplat från prioriteringen mellan olika transportsätt. De
ekonomiska framförallt regionalt, skulle kunnaramarna, variera mellan
transportslagen med hänsyn till alternativa inriktningar miljö, regional-balans, säkerhet och effektivitet Dessa möjligheteretc. finns inom

för anslaget till länstrafikanläggningar.ramen
En tredje synpunkter fråntyp forskningsinstitutionerav och

myndigheter gäller de samhällsekonomiska bedömningamas roll som
grund för prioriteringar i beslutsunderlag och beslutsfattande. Syn-
punkterna innebär projekten mångaatt gånger prioriteras utifrån en
felaktig bild den samhällsekonomiskaav Detta gäller i förstanyttan.
hand tätoiternas och framförallt storstädernas infrastruktur. Enligt bl.a.
Jansson 1993 är cost-benefit-analys otillräcklig i dessa områden för att

den goda staden.styra mot Riksrevisionsverket 1994 attmenar
tidiga principbeslut vilka projekt ska prioriterasom ibland fattatssom

felaktigapå bedömningar den samhällsekonomiskaav Detnyttan. är
därför viktigt cost-benefit-analysemaatt endastse besluts-ettsom
underlag, där ytterligare underlag och bedömningar kan komma till.

En fjärde typ synpunkter gäller vägarav byggsnya som som
förbifarter. Bland Jansson 1993annat myndigheterna inteattmenar
i tillräcklig utsträckning beaktar både kringfarter, ringlederatt och det
initiellt avlastande vägnätet inne i alstrar trafik, vilketorten ny
motverkar det primära Ävensyftet med investeringarna. Boverket
1994a är uppmärksamt på frågan. Framtida exploateringstryck och
den långsiktiga utvecklingen bebyggelsstrukturen beaktas inte iav
tillräcklig omfattning. Vägens uppgift hand förbifartstrafikenatt ta om
överbetonas på bekostnad dess regionala och lokala funktioner.av
Verket det finns anledningatt ifrågasättamenar denatt regelmässiga
utbyggnad kringfartsleder sker i landet.av Om målet är minskasom att
trafiken är det i längden ohållbart vidgaatt gatunätet, Janssonmenar
1993.

5 15-0567
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infrastrukturplaneringengjortsutvärderingardefleraI avsomav
lyckatsharVerkenomdöme.fåttBanverketochVägverket ett gotthar

statsmakternasoch motplaneringsprocessenutvecklamed uppsvaraatt
Detidplanema.förseningaralltförambitionshöjning stora avutan

finansieringssys-statligadetmedfrämstharkonstateratsharbrister som
Återkommande medocksåhängersynpunkter sammangöra.temet att

mindrebehovsanpassningen. Detta ärlokalaochregionalai denbrister
regional ellerbiltrafiken ärhuvuddelentanke påmedlämpligt, att av

lokal.

Åtgärder ibristermedtill rättakommaför6.3.6 att

vägkapaciteten

ochflaskhalsenbort uppmuntrardelsvägKapacitetsökningar på taren
dettatanke påMedtidigare.funnitsdentrafikökad utövertilldels som

i frågatidigaregrad sättahögre änianledning omdet finnaskan att
överbe-alla lägen ärivägkapacitetenbyggalämpligt somdet utär att

kontrollmedtrafikstyrningsåtgärderexempelvis avellerlastade om
samhällsekonomiskfrånbättreellerbralikakantrañkflödena vara

allmänhetilöservägenbyggamiljösynpunkt. Att utochsynpunkt
sikt.kortenbart påkapacitetsproblemet

kommaocheffektivitethöjatraditionella sättet transporternasattDet
höja vägenstrafikstockningar äroch attflaskhalsarmedtill rätta

därpunktenellertillñrbifartbygga ortenstandard eller att en
iÄven åtgärderpåpekasEU-sammanhang attiuppstår.stockningen

rekommendera.alltidinte är attgatusystemet

kol-markanvändningkopplingeniBrister6.3.7 -
cykeltrafikochgång-lektivtrafik och

bebyggelseplane-mycketförutsättningarKollektivtrafikens styrs genom
faktorerkunskapmycketfinnsochforskareBland omexperterring.

gjortsharfärdmedel. Studier ävenvalmänniskors avpåverkar avsom
desskollektivtrafiken,iförbättringarolikapotentialhur typerstor av

Holmberg,trafikanterflerlockahar föranläggningaroch attstruktur
välsåinteiresulterat ärharstudierdessakunskaper1995. De som

beslutsfattare.ochplaneringsorganblandoch användakända



131SOU 1995:64

6.3.8 Konkurrens extemhandelom

kommunerna har ellerMerparten har tidigare haft restriktivav en
inställning lokaliseradetill handelscentrum. Forskare videxternt
Chalmers tekniska högskola Forsberg mil., 1994 resultathar som av

enkät till landets samtliga kommuner visat det skett vissatten en
svängning hos kommunerna till positiv attityd under de åren.senasteen
Kommuner har handelslokalisering har gjortaccepterat externsom en
det för öka eller hålla kvar köpkraften inom kommunens gränser.att
Resultatet har blivit grannkommuner har kommit konkurrera medatt att

köpkrañsunderlag.varandra om samma
Forskarna karaktäriserar utvecklingen Svarte-Petter-spel därettsom

det gällt inte den sista kommunen i kedjan får stå medatt ettvara som
negativt köpkraftsflöde. En effekt beskrivits tidigare iannan som
kapitlet hur detaljhandelslokaliseringar iär lägen bidragit tillexterna att
serviceresoma med bil mångdubblats hos betydande del hushållenen av
i de aktuella kommunerna.

Tidigare hade kommunerna målet levande stadskärnaom en som
vägledning för förändringar i detaljhandelslokaliseringarna. bidrogDet
till tillgängligheten till stadscentrum för bilistema successivtatt
försämrades från och med 1970-talet, under period då det saknadesen
konkurrens köpkraft från handelscentrum. Forskarnaexternaom menar

det saknas kunskap och metodik för bedöma alternativa sättatt attnu
stadsbyggande och trafikplanering tillfredsställa bådeatt genom

handelns krav förnyelse, konsumenternaspå krav biltillgänglighet,på
målet levande stadskärna de krav långsiktigt hållbarsamtom en som en
Stadsutveckling ställer.

Problemet med ökat bilresande till stormarknader har också
uppmärksammats i andra länder. brittiskaEtt exempel myndigheterär

under har fjärdedelarår ansökningarnastoppat tre attsom senare av om
få bygga storköp vid kringfartsleder Short, generalsekreterare CEMT,i
1994.

6.3.9 Länsstyrelsens roll inte tydligär

I Trañk- och klimatkommitténs betänkande SOU 1994:91 attanges
plan- och bygglagen och naturresurslagen kan behöva försesöver att
förtydliga hänsynstagandet till miljöfrågor:

Det ñnns möjligheterockså ñrtydliga lagstiftningen såatt att
klimatfrågorna ingår bland de frågor kan ipåverka denstatensom
fysiska planeringen. frågor iDessa dag enligt PBL:är Hälsa, säkerhet,
mellankommunala frågor och riksintressen.
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nivåregional ärpå attplaneringensamordningeniproblemEtt av
överblickförsvårarvilketindelningar,olika gemensamhartrañkverken

aktörerna.mellansamarbetetdärmedoch
länsstyrelsenpåförväntningarnaframgårutvärderingargjorda attAv

länsstyrel-mångavaghdllningsplaneringenoförenliga. Idelvis anserär
denunderminskat senasteharinflytandekommuner derasoch attser

ochotydligblivitbl.a.planeringsomgången, att processengenom
harmiljöfrågoribl.a.Regional kompetens1994.Sinova,komplicerad

gällande.siggörahalt svårt att
länsstyrel-haröversiktsplanentakommunomfattandemed dearbetetI
intressenastatligadesamordnasjälvständigtsvårigheterhaft attserna

SOUbyggutredningenochplan-Enligt1992.Boverket,planeringeni
medsvårigheterhaftibland har attlänsstyrelserna1994:36 attanses

sektorsmyndig-olikadefrånanspråkenifrågasättatyngdtillräcklig
gällerdetNärkrävs.sarnmanvägningardeoch göra somheterna att

varitöversiktsplanemamedarbetetharlokalisering mernärmarevägars
vägplaneringbebyggelsen änochmiljöntillhänsynfördelaktigt för

stadsbyggnadssynpunkterochmiljö-Erfarenheten ärväglagen. attenligt
medtydligärplaneringsprocessengällandesiglättare görahar omatt

synpunktslärnnande.ochsamrådförflera steg
ochlänsstyrelsefråninflytandetharväglagenenligtvagplaneringenI

arbetetbl.a.tidigare,medjämförtökat något genomändåkommuner
omständighet ärförsvarande attEnmiljökonsekvensbeskrivningar.med

utvecklañrrollmiljökonsekvensbeskrivningarnas attpåsynen
uppmärksammasuccessivtolikaoch få attparterplaneringsprocessen

hosigenomslagitharintegångarbetetsundermiljöaspekterbeaktaoch
miljökonsekvensbeskrivningen är ettSynenaktörer.inblandade attalla

åtgärdermiljörelateradeochmiljökonsekvenserbelyserdokument som
trafikverkbl.a.hosdominerarexploateringvissmotiveras enavsom

1995.Stockholm,iLänsstyrelsenmiljösektom.förñreträdareoch
synpunkter ärovanstående attdraskanslutsatserNågra avsom

regionalt,trañkochmiljötillhänsynenökaförrolllänsstyrelsemas att
inblandadeförtydligintesamordna ärochkonflikterförebyggaför att

länsstyrelser-fråninsatserochandra synsättsigförväntarvilkaaktörer,
uppdraglänsstyrelsemasfinnslänsstyrelseförordningensida. Inas

statlig,förverkabl.a. attövergripande sätt, attpåformulerat ett
ochsamordnaslänetiverksamhetlandstingskommunalochkommunal

målenregionalpolitiska samtochmiljö-övergripandedeefteranpassas
medhushållninggod naturresurserna.långsiktigtpåkravet en

ochplan-enligtplanerkommunalaprövninggällerdetNär av
uppfattasmiljökonsekvensbeskrivningargodkännandeochbygglagen av

kommunalaprövaMöjligheternatydligt. attrolllänsstyrelsens mer
harinteflera kommunerfrågor rörtillhänvisningmed attplaner som
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samordnats lämpligtpå förutsättersätt enskild kommun elleratt en ett
landsting särskilt har påtalat behovet samordning, För komma tillattav

medrätta denna inskränkning i länsstyrelsens roll möjlighetär atten
utvidga samordningsansvaret så frånpropåer enskild kommunatt inte
behövs för ingripande.

6.3.l0 Miljökonsekvensbeskrivningar och samhälls-

ekonomiska bedömningar

Tidigare i kapitlet har visats det finns anledning vidgaatt be-att
skrivningen konsekvenserna ñr miljön till omfatta sekundä-av ävenatt

effekter bebyggelseutvecklingenpå vägutbyggnad.ra Dettaav en anges
bl.a. i Vägverkets föreskrifter miljökonsekvensbeskrivningarom
MKB. Det vidgade perspektivet behövs för COZ-frågan främst för att
få med effekteräven i tredje led den trañkökning och de ändringarav
i resmönstret kan till följduppstå bebyggelsen på 10-20 års sikt.som av

En svårighet i detta sammanhang är trañkplaneringen ofta präglasatt
kvantitativa cost-benefit-analyseransatser ochav tlödesmodellersom

Miljövårdsberedningen, 1994. Stadsbyggnads- och markanvändnings-
perspektiven i högär grad resonerande och kvalitativa. infrastruktur-I
planeringen finns i allmänhet kalkyldel och miljökonsekvensbe-en en
skrivning. Stadsbyggnads- och markanvändningsperpektivet behandlas
i miljökonsekvensbeskrivningen. Kalkyldelen och kring denprocessen
och miljökonsekvensbeskrivningen har hittills inte fått inriktningen som
skapar förståelse hos kommuner och markanvändningsplanerare. I de
kommunala markanvändningsplanerna är tyngdpunktsñrhållandet det
omvända. Den samhällsekonomiska med cost-beneñt-analysansatsen
har inte fått lika vikt denstor resonerande och kvalitativasom
beskrivningen. Från trafikplanerarnas sida kan översiktsplanema många
gånger uppfattas otydliga.som

En särskild fråga därförär hur kvantitativa och kvalitativa resone-
kan kombineras i de olika beslutsprocessema.mang

6.3.11 Planemas påverkansmöjligheter oklaraär

Planemas styrverkan tydligastär planeringsorganetnär fattaräven
investeringsbesluten. Flera de åtgärder planerna behöverav som
behandla vid miljöanpassning sådanatransportsystemet ären av som
andra aktörer planeringsorganetän har eller ñr attansvar resurser
genomföra. Detta gäller både infrastrukturplaneringen och kommuner-



SOU 1995:64134

miljöanpassan-sådanabehandlarplanernabebyggelseplanering. Närnas
redovisningenbeslutssfären ärutanför denliggeråtgärderde egnasom

bero påkan dettadelTillofullständig. attförsiktig ochofta en
liggerspelreglerochförhållandenbegränsadekunskaperna är somom

också pågivetvisdetdel berorTillansvarsområdet.detutanför enegna
handförstaidirektiv för någonkaninte utanaktör annan,att geen

sida.aktörensandrafrån denåtgärderönskvärdavad ärsomange
kopplingtydligsektorsplanerharplanerTrafikverkens ensom

dennainfrastmkturutbyggnader. Motbeslutochplanmellan om
kommu-utsträckning änistyrverkan störreplanerhar dessabakgrund
inte harplanertrañkverkensbristdärförplaner. Det är attennernas

utvecklamöjligheternadiskussionfullödigt ñr attutnyttjats omenmer
reduceras.Coz-utsläppenbl.a.såtrafiknätet att

markan-perspektiv påbrettharÖversiktsplanerKommunernas ett
arbets-bostäder,trañknät,frågorbehandlar mångaochvändningen -

Översiktsplanerna äri övrigt.och miljömarkanvändningplatser samt
besluts-planering ochgällerdetstrategisk roll närhatänkta att en

bygglagenochmellan plan-Kopplingensamhällsbyggandet.fattandet i
skallöversiktsplanernainnebär ut-naturresurslagenoch att vara

väglagen,enligtbeslutplaner ochtrafikverkensförgångspunkter
skallmyndigheternatänktDetluftfartslagen ärfarledslagen, attm.m.

de börochoch besluti planeröversiktsplanerna attiutgångspunktta
välöversiktsplanerna ärförutsättsvägledningbeaktas. För attatt ge

olikaexempelvisutformade, attunderbyggda och nyanserat genom
infrastruktureniutbyggnaderförlokaliseringaralternativaochbehov

itrañkverkoch ärmellan kommunkopplinganalyseras. Denna
Översiktsplanergenerationenförstatydlig i denallmänhet inte nusom

finns.
självkommunendeåtgärder änandragällerdetNär typer somav

mindreochhamnarinomoch tätort,för vägarhuvudmanär gator
Kommunensbyggherrar.tänkbarasamverkan medoftaflygplatser sker

vilkenochmarkanvändningenförhuvudansvarplanmonopol, med
övrigai dessaanvändsinte,till ellerfår kommabebyggelse somm.m.

investerareandra änfråninitiativfrämst ñrfall att reagera
själv.kommunen

sådanaoutvecklade föroftaöversiktplaner att taärKommunernas
genomföran-iosäkerheterkan hanterastrategiska angreppsätt sommer

andraförskallvägledningbehövs närangreppssättSådanadet. ges
Brister igenomföra. över-ochbeslutaharaktörer attansvarsom

konkretiseringsgradvägledningensgällerockså vadfinnssiktsplanerna
aktörerna.de andraochkommunenmellansamstämmighetenoch

andrakonflikt medilättkommeroch kontorköpcentraExterna
kommunaladenförbättrahar,ambitioner kommunen attt.ex.som
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ekonomin. Genom skatteunderlagetatt i kommunen kan öka företagnär
och boende från andra kommuner flyttar in kan det svårt förvara
kommunen nejsäga till lokaliseringen.att

Ett dilemma är det kommunala planmonopoletatt successivt fått en
förändrad styrverkan den samhällsutveckling varitgenom därsom
bostad-arbete-fritid allt oftare finns i olika kommuner. Kommunernas
möjligheter påverka det totalaatt resandet gäller därför fler aktörer än

Äventidigare. förhållandet godstransporterna blivitatt alltmer långväga
och internationella försvårar kommunens möjligheter förberedaatt
önskvärda infastrukturanläggningar.

Behovet effektiv resursanvändning i den kommunalaav sektorn gör
också kommunerna förlitaratt sig på enskildas arbetsinsatser ochmer
initiativ. Kommunerna är också beroende förbättra sitt skatte-attav
underlag locka företag och boendeatt till kommunen.genom Eventuella
ambitioner undvika vissa mindreatt lämpliga lokaliseringar,om t.ex.

köpcentra och bostadsområdenexterna längs förbifarter kan därförnya
få vika ibland i ambitionen förbättra denge kommunalaatt ekonomin.

6.3.12 Otydlig koppling mellan planer för infrastruk-
och investeringartur

Kommunernas styrmöjligheter i den fysiska planeringen överskattas
många gånger trafikverken. Genom många hänsyn skallav att ochtas

antal aktörerett inblandadestort är detär många diskussioner som
behöver föras och beslut ska fattas innan planerna kansom sätta spår
i verkligheten. Förutsättningarna för den kommunala planeringen och
infrastrukturplaneringen skiljer sig väsentligt, både vad gäller mångfald,
kunskapsssyn Ävenoch styrmöjligheter. i infrastrukturplaneringen
varierar möjligheterna till påverkan mellan olika åtgärder. Förtyper av
förändringar i infrastrukturen är styrmöjligheterna större dennär
planerande myndigheten även behärskar genomförandet. Skillnaden är

anläggningar Ändärstor olikamot transportslag ska mötas. svårare kan
det sig in på fråganatt hur markenvara ge omkring skallrunt
användas, det skall ellertät gles bebyggelse,om friluftsområdenvara

Behov åtgärderetc. i trañkverkens planer förav infrastruk-som anges
förutsätter i vissa fallturen andra aktörer vid ochatt genomför dessatar

åtgärder.
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rekommendationerochSlutsatser6.4 om

planeringsprinciperframtida

Allmänt6.4.1

totaladettakti vilkengrad påi högberorCOZ-utsläppTrañkens
trafikendelframtiden. Huri stor somväxakommer avtrañkarbetet att

ocksåfårCOz-utsläppinga storellersmåfordonmedskekan gersom
tänkbaratillbehöverTransportplaneringenbetydelse. anpassas

framtiden.iförändringar
möjlig-tillbegränsasrekommendationerochslutsatserFöljande

ökaochväxthusgaserutsläpptransportsektornsminskaheterna avatt
bullermiljöpåverkan såsomkonkurrenskraft. Annankollektivtrafikens

kanfall dedebeaktade iñnnskulturmiljönochpåskadoroch natur-
behandlasde behöverellerutsläppsmålen närmedkonfliktikomma

möjligheterförbeslutsunderlageti attfrågorandramed gegemensamt
avvägningar.politiskatill

kaninfrastrukturplaneringenhursikthalvlång ärhuvudfråga påEn
kortpåkan görasVadminskar.C0,-utsläpptrafikenstillbidra somatt

regionalaochnationelladeskall görasinför den översynsikt avsom
Kommunikationskommitten1998-2007 kommerperiodenförplanerna

med.arbetaatt

trafikverk, kom-tillsignalerStatsmaktemas6.4.2

tydligareblibehöverm.fl.muner

lämpligtmindre attdethittillsharmyndigheter ansettSvenska vara
Fråntrafiken.motordrivna stats-dentillväxtenband pålägga av

beslutfleraentydig,helt äveninteinställningensida är ommaktemas
trañktill-dämpadinriktning påmedregeringochriksdagitagitshar

KalifornienfrämstUSAtätortsmiljön. Itillmed hänsynbl.a.växt,
begränsaolika sättmed påländeri flera attarbetarEUinomoch man

Även länder äreuropeiskaandrai fleraomfattning.transportemas
tydlig.inte såpolicyn

förmåluttalades1991 attmiljöbeslut årriksdagensiRedan stora
medbeslutRiksdagenstätortsplaneringen.iminska transporterna

sigställdeRiksdagenutvecklade målet.RIO-konferensenanledning av
samhällsutvecklingförbehövsåtgärder somönskemåletbakom enatt

miljöpåver-transportsektornsochbehovetbåde minskar transporterav
sökerkommunerochmyndigheterstatligai dettaled ärEttkan. att

transportarbete.ökatinneburitbebyggelseutveckling ettdenvända som
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Utvecklade kunskaper betydelsen sambanden mellan bebyggelseom av
och trafik bör led i detta arbete l99394:ll1.ett prop.vara

Av betydelse för kommunernas och de statliga myndigheternas
arbete är riksdagens hittills mål ochatt inriktningar förantagna en
minskning transportbehovet och transportsektorns miljöpåverkanav
preciseras ytterligare. Statsmakternas signaler behöver tydligarevara
för kommuner och statliga myndigheteratt skall kunna målenomsätta

dei olika formerna planering.av
Längre fram i detta avsnitt redovisar Trafik- och klimatkommittén

förslag till antal planeringsriktlinjett statsmakterna bör lägga faster som
förtydligande mål och inriktning utifrån bl.a. klimatstrategin.som av

6.4.3 Planering strukturen behöver stämmasav av
andra styrmedel såsom höjdmot COz-skatt

Det finns anledning försöka bedöma vilka frågor deatt olika planerings-
formerna är lämpade för behandla.mest En röd tråd i dettaatt kapitel
har varit peka på behovet kombineradeatt åtgärder och planerings-av
former kombinationer ändringar i och bebyggelse,transportsystemav-
kombinationer åtgärder i olika transportslag, kombinationerav av
åtgärder i kollektivtrafiken och biltrafiken kombinationersamt av
trafikeringsåtgärder och infastruktursatsningar.

Samhällsplaneringens bidrag kan stärkas väl avstämdattgenom vara
den generella prispolitikenmot och aktuella investeringar i infrastruktur

och bebyggelse. Utifrån klimataspekterna på och bebyggel-transport-
seutvecklingen detär samhällsplaneringens möjligheter åstadkommaatt
dialog och formulera mellan olika aktörerssynteser intressen kansom
konkretisera den nationella politiken.

6.4.4 Planeringen behöver breddas och integreras

De olika planeringsformerna beskrivs i bilaganärmare Planeringsin-
skall tillgodosestrumenten många syften, vilka CO2-målet är ett.av

Mot denna bakgrund har Trafik- och klimatkommittén inte funnit
anledning ifrågasätta deras lämplighet.att Planernas inriktning och
arbetsformerna behöver ändå kontinuerligt ochöver utvecklasses
vidare. Av avgörande betydelse är tillräckligt bra förutsättningaratt
skapas för behandla åtgärderatt behövs i situation med höjdsom en
COz-skatt m.m.

Planeringen behöver tydligare frånutgå framtidsbedömningar -alternativagärna sådana där det framtida transportarbetet översätts i-
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Åtgärder ibehandlasCOZ-utsläppenpåverkakanCoz-utsläpp. som
dessa.minskainriktning påsällan mediredan dag,planeringen attmen

motverkarintedetsådantdet sättde påbehöverframtiden göra attI ett
gällakanCOZ-utsläpp. Detstyrmedel for attandraeffekterna av

detaljhandelexternlokaliseradbebyggelse,satsningar på vägar, m.m.
bebyggelsetörtätningochkollektivtrafikvissa lägen,ned ibehöver tonas

lägen.i andratonas upp
olikamellansamspeleffektivareåstadkommaMöjligheterna ettatt

planeringen,ibehandlaslämpligenfrågaocksåtransportsätt är somen
därbiltrafiken ochmedkonkurrerakollektivtrafiken kanexempelvis där
förbiltransporterfrånavståmöjligheterrealistiskahartrafikanterna att

åtgärdspaketocheller cykla. Inomåka kollektivtställeti ett sammaatt
selektivtsida påtrafikhuvudmannenssatsningar från attingåkan

Samtidigtkollektivtrafiken.tidspassningen påochturtäthetenförbättra
trafikantinformation medochtrafikstymingpåkommunenkan satsa

Ävenmiljözoner.ochparkeringsrestriktionerinföraIThjälp samtav
sådanaexempel påsamåkningsparkeringar äranslutnings- ochinfarts-,

oftabehövereffektivt. Deutnyttjaskanfordonenåtgärder gör attsom
samarbete.regionaltiordnas ett

visarZürich,bl.a.städer i Europa,flerafrån attErfarenheten man
omfattandeåstadkommavissa fall kanåtgärder ikombinerademed en
kollektivt-medresandetökningochbiltrafikenreduktion stor avenav

biltrafiken ökardeteuropeiska städer tvärtom,flertalet ärrafik. I
modellbe-svenskaNågrakollektivtrafikenkraftigt och stagnerar.

Östergötland,iLänsstyrelsengjorts årpåräkningar senaresom
medmöjligheterindikerar1995Stockholm,i attLänsstyrelsen

biltrafik-dämpainfrastrukturbebyggelse ochikombinerade åtgärder
jämfört med2020,15-20% fram till åromfattning medarbetets

Även 1994:91SOUdelbetänkandeti5.5.2.segällande planer
Trafik- ochMälardalenförmodellberäkningredovisas somen

låtitBoverketklimatkommittén och göra.
finnsjärnvägkollektivtrafik ellerdärVid långväga transporter

åtgärdspaketintrafikverkoch sättatillgänglig kan kommun som
järnvägtill gods pådelvis gåhelt eller överföretagenstimulerar att

trañkverk införaochkan kommunSamtidigtbåt.eller gemensam
speditionsföretag ochsamverka medochtrafikstyming med IT

logistik-kombiterminaler ellers.k.i tillkomstentrañkhuvudmän av
centrum.

bilresande,till ökatmedverkafortsättaskallplaneringen inteOm ett
kanskeochi fråga ersättasvägsatsningar sättasvissamåsteså av

Bebyggelsentransportinforrnatikkollektivtrafik,isatsningar m.m.
kollektivtrafikstråk. Kommunernaochplaneras närmaretätaremåste

områdeni del är sämrebebyggelsehålla tillbakamåste somenny
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belägna i relation till det regionalasett transportarbetet. De senaste
årens ändringar i plan- och bygglagen och dess tillämpning har bidragit
till oönskade effekter vad gäller resandet och OCZ-utsläppen. Det gäller
bl.a. handel och bostadsbyggandet utanför tätorterna. Kommunerna
behöver få ändrade signaler.

Vissa åtgärder kan påverka COQ-utsläppen behandlas inte isom
planeringen i dag, planeringen skulle kunna utvecklas förmen att
inrymma detta. Exempelvis måste behovet tydligtgöras beskriv-att
ningar miljökonsekvenserna och samhällsekonomiska analyserav skall
beakta effekter på bebyggelseutveckling och trafik i andra och tredje led

vägutbyggnader Det inte tillräckligtärav sätta generelltm.m. att ett
pris på dessa effekter i objektanalysen. Utveckling kan också behövas

hur klimatfrågor och andra frågor metodmässigt kanav behandlas i
beslutsunderlaget så förutsättningarna förbättrasatt för politiska
avvägningar mellan alternativa förslag.

Förslagen till utbyggnader kringsfartsleder och förbifarterav
behöver tydligt avstämda kommunernas mark- och planpolitikmotvara

markanvändningsplaneringensamt enligt plan- och bygglagen. Att
konsekvenser för bebyggelseutveckling och trafik beskrivs på ett
tydligare isätt översiktsplanerna är också angeläget.

Både infrastrukturplanering och markanvändningsplanering braär
arbetsformer bör kunna användas för förebyggasom konflikterattmer
där olika intressen eller mål står varandra. Båda dessaemot planerings-

kan användasäven för samordning åtgärder,processer transportslagav
och olika anspråk på markanvändningen. I detta sammanhang finns
anledning hur skilda åtgärder kanatt medverka till fleranåse målatt
samtidigt eller åtgärder för nå målen för reduktionatt växthus-om av

tenderar motverka andra mål föratt bärkraftiggaser utveckling,en
Ävenvad gäller energiförbrukningen.t.ex. andra samhällsmål kan

komma i motsatsställning.
Kommunernas traditionella styrmöjligheter begränsadeär i den

fysiska planeringen i dag. Styrningen med till infrastruktur ochpengar
trafik starkare.är Om planeringen infrastruktur och markanvändningav
på tydligare sätt hittillsänett kombineras med varandra och med
investerings- och prispolitiken bör dock Ökade möjligheter finnas till
påverkan.

Av särskilt intresse därvidär kommunernas fysiska planeringatt i
utsträckning kan handlastor skaffa handlingsberedskapatt förom en att

på andra aktörers investeringsinitiativ.reagera
Det fördelaktigtär olika styrmedel gäller infrastruktur,om som

markanvändning och trafik samspelar på bra Planeringsätt. i olikaett
former kan bli naturligt uttryck förett stämma olika mark-att ochav
trafikpolitiska insatser lokalt och regionalt. Planeringen kan också ge
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Ii politiken.insatserlångsiktigañrhandlingsberedskap meren
förenafinnsmöjlighetervilka attbelysasplaneringen kan som

intemedtransportbehovgrundläggande transportsystemett gersom
kulturmiljö ochmänniskor,bestående skador på natur,långsiktiga och

klimat.
ocksåbeslut kanekonomiskatillkopplastydligtPlanering som

tillskall bidrabeslutdessaförförutsättningaroch skapastimulera att
tillmöjligheterförbättrademedeffektivarebl.a. transporteratt ge

erhållasbeläggningsgrad kanökadomlastningoch så attsamtransport
transport.per

planeringtrañkverkensUtveckling6.4.5 av

andrasig.för Ifördeltransportslag medvarjebehandlasfallvissaI var
transportslags-ellertrañkantperpektivbehandlas ide ettbehöverfall ett

Exempelvisisamhällsstrukturenperspektivövergripande rör stort.som
tillbehandlasmdmedelolikamellanvaletfråganbehöver typer avom

godstransporter pårespektiveñrdelar samlatvissa persontransporter
förplaneringsunderlagtransportslagenolikade gemensamtsom

olikaåtgärder i deCOZ-påverkandekommuner.trañkverk och
utbyggnadervarandra,behövertransportslagen stämmas t.ex.motav

utsläpp imindresnabbtågutsläpp ochhögremotorvägar sammaav
ochplaneringennationelladentillkopplingarfinns ocksåstråk. Här

utvecklingentanke påMedarbete.Kommunikationskommitténs av
det främsttransportkorridorer ärkollektivtrafik i vissaochbebyggelse

mellankonkurrensförförutsättningarnaperspektivetregionalai det som
perspektiv.trafikanternastydligatransportslagen kan göras sett ur

tillutvidgasbehöverinfrastrukturenplaneringenlångsiktigaDen av
iinfrastrukturenPlaneringplaneringlångsiktig transportsystem. avav

omfatta bådebehöverCOz-utsläpplågamedtransportsystemett
ellerutrustningolikaochkommunikationsanläggningen typer av

informationssystem.terminaler ochkring denna,anläggningar t.ex.
med dessakoordinerasbehövertrafikantåtgärderochfordons-Aven

kanförbifarterkringfartsleder ochUtbyggnadsaltemativåtgärder. om
O-altemativ ñrmed vägarsamhällsekonomisktjämförasbehöva som

telematik. Sedan årkollektivtrafik ochsatsningar påmedkombineras
vägarbetsplaner,ialltidO-altemativ görasmedjämñrelser1992 skall

förvägsektomutanförsällan åtgärdergälleralternativen attmen
inkluderaMöjligheternatrañkproblem.aktuellamedtill attkomma rätta

väghållnings-itransportinformatikochñr signalsystemåtgärder
tydliga.därförplaneringen behöver göras
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I och spårplaneringenväg- behöver effekterna användningenäven på
mark och i andra och tredje led ingå, inte bara intrång ivattenav

Ävenoch kulturmiljöområden. möjligheterna behandla frågornatur- att
knutpunkter i och spårplaneringen behöverväg-om gemensamma

klarläggas. Infrastruktur och miljö, trafikering och trañkantbeteende är
centrala begrepp för planering och drift ett transportsystemav som

till klimatstrategin.anpassats
Det således radär samverkande åtgärder behövs för atten som

påverka aktörerna i riktning ökad miljöanpassning.mot en

6.4.6 Utveckling kommunernas planeringav

översiktsplanenMed arbetsform kan möjligheter belysa ochattsom ges
finna bemöta effekternasätt ökade reskostnader eller dämpaatt attav
onödigt bilresande markanvändningpå och trañk. Arbetet kan också

lämpligt förena med kommande i det lokala Agenda 21-att etappervara
arbetet. lokalEn politik för minskning OCZ-utsläpp och andraen av
växthusgaser blir verkningsfull främst olika aktörernär kan fås att
samverka och markanvändningsplanering,när trañkplanering och
kommunalekonomisk politik väl samspeltaär med varandra.

Kommittén kan vidare konstatera flera de förslag Plan-att av som
och byggutredningen och Miljöskyddskommittén lagt fram kommer att
förbättra förutsättningarna ytterligare.

Kommunernas översiktsplanering är viktig bas eftersom konflikteren
Ävenmellan olika mål avvägningargör nödvändiga. trañkplane-om

ringen breddas så kommer den fortsätta planering i förstaatt att vara en
hand ñr vägsektom. Miljöhänsynen i översiktsplan i högavgörsen
grad den enskilda kommunens politiskaoch ambitioner.av resurser
Tydliga riktlinjer bör uttalas med frånutgångspunkt de principer och
rekommendationer föreslås i det följande.som

6.4.7 Sikte på regionala plankontrakt

Som vi behöver trañkverkens länsstyrelsemasoch infrastruk-sett ovan
turplanering på tydligare hittills samordnassätt än med denett
kommunala planeringen. Eftersom i alltresandet utsträckning blirstörre
regionalt andelen kommungränsöver ökar stadigt, behöverresor-
också samordningen i det regionala perspektivet bli starkare. Det är en
fördel även det regionala samordningsarbetet kan ske mindrepåom ett
uppsplittrat i dagsätt ochän med samordningstörre även resurs-
mässigt. Vad behövs är organiserad regional dialog mellansom en
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regionala Länsstyrelser, landsting och berördakommuner och organ.
behöver sitt samspel detkommuner i stadsregionema utveckla så att

överenskommelser.leder fram till ömsesidiga åtaganden och
Vision 2009 har Boverket i samverkan med Naturvårdsverket ochI

till plankontrakt för kodiñeraNUTEK förslag s.k.presenterat ett att
överenskommelser kommuner och regionala m.fl.mellan organ
Plankontraktets innebörd de ingående iär öppenatt parterna en-

klargör de lokala, regionala och nationella villkoren för attprocess -
givetgenomföra investeringsprogram och de förbinder sigett att att

respektiveutifrån ansvarsområde bidra till ekonomiskt ochprogrammet
administrativa beslut .med

slutproduktenKontraktet bör i offentlig fysisk planeringspro-vara en
innehåller altemativsökning, konsekvensanalyser ochcess som

och där bidrar till de strategisktsammanvägningar parterna gemensamt
investeringarna. kan förskottera förviktiga Kommunerna medelt.ex.

tidigareläggasutbyggnader ska kunna eller för utbyggnader däratt
kan täckas via lägesavgifter.investeringskostnadema Det börsenare

också möjligt i ordnade former kontraktet dåomprövaattvara
förutsättningarna förändras.

Vissa europeiska länder har utvecklat sådana plankontrakt för att
kodifiera överenskommelser mellan och kommun. Också villkorenstat
för utbetalningar från EG:s strukturfonder liknar dessa plankontrakt.

6.4.8 Principer i delbetänkandet

kommitténs delbetänkande SOUI 1994:91 pekas olika slagspå att
direktiv kan behöva aktualiseras beslutsregler och beslutsunderlagom
för den statliga planeringen för transportinfrastrukturen:

För första detdet kan önskvärt instruera Vägverketattvara om
hur skillnader i koldioxidutsläpp för olika vägdragningar, och ut-
fomming i andra dimensioner, skall behandlas. detFör det andra är

modiñerauppenbart angeläget trañkprognoser vid lönsamhetsbe-att
dömningar förenligade med trañksektorns klimatpolitiska målså äratt
så de klimatpolitikensbeaktar trañkminskande effekter. Genomatt
regler ñr anläggningarvilka kan erhålla statsmedel kantyper av som

påverkaskommunala beslut motsvarande sätt.
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6.4.9 Riktlinjer för val åtgärder COz-ut-motav
släpp

Trañk- och klimatkommittén har bedömt såväl den ekonomiskaatt
planeringen de olika formerna rumslig planering försom trans-av

och bebyggelse behöver få tydligareportsystem inriktning meden
hänvisning till klimatstrategin. I föregående avsnitt konstaterades att
åtgärder minskar COZ-utsläppen också kan bidra till bättre miljösom en
i andra avseenden. Många gånger sammanfaller planeringsprinciperna
för CO2-minskning även med principer för hantering andraav sam-
hällsmål skall tillgodoses i planeringen. Ibland kan olika målsom
komma i motsatsställning till varandra. Valet åtgärder behöver iav
dessa fall utgångspunkt i regionala och lokala förhållanden.ta Följande
riktlinjer behöver kompletteras bl.a. för beakta möjligheternaatt att ta
hänsyn till värden och kvaliteter i och kulturmiljön.natur-

Att berörda planeringsorgan kommuner, länsstyrelser, trafikverk-
och länstrañkbolag i sitt arbete lägger ökad vikt be-hurpå-
byggelsemánster, infrastruktur och trafik samspelar och kan

Ökadutvecklas, bl.a. med sikte begränsapå transportbehovet.att
vikt läggs åstadkommapå lösningar med korta olikaatt avstånd till
dagliga aktiviteter och med kombinationer olika såtransportsätt,av

övergångar kan ske snabbt och bekvämt.att Hänsyn till nationel-tas
mål och för utsläpp bl.a. C02 och HC miljökva-normer av

litetsnormer.

Att trañkverken i samråd med länsstyrelser, länstrañkbolag och
kommuner värderar andra alternativ för komma till medrättaatt
kapacitetsproblem i likvärdigtpåvägnätet försätt vägut-ett som
byggnader. Alternativ kan exempelvis insatser för trafikstymingvara
och bättre kollektivtrafik.

Att trañkverk, länsstyrelser och kommuner i högre grad påsatsar
transportinfonnatik och transportslagsøvergripande åtgärder, t.ex.

trafikstyrning och trañkterminaler. Trafikstyrning ochgemensam
kollektivtrañksatsningar bör studeras alternativ till utbyggnadsom

törbifarter, kringfartslederav m.m.

Att trafikhuvudmän, Vägverk, Banverk, kommuner och SJ lägger
ökad vikt på modern kollektivtrafik i form snabba regionaltåg ochav
snabba bussar på motorvägar m.m.
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och stråk därtrafikhuvudmän i regionerochAtt kommuner
kollektivtrafi-huvudnatförkonkurrerakollektivtrafiken kan ettanger

och utfornmings-vikt trañkerings-lägga ökad påken. Genom att
bebyggelseplaneringför biltrafiken,standard, restriktioner m.m.

förutsättningarna ñr kollektivaförbättras transportsätt.

selektivt utnyttja möjligheternavikt påAtt kommunerna lägger att
bebyggelseom-utbyggnader itill ökad koncentration tätorternasav
nytillkomman-trafikhuvudmärmen koncentrerasråden. samråd medI

stationerinom gångavstånd frånutsträckningde bebyggelse i större
kollektivtrafikens huvudnät.knutpunkteroch andra på

regionalalokaliseringsina beslutAtt kommunerna i avom
från regionalbesöksfrekvensserviceanlaggningar med hög utgår en

förplanerad strukturbefintlig ellerhelhetsvärdering passarsom
kollektivtrafiken.knutpunkter iservicecentrum och

sinastatliga myndigheter ilokaliseringsprövandeochAtt kommuner
verksamheterenl. m.m. rörandebeslut PBL, ML som genererar

anslutninglokalisering imöjligheterna tillbeaktartunga transporter
eller huvudvägnät.till järnväg, hamnar

förutsättningar förskapalägger ökad viktkommunerna påAtt att
cykeltrafik.ochgdng-

samarbete6.4.1O Riktlinjer för utvecklatett

planeringsarbetet skall kunnainriktningenden nämndaFör att av
själva planeringsprocessenangelägetförverkligas det ävenår att

godför åstadkommaviktigt inte minstvidareutvecklas. Detta är att en
kring kommunernasförankring i demokratiska över-den processen

också möjlig-uppläggning påverkarPlaneringsarbetetssiktsplaner.
och miljöfrå-i olika trañk-värdefull kompetensheterna påatt ta vara
planeringsor-mellan olikaFöljande principer för samspeletangesgor.

med beslutsunderlag:beslutsfattare för arbetetoch samtgan

länsstyrelser samtlänstrafikbolag ochtrafikverk,Kommuner,
ochlandsting ökad vikt organiseraeventuellt lägger på att genom-

markanvändning ochsin planeringföra så transportsystematt
prioriteringsprinciper. Ettbättre, enligt nämndasamordnas ovan

remissñrfa-del i samråds- ochutvidgat samarbete ingår detsom en
förordningar.rande redan sker enligt lagar ochsom
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Samarbetet siktar på åstadkomma plankontrakt foratt gemensamma
miljöanpassning trañk- och bebyggelseutvecklingen, särskilt i deav

stadsregionema.större Principer för utbyggnadsstruktur med bl.a.
avgränsning stads- och tätortsområden, struktur förav centrum,
service, trañkknutpunkter och terminaler samt transportsystemets

Åtagandenolika huvudnät bör behandlas i plankontraktet. vad gäller
investeringar, bebyggelseutveckling, principer för trafikstyrning och
trafikutbud ingår. Principerna utarbetas och följs i växelverkanupp
mellan den kommunala planeringen och olika former regionaltav
prograrnarbete eller regional planering.

Länsstyrelser eller eventuellt landsting har rollen initiativ ochatt ta
driva pá samordningsarbetet. I delar landet kan samarbete skeav
också läns-över och nationsgränsema. Där regionplaneorgan finns
har detta framträdande roll i samordningsarbetet.en

Planeringen i kommuner och län läggs så åtgärder kan vidtasattupp
med utgångspunkt från studier alternativa lösningar påav ut-
byggnadsmönster och Konsekvenserna de olikatransportsystem. av
alternativen för COz-utsläpp och andra miljöförhållanden, sam-
hällsekonomi bedöms och särskild vikt läggs långsiktigapåm.m.
effekter för utvecklingen bebyggelse och transporter.av

Antagna markanvandningsplaner utgår från nämndasom ovan
principer läggs till grund för statliga medel och lån till större
utbyggnader och transportanläggningar för myndigheternassamt
tillståndsprövning, inom för de spelregler i övrigt gällerramen som
för dessa åtgärder och beslut.

Åtgärder6.5 på kort sikt

Huvuddelen de nämnda principerna kan grund för utvecklaav attge en
planeringsarbetet inom redan finns lagar ochramar som genom
förordningar. För stimulera introduktionen klimattänkandeatt iettav
planeringsarbetet listas nedan antal forslag till konkreta insatserett mer

bör kunna föra arbetet med klimatstrategin framåt hos kommuner,som
länsstyrelser och trañkhuvudmän.
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planeringtrafikhuvudmannensochTransporterna

infrastrukturplaneringen börekonomiskaUtbyggnadsprojekt i den
Satsningaröversiktsplanering. påi kommunernasbehandladevara

Berördaöversiktsplan.kommandeisikt behandlas5-10 års
7.ändras se bilagaförordningar

kunskapsunderlagutvecklai uppdragTrañkverken attges
infrastrukturin-gäller påverkanplaneringshjälpmedel detoch när av

trafikutveckling.ochbebyggelse, transportbehovvesteringar på

storstäder ochregioner istadsregionernaiTrañkmyndigheterna
utredaarbetsmarknader börochbostads-andra större trans-om

mycket i förhållandeonödigtriskerar ökaregionaltportvolymen att
mellan godawägningenhänsyn tillrimligt medtill vad är ensom

ändrasförordningarBerördaekonomisk tillväxt.välfärd ochmiljö,
7.bilagase

vägutredningochmed förstudiei vägplaneringentidiga skedenaDe
utställning.samrådsförfarande ochforrnaliseras, liksombör

Väglagen ändras.

med berördai samrådi uppdragoch BanverketVägverket attges
förutsättningarnautredaorganisationermyndigheter och

behandlaenligt aktuella lagari och spårplaneringenfor väg-att
bytespunkter.frågor om gemensamma

CO,-uppmärksamhet åtökadTrañkverken i uppdrag ägnaattges
miljökonsekvensbeskrivningarochalternativmålet vid valet av

det totalakanalisera trafikenMöjligheterna beaktas såMKB. attatt
Verken uppdrasreduceras.fossila bränslentransportarbetet med

be-analyser utvecklasamhällsekonomiskai MKB ochäven att
framtida transportbehov.effekter bebyggelse ochskrivningar påav

kommunernasplanering

i sinredovisa huri stadsregionernakommunernai Uppdra att man
tillgodose CO,-bygglagenenligt plan- ochplanering attavser

frånminskning transporter.

förstärktbyggutredningens förslagGenomför Plan- och över-om
siktsplanering.
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Utveckla beskrivningar trañkkonsekvenser i översiktsplaneringenav
Boverket utvecklar metoder och genomför seminarier

Genomför möjligheten utfärda miljökvalitetsnormer,att försemen
kommunerna dessförinnan med regionalt planeringsunderlag

Ldnsstyrelser och eventuellt landsting

Uppdra länsstyrelser eller eventuellt landsting arbeta vidareatt
med trafik- och miljöanalyser i länen med hänsyn till bl.a. CO,-
málet RES i samråd med kommuneretapp och trañkverk

Uppdra Länsstyrelser eller eventuellt landsting förmedlaatt
underlag för översiktsplanering till kommunerna i de större stads-
regionerna med underlag, så ovarmänmda principer kan tilläm-att
pas.

Gör det möjligt använda länstrañkanslagenatt till regionala
samarbetsprojekt knutpunkter och kombicentraler. Förordningenom

ändras.

Boverket

Uppdra Boverket vidareutveckla tankenatt plankontrakt, iom
samråd med berörda myndigheter och organisationer.
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Kollektivtrafik7

7.1 Uppdraget

Enligt tilläggsdirektiven Trañk-skall och klimatkommittén utreda
förutsättningarna för lämna förslag hur kollektivtrañkenssamt om
konkurrenskraft kan stärkas.

Bakgrunden till uppdraget enligt direktiven resandet medär att
kollektiva fárdmedel sjunkithar flera i rad. inger enligtår Detta
regeringens bedömning då det längre försvårarpå sikt möjlig-oro,
heterna hittills fastlagda etappvisanå miljömål inomatt transport-
sektorn.

Med anledning denna deluppgift har Trañk- och klimatkommitténav
uppdragit Holmbergprof. vid Institutionenåt Bengt ñr trañkteknik vid
Lunds universitet kartlägga vilka faktorer påverkar kollektivtra-att som
fikens i förhållandekonkurrensförmåga till bilen hur viktiga olikasamt
faktorer har också ingåttI uppdraget förslag tillär. åtgärder.att ge

7.2 Resandets utveckling

Antalet kollektiva i lokal och regional trafik uppgick enligtresor
SLTF:s Svenska Lokaltrañkföreningen statistik till 1,1 miljarderca

under åren 1985 1990 mycket variationer.med små Mellan årenresor -
1990 och 1992 minskade antalet 6 %. Utvecklingen varierarmedresor
mycket mellan olika regioner. StockholmsregionenI ökade resandet.

Av det totala resandet med kollektivtrafik det bara resandet medär
buss i stadstrañk har minskat. Mellan 1985 och 1992årensom
minskade denna trañk med 21 %. Samtidigt ökade resandet med tåg,
tunnelbana spårväg och landsbygdsbuss. Under period minskadesamma

bilresandetäven innebärnågot. Det kollektivtrañkens marknadsandelatt
inte minskat lika mycket antalet kollektivresor.som

Enligt SLTF:s statistik för 1993år har resandet sjunkit ytterligare och
då miljard1 SLTF:s bedömning dock den faktiskaär attvar ca resor.

minskningen inte så beroendeär på i alla län harnästanstor, att man
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erhållitoch därmedelektroniska biljettmaskinerintroducerat mer
har tenderatmätmetoderresandestatistik. Manuellatillförlitlig att ge en

i antaletdel minskningenantalet Enöverskattning resor. avav
dockförhållande,förklaras dettaenligt SLTFregistrerade kan avresor

hela.inte
med kollek-stadstrañken resandetdet itillMed hänsyn äratt som

framställ-den följandebegränsasminskat år,tivtrafik har på senare
regionalatill lokala ochningen resor.

kollektivtrafikVarför7.3

motiveras flera skäl.kollektivtrafik kanSamhällets satsningar på av
bidrakollektivtrafiken tilluppgiften förgrundläggande ärDen att att

förflyttningar till olikamöjliggöragod tillgänglighetskapa attgenom
till bil. Andra skälinte har tillgångaktiviteter föräven personer som-

få miljöstör-fárdmedel för därigenomförmå bilister bytaär attatt att
syftenminska. uppnåsoch trängselproblem Dessaningar att senare

och cykeltrafikkollektivtrafiken med gång-inte konkurrerardock om
konkurrensförhållande råder också mellanEtt sådantför kortare resor.

avstånd.bilförflyttningar sker kortagångcykel, pådå mångabil och
Över har tillgångSverige tillhör hushållbefolkningen i80 % somav

själv-kan dock intetillhör dessa hushålldetill bil. Många somav
bilenhar körkort ellerbilen beroende de inteständigt utnyttja på attatt

År befolkningen60 %ändamål. 1994 hadeutnyttjas för annat ca av
1994.Bilstatistik, För mångaBilindustriföreningen, AB ärkörkort

politiskt ochsig oftastinte alternativ. Detsåledes bilen något rör om
låginkomsttagare. finnsDetbarn, äldre,ekonomiskt svaga grupper

upprätthållafördelningspolitiska skälsociala ochsåledes starka att
minimistandard.kollektivtrafik med vissen

under vissatill kollektivresandefrån bilresandeövergångEn ger
Enligt 1993 harmiljöeffekter. Lennerförutsättningar positiva

koldiox-och därmed lägreenergiförbrukningkollektivtrafiken lägre
före-sådana beläggningsgraderpersonkilometer vididutsläpp somper

inte varje överflyttadi dag. innebärgenomsnittligt Detkommer att
koldioxidutsläppen. Denvinst det gällerskulle medñrabilresa nären

tillöverflyttade bilresan ledersannolikt denvinsten erhållsstörsta om
detkollektiva färdmedlen. Däremotkapacitetsutnyttj ande de ärökat av

för fåtalinmiljöfördel fordon måste sättasingen ettett nyttom
enskil-förutsättningarna i detdärför beroendeEffektenresenärer. är av

fallet.da
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personkilometer vid1993 kväveoxidutsläppenEnligt Lenner är per
dieseldriven bussförstorleksordningdagikortväga ensammaavresor

med dagensfordonsparkgenomsnitt för dagenspersonbilförsom
busstrafiken varierariBeläggningenbeläggningsgrader.genomsnittliga

beläggningarMed detider.olika ochmycket mellanemellertid orter
städernasi dedel dygnet störreunderñrekommer stor avensom

betydligt bättreutsläppssynpunkt änfrånkollektivtrafikeninnerstäder är
personbilen.

i bussparkenintroducerassuccessivtdieselmotorerTrots att renare
det gällerbilbuss ochjämförelse mellan närutfalletkommer av en

ocksåbilparkeneftersomförändras,knappastkväveoxidutsläppen att
kollektivtrafiken iOmökar.katalysatorbilarinslagetförnyas och av

till bilen, måstemiljövänligt alternativkunnagrad skallhögre utgöra ett
bussarnaspåskyndas ellermiljöegenskaperbussarnasförbättringen av

2 finnsi kapitelöka. Som redanbeläggningsgrad nämntsgenomsnittliga
dieselmo-potential för förbättringarsiktemellertid längrepå stor aven

erhållasförbättringarkortare sikt kanPåemissionsegenskaper.torns
busstrafiken.etanol iochdrivmedelanvända andraatt som gasgenom

håll sefleraeller planeras pådrivmedel pågårsådanaFörsök med
bli mycketmiljövinstemakollektivtrafik kan5. Med eldrivenbilaga

stora.
storstadsområden kankollektivresande i främsttillövergångEn

kanför Därigenomytbehov,väsentligt lägreinnebära transporterna.ett
ändamål.trafikytor till andrafrigjorda användasochökaskapaciteten

målkonflikt.kollektivtrafiksatsningar innebärmotiven tillolikaDe en
innebär i tyngdpunkten måsteför alla regeltillgänglighetskapaAtt att

bilisterlockasyftet försökaläggas andra åtgärder än ärpå attattom
kollektivt.resa

kostnadsansvarKollektivtrafikens7.4

samhällsekonomiskinvesteringar i infrastruktursamband med ärI
inteharbedömningsgrunden.den vägledande Detta synsättlönsamhet

kollektivtrafik.med Någragenomslag vid trafikeringfåttpå sättsamma
sambandbedömningar idock samhällsekonomiskatrafikhuvudmän gör

bara beaktarintevilket innebärkollektivtrafikplaneringen,med att man
miljöeffekter ochoch påtidvinsteroch intäkterkostnader ävenutan

trängsel.
till visskollektivtrafik åtminstonedriftskäl tillfinns fleraDet att av

detifrågasättasdet kan ärEtt skäldel bör skattefinansieras. är att om
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sociala ellerför deskall betalakollektivtrafikanternajust attsom
kollektivtrafiken skall uppnås.medmiljömässiga syftena

förprissättningentrafikpolitiken bygger pågällandeDen trans-att
syftar tillvilketmarginalkostnaderna,grundas deskall på externaporter

vid transportbeslut. Närsamhällsekonomisk effektivitetåstadkommaatt
inte deikollektivtrañk, kommermarginalkostnadsprissättning tillämpas

effektivitet förutsätterSamhällsekonomisktäckas.totala kostnaderna att
angivit det1991 hardelvis skatteñnansiering. Janssondärför att

30busstrafik ligger mellanregionalför lokal ochoptimala tillskottet
%.och 50

kollektivresandetpåverkar7.5 Faktorer som

antal socio-ekono-påverkas delsmed kollektivtrafikResandet ettav
i kollektivtrafikenoch kostnadernafaktorer, dels standardenmiska av

socio-ekonomiska faktorernaviktigastetill biltrafiken.förhållande Dei
folkmängd. det gällersysselsättning och Närbilinnehav,inkomst,är

kostnaden ochfrämst restiden,kollektivtrafikens egenskaper detär
resandet.komforten påverkarsom

tillgången till bil. Juför valet färdsättviktigaste faktorn ärDen av
kollektivt. taktmindre Itillgång till bil har, destobättre reser manman

därför underlaget förbilinnehav ökar, kankörkortsinnehav ochmed att
bilanvändningen möjliggörökadekollektivtrafiken befaras minska. Den

tillhandahålladetutspridd bebyggelsestruktur, vilket svåraregör atten
i sin kan leda tillkollektivtrafik god standard, vilketmed turen

ytterligare minskning kollektivresandet.av
tillstandardförbättringar locka bilisterMöjligheterna med överatt

standardskillnaden mellan deberoende hurkollektivtrafik är storav
standardskillnaden tillfärdsätten i utgångsläget. Ombåda ärär stor

kollektivtrafikensbilens fördel, krävs förbättringarmycket stora av
standard åstadkommas. Annarsnågon överflyttning skall kunna ärom

eventuell ökning sannolikt främst orsakadkollektivresandet atten av av
ochtidigare kollektivresenärer börjat eller tidigare gåendeattresa mer

cyklister börjat åka kollektivt.
restidsför-effekten bilresandetflera studier har undersökt påI avman

kollektivtrafiken. Effekterna varierarbättringar och prissänkningar i
enskilda fallet. allmänhetberoende förutsättningarna i det Ipå är

effekterna Effekterna vid långabiltrafiken änpå små. är större resor
Åtgärder effektvid korta. bilkostnaderna betydligtökar störregersom

åstadkommas med åtgärder kollektivtra-bilresandet vad kan ipå än sorii
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ñksystemet. effekternaFör skall bli påtagliga krävs kombinationatt en
båda åtgärder.typernaav av

Kollektivtrafikens attraktivitet påverkas antal faktorer.ett stortav
Dess grundläggande svagheter jämfört bilenmed dålig flexibilitetär och
långa restider. Det inteär ovanligt de totala restidema medatt
kollektivtrafik dubbelt långaär så med bil. Gångtider, väntetidersom
och byten upplevs oña besvärande. Vid längre kortareärsom resor
restid och frånvaro byten de viktigaste Vid kortareparametrarna.av
restid högreär turtäthet viktigast vid jämförelse med bilen. Fören
arbetsresor hög turtäthetär och hög reshastighet viktigast. andraFör

gångavståndenär viktigast. Olikatyper trafikanterav resor grupper av
har olika värderingar. Dessa förhållanden det skapagör är svårtatt att

linjenät attraktivt förär allaett och alla resändamål.som grupper
Det finns flera erfarenheter visar det lättareär attraheraatt attsom

bilister med tågtrafik med busstrafik,än även restidsstandardenom
mellan de båda kollektiva färdsätten lika. Orsakenär kan tågetattvara
har högre utrymmesstandard och dess gångegenskaper det lättaregöratt

låsa Tung spårburen kollektivtrafikatt kan också ha strukture-m.m. en
rande effekt bebyggelsen,på vilket i sin det lättare fågör ochtur att
behålla bra underlag för kollektivtrafiken.ett

Studier i Norge och Tyskland har visat det finns antal barriäreratt ett
hos bilister använda sig kollektivtrafik. barriärmot Enatt ärtypav av

praktiska hinder kollektivtrafikgörrent helt enkelt inte kanattsom
användas för det aktuella ändamålet med detMen finns ocksåresan.
barriärer har med bilistersgöra ofta mycket dåliga kunskapattsom om
kollektivtrafiken och med uppfattningar kollektivtrafikens imageom
jämfört med bilens.

7.6 Kollektivtrafikens organisatoriska förut-

sättningar

Jämfört med biltrafiken har den lokala och regionala kollektivtrafiken
mycket uppbackning från och olika intressegrupper.en svagare staten

Ansvaret för kollektivtrafiken vilar på antal trafikhuvudmänett stort
och har begränsade både det gällernär kompetenssom var en resurser

och ekonomi. Kollektivtrafikens branschorganisationer har förhållan-
devis små och har därför begränsade möjligheter bedrivaresurser att
utvecklingsarbete. Det har inte funnits ñrt.ex. att gemensamtresurser

fram metoder för planering och drift,ta sammanställa erfarenheter, ut-
veckla handböcker Inom kollektivtrafikområdet saknas ocksåm.m. en
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drift I daginvesteringar, ärtillfredsställande statistik över m.m.
medlokal och regional nivåresandet påutvecklingenkunskapen avom

bristfälligt.hållfárdmedelolika på många
fordock vissa medelKommunikationsforskningsberedningen har ut-

veckling kollektivtrafik.av
vägtrañkensñrsektorsmyndighetVägverket har ansvarsom

samladväghållarrollen,finns, följdutveckling. Där storensom en av
gäller bådeutveckling detoch övriga till närkompetens resurser

inte baraliggeranläggningar och drift. I sektorsansvaretbyggande av
kollektivtrafiken.för vägbuma Påbiltrafiken också denñr utanansvar

område börjat byggasoch kompetens inom dettatid har resursersenare
mycket blygsamma.längesåär ännumenupp

tillverkar-i samhället, bådestarka intressegrupper påBiltrañken har
kollektivtrafi-motsvarigheter finns inte föroch konsumentsidan. Några

ken.

överväganden7.7

kollektivtrafiken.samhället sig iflera skäl förfinnsDet att engagera
ellertillgänglighet för olikaåstadkommakan gällaDet attatt grupper

om inteträngselskäl få bilister åka kollektivt gångellermiljö- attav
åtgärder.rimliga alternativ. Syftet påverkar valetcykeleller är av

kollektivtrafiksamhällsekonomiska skäl för driftfinnsDet att av
samhällsekonomisktdelvis skall finansieras skattevägen.åtminstone Ett

nivåer kollektivtrafiken, påbör alla prägla hanteringenpåsynsätt av
i infrastruktur.sker dag det gäller investeringar isätt närsamma som

drivmedelsskattbilkostnaderna, i form höjdökningEn t.exav av
denreseavdrag och beskattning bilförmån,ändrade regler ñr äreller av

kollektivtrafikenseffekt det gäller ökaåtgärd närstörst attsom ger
kollektivtrafikenStandardförbättringar ikonkurrenskraft bilen.gentemot

fall,bilresandet. vissaenskild åtgärd oftast liten påverkan Ihar påsom
påtaglig.effekten Isärskilt vid längre resavstånd, kan dock vara

kollektivtrafikensprisstyrning kan förbättringarkombination med av
och nödvändigt.standard både effektivtvara

attraktivitet påverkas flera olika faktorer. DetKollektivtrafikens av
vilka komponenter i kollektivtrafikensomfattande kunskapfinns omen

syftet lockaviktigast förbättrastandard överär äratt attomsom
ochkunskap finns i allmänhet hos trañkhuvudmänbilister. sådanEn

skapatrafikñretag. och kommunerna handlar detFör staten attom
ñr trañkhuvudmän och trafikföretag förbättrañrutsättningar att

standarden.
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kollektivtrafik beroendetillhandahålla bra ärMöjligheten att aven
markanvänd-hurutvecklas. Kunskapenmarkanvändningenhur om

tidfinns sedan långkollektivtrafikens förutsättningarningen påverkar
fysiska planeringen.denalltid genomslag itillbaka får intemen

stadiumtidigtbeaktas påKollektivtrafikens intressen därförmåste ett
skulle också kunnaKollektivtrafikens intressenplaneringsprocessen.i
planeringsunderlagsammanhållet regionaltbättretill etttas vara genom

förmöjligheternabl.a. kunna ökatrafikplaneringen. Detta skulleför att
trafik,regionalanvänds förjärnvägsinvesteringar ocksåde görssom nu

underlag finns.tillräckligtdär
bidra till bättreväghållareoch Vägverket kanKommuner som

körfält,reserveradekollektivtrafikenförutsättningar för genom
kollektivtrafiken bättrebussprioriterade signalerbussgator och så att

åtgärderrestider. Andramed bilen vad gäller ärkan konkurrera att
parkerings-standardterminaler med godhållplatser ochbygga samtut

till regionaltåg, expressbussarmöjligheter i anslutning m.m.
blir miljövänligtkollektivtrafiken i högre gradviktigtDet är ettatt

möjligt förtill bilen. detta skallförhållande Föralternativ i att vara
fordon med låga emis-beläggningsgrader,busstrafik vid normala måste

och partiklar användas. kankväveoxider Dettasioner framför alltav
därmed möjligheter erbjudatill kostnader, ochleda ökade sämre att en
finns ekonomiska incitament användadet intehög trafikstandard, attom

fordon.renare
utvecklingsfrågor inomdet gällerStaten bör närstörreettta ansvar

innebär bör för utvecklakollektivtrafiken. Det avsättas attatt resurser
statistik investeringar, tilldrift ochtillfredsställande över attm.m.en

fram planeringsmetoder, handböcker Statistiken resandeöverta m.m.
omfördela sinamed olika färdsätt behöver förbättras. Vägverket bör

kollektivtrafikområdet ökaroch kompetensså påattresurser resurser
förmedel börbåde central och regional nivå. Ytterligare avsättaspå

emissioner.och till investeringar fordon med lågautvecklingsprojekt i
Informationssystemen behöver förbättras ochi kollektivtrafiken

vidareutveckla länstrafikanläggningar ochbör medel förHär
informationsteknologisatsningar användas.kunna
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utformningDrivmedelsskattens8

Utgångspunkt8.1

1994:91SOUdelbetänkandeklimatkommittén i sittharochTrañk-
koldiox-trafikensför minskakoldioxiden, PrinciperTrafiken och att

främstinom trafiksektomkoldioxidutsläppenföreslagitidutsläpp, att
styrmedel. Förekonomisktgenerellthjälpmed attskall minskas ettav

prisetnivå börstabiliseras till 1990 års200 skallkoldioxidutsläppen år
mervärdesskatt påochkoldioxidskattenergiskatt,marknadspris,

högretrafiksektom ändrivmedel inomanvändsbränsle varasomsom
prishöjning i förstadelbetänkandet dennaföreslog iKommitténidag. att

den2000 ochtill och med årskall ske successivthand tas utatt genom
leda tillkanbränslen.fossila Dettahöjning koldioxidskatten på antasav

ocksåtrañkarbetet,ochbränsleförbrukningenminskning menaven
inte någoticke-fossila bränslenstimulera användandet gersomav

kommitténskoldioxidutsläppen. Enligttillnettotillskott senaste
höjning undervid successiv årenbensin,bör priset påberäkningar en

toltaltellercirka år2000, höjas med 40med öretill och år1997 per
inkluderarprisethöjningenföreslagna60 Denkr och1 öre. av

bensin.mervärdesskatt på omsatt

Författningsreglering8.2

8.2.1 Gällande lagstiftning

1994 Lagendecemberden 20Riksdagen beslutantog genom
januarideni kraft 1trädde1994:1776 skatt energi. Lagenpåom

199495 254 Nypropositionfinns regeringensMotiven till lagen i1995.
betänkandeSkatteutskottetsenergi och iskattlag på m.m.om

Energiskatteut-meddelarMotiven i199495:4. överensstämmer stora
energi,skatt1994:85 påbetänkande SOU Ny lagredningens menom

sig iskiljer några avseenden.
koldioxidskatt,lagen energiskatt, lagenDen lagenersatte omnya om

användningenochlagen svavelskatt, lagen dieseloljeskatt avom om
miljöskatt påvissa oljeprodukter bensinskatt.och lagen Lagen omom
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drivmedelsskattemanämndaolik de atttlygtrañk ansågs såinrikes nyss
energiskatt,lag. Allmänifick ñnnas kvarbestämmelserna egenen

medenergiskattsammanfördes tilldieseloljeskattbensinskatt och en
svavelskattkoldioxidskatt ochBenämningarnaskattenivåer.olika

behölls.
trañksektomkoldioxidskatt inomochenergiskattGällande nivåer ñr

tabell:följande1995 framgårjanuarioch med den 1från av

SummaKoldioxid-EnergiskattBränsleslag
skatt

Bensin:

kr 0179 4 öre3 kr 22 öre öremiljö-
literliterliter2klass perperper

kr 074 öre28 793 kr öremiljö- öre
literliterliter3klass perperper

kr 604 öre793 kr 81 öreblyad öre
literliterliterbensin perperper

Dieselolja: 1

kr 5698 1 öre58märkäm- öremed öre
liter literliter perpernen per

märkämnenutan

2 kr 4298 öre1 kr 44 öremiljöklass 1 öre
liter literliter perper per

622 kr64 98 öremiljöklass 2 1 kr öre öre
literliter liter perperper

2 kr 8998 örekr 91miljöklass 3 l öreöre
literliterliter perperper

1 kr 415 l öre90Gasol öreöre
literliterliter perperper

2223kr725 kroch 1498krMetan
m3m3m 000l10001000naturgas perperper



1591995:64SOU

energiskatt.m tabellenIdieselolja i lagenSkatten för1 omanges per
skull. Skattenjämtörelsensdärför omräknade förbeloppangivna är

i lagtexten.dock sättoch påför naturgasmetan samma somanges

med vissamervärdesskattmervärdesskattelagen 1994:200Enligt tas
omsättningvid25enligt skattesatsundantag procentut av varoromen

punktskatter.påfördabeskatmingsunderlaget ingåroch tjänster. I
för denersättningenalltså tjugoBeskattningsunderlaget utgör procent av

punktskatter.inklusiveomsatta varan

Ändringar lagstiftningi gällande8.2.2

förslag till åtgärderl99495:203 lämnatpropositionenhar iRegeringen
EG.Europeiska unionenmedlemskap iSverigesskall finansierasom

skalltrafiksektomenergiskattenivån förhögreFörslaget innebär denatt
höjningmedförvilket i praktikenfordon,samtliga motordrivna enavse

motorredskap ochjordbrukstraktorer, terrängmo-förenergiskattenav
höjs till 36koldioxidskatten generellt öreföreslåstorfordon. Vidare att

Ändringarna i krafthuvudsak trädaföreslås ikoldioxid.kilogramper
bränsleenergiskatten1996. Höjningen påden januaril somav

julii kraft den 1föreslås dock i princip trädai arbetsfordonförbrukas
1995 beslutat ändring lagen13 juniRiksdagen har den1995. att av om

propositionen.med lämnadeskall ske i enlighet denenergiskatt på
Ändringama liter förhöjs 84koldioxidskatten tillinnebär öreatt per

literdieselolja, till 54liter föroch 03 örebensin, till l ln öre perper
m3000 för ochkr 1gasol till 770för naturgas.metansamt per

Överväganden8.3

8.3.1 Koldioxidskatten och EU

ochkoldioxidskattenergiskatt,idag i formSkatt bränslepå tas ut av
föreslårklimatkommitténOm Trafik- ochsvavelskatt. attman som

flerahöja ellerväljadrivmedel skall höjas, kanpriset på att avenman
bästakoldioxidskatten denkoldioxidsynpunktdessa skatter. Ur ger

styreffekten.
minskadeskallkoldioxidskatten denavsikt medEn är styra motatt
kilogrambeloppvisstkoldioxid. Skatten utgår medutsläpp ett perav

multipliceraberäknaskoldioxid och skattesatsernautsläppt attgenom
vidsläppskoldioxidgenomsnittliga mängddetta belopp med den utsom
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koldioxidmängdenutsläpptabränsle. Denrespektiveförbränningen av
enhetKoldioxidutsläppeni bränslet.kolinnehälleti sin påberor pertur

tabell.föjandeframgårbränslenför olika av

i kgCOzutsläppBränsleslag
enhetper

2,3 kglBensin
2,7 kglDieselolja

kgm2,1Naturgas
och metan

1,5 kglGasol
kgl1,5Etanol

skallbiobränslen,s.k.icke-fossila bränslen,vidareTanken är att
koldiox-medför visserligenkoldioxidskatt. Dessabefrias frånkunna

luftenskanförbränningen, återväxtsjälvavididutsläpp men genom
delbe-därför inte. Iskernettoutsläppoch någotbindaskoldioxid

börskattebefrielsen bl.a.till slutsatsenkommitténkomtänkandet att
framställtsvilkaalkoholer,dessaetanolmetanol och samt etrar avavse

icke-fossila råvaror.ur
Sverigei EGmedlemskapSveriges ärproblemEtt är att genom
intedirektivet tillåterochmineraloljedirektivEG:s attbundet av

skattelättnad påbränslen. Någonfossilakoldioxidskatt endast påtas ut
framställtsmetanolochexempelvis etanolsikt förlängre ursom

EG:smineraloljedirektivet.enligtdärför intetillåtsskogsprodukter
differentierasskattesatsernainte hellerprincipmedger idirektiv att
storlekentillbränsle med hänsynslagenolikamellan de avav

dieselolja,bensin,mellandock skeDifferentiering kankolinnehållet.
knutnaminimiskattenivåerskilda äreftersommetannaturgas,ochgasol

situationendock, ärKoldioxidskatten kanbränsleslag.dessatill som
dockDirektivet medgeralternativa bränslen.differentieras ñrinteidag,

eller lägreingeninnebärpilotprojekt, vilketskattelättnader för att
introduktionsfas.imiljövänliga bränslenförbränsleskatt kan tas ut en

till uttryckdettaenergiskattelagen kommersvenskaden attI genom
föreskrifternadispens frånmeddelai fallhar dessaregeringen rätt att

skatt.uttag avom
koldioxidskatt detärklimatkommitténochTrafik- mestattmenar en

bränslenanvändningminskadändamålsenliga sättet att styra mot aven
därför i förstaföreslårKommitténkoldioxidutsläpp.medñr högasom

höjsskattbehålls och dennakoldioxidskattbeteckningenhand attatt
trafiksektom.för
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På begränsningarnagrund direktivi EG:s innebär förslaget attav
differentiering koldioxidskatten tillmed hänsyn kolinnehållet endastav
kan ske mellan de bränsleslag där EG:s direktiv har skilda mini-
miskattenivåer. Differentiering kan exempelvis mellan bensingöras och
dieselolja så koldioxidskatten blir förhögre dieselolja, eftersomatt
dieseloljan har högre kolinnehåll. Likaså kan koldioxidskattenett vara
lägre för gasol, eftersom detta bränsle har lägre kolinnehåll. Tillsett
vidare kommer dock alla bränslen och bränsleblandningar drabbasatt

koldioxidskatt enligt någon de tillåtna skattesatserna, hurav oavsettav
kolinnehållet ochär de upphov till nettoutsläppstort oavsett om ger av

koldioxid eller inte. Sverige bör därför med koldioxidskatten grundsom
försöka få till stånd beskattning drivmedel inom EU ochen av
internationellt, relaterad till bränslenasär koldioxidutsläpp. Sverigesom
kan möjligen också försöka få tillstånd från EG-rådet till svensken
tillämpning under tiden. Det kan dock anmärkas denna fråganäratt
fördes på tal under Sveriges medlemskapsförhandlingar med EU detsas
från sidaEU:s Sverige inte kunde räkna med få tillstånd tillatt att ett
sådan undantag.

Det inompågår arbete EU utforma direktiv lägreett att ett om
beskattning s.k. biobränsle, undantag från mineraloljedirekti-av genom

Det dock inte endastär med tanke på koldioxidustläppenvet. som en
skattelättnad Arbetetövervägs. har inteännu lett till ställnings-något
tagande.

Vidare detpågår arbete inom EU för skapa regler förett att en
samordnad koldioxidskatt bränsle.på Detta arbete har lett till EG-att
kommissionen 1995den 12 maj lämnade förslag till EG-direktivett om
frivilligt införande i medlemsstaterna kombinerad koldioxid- ochav en
energiskatt på bränsle, relateradär dels till koldioxidutsläppen ochsom
dels till energiinnehållet. Skatten skall bränslenpå avsedda förtas ut
motordrift och uppvärmning, utöver den skatt skall enligttas utsom
mineraloljedirektivet. Förslaget innehåller minimiskattenivå fören
koldioxidskatten och för energiskatten och tillåter alltså inteen en
särskild koldioxidskattenivå för trañksektorn. Detta i stridstår mot
Trafik- och klimatkommitténs förslag höja koldioxidskatten endastatt
för trañksektorn. Kommittén dock längrepå sikt ärattmenar en
höjning koldioxidskatten inom alla sektorer det skall eftersträvasav som
för få kostnadseffektiv minskningatt koldioxidutsläppen.en av
Kommitténs förslag får därför förutsättasägas skerså efterhand.att
Vidare innebär EG-kommissionens förslag till direktiv Sverige fåratt
svårt räkna den svenska koldioxidskattenatt skatt enligtsom en
mineraloljedirektivet och därmed uppfyller inte Sverige miniminivåerna
enligt detta direktiv. Detta måste i fallså lösas på något kanskesätt,

del koldioxidskatten till energiskatt.att görs Igenom en av ettom

6 15-0567
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ochTrafik-riktningdeniförslagEG-kommissionensavseende somgår
skallintekoldioxidskattennämligenförespråkat, attklimatkommittén

biobränsle.påuttas

koldioxidskatthöjdtillAlternativ8.3.2 en

energiskattHöjd

mellandifferentierasintenärvarandeföralltsåkanKoldioxidskatten
finnsminimiskattesatsersärskildavilkade förbränsleslag änandra

därbränsleslagdemellandifferentieringinnebärföreskrivna. Det
kanenergiskattesatsemahöjningdifferentierad. Enenergiskatten är av

koldioxidskat-höjningresultatpraktikendärför i avensomsammage
ten.

skallendastkoldioxidutsläppenåtgärder avsefalldet motFör att
dentrañksektomförenergiskattenhöjninghartrafiksektorn aven

avgränsad tillenergiskattenivå ärfinnsredandetfördelen somatt en
endastskattehöjningenpåuppfylls kravetPå så atttrañksektom. sätt
i olikakoldioxidskattenuppdelningNågontrañksektorn.skall avavse

förenklingvissinnebärvilketdå inte avgöras,behövernivåer en
kantrafiksektorninomenergiskattenhöjningEnskattesystemet. av

generelltbränsleförbrukning sett.minskadtillledaförväntas en
koldiox-relaterad tillinteskattehöjning ärsådanNackdelen är att en

styrningblir någon motsamtidigtdärför intedetochidutsläppen att
koldioxidutsläpp.lägrebränsleslagalternativaanvändande gersomav

energi-höjningenprincipvilkeneftervidarefråga är avEn annan
skattehöj-grundaEtt sätt ärbestämmas.skall attfalli såskattesatsema

förgällerkoldioxid, på sättutsläpptprishöjt på sompåningen ett
Ettenergiskatt.form annatihöjningenkoldioxidskatten, utta avmen

tredje sättbelopp. Ettmedskattesatsersamtligahöjaär sammasätt att
motsvarandeprocenttal,visstmedrespektive skattesatshöja ettär att

bensin.förhöjsenergiskattesatsenden procent som

trafilcveldorntillbegränsadkoldioxidskattochenergiskatrHöjd

framtidaförgrundkoldioxidskattenbehållaönskarOm somman
trafiksektomtillavgränsningkravetbeskattning ledertillmöjligheter
bränsletillbegränsasmåstekoldioxidskatten somhöjningenatt av

Koldioxid-drivmedel.användsdvs.sektor,dennainomanvänds som
förhögreenergiskatten,liksomnivåer,ha tvådåmåsteskatten en
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trañksektom och lägre för måsteandra sektorer. Dessutomen av-
gränsningen trafiksektorn för energiskatten fördensammaav vara som

inte dock lösaskomplicera skattekontrollen. problem skulleDettaatt
koldioxidskatten höjdes inom alla sektorer, vilket kost-ärom en

lösning,nadseffektiv andra sektorer skall minska sina koldiox-ävenom
idutsläpp.

Om åtgärder skall vidtas endast för kan alternativtrañksektorn ett
endast koldioxidskatt sektor.inom denna Nuvarandeatt ta utvara

koldioxidskatt skulle i fall i sin helhet föras till energiskattenså över
och endast den föreslagna höjningen koldioxidskatten skulle utgöraav
koldioxidskatt. Därmed skulle dock styrning bränslenmot som ger
mindre koldioxidutsläpp i andra sektorer försvinna. Fortfarande skulle
trafiksektom kontrollskäl få med hänsyn till avgränsningenavgränsasav
för den högre energiskatten. fördel det lagteknisktEn skulle attvara

blir det enklare specialdestinera koldioxidskatten. En sådanattsett
specialdestination dock för avlägsen. Vidarenärvarandesynes vara
skulle energiskatten hand uppfylla minimiskattenivåema i EG:spå egen
mineraloljedirektiv.

8.3.3 Trafiksektorns avgränsning

Trafikslagen

Kommitténs förslag skall begränsat till trafiksektorn. Attsagtsom vara
generellt styrmedel i form koldioxidskatt dock i princip bordeett enav

alla sektorer kommitténhar påpekat vid flera tillfällen. Vidavse en
begränsning till trafiksektom omfatta.frågan vad denna skalluppstår
Trafik- och klimatkommitténs endast drivmedel förförslag deavser
olika trafikslagen, dvs fordonstrafik, spårtrafik, luftfart sjöfart.och

Vad fordon framgår bygger indelningenär figur 8.1 påsom av som
enligt fordonskungörelsen 1972:595 bilregisterkungörelsenoch
1972:599.

detNär gäller fartyg definierar sjölagen l891:35 skepp och båtar.
Indelningen fartygens storlek. legal definitionNågonavser annan av
fartyg finns inte.

Någon legal definition luftfartyg finns inte.av
Järnvägssäkerhetslagen 1990:1157 in spåranläggningarnadelar i

järnväg, tunnelbana eller spårväg, definition spårfordo-någonmen av
finns inte.nen
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Fordon

, Iiz Slâpfordonfordon m.m.Motordrivna

nl lIIi TefTang-MotorredskapTraktorerMotorfordon motor-
l fordonl
l

l Terräng-Terrång-. Klass KlassJordbruks-Tratik-Motor-Mopederanar skotrar30km ;somtraktorer vagnartraktorercyklar Iüm Itim.l
i
l i|Sossar PersonbilarLastbilar

fordonIndelning8.1Figur av

Fordonstrafik

fordonsslageninomdrivmedelanvändsbränslegällerdetNär somsom
högreidagtrañktraktoreroch uttaslastbilar, bussar enpersonbilar,

användsbränsleinteomfattarskattenivånhögreDen somenergiskatt.
jordbrukstrak-motorcyklar,mopeder,fordonsslagenfördrivmedelsom

användsbränslemotorredskap. Påochterrängmotorfordon somtorer,
denenligtenergiskatt,betalasskallfordonsslagdrift dessaför menav

oljeprodukter görsgällerdetkoldioxidskatt. Närnivån,lägre samt
märkärn-tillsatsoljalägbeskattadochmellan hög-åtskillnad avgenom

energiskatten.lägremed denbeskattasi bränslen somnen
användsbränsleñrkoldioxidskattenhöjningvidOm somavenman

detavgränsningskulle görafordonstrafikdrift avför annanenav
dettamedförenergiskattenförgällervadområdethögbeskattade än som

drivmedelanvändningdennämligenskattenivå,tredje avavsersomen
fordrasdåskullekoldioxidskatt. Detmed högenergiskattlågmed men

bränsle,dettasärskiljakunnamärkning förytterligare atttyp aven
fordrasVidarekontrollen.kompliceraskulleytterligarei sinvilket tur

skatteniväsärskildundantagsbeståmmelsermineraloljedirektivets omatt
Riksdagensåberopas.kanarbetsfordondriftförbränsleför m.m.av

tillutvidgasskallenergiskattenivân atthögre avsedenbeslut att
avgränsningenmedproblemetinnebärfordonmotordrivna attsamtliga
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det högbeskattade löses fordonstrañken. Vadområdet vadav avser som
kan föranleda viss tveksamhet samtliga motordrivna fordonär atten
inte registrerade i bilregistret sanktionsbestämmelseroch deär att som

kopplade till skatteplikten registreraddå inte alltid kanär ägare.avse en
det dåDetta kan innebära ställs ökade krav ägarutredningarpåatt

skall utkrävas i fall där fordonet registrerat. dockinte Detär äransvar
möjligt det relativt få fall ägarförhållandenadär oklarhet råderäratt om
och därför kan bortse från invändningen. det iDå är överens-att man
stämmelse med principen drivmedel används inom trafiksektornatt som
skall beskattas lika långt möjligt och klimat-ansluter sig Trañk-så

till energiskattenivånkommittén förslaget den högre skallatt avse
samtliga motordrivna fordon och föreslår skall gälla dendetta ävenatt
högre koldioxidskattenivån.

drivmedelNär det gäller frågan hur används inomom som
trañkslagen luftfart sjöfart dockspårtrañk, och skall beskattas kvarstår
problem. sådan användning inte beskattas eller endast beskattasAtt
delvis beror inte mycket problemet trafiksektorndock påså avgränsaatt

förpliktelser överväganden.internationella och trañkpolitiskapåsom

8.3.4 Möjligheter och skäl drivmedelbeskattaatt

inom spårtrañk, luftfart och sjöfart

Allmänt

tillämpning likaEn principen beskattning drivmedelomav av som
används inom medföratrañkslag borde drivmedelsamtliga ävenatt som

föranvänds spårtrañk, luftfart skall beskattas påoch sjöfart sättsamma
drivmedel fordonstrafik. Möjligheternaför driftanvändssom som av

beskatta användningen trañkslag dockdrivmedel inom dessa äratt av
begränsade flera skäl. vilka möjligheter tillEn fråga ñrstärav
beskattning finns. vilka olägenheterEn fråga ärsom annan en
beskattning begränsad trañkslagentill vissa medför.är delarsom av

Spártrajik

Enligt gällande lagstiftning principen betalas elkraftskatt inte påär att
och andra drivmedel andradessa används för drift tåg ochnär av
spårbundna ñrtransportmedel. Skattebefrielsen sker avdraggenom
skatt i leverantörens deklaration försäkranoch skattefria inköp genom
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transportmedelspårbundnaföranvändsBensinköparen. somav
dock.beskattas

beskattninghindraröverenskommelserinternationella avNågra som
inte.liknande finnsochdrift tåganvänds ñrdrivmedel avsom

andradockfinnsspårtrañkelkraft förbeskattninggällerdetNär av
koldioxidskattenkoldioxidskatt, såochelskatt attkombinerahinder att

ochspårtrafikdriftföranvändselkraft somendast avsomavser
beskattningbränslen. Enfossilaförbränning avproducerats avgenom

striderelkraftproduktionen motvidanvändsbränslenfossilade avsom
undvikandeförskall beskattasslutproduktenendast avprincipen att

beskattningsådanskulleandradetdubbelbeskattning. För avseen
dåtidpunktdenviddet,eftersomsektorer,allainomanvändning

kommerelkraftenhur attavgörainte gårinträder,skattskyldigheten att
beskattningenbortdock fallaskulleproblemandraanvändas. Detta om

beskattningñrIställettrañksektom.och inte barasektorergällde alla
vidverksamhetendå kunnabeskattningenskullebränsleanvänt avseav

ökarelkraftmedfrihandelnfalldetkraftverk. Föroljeelddadeochkol-
fråninförtselkraftbeskattningenmedproblemdockuppstår somav

beskattas påinteland, dennatredjefråneller importeratsEU-länder om
betalaskyldigskulleanvändarensidanandraOm åsätt. varasamma

problemetdetuppstårtrañksektornanvänds inomelkraftenelskatt om
framställtselkraftenanvändadenintedet går avgöra genomattatt om

dåbeskattningtillalternativbränslen. Detfossilaförbränning somav
spårtrafik,driftföranvändselkraftallbeskattafinns avär att som

hadock kunnaskullebeskattningsådanproducerats. Enhur denoavsett
driftvidelförbrukningengenerelladenåterhållande effekt på aven

spårtrañk.
spårtrafi-tillhänföraskankoldioxidutsläppenDe sammantagna som

koldioxidutsläppbeaktande deismå,mycket ävenrelativtken är sett av
gradi högreelkraftenOmelkraften.produktionenvidsker avsom

koldiox-dockförbrärming bränslen ökarfossilaproduceras avgenom
mindrerelativthaspårtrañkendockskulle settFortfarandeidutsläppen.

trañkslag.andrakoldioxidutsläpp än
medkonkurrerardennahävdasspårtrafiken kangällerNär det att
medhuvudsakligensträckornakortadetrañkslag, påandrasamtliga

fordonstrafiken,medsträckornade långaoch påfordonstrañken
frånöverflyttningsjöfarten. En transporteri viss månochluftfarten av

övervägandeönskvärd i deintekoldioxidsynpunktspårtrafiken är ur
användsbränslekoldioxidskatt påochenergi-höjdEnantal fallen. som

konkurrenskraft,kunna dennasförsämraskullespårtrañkdriftför av
beskattaskanoch sjöfartenluftfartenyrkesmässigainte densärskilt om

motsvarande mån.i
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Den spårtrañk är tveksam koldioxidsynpunktmestsom denärur
dieseldrivna tågtrafiken för Sådan spårtrañkpersontransporter. finns i
glesbygdsområden och har låg beläggning. Koldioxidutsläppenen per
personkilometer därförär lika för busstrafikenstora och högre änsom
för personbilstrañken, vilka torde den trafik huvudsakligenvara som
konkurrerar med den dieseldrivna tågtrafiken. En överflyttning av
persontrafiken till bussar och lastbilar skulle därmed inte medföra en
försämring koldioxidutsläppen. Vad godstranportemaav medavser
dieseldriven tågtrafik lägetär annorlunda på grund bättre beläggningav
och koldioxidutsläppen från denna i allmänhetär lägre ñrän lastbilstra-
fiken räknat tonkilometer.per

Om den dieselolja används för tågdriñ belastas med bådesom
energiskatt och koldioxidskatt torde det risk denstor attvara en
dieseldrivna tågtrafiken försvinner i fall påvart persontransportsidan på
grund bristande lönsamhet. Detta behöver iav och ñr sig inte innebära
någon nackdel koldioxidsynpunkt, andra värden,ur men som ex-
empelvis möjligheten välja kollektivtrafikmedelatt i glesbygden, går
förlorade. På godtransportsidan skulle möjligen investeringar i
elektrifiering och energisnålare teknik lönsam. Alternativetanses att
belasta dieseloljan med endast koldioxidskatt kan möjligen vara
genomförbart avdragsrätten för skattatt bränslepågenom användssom
inom spårtrafiken begränsas till energiskatten. Detta förenligtär med
EG:s mineraloljedirektiv, eftersom detta medger bränsleatt som
används för spårtrafik helt eller delvis undantas från beskattning. Det

dockär osäkert detta skulle medföra bedömningom en annan av
förväntade effekter.

Sammanfattningsvis gör Trañk- och klimatkommittén följande
bedömning. Kravet på för drivmedelatt, för spårtrañk, skallavsett tas

energiskattut och koldioxidskattsamma för drivmedel försom avsett
fordonstrafik, kan ñr det första endast uppfyllas vad bränsle föravser
den dieseldrivna spårtrafiken. Att kombinera skatten på elkraft med en
koldioxidskatt avgränsad till trafiksektorn kan knappast ske.sagtsom
Det är dock möjligt koldioxidskattatt kan för produktionentas ut av
elkraft ñr användning i alla sektorer. Vidare har spårtrañken generellt

sådana fördelarsett koldioxidsynpunkt det inteur är önskvärtatt att
spårtrañkens konkurrensförhållanden försämras. Kommitténs slutsats
blir därför beskattningenatt drivmedel tills vidare inte bör utvidgasav
till drivmedel föratt spårtrañk.avse
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Luftfart

deärflygfotogen,ochflygbensinenergiskattelagen är somEnligt
deskattepliktigainteflygbränsle,används ombränslen somsom

någoninteenligt lagenbetalasflygplan. Dessutomdriftñranvänds av
varmluftsballonger,förgasoliflygbränsle, omför stort settskatt annat

enligtmiljöskattverksamhet. Däremot utyrkesmässig tasianvändsdet
bedrivsflygtrañkinrikespåmiljöskatt1988:1567 somlagen om

koldioxid.utsläppskatt påblandomfattaryrkesmässigt. Denna annat av
fall beskattaimöjligtformelltdetluftfarten vartgäller är attdetNär

drivmedelprincip inteinöjesflygning,föranvändsdrivmedel mensom
flygbensinkanMöjligenflygning.yrkesmässigföranvändssom

yrkesmässig verksam-idrivmedelanvändsdetbeskattas även somom
beskattas ärinteluftfartenyrkesmässigadentillAnledningenhet. att

medkonkurrensinnebärblandkaraktär,internationella annatdess som
utomlands.drivmedeltankamöjligheterländerandra attfrånflyg samt

överenskommelserinternationellamineraloljedirektiv ochEG:sEnligt
mineraloljedirektivEG:sbeskattas.inteluftfartenyrkesmässigadenfår

drivmedeldvs.flygfotogen,tillförbudetdock sombegränsar att avse
reaplan.foranvänds

drivmedelföreskriver däremotmineraloljedirektiv attEG:s som
harmedlemsländerflertalEttbeskattas.nöjesflygning skallforanvänds

beskattning.frånnöjesflygningenundantatillstånd ävenfåttdock att
fall deibetänkandesittiföreslog vartEnergiskatteutredningen att

Remissin-skulle beskattas.privatflygninganvänds fördrivmedel som
propositionsiniansågRegeringenförslaget.avstyrktestansema

förskattefrihetenenergi,skatt pålagNy att199495 z54 m.m.omom
beskattningeftersombehållas,skulleflygfotogenochflygbensin av

ochkontrollmässigaskapaskulleprivatflygningfördrivmedel stora
användningenfallgäller iDettaproblem.administrativa vart av

flygbensin intemeddrivsflygplanmindredeeftersomflygbensin, som
Därtilländamål.yrkesmässigaprivatasåvälföranvändssällan som

beskattaromgivning inteSverigesi närmasteländernakommer att
fortsattadockanfördeRegeringenflygbensin. attochflygfotogen

genomförbartpraktisktskapasökaförböransträngningar göras ettatt
inomanvändsinteflygbränslealltbeskattningför somsystem av

luftfart.yrkesmässig
idagkanluftfartencivilafrån denkoldioxidtotala utsläppenDe av

endasttordeutsläppdessAvkiloton år.1400till cirkauppskattas per
svenskensidigEffektennöjesflyget.fråndel kommamindre enaven
bliförväntaskannöjesflyget attmotordrivnadet snarastbeskattning av

teknikenergisnålomfattning tasminskar i äntrafikdenna att ny mer
koldioxidsynpunkt.nackdelingenför sigi ochDettafram. är ur



SOU 1995:64 169

Problemet är de olägenhetersagts vidsom uppstårovan som en
drivmedelsbeskattning begränsadär till viss användning.som en

En möjlighet undgå problemen medatt gränsdragning mellan privat
och yrkesmässig användning skulle helt enkelt beskattaattvara
flygbensin användningsområde.oavsett Detta i och förär sig tillåtet
enligt EG:s mineraloljedirektiv. Däremot kan inte flygfotogensagtsom
beskattas dettapå sätt. En ensidig svensk beskattning medför dock
problem med tankning i grannländerna problem med konkurrenssamt
från verksamhetsutövare i grannländema för sådan yrkesmässig
flygtrañk använder flygbensin, exempelvis taxiflyg.som

Ett alternativ skulle möjligenannat låta lagen miljöskattattvara om
inrikespå flygtrañk omfatta samtliga inrikes flygningar. Därmed skulle

möjligheterna kringå beskattningen minska.att Frågan dockär deom
utländska bolag, i princip har bedrivarätt inrikes flygtrañkatt isom
Sverige också kan beskattas. Om inte skulle svenska bolag en
oacceptabel konkurrensnackdel. En sådan utvidgning skulle vidare
fordra den genomsnittliga bränsleförbrukningenatt tlygsträcka finnsper
tillgänglig för samtliga flygplanstyper det enkelt gårsamt att att
kontrollera vilka flygningar sker. Trafik- och klimatkommitténsom
befarar dock sådant skulleatt ett alltförsystem resurskrävande ochvara
svårt genomföra vadatt privattlyget och troligen denavser även
yrkesmässiga luftfarten med mindre flygplan.

Frågan vilkenär effekt den höjda beskattningen fordonstrafikenav
har inte luftfarten beskattas i motsvarandeom mån. När det gäller
luftfarten kan förutsättas deatt transporter eventuellt överflyttassom
från fordonstrañken till flyget sker inom den yrkesmässiga trafiken.
Denna överflyttning får dock begränsadantas omfattning,vara av
eftersom fordonstrañken inte kan den huvudsakligaantas konkur-vara

till flyget.renten
Det sagda leder till även kommitténovan att, denattom menar

högre drivmedelskatten i princip borde inomäven luftfartenstas ut
område, kanså sådan beskattning knappast genomförasen ensidigt av
Sverige, detta fordrar internationellautan överenskommelser. Därvid
borde beskattningen drivmedel lika detav används föroavsettvara om
privatflygning eller ñr yrkesmässig flygning.

Det skulle i och för sig möjligt höja den koldioxidskattattvara som
ingår i miljöskatten. Lagen har i gällande utformning dock snävtett
tillämpningsområde, vilket kan medföra risk för oönskade styreffekter,
och enligt vad kommittén erfarit övervägs det dessutom lagen skallatt
slopas. Kommittén finner därför inte heller anledning föreslåatt en
sådan höjning. Kommittén återkommer nedan till frågan andraom
ekonomiska styrmedel skulle kunna användas istället ñr koldioxid-en
skatt.



SOU 1995:64170

fartygDrzft av

användningprivatallbeskattasenergiskattelagenEnligt den avnya
gällerdetoch båtar. Närskeppdvs.fartyg,för driftdrivmedel av

drivmedelskatt påintedäremotbetalasdrift fartygyrkesmässig av
erlagd skatt.förkompensationerhållaefter ansökankaneller ägaren

internationellasjöfartensluftfarten,liksom vadAnledningen är, avser
finns påöverenskommelserinternationelladeochkaraktär som

område.sjöfartens
beskattningför sigochmedger imineraloljedirektivEG:s av

yrkesmässiganvänds ifartygdriftanvänds fördrivmedel somavsom
detenligtsärbeskattningVidvattendrag.inreoch andratrafik insjöarpå

skalltrafikdenproblem avgränsadock vissadetsagda uppstår att som
skekanskauekontrollbeskattas såskallintedenfrån attbeskattas som

skillnad påexempelvis ingenregistreringenVid görsenkelt sätt.på ett
internationelleller iinre vattenvägarendast påanvändsfartygenom

sjöfart.
bedrivssjöfartinrikesfall denibeskatta,möjlighetEn vart somatt

denmotsvarandemiljöskattinföraskulleyrkesmässigt, somatt envara
Kommittényrkesmässigt.bedrivsflygtrañkinrikesñrfinns som

sådanñrförutsättningarfinnshellerintedetdockbedömer enatt
beskattning.

medföraintetordefordonstrañken attbeskattningensidigEn av
med fordonskertrañkarbetedetskeröverflyttningstörrenågon somav

konkurrenseneftersomsker inre vattenvägar,påsjöfarttill den som
omfattning.mindretordeemellandem vara av

drivmedelMiljöklassning8.3.5 av

medmiljöklasseriindeladeoljeprodukterhögbeskattade ärOmärlrta
drivas medskallfordonmotordrivnasamtligaOmolika skattesatser.
regeringensmedenlighetibeslutatriksdagenhögbeskattat bränsle, som

skalll994l95z203, oljeprodukterdetinnebärproposition att som
ärmiljöklasser. Däremotiindeladedessadrift äranvändas för av

lågbeskattadeheller denoch intemiljöklasseriinte indelatflygfotogen
sjöfartyrkesmässigspårtrañk ochanvänds ñrdieseloljamärkta som

flyg-bensinalldäremotbensindet gäller ärskepp. När utommed
miljöklasser.ibensin indelad
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Återföring8.3.6 skattemedelav

Ekobonus

Det finns önskemål de medel uppbärsatt den högreom som genom
koldioxidskatten skall användas för minska de inte önskvärdaatt
fördelningseffekter höjd drivmedelsbeskattning kan leda till. Ettsom en
sätt är återñra medlen tillatt ñrbrukarna. En tänkbar utformning av

sådant behandlasett i kapitelsystem Ett sådant fordrarsystem
särskilda författningsföreskrifter.

Föreskrivs inget kommer de medelannat höjningensom av
koldioxidskatten inbringar redovisas inkomsteratt i statsbudgeten.som
Riksdagen har därvid i och för sig möjlighet besluta vissaatt medelatt
skall användas för återföring till förbrukarna. Enligt gällande praxis bör
dock medel redovisas inkomst i statsbudgeten inte förbehållassom som
visst ändamål. Skall medel från höjningen koldioxidskatten förav
motorbränsle användas till särskilda ändamål och inte ingå i statsbud-

måste medlen redovisasgeten separat.
Frågan blir då hur höjningen skatten skall kunna redovisas påav

detta sätt. En lösning nämnts tidigare heltär enkelt överförasom att
dagens koldioxidskatt till energiskatten och sedan låta endast höjningen

skatten koldioxidskatt,utgöra påav så skullesätt blisom ett rent
styrmedel. Eftersom koldioxidskatten föräven bränsletas ut som
används inom andra sektorer trañksektornän skulle dock i fallså även
beskattningen dessa sektorer beröras.av

Ett alternativ höjningenannat är att ta koldioxidskattenut i formav
särskild koldioxidskatt för trañksektomav en redovisas särskiltsom

och betalas in på särskilt konto.
De särskilt redovisade medlen skulle kunna tillföras fonden

ekobonusfond. Från fonden skulle sedan tillgodoñrande ske enligt
särskilda föreskrifter.

Skanevaxling

Ett sätt återföra medlenannat att är s.k. skatteväxling. I dettagenom
fall det inteär nödvändigt med föreskrifter specialdestinationom av
intäkterna från den höjda koldioxidskatten. Beslutet sådanom en
höjning skall dock i fallså kombineras med beslut sänkningett om av
andra skatter. Trañk- och klimatkommitténs överväganden i denna del
ñnns i kapitel 9.
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avseendestyrmedelekonomiskaAlternativa8.3.7

sjöfart.ochluftfartspårtrafik,
differentieraförsökamedarbetepågårluftfarten attgällerdet ettNär

dendockstyrmedel harsådantlandningsavgifter. EttLuftfartsverkets
tillmed hänsynavgiftendifferentieragårknappastdetnackdelen attatt
deocksåNackdelen är attdrivmedelsñrbrukningen.faktiskaden

omfattasinteandraochkommunerdrivs avflygplatser avsom
land-begränsasstorlek attavgiftensochLuftfartsverkets avatttaxa

drift. Enflygplatsensförkostnadernaöverstigainte fårningsavgiftema
utrikesdenpåtillämpas ävenstyrmedlet kandockfördel är attstor

drivsinteflygplatserför deavgifternareglera avAttflygtrafiken. som
dendockmåsteDet attsig svårare. antasställerLuftfartsverket

Luft-användandemedskerflygtrafikendelenövervägande avav
luftfartensbeskattningbrist påIflygplatser.fartsverkets aven

ochTrafik-framkomlig väg.fallidettadrivmedel tycks vart vara en
meddifferentierasfalli såavgifternaföreslårklimatkommittén att

koldioxidutsläppen.tillhänsyn
medförhanmavgifterdifferentieradeanvändamotsvarande sättpåAtt

kommunerdelövervägandetilldrivsHamnarnasvårigheter.också av
måsteoreglerade. Detidaghanmavgifcema ärochprivata ägareoch

differentieringen.gälla förskallkriteriervilkaklarläggasvidare som
sådaninnanarbetedetåterstårmeningkommitténs enEnligt mer

kan ske.hamnavgitternareglering av
differentieraÄven möjligheterfinnsspårtrafiken attvad avser
dieselavgiftbanverketmiljöskäl. Redan idag utdrittsavgifterna tar enav

skulledriftsavgifterSpårtrafikenstågtrafiken.dieseldrivnadenför
eventuellaDenkoldioxidutsläppen.tillrelaterasmöjligen kunna

inte,omfattasspårbanverketsanvänderintespårtrañkdieseldrivna som
försumbar.torde varamen

kapitletSammanfattning8.3.8 av

Koldioxidskatt

alltpåbörKoldioxidskattbehålls.koldioxidskatt uttasBeteckningen
kilogramuttrycktskattenivå,enhetligenligtbränslefossilt peren

internatio-ochEUdärför inomSverige börkoldioxid.utsläppt annars
bränslen ärbeskattninggenerellfrågandrivanellt somavom en

metanolbränslen, såsomIcke-fossilakoldioxidutsläppen.relaterade till
ochmed dessa,skogsprodukterframställtetanol samt etraroch ur



SOU I995.64 173

eventuellt vegetabiliska oljor, bör därvid befriade från koldioxid-vara
skatt. Sverige bör försöka få tillstånd från EG-rådet till beskattningen

koldioxidutsläppen i enlighet med anförda principer.av

Högre skatt för drivmedel används trafikslagetinom fordonstrafiksom

Trafik- och klimatkommittén föreslår koldioxidskatten höjs föratt
drivmedel används inom trafiksektorn. högreDen skattenivänsom
borde i princip samtliga trafikslag. I avvaktan internationellpá attavse
överenskommelse nås generell beskattning koldioxidutsläppom en av
inom trafiksektorn och helst inom alla sektorer föreslår kommittén att
den högre koldioxidskattenivån skall fordonstrafiken, dvsavse
motordrivna fordon. I och med den beslutade lagändringen på grundval

regeringens proposition 199495:203 undviks de kontrollproblemav
skulle uppstå trafiksektorn avgränsades på olika försättsom om

energiskatt respektive koldioxidskatt. Motordrivna fordon skall alltså
drivas med högbeskattat bränsle inte innehåller märkämnen.som

Internationella överenskommelser bränslesskatt för drivmedelom som
används lujifartinom och sjöfart

Vad gäller drivmedel driftför fartyg och flygplan Trafik-är ochav
klimatkommitténs Sverigeslutsats i internationellaatt sammanhang först
måste försöka få gehör för internationell beskattning drivmedelen av

används inom luftfart och sjöfart. Vad idag möjligen kansom som
inomgöras dessa trafikslag är utforma driftsavgifter för trafikanlägg-att

ningar, såsom flygplatser och hamnar dessa differentierasså medatt
hänsyn till koldioxidutsläppen.

Avvakta beskattning drivmedel för spárrrajikav

En beskattning drivmedel för spärtrafik skulle innebära bränslenav att
föranvänds driften spårbundna transportmedel beskattas isom av

enlighet med vad gäller fordonstrafiken och koldioxidskatt páattsom
använd elkraft produktionsskatt produktionentas påut vidgenom
kraftverk eldas med fossila bränslen, varvid den sistnämnda skattensom
inte kan begränsas till trafiksektorn. Med hänsyn till de relativt småsett
koldioxidutsläpp spårtrañken generellt upphov till harsettsom ger
kommittén dock tills vidare det mindre angeläget föreslaansett att
beskattning drivmedel används vid sådan trafik. Ur koldioxid-av som
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försämras,konkurrenskraft inte utantrañkslagsdettasynpunkt bör
medavvaktameningkommitténsenligt attbörstärkas. Mansnarast

spártrafikföranvändsdrivmedelvadbeskattningenutvidga somavser
ochskattenivantill den högresigfordonstrafikentill dess anpassat

inomanvändsbränslebeskattamöjlighet finnstill desskanske att som
sjöfart.ochluñ-

sektorersamtligakoldioxidskatt iHöjd

påpekatflertal tillfällenvidklimatkommittén har attochTrañk- ett en
dessafordrarkoldioxidutsläppenminskning attkostnadseffektiv av

kapitletiFlerasektorer.samtligainomlikformigtbeskattas av
undanröjas.dåskulleproblemredovisade

fördelningsefeláeroönskademinskaátgarderförVidta att

kapitelibehandlastill åtgärderFörslag

Författningwrslag

kapitel 14.finns iFörfattningsförslag
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9 Koldioxidskattens
fördelningseffekter

9.1 Inledning

Kommittén har i delbetänkandet SOU 1994:91 föreslagit koldioxid-en
skatt drivmedelpå del i styrmedelspaket syftande tillettsom att
begränsa utsläppen koldioxid från trañken. Huvudargumentet ärav att

sådan skatt incitament till kostnadseffektiva anpassningar.en ger
Förslaget sammanhänger alltså med önskemålet hålla den sänkningatt

konsumtionsstandarden krävs för åstadkomma minskadeav attsom
koldioxidutsläpp till minimum. Lämpligheten förslagetett kannere av
dock inte enbart med hänsynavgöras till effekten på kollektivet av

Ävenhushåll. rättvise- fördelningseffekteroch måste beaktas.
Invändningarna kommitténs förslag har främst varit inriktademot

rättvise- och tördelningseffekterna bensinprishöjning.mot Det harav en
hänvisats till hushållmånga glesbygdshushåll,att också andramen-
kategorier bilberoendestarktär och realistiskautan transportme--
delsaltemativ för sitt resande. Vissa harmerparten pekatsav grupper

särskilt bl.a. barnfamiljema.ut Bensinprishöjningarutsatta, tillsom
föreslagen nivå har ibland alltså hot välfärden försetts ett motsom
olika bilberoende hushåll.

De återkommande fördelningspolitiska invändningarna mot en
koldioxidskatt drivmedelpå detgör angeläget belysa fördelnings-att
konsekvenserna förslaget närmare. Men bestämt sig förav staten attom
på något minskasätt koldioxidutsläppen i transportsektorn, denär
relevanta jämförelsen då inte mellan höja koldioxidskatten ochatt att
låta bli, mellan höja koldioxidskattenutan ochatt göra någotatt annat

motsvarande utsläppsreduktioner.som ger
Det också viktigtär komma ihåg höjd koldioxidskattatt iatt en -

till prishöjning på råolja intemotsats leder till resurstillgångenen att-
i Sverige minskar. Skattehöjningen skapar realekonomisktett utrymme
för öka konsumtionen andraatt och tjänster. Detta kompense-av varor

ofullständigt,än för den minskade konsumtionen drivmedel.rar, om av
Skattehöjningen skapar dessutom fiskalt ñr kompense-ett utrymme
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nettoinákter-förutsättssida. Detfrån statsmakternasåtgärderrande att
såhushållen någottill på sättkoldioxidskatt återgårhöjd attna av en

hushålletenskildadetoförändrade. Effekten påhållsstatsinkomstema
effektendeleffektertvåföljaktligen på attberor avsumman av -

skattesänk-kompenserandevisseffektenhöjs ochkoldioxidskatten av en
transfereringsökning.ellerning

skulle följafördelningseffektervilkaEn genomgång av ensomav
Effekternaavsnitt 9.2.redovisas itransportsektornkoldioxidskatt ihöjd

från denhjälp dataempiriskt medbelyseshushållskategorierolikapå av
utgifterHushållensSCB,frånhushållsbudgetundersökningensenaste

nettoskat-återföringvidNettoeffekten hushållen1992. påHUT aven
återföringförmetoderolikahöjd koldioxidskattteintäkten samtav en

9.3.avsnittbehandlas i
skulle kunnatotalresultatinteundersöks bättreavsnitt 9.4I ettom

koldioxid-kompletterade höjningen1antingennås att avgenom man
2nettoskatteintäkten ellerkompenserande återföringmedskatten av

Avsnitt 9.5reducera utsläppen. ärförandra styrmedelvalde att en
sammanfattning.

frånmateriali vissa delar påbyggeri kapitlet rapportAnalysen en
bl.a.harkommitténs uppdrag. KågesonpåutarbetatKågesonPersom

utgångspunkt imeddrivmedelskostnaderhushållsgruppersolikabelyst
förolikastuderat effekterocksåhar1992. HanHUT systemav

schweiziskadetdel behandlar hurcentralaåterföring. Rapportens
tillämpningsvenskutformas förskulle kunnak ekobonusförslaget till s

bensin.diesel ochhöjning skattenmed påi samband större aven

fördelningseffekterVilka inkomst- och9.2

höjskoldioxidskattenuppstår om

bensin ochhöjda priser påkoldioxidskatten leder tillHöjningen av
ñr olikahöjda utgifterhushållen direktdiesel. påverkarDetta genom

transportkostnader inverkar påhöjdaoch indirektslags attresor genom
priserna olika konsumentvarorpå

hushållendirekta effekten på9.2.1 Den

fyrabil medanfyra fem hushåll1992 disponerarEnligt HUT tre avav
träffas alltså direktFlertalet hushållhushåll har utgifter för bensin. av

bilanvändning ökar.drivmedel. Kostnaden ñrhöjningen priset påav
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Kostnadshöjningar för med andra färdmedel får också vissresor
betydelse. Taxi- och busstaxorna höjs då trañkföretagen övervältrar sina
ökade kostnader för drivmedel på resenärerna. Hushållens samlade
utgifter för lokalresor med kollektivtrafik och med taxi dockutgör en
mindre andel de totala reseutgiñerna, %5 Motsvarande andel förav ca .drivmedel betydligtär 22större, 96. Den viktigaste direkta effekten av
ökade drivmedelspriser därförär effekten kostnadenpå för användning

bil.av egen
Den totala försäljningen beskattade drivmedel uppgick 1992 tillav

8 mdr liter, ñrdelat på 5,9 mdr liter bensin och 2,1 mdr liter diesel
motsvarande siffror för 1993 5,6 respektiveär 2,2 mdr liter. Andelen
personbilar använder diesel uppgår endast till 3 % samtligasom av
bilar. En del dessa företag,ägs och andelen försåld dieselav av som
används för privata vägfordon kan därför mycket liten.anses vara

9.2.2 Effekter via höjda transportkostnader

Merparten dieseloljan används för lastbilstransporter. Ett ökat prisav
på dieselolja höjer kostnaderna för lastbilstransporter något som
kommer inverka prisrelationemapåatt mellan olka konsumentvaror.
Varor med transportinnehåll kan förutsättasstort bli dyrare. Bensin

litenutgör så i produktionssystemet, den indirektaposten effektenatt
bensinpriset stiger kanatt försumbar.av antas vara

betydelsefullHur från fördelningssynpunkt den höjdaär kostnaden
för lastbilstransporter Enligt Engström och Wikberg 1991, som
Kågeson refererar till, utgör transportkostnaderna i genomsnitt 4 %ca

den totala produktionskostnaden för företagen. Beräkningenav omfattar
såväl lejda företagens En betydande delsom transporter.egna av
transportvolymen sker dock med transportslag inte kommer attsom
omfattas förhöjd koldioxidskatt.av en

Kågeson uppskattar i räkneexempel höjningett priset påatt en av
diesel med 2,40 skulle prishöjning+ vid påmoms, som ge en pump

43 %, skulle öka genomsnittsföretagets transportkostnaderca med 5 -
7 %. Detta 0,15 0,20motsvarar samtliga kosmader. Detav-
förutsätts då 15 20 % näringslivetsatt nuvarande transportkost-av-
nader kostnaderutgörs för beskattade fordonsbränslen inkl. skatt.av

Dieselprishöjningens indirekta effekter på inkomsttördelningen kan
i praktiken försumbar. Olika hushållskategorier kan blivara antas
drabbade på likartat sätt. Fördelningseffektemaett torde dessutom inte
bli mycket annorlunda andra styrmedel väljs för åstadkommaom att
utslåppsreduktionerna.
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Om den totala efterfrågan godstransporter minskarpå skulle följden
kunna bli anställda och företagare speditionsbranscheninom drabbas.att

höjningEn dieselpriset påverkar speditionsföretagens konkurrens-av
kraft. Järnvägs- och sjötransporter skulle vinna bilspeditöremaspå
bekostnad. Som Kågeson kommer dock endast mindre delanger en av
anpassningen till den högre skatten sig uttryck i byteatt ta trans-av
portslag. Det inte hellerär troligt drivmedelsprishöjningar denatt av
storleksordning föreslagits skulle höja transportpriserna särskiltsom
mycket.

9.2.3 Effekter nybilsförsäljningenpå

Till detta kommer tänkbar effekt bilñrsäljningenpå i Sverige atten av
hushållen kan komma minska sina nybilköp då bensinpriset höjs.att
Effekten depå svenska bilföretagens försäljning skulle kunna bli
märkbar bilköparna i högre grad tidigare skulle komma riktaän attom
sin efterfrågan bensinsnåla bilmodeller. Resultatet skulle kunnamot mer
bli nedgång i bilförsäljningen, medför produktions-temporäraen som

sysselsättningsstörningaroch i bilindustrin.

9.2.4 Hushållens bensinförbrukning

inte käntDet exaktär hur del bensinförsäljningen ärstor attav som
hänföra till hushåll respektive ñretag, organisationer och myndigheter.
Statistiken 87 % alla bilar registrerade hushåll ochär påattanger ca av

fjärdedelar övriga 13 % leasingbilar.äratt tre Ungefär hälftenav av
de föremål för törmånsbeskatming. 1994Jansson och Wallsenare var

dessa bilar körs 2 000 mil 800år l till 850 mil1attanger per varav
ñr privata ändamål.

årligaDen körsträckan för fordon enbart används i tjänstensom
bedöms kunna betydligt högre. årligaDen bränsleförbrukningenvara
i sådana bilar kan till 3uppgå 00 liter bil. basis dessaPåantas per av
siffror Kågeson 85 personbilarnas bensinförbrukningantar att ca av

privat körning.avser
i dettaDet går sammanhang bortse från dels den lilla del denatt av

skattepliktiga dieseln används hushållen, dels från de före-som av
tagsägda lastbilarsmå och bussar bensin.går på Antagandetsom
innebär 85 5,9 mdr liter, dvs. 5,0 mdr liter inköptsatt av av
hushållen, medan resterande 0,9 2,1 mdr upphandlats företag och+ av
institutioner. Den övervägande delen bensinñrsäljningen alltsågårav
till personbilar.
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utgifter förhushållskategoriers9.2.5 Olika
drivmedel

skillnaderRegionala

affärerarbetsplatser,avstånd tilllängreavstånd mellanLängre orter,
kollektivatilltillgångservicenäringar liksomandra sämreoch trans-

beroende privatamed starkarekopplatsportaltemativ har ett avsamman
skulle alltsåSverigeiHushåll i glesbygd,biltransporter. etcnorra

bensin. välutgifter för Hur överens-relativt högaförmodas hakunna
empiriska materialettillgängligai detuppgifternadetta medstämmer

viss variation ifinnsframgår detAv genomgångKågesons att en
s.k. H-regioner. För-för olikabränsleförbrukninggenomsnittlig

Skillnader-Stockholm.glesbygden, lägst iibrukningen Norraär störst
måttliga. Räknatframstår dock påtätbygdmellan glesbygd och somna

landet84 den för helaStockholm %med bil harenbart hushåll av
glesbygdenkörsträckan. Förprivata Norra ärgenomsnittliga årliga

motsvarande tal 110 %.
hänvisning tilldelbetänkandet, medframhöll iSom kommittén

hälftenfria tidens resor förden änVilhelmson 1990, mer avsvarar
resterandefjärdedel. Denresandet, medan arbetsresorna utgör ca en

inköp,samband med vård och Mönstretidelen utgörs omsorg.resorav
Även med ungefär lika långa iarbetsresorna billandet.gäller hela är

Stockholm.iglesbygden som
bilberoende föreligger inte mellan NorrlandiskillnadenDen största

Stockholm och övriga landet.mellan Dessutomoch övriga landet utan
glesbygd inomochskillnaderfinns betydande mellan tätorterstörre ren

län.ochett samma

Skillnader socio-ekonomiskamellan grupper

socio-ekonomiskaolikaBetydelsefulla skillnader finns också mellan
enligt HUTutgifter for drivmedelGenomsnittshushållets ärgrupper.

genomsnittliga utgiften skiljer6 8501992 lika med kronor. Den
pensionäreroch för000 kr för tjänstemän har de högsta4 somsomca

Även relativt utgifter.lantbrukare lågade lägsta utgifterna. harhar
utgifter används förandel hushållensSkillnaderna i den somav

använder högre andelinköp Arbetarhushåll någotbensin är små. enav
mellanSkillnadensin inkomst till bensin jämfört med andra grupper.av

procentenhet.dock mindrehögsta och lägsta andel är än en
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olikatillhörandemedelhushållförskillnaderdeViktigare än grupper
kanDetvariationemaindividuelladock dekanredovisats vara.som
intekonsumentgrupperolikaskillnader mellanbetydelsefullafinnas som

hushållsbudget-isärskiljshushållkategorieri deframträder somav
materialet.

inkomstlagenolikahushåll imellanSkillnader

till de totalarelationbensinpriset ihöjningenbetydermycketHur av
hushållskategorierför olikautgifterna

höjningEnutgifterna.de totala3,5Drivmedelsutgiftema utgör av
vidutgiftsandelen,leda tillskullemed kronorbensinpriset två attav
tillOm4,2 %.tillökadekonsumtionsmönster,oförändrat serman

medelhushåll någotbränsleförbrukningenbilhushållen blirenbart per
särskiltinte blihöjningenskullegenomsnittsbilhushålletFörhögre.

kännbar.
andelbensinkostnademasvarierarframhållerSom Kågeson av
Andelenutsträckning.ibegränsadendastinkomstdisponiblahushållens

decilindelning.vidinkomstgruppernalägstarelativt låg i de tvåär
Andelenövriga.bilinnehav änlägreocksåharDessa ettgrupper
medsammanhängavilket attdecilemai de högstaminskar antas

inkomstlägen.i dessatörmånsbil vanligareär

Anpassningsmöjligheter9.2.6

utifråndiskuterasinte enbartbörkompenserande åtgärderBehovet av
utgiñsandelar. Be-totalaochstorlekförbrukningensuppgifter om

förväntaskan barakonsumtionsmönsterrådandegrundade påräkningar
Ävenhushållsgrupper.skildaeffekterna påuppskattning avgrovenge

in.behöveranpassningsmöjligheter vägashushållens
tillmöjligheternabetydelse föravgörandeTidsperspektivet har

samstämmigtstudier pekarekonometriska motOlika s.k.anpassning.
vanligenvärdenbensinpriskänslighet. Delångsiktigbetydande somen

siktlångbensinprishöjning påtioprocentiginnebärhänvisas till att en
relativtförbrukningsminskning. Denåttaprocentigtilltillleder sex-en

harhushållenmedsammanhängapriskänsligheten atthöga antas
byta transportsätt,bränslesnåla bilar,iinvesteramöjlighet attatt mer

fritidsaktiviteterochbostadför arbete,lokalisering etc.bytaatt
betydligtnormaltanpassningtillmöjligheternakort siktPå är mer

pris-kortsiktigadenförbrukarvärdenbegränsade. De angessom
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känsligheten tyder på tioprocentig bensinprishöjning leder tillatt en en
till treprocentig törbrukningsminskning.en-

Elasticitetstalen beskriver dock endast reaktionen bensinpris-på
förändringar från hushållssektom helhet. De ingetsägersom om
priskänsligheten för olika hushållsgrupper, mindre förän enskilda
hushåll. Användbara uppgifter hur priskänsligheten varierar förom
olika hushåll har inte tagits fram.grupper av

Skillnader i priskänslighet skulle dock knappast påverka resultatet
särskilt mycket för medelhushåll. Effekten olikapå statistiska medelhus-
håll beror i första hand på storleken på förbrukningen i utgångsläget.
Men skillnader i priskänslighet individuellpå nivå skulle kunna vara
utslagsgivande.

9.3 Skatteneutralitet och olika metoder
för återföring

9 3 l Skatteneutralitet
. .

Syftet med höja koldioxidskatten på drivmedelatt minskaär att
utsläppen koldioxid i transportsektorn, inte öka skatteuttaget frånattav
hushållen eller minska hushållens efterfråganatt generellt. För att
skattetrycket skall totalt oförändrat förutsätter vi därförsettvara att
andra skatter sänks, alternativt transfereringarna ökar. Detatt är
nettoeffekten ñrändringar,två höjd koldioxidskatt och vissav en en
sänkning andra skatterviss höjning transfereringarna, det ärav av som
intressant belysa.att

Den förstärkning statsinkomstema följer på höjdav som en
koldioxidskatt beror bensinefterfråganspå priskänslighet. Effekterna
kan illustreras med hjälp exempel baserat aktuellapå bensinpris-ettav
och skattenivåer.

Antag bensinpriset är 7,50 krl och denatt totala mängd bensinatt
efterfrågas hushållen vid detta pris 5,0 mdr liter. Koldioxid-ärsom av

skatten höjs så bensinpriset stiger med kronor. Antagatt tre att
bensinpriselasticiteten -0,7.är Höjningen koldioxidskatten, iav
kombination med den åtföljande momsökningen, då skatteintäk-ger nya

lika med 10,8 mdr. Minskningenter bensinförbrukningen innebärav
samtidigt bortfall skatteintäkter. Om denett totala skatten bensinpåav
före höjningen iär dag, dvs. drygt 5 kronor, får vi skattebort-som ett
fall 6,9på mdr kronor. Nettoeffekten blir då ökning statensen av
skatteintäkter med 3,9 mdr. Det denna skatteökningär skallsom
neutraliseras återföring.genom
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93.2 Olika metoder för återföring

Dm nettoskatteökning följer höjd koldioxidskatt kansom av en
neitraliseras andra skatter sänks elleratt trans-genom attgenom
feleringama ökar.

möjlighetEn låta nettointäktenär finansiera sänkningatt en av
imomstskatten. Detta skulle kunna ske ökning det s.k.genom en av
gnndavdraget. En andra möjlighet sänkaär mervardesskatten.att
Bägge dessa möjligheter administrativtär enkla genomföra.att

En tredje möjlighet sänkaär andra trafikrelaterade skatter. Näratt
de gäller vägtrafiken finns möjlighet sänka antingen försäljnings-att
slatten fordonpå eller fordonsskatten. För vägtrafiken skulle detnya
dåbli fråga omfördelning frän beskattning fordonsinnehav tillom en av
bskattning fordonsutnyttjande.av

kommittéEn Förutsättningar för ökad miljörelateringen av-
skattesystemet Dir. 1994:11 har tillsatts ñr analysera deatt-
mljöstyrande inslagen i nuvarande skattelagstiftning. Baserat på en
inedande utvärdering befintliga energi- och miljöskatters, inkl.av
mljöavgifters, samhällsekonomiska effekter, skall kommittén analysera
förutsättningarna för och effekterna olika slag skatteväxling. Enav av
hwuduppgift belysa förutsättningarnaär växla snedvridandeatt att

rättvridande skatter. Hittillsvarande debatt har främstmt frånutgått
sänkningar socialjörsakrings- och arbetsgivaravgifter.av

A Möjligheter finns också öka transfereñngama. Detta skulle kunnaatt
sk: justering befintliga barnbidrag Men detgenom systemav etc.som
kan också finnas anledning överväga modell där enskilda med-en
bagare kompenseras via särskilt för dterföñng skattemed-ett system av
lei. Ett för detta är med sådant kanargument att göraett systemman
nettoeffekten tydlig för hushållen. Förutsättningarna för sådantett

s.k. ekobonus har, nämndes isystem kapitlets inledning,som utretts- -
Kågeson.ax
I nästa avsnitt diskuteras och hur olika möjliga förom system

ätarföring nettoskatteintäkten skulle kunna användas för dämpaav att
fördelningskonsekvensema höjd koldioxidskatt.ogynnsamma av en

Dirigenom aktualiseras differentiering återföringen för skyddaattav
särskilda grupper.
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för-påverka detMöjligheterna9.4 att

resultatetdelningsmässiga

vill uppnå9.4.1 Vad man

skallolika vägasförsämringar förhur motinte klartDet är grupper
sida.från statsmaktemaspreciseratsinteFördelningsmålet harvarandra.

skall kunnaförnödvändigpreciseringsådanSamtidigt är att manen
genomgångenden fortsattakompensationsåtgärder. Förvälja lämpliga

låginkomst-1urskiljts:formulerade målallmäntföljandehar två mer
2ochskyddasskallsärskiltandrahushåll och utsatta grupper

skall dämpas.hushållenbilberoendeför deförsämringar mest
flera Ett ärtördelningseffekter kan på sätt. atttillHänsyn tas

särskilda kompenseran-medkoldioxidskattenhöjningkomplettera aven
heltkoldioxidskattenhöjafrånavståde åtgärder. Ett är attattannat -

önskadeåstadkommastyrmedel förvälja andradelvis ocheller att-
i flerakoldioxidskattenhöjatredjeutsläppsreduktioner. Ett sätt är att

nedan.kommenterasmöjligheternainfasning. olikaDesteg

Kompletterande åtgärder9.4.2

hushållallatilláterjöringSchablonmassig

nettoskatteintäktenåterföraadministrativt enklaste sättetDet att enav
sänkaellermervärdesskattenkoldioxidskatthöjd attär att anpassa

inkomstskatten.
inkomsteffektemadämpatillSådana skattesänkningar skulle bidra att

tillkompensationsärskildintehushållen generellt. Men de skullepå ge
bilhushållhushållhushåll i första hand vill stödja. Mångade utanman

Sammaöverkompenseras.främst kommaskulle dessutom typ avatt
beloppåterñring likaschablonmässigriktasinvändning kan mot per

ekobonustyp.företc inomindividhushåll, systemett avramenper
ellersocialtörsäkrings-innebärskatteväxling,hellerInte attsomen

specifika ñr-delösatillsänks, skulle bidraarbetsgivaravgiñer att
bensinpriset.höjningmedsammanhängerdelningsproblem avensom
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dterföringriktadtillMöjligheterna en

bensinför-till sinförhållandekompenserades ihushållendärEtt system
skulleBeloppendifferentiering.önskadskulle kunnabrukning ge

privatatill denbensin ellerförutgiftertillrelaterasalternativt kunna
påbeloppenbestämmakandåförutsättning ärkörsträckan. En att man

bensinutgifter,förbrukningkommandeoberoendedvs.förhand, av
skullevarianterdessanågonhurkörsträcka. det svårtMen är att avse

praktiken.itillämpaskunna
skillnaderkopplad tilldifferentieringtillpraktiska möjligheterVissa

möjlig-dock.bilutnyttjande finns Kågeson nämner t.ex.hushållensi
i privatskillnaderåterspeglardifferentiering,regionalheten somav en

landet.delari olikakörsträcka av
fordonsskatten. Dåsänkakompensera ärenklareEtt sätt attatt

Ävenbil.till hushållintäkteråterföraundviker utan enattman
begränsaskullebilarförsäljningsskatt påsänktåterföring nyagenom

försäljningsskattensänkningbilhushållen. Entillåterföringen av
frånfordonsskattsänktgodtycklig ändockframstår enmersom

emellertidprecision krävsrimliguppnåfördelningssynpunkt. För att
särskiltriktade till deentydigtlösningarandra är grupper manmersom

kompensera.vill
ñmts. KågesondifferentieringgeografisktillmöjligheterFlera

med mångagrundavdraget. Kommunerdifferentieringnänmer aven
möjligheterAndraskatteavdrag.fåskulle kunnaglesbygdshushåll t.ex.

ochreseavdragenregional differentieringdiskuterats är enavensom
differentiering fordonsskatten.regionalutvecklad av

Ännu mellanbensinskattendifferentieraligger imöjlighet atten
delfångadifferentiering skulle kunnasådanregioner. Enolika upp en

bilen.i beroendet Kågesonskillnadernarumsliga attde menaravav
ilänsgränstill 25medsänka skatten öreskulle kunna peruppman

s.k.mycketriskera särskiltDalälvenområdet attutan avnorr om
innebäraskullebensinskattenregionaliseringsådanbensinturism. En av

Svealand. Medi mellerstalägrekrona äni Norrbottenskattenatt var en
påtalar, deocksådock inte, Kågesonutjämnassådant systemett som

mellanföreliggerbilberoendeskillnader ibetydelsefulla sommer
neutraliserainte hellerSystemet kanlandet.övrigaStockholm och

ochmellanbilberoende tätorterskillnader i störreeffekterna renav
län.ochglesbygd inom ett samma

underfallakommakanskydda attFör antasatt grupper som
exempelvisbensinpriset stiger,minimistandardnivåer dåacceptabla

ändamålsen-förefaller detgenerellt och barnfamiljlåginkomsthushåll er,
tillför kompensation. Hänsyntraditionella instrumentutnyttjaligt att

justeringlåginkomsthushåll skulle kunnaeffekterna på tas avengenom
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inkomstskatten och hänsyn till effekterna barnfamiljer genom en
höjning barnbidraget. Problemet undvika kompenseraav att att grupper

inte får någon försämring kvarstår docksom
Ett generellt problem med riktade åtgärder bör denämnas är attsom

tenderar försvaga incitamentet till utsläppsreduktioneratt eftersom man
kopplar kompensationen till bilberoendet. Ett problem kanannat vara

avveckla de kompensationssystem väljs.att Kompensationen börsom
helst tidsbegränsad så incitamenten till omställningar ñrattvara att
långsiktigt minska utsläppen inte ñrsvagas.

9.4.3 Val andra styrmedelav

Huvudaltemativet till höjd koldioxidskatt drivmedelpå reglera,ären att
eller med andra ekonomiska styrmedel stimulera fram, lägre speciñken
förbrukning hos bilar. handlarDet då driva framattnya om en
förbättring fordonens genomsnittliga bränsleekonomi ärav som mer
långtgående den skulle följaän vid höjning drivmedelspriset.som en av

Genom låta bensinpriset oförändrat undviksatt kännbaravara
utgiftshöjningar för hushåll med och svårsubstituerbar bensinan-stor
vändning. Ett problem dock bilisternaär generellt tvingas tillatt mer
kostsamma omställningar för dra ned förbrulmingen. Incitamentetatt att

frånavstå de lägst värderade saknas bl.a.resorna
Bilarna kan dessutom bli dyrare utvecklingenantas ökadatt motav

bränsleekonomi forceras. effektEn detta skulle bli nybilsköpareattav
drabbas högre kostnader. Ett överdrivet betonande bränsleekono-av av
min kan också leda till trafiksäkerhetsproblemet ökar.att Andelen
småbilar skulle nämligen komma öka i falletän med höjdatt mer
koldioxidskatt.

Generellt gäller ñrdelningseffekternaatt regleringar är svåra attav
kartlägga. Typiskt ñr många regleringar dockär de kanatt antas
drabba vissa koncentrerat.grupper mer

9.4.4 Infasning

Staten skulle också ñr dämpa fördelningseffektemaatt kunna välja att
fasa in skattehöjning successivt, i stället för höja skatten ien att ett

Hushållen skulle då visserligensteg. sakna tillräckliga incitament till att
dra ned resandet omedelbart, incitamentet till långsiktig anpassningmen

bilval, val målpunkter mr fritid och serviceresor, arbetsplats-genom av
och bostadslokalisering bevaras i princip.etc Möjligheterna till
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anpassningar transportsnålt konsumtionsmönster kanettsom ger mer
betydande lång sikt.påvara

Motiv finns också i investeringsplaneringen bestämma vilkaatt
projekt och projektutformningar långsiktigt motiverade.är För attsom
skapa förutsättningar för detta skulle kalkylvärdet för koldioxid behöva
höjas den nivåöver skatten.motsvarassom av

Infasning kan dämpa återverkningaräven företagpå och anställda i
transportföretagen och företagpå tillverkar och säljer bilar för densom
den svenska marknaden. Eventuella sysselsättningsstömingar skulle då
kunna mildras.

Ett problem vid infasning dock få de planeradeär skattehöjning-att
framstå trovärdiga för bilägare och andra aktöreratt så dearna attsom

långsiktiga anpassningar önskvärdaär verkligen blir För attsom av.
förvarningar skall uppfattas och på allvar kan det krävas betydandetas
informationsinsatser och mycket tydliga deklarationer från stats-
maktemas sida.

9.5 Sammanfattning

En begränsning trafikens utsläpp koldioxid tilluppnås prisetav av av
sänkning den reala konsumtionsstandarden för kollektiveten av av

hushåll. Valet koldioxidskatt styrmedel syftar till få dennaav attsom
sänkning bli litenså möjligt. Lämplighetenatt styrmedlet börsom av
dock bedömas också med hänsyn till effekterna olikapå enskilda
trafikant- eller hushållskategorier.

Samtidigt det kan hävdas medelhushåll i olika statistiskaattsom
kategorier inte träffas särskilt hårt i förhållande till inkomsten av en
sådan höjning koldioxidskatten föreslagits, det klartärav attsom
skillnader mellan olika hushåll i fråga bensinförbrukning och iom
möjligheter minska denna betydande.är För trafikant- ochatt konsu-
mentkategorier olikapå gjort sigsätt starkt beroende bilen,som av
skulle redan relativt små höjningar koldioxidskatten kunna bliav
kärmbara. Till detta kommer finnsdet sårbara föratt ärgrupper som

höjningarsmå drivmedelspriset starkt bilberoende.utan attav vara
Detta kan gälla ñr barnfamiljermånga och för låginkomsttagaret.ex.
generellt.

En höjning koldioxidskatten bedöms nettoskatteintäkter tillav ge
Eftersom koldioxidskattehöjningen intestaten. har till syfte höjaatt

skattebelastningen förutsätts motsvarande sänkning andraatt en av
skatter sker. Alternativt kan transfereringarna öka. kunnaFör att
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nödvändigtalltsåeffekter olika kategorier hushåll detbedöma på ärav
väljer hantera nettoskatteintäkten.beakta hur staten attatt

åtgärder ochfördelningseffekter särskildatill bästHänsyn tas genom
lågin-styrmedel. till effekternainte val andra Hänsyn pågenom av

in-exempelvis kunna via justeringkomsthushåll skulle tas aven
effekterna barnfamiljerhänsyn tillkomstskatten och på genom en

höjning barnbidraget.av
ochhushåll, bensinñrbrukningGruppen starkt bilberoende med hög

minska heterogen och svårmöjligheter till denna,små är attatt
för skatteåterñr-också finna kriterieridentifiera. Därför det svårtär att

lämpliga för effekterna dennaing kan dämpa påatt grupp.som vara
individSchablonmässig återföring lika hushåll,är etc. gerpersom per

hushålllåg träffsäkerhet leda till vissa icke-bilberoendeoch kan att --
sänkningöverkompenseras. riktad återföring lämplig. EnEn är avmer

fordonsskatter föredra. Förutsättningarnafasta kan attatt genom-vara
differentiering börföra ytterligare geografisk fordonsskattenen av

differentie-liksom förutsättningarna för geografiskutredas närmare en
problem då beaktas sådanareseavdragen. Ett måstering är attsomav

eliminerar incitamentetdelvis till förändringarriktade åtgärder som
minskar utsläppen.

genomföra höjning koldioxidskattenSom alternativ till att en av
skulle infasningomedelbart Genomoch i kunna övervägas.ett steg en

förvarningen hushållens anpassningsproblem kunna mildras,skulle
samtidigt incitament till anpassning behålles.som

ekobonus blir tydlig förPoängen med s.k. nettoeffektenär att
hushållen. Att kombinera höjning koldioxidskatten drivmedelpåen av

psykologisk bättremed ekobonus kan ha effekt och skapagynnsamen
politiskt genomföra koldioxidskat-förutsättningar för höjningatt en av

förknippat framstårSystemet dock nackdelar. Detmedärten. som
onödigt komplicerat.

kompensation-Slutlig ställning till vad lämpligaskallsom anses som
såtgärder inte transportsektorsnivå. Fördelnings-kan bedömas på
effekterna olika energi- och klimatpolitiska insatser planerasav som
komma vidtas i olika sektorer bör bedömasunder de årennärmasteatt

Bedömningen kan beräknassamlat. bör innefatta förändringaräven som
bli följden det kommande förslaget skatteväxling.tillav
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10 Andra kompletterande styrmedel

delbetänkandetI SOU 1994:91, avsnitt 5.4.4 konstateras det finnsatt
antal faktorer motverkar kostnadseffektivaett anpassningar tillsom ett

höjt drivmedelspris. Faktorer behandlas reseavdragenär ochsom
med beskattning tjänstebilñrmån.systemet Därutöver behandlasav

marknadsbrister hushållengör underlåter vidta privatekono-attsom att
miskt lönsamma åtgärder. detI sammanhanget informations-nämns
insatser och incitament för minska bilars bränsleförukningatt nya som
tänkbara styrmedel. I delbetänkandet kommittén dessa frågorattangav
skulle i slutbetänkandet.tas upp

De nämnda styrmedlen kan metoder undanröja hinder förattses som
kostnadseffektiva omställningar vid styrning med priset drivmedel.på
Information, miljöklassning och bilförmånsregler kan emellertid också

möjligheter underlätta för individer och företagattses ändrasom att
beteende i miljövänlig riktning. Många människor värderar miljöfrågor
högt och bereddaär vissagöra uppoffringar för bättreatt miljö,en
förutsatt motiven och signalerna frånatt samhällets sida tydligaär och

det finns konkret och informationtrovärdigatt olika alternativ ochom
Ävenderas effekter. inom näringslivet har miljöfrågoma fått allten

betydelse.större En miljövänlig proñl har i fallmånga blivit viktigen
del affärsidén.av

I delbetänkandet anfördes också forskning och utvecklingatt är en
viktig del i strategi för minska utsläppen växthusgaser frånatten av
trafiken.

10.1 Informationsinsatser

I delbetänkandet SOU 1994:91 föreslås ökade informationsinsatser,
bl.a. för stimulera privatekonomiskt lönsammaatt omställningar som
bränslesnålare körsätt, val bränslesnålare bilar, ökad användningav av

Ökademotorvärmare informationsinsatser ñreslås också för ökadm.m.
förståelse vilka problem befarad växthuseffekt kan medföra.av en

Inom MaTs-samarbetet genomförs studie hur information kanen om
användas styrmedel för uppnå miljöanpassatattsom ett transportsystem.
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Arbetet skall den 31 oktober 1995. klimat-Trafik- ochavrapporteras
kommittén bidragithar till finansieringen projektet och har därvidav
haft möjlighet del preliminära resultat. Muntliga redovisningaratt ta av

diskussioneroch framtaget material underlag till den följutgör andeom
framställningen.

l0.l.1 Informationsinsatsers roll

Informationsinsatser ñr ändra beteenden iblandatt ettses som
alternativ till tvingande regler och skatter. Erfarenheten visar emellertid

jinformation sällan verkningsfullt enskiltär styrmedel. kanDetatt som
däremot viktigt och ibland nödvändigt komplement till andraettvara
styrmedel. Ett exempel detpå upplysa berördaär attsenare om
ändringar i lagstiftning m.m.

Information kan också användas med syfte få förståelse hosatt
befolkningen för motiven till vissa mindre populära lagändringar.

tredjeEtt användningsområde legitimera miljövänligär att ny
teknik miljömärkning, miljöklassificering och liknande.genom

10.1 Aktörerna

Inom trafikmiljöområdet finns många aktörer driver olikasom
ståndpunkter. Olika aktörer riktar sina aktiviteter i olika grad mot
allmänhet och beslutsfattare. viktigasteDe aktörerna vissa centralaär
verk främst Naturvårdsverket och trafikverken, miljöengagerade
rikspolitiker, lokala opinionsbildare, miljö- motorjournalister,resp.
miljöorganisationer, motororganisationer, Bilindustritöreningen,
Svenska Petroleuminstitutet, Vägföreningen, Rail Forum. Aktörerna
kan mycket i sådana stöder respektive siggrovt sorteras motsättersom
åtgärder ökade kostnader eller begränsarpå sättsom genom annat
rörligheten med bil. vissaI enskilda frågor behöver dock inte motsätt-
ningar ñreligga.

l0.l.3 Synen miljöproblemenpå

hosBåde allmänheten och olika organisationer råder olika uppfattningar
hur allvarliga de miljöproblem trafiken bidrarär till. Mestom som

omstridd växthuseffekten. Starkaär intressen rädslan förattmenar
växthuseffekten överdriven i Sverige.är Hos allmänheten begreppetår
växthuseffekten väl känträtt så och även Hos många äraccepterat.



191SOU 1995:64

dock hotet alltför diffust det kortsiktigaoch avlägset för påverkaatt
handlandet. påtagliga miljöproblem buller lokaltMer och högasom
luftföroreningshalter i allmänhet handlingsincitament.starkareutgör

10.l.4 Synen på styrmedel

aktör torde motståndare trañkensIngen till miljöproblemattvara
minskas tekniskmed hjälp utveckling. råder olikaDet däremotav
uppfattning i vilken dennamån utveckling kommer till stånd utanom
kraftfulla och huruvidastyrmedel teknisk utveckling kan lösa alla de
miljöproblem trañken upphov till.som ger

För det kopplingen mellan vissamånga svårt styrmedelär att se som
beslutas nationell nivå och påtagligapå några positiva miljöeffekter. Det
gäller inte minst höjda drivmedelsskatter och sänkta hastighetsgränser.
Eftersom dessa styrmedel samtidigt innebär synbara kostnadsökningar
eller frihetsinskränkningar, det svårt få gehör för sådana förslag,är att

teoretiskt kan påvisa deras positiva effekter.även Trovärdig-om man
heten det motiven tillgäller sådana styrmedel försämrasnär detomav
samtidigt fattas mängd beslut verkar i riktning,motsatt t.ex.en som en
kraftig utbyggnad vägnätet.av

Beslut fattas lokal nivåpå och leder till märkbarasom som
miljöförbättringar i den lokala miljön del allmänhetenstorser en av
positivt åtgärder detta slagpå. Många har, förutom de positivaav
miljöeffekterna, symbolvärde kan förbättra imagekommunensett som

kommun miljöproñlmed och framtidstro.som

10. 1 Informationsstrategier

Nationellt upplagda mediasatsningar syftar till långsiktigt ökaattsom
allmänhetens kunskapsnivå växthuseffekten, för därigenomt.ex. attom
åstadkomma ändrade beteenden eller beredvillighetstörre att acceptera
impopulära styrmedel, inte alltidär framgångsrika, framför allt inte om
de genomförs fristående från andra aktiviteter. Sådana satsningar år
dessutom mycket kostsamma. Det finns dock exempel framgångsrikapå
kampanjer där beteendeförändringar har åstadkommits.

Informationsinsatser från centrala myndigheter har möjlighetstörre
få effekt de inriktas försepå lokala opinionsbildare medatt attom

faktaunderlag till lokala kampanjer.
ñrutsättningEn för beteendeförändringar skall kunna åstad-att

kommas med nationella kampanjer beteendedetär skallatt som
framkallas distinkt och sådan det inteär avgränsat, bryterart att motav
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några eller värderingar frihet och manlighet.typengruppnormer av
Kampanjer innehåller råd bör åka kollektivt eller bytaattsom om man

sin bil effekt.bränslesnålare riskerarärut mot att motsatten som
Neutrala tekniska uppgifter bilars bränsleförbrukning och miljö-om
klasstillhörighet angelägentorde däremot uppfattas mångaav som
information. Sådan information årligen Konsumentverket.utges av

beteendeförändringEn kan möjlig åstadkommatyp attav som vara
hjälpmed nationella kampanjer bränslesnål hantering denärav en av
bilen genom lugnare och mjukare körsätt, förbättrat underhållettegna

och ökad användning motorvärmare. Ett slagkraftigt argumenten av
för beteendesådant vissa förutsättningarunder kanärett att man spara

KonsumentverketsI broschyr bränsleförbrukning ochpengar. om
miljöklasser finns information hur minskakannumera om man

Ävenbränsleförbrukningen. körkortsutbildningen innehåller moment
med sådant innehåll. Informationen behöver dock backas upp av en
kampanj för få ordentligt genomslag. kanMånga aktörer förväntasatt
ha intresse sådan kampanj genomförs. Inomett gemensamt attav en
MaTs-samarbetet kommer frågadenna ytterligare.att penetreras
Vägverket planerar gå med information till privatbilister ochatt ut
yrkesförare de själva bidrahur kan till minska vägtransportemasattom
miljöpåverkan.

Ett beslut höjd drivmedelsskatt kommer öka efterfrågan påattom en
information hur bilist kan sänka sina bilkostnaderom man som genom

bränslesnål hantering bilen. En sådan information bidrar till atten av
kostnadseffektiva omställningar till följd det höjda drivmedelsprisetav
kommer till stånd.

10.2 Styrmedel för öka bränsleeffektivite-att

hos bilarten nya

I delbetänkandet SOU 1994:91 föreslås komplement tillatt, ettsom
höjd drivmedelsskatt, försäljningsskatten ñr fordon differentie-lättaen
med hänsyn till bränsleförbrukningen. Motivet till förslaget ärras man

därigenom skulle försäkra sig kostnadseffektivuppenbartom en
omställning förbättrad bränsleekonomi hos fordon.som nya

delbetänkandet föreslåsl utformningen differentieradedenatt av
försäljningsskatten till de förslag diskuteras inom EU.anpassas som
Samtidigt konstateras det finns mycket tyder detpå kommeratt attsom

tid innan EG-direktivnågot detta fastställs. Sverige föreslåsatt ta om
därför avisera införa i avvaktan påatt ett eget systemman avser en
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europeisk lösning. Samarbetegemensam föreslås sökas med Neder-
länderna, har deklarerat liknande planer.som

delbetänkandetl aviseras kommittén återkommaatt med ettavser
detaljerat förslag i slutbetänkandet, något EG-direktiv inte då finnsom
fastställt.

10.2.1 Förslag från Miljöklassutredningen

Miljöklassutredningen skall enligt sina direktiv dir. 1993:64 bl.a.
överväga komplettering miljöklassema förom en bilar medav
hänsynstagande till utsläpp koldioxid är verkningsfullt och frånettav
olika utgångspunkter ekonomiskt försvarbart sätt minska dessaatt
utsläpp och i fallså föreslå sådana kompletteringar. delbetänkandetI
SOU 1995:31 Ett vidareutvecklat miljöklassystem i EU lämnar
Miljöklassutredningen principförslag till lösning.ett Förslaget innebär

miljöklasstillhörighetenatt också beroendegörs koldioxidutsläppenav
eller bränsleförbrukningen i förhållande till bilens inre volym, där
volymen enligtmäts standardiserad metod utrymmesindex. Utred-
ningen föreslår Naturvårdsverketatt och Konsumentverket får i uppdrag

vidareutveckla förslagetatt och förslaget lanserasatt från svensk sida
i EU.

102.2 Arbetet inom EU med CO-Z-krav för person-
bilar

Inom arbetsgrupp under EG-kommissionenen har olika förslag till
utformning för differentieradett system skatt medav hänsyn till C02-
utsläpp från lätta fordon diskuterats. Utgångspunkten har varit att
ansätta gränsvärde för koldioxidutsläpp,ett enligt fastställd plansom en
skulle skärpas årligen. I några förslag har gränsvärdet gjorts beroende

fordonsvikten och i andraav inte. För modeller med utsläpp över
gränsvärdet skulle särskild skatt antingen vid försäljningenen tas ut,
eller årligen.

Det förslaget från arbetsgruppensenaste lämnades i september 1993.
I enlighet med direktiv bygger förslagetgruppens på differentieraden
årlig fordonsskatt COz-utsläpp.på Ett tidigare förslag november 1992
byggde på differentierad försäljningsskatt. bådaen I fallen har valtman

relatera skattenatt till COz-utsläpp km, oberoende fordonetsper av
vikt. Ett förslag tidigareannat har isom och därpresenterats gruppen,
Sverige har medverkat i utformningen, innebär gränsvärdet för C02-att
utsläppen beroendegörs fordonets vikt. Syftet medav sådant förslagett

7 15-0567
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hand skall åstadkommas medCOZ-utsläppsminskningen i förstaär att
marknaden ihjälp teknisk utveckling störreän ut-attav snarare

d0wnsizing.efterfrågar mindre lättare bilarsträckning börjar och
kritiserats därför den kan leda till denDenna konstruktion har att

lägre COZ-utsläppparadoxala effekten liten bil har änatt enen som
bilen.bil i vissa fall påförs högre cOz-skatt denstörre än störreen

effekt i förslag.Arbetsgruppen har velat undvika denna sina två senaste
föreslår gränsvärdet till 160 C02 kmArbetsgruppen sättsatt g per

minska med gkm årligen underdet första Gränsvärdet föreslås 5året.
tioårsperiod. fråga inte ställning tillEn ärtar omen som gruppen

endast skall gälla vid tidpunkten för bilens första registrering ochvärdet
skattenskatten därmed konstant under bilens livslängd eller omvara

årligenskall höjas ñr bilar i bruk.
EG-kommissionen intehar kunnat förslag.ännu någotenas om

10.2.3 Förslag från Konsumentverket

framförtKonsumentverket har i olika sammanhang förslagetnågra att
Sverige skall införa liknande de CAFE-reglerna i USAs.k.ett system
alternativt Sverige i Europa.skall verka för sådantatt ett system

CorporateCAFE-regler Average Fuel Economy har funnits för
USA innebär genomsnittligalätta fordon i sedan 1978. denår De att

bränsleeffektiviteten lastfordonfor alla personbilar eller lätta i en
tillverkares försålda fordonsflotta överstiga det gränsvärdemåste som
gäller för det aktuella modellåret, förutsatt antalet sålda bilaratt
överstiger viss volym. Om gränsvärdet inte klaras, till-utsättsen
verkaren för ekonomiska sanktioner.

Som alternativ till CAFE-regler har föreslagitKonsumentverket att
miljöklassystemet för bilar kompletteras med gränsvärden for CO,-
utsläpp.

102.4 Förslag från VTI

I sitt remissvar Trafik- och klimatkommitténs delbetänkande SOUpå
1994:91 föreslog Väg- transportforskningsinstitutetVTI och två
former kompletterande styrmedel:av

Differentierad årlig progressiv fordonsskatt för personbilar och lätta
lastbilar beroende kvoten motoreffekttjänstevikt kvotenpå när
överskrider viss nivå exempelvis hk8 100 kg tjänstevikten per
räcker ñr alla transportbehov med personbil med gällande hastig-
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hetsgränser. Skatten bör lämpligen öka konstant belopp vidmed ett
brytpunkten, exempelvis vid 8 hk 100 kg.

Differentierad årlig progressiv fordonsskatt for personbilar beroende
tjänsteviktpå den överskrider viss nivå exempelvis 1300 kgnär en

värde under det oviktade genomsnittsvärdet 1992är förett straxsom
bilmodeller.års Skatten bör lämpligen öka med konstant beloppett

vid brytpunkten.

överväganden10.2.5

Miljöklassningen bilar har flera funktioner. i dag grundDen utgörav
differentieradför försäljningsskatt mellan miljöklass 3 och 2 respekti-

fordonsskatt mellan miljöklass 2 och l. också grund forDen utgörve
kommunernas möjligheter införa miljözoner med stöd gällandeatt av

iregler vägtrafikkungörelsen. Trafik- och klimatkommitténs förslag till
utvidgade möjligheter införa miljözoner baseras också bilarnaspåatt
miljöklasstillhörighet. Miljöklassningen har också betydelse som
vägledning för individer och företag bilarnas miljöegen-attsom anser
skaper vid valetväger bil, de styrmedel ärtungt oavsettav som
kopplade till klassningen. Med hänsyn till miljöklassningens viktiga roll
för sammansättningen den framtida fordonsparken Trafik- ochav anser
klimatkommittén bör kompletteras med någonatt systemet parameter

beroende bränsleförbrukningenär och därmed också CO,-som av
utsläppen.

Utformning regler för bränsleförbrukning COz-utsläpp bör iförstaav
införashand inom EU. Det tycks emellertid hittillssom gemensamma

varitha svårt Miljöklassutred-något förslag inom EU.att enas om
ningens idé COzutrymmesindex värd Förhopp-pröva.ärett attom
ningsvis kan den fruktbart bidrag till diskussionen inom EU.ettvara

Förslaget har den fördelen stimulerar till ökaddet bransleeffekti-att
vitet hos mindreäven bilar. innebär incitament tillDet inget minskaatt
bränsleförbrukningen minska bilstorleken, vilket fördelärattgenom en
från säkerhetssynpunkt.

Förslaget bör vidareutvecklas och lanseras inom EU. Eftersom det
inte finns några EG-regler begränsning bränsleförbrukning ellerom av
CO,-utsläpp finns det inget hinder för Sverige ensidigt införaatt
sådana, inte kan komma inom EU.överensom man
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bilförmân10.3 Beskattning av

bilförmän hinder förbeskattningnuvarande för ärDet ettsystemet av
drivmedelsprisomställningar till högrekostnadseffektiva attgenom

privatrörliga kostnader vidñrmánstagaren inte någrakänner av
bensin.ñrmänen inkluderar frikörning, om

emellertid ocksåförmånsbeskattningen harUtformningen storav
eftersomsammansättning,betydelse för den svenska bilparkens ca

innebär det ñmnshälften nybilstörsäljningen sker till ñretag. Det attav
bilparkensmöjligheter till påverkautnyttja attatt systemet samman-

sättning i miljövänlig riktning.

l0.3.1 Beskattningssystemets utformning

tjänstebil bil eller företag ochMed hyrsägs ett sommenas en som av
körning och körning i tjänsten.för bade privatanvänds

förtjänstebil för privat bruk skall beskattasfär användaDen som
finnsanvisningarna till 42 § kommunalskattelagendenna förmån. I

biltörmänen skall beräknas. Debestämmelser hur värdet avom
januarii dag trädde i kraft den 1994. DeSkatteregler gäller lsom

infördes 1986.förändringar i det regelsysteminnebar vissa som
tillämpningsföreskrifter förhar Riksskatteverket utfärdatDessutom

1994.beräkning förmånsvärdet. gäller förNedanstående uppgifter ärav
för och kostarFörmänsvärdet bilar fem ellerärärsom somyngre,

123 100 400 70mellan och 205 kr, beräknas addera procentattgenom
pris enligtbasbelopp 35 200 kr med 20 bilensett procentav av

extrautrustningRSV:s prislista och 20 inköpspriset allpåprocent av
finns bilen.påsom

enligt RSV:s 205 400 kr färBilar lista kostar än ettsom mer
förmansvärde 32 listpriset. bilar kostar mindrepä Förprocent av som

fallen123 100 kr ñrmánsvärdet 40 listpriset. bådaän Iär procent av
skall fulladet värdet eventuell inräknad i priset.extrautrustningav vara
Bilar 400 kr.äldre 6 fär generellt törmänsvärde 48är är påän ettsom

Beskattningen baserad schablonen törmånshavaren kör bilenpåär att
500 mil privat. mycket sitt tör-l Förare kör i tjänsten kansom

järnkat. gäller förare personbilarmänsvärde Detsamma ärsomav
utformade arbetsredskap.som

föraren för vissaFörmänsvärdet kan ned självsättas om svarar
kostnader, bensin för privat körning. 1994 behöverFr.o.m.t.ex. man
inte alls för biltörmän, privata körningen understiger 100skatta denom
mil är.per
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Ett alternativ till tjänstebil den bilenär används för iatt egna resor
tjänsten. Den använder bil i tjänsten får dra de utgiftersom egen av

uppkommer vid bilens användande i tjänsten. Bestämmelsernasom om
detta ñnns i 33 § kommunalskattelagen. Avdrag får dock ske med högst
13 kr körd mil punkten 3 i anvisningarna till 33 §. Erhållsper c
kostnadsersättning från arbetsgivaren, skall denna intäkttas upp som av
tjänst enligt 32 § kommunalskattelagen.

10.3.2 Några data

Antalet registrerade personbilar i Sverige i dag drygt 3,5är miljoner.
dessaAv 450 000 juridiskaägs Av dessa i sin ärca turav personer. ca

160 000 tjänstebilar beskattas bilförmån. Detta antal harsom som
minskat med 100 000 sedan 1988.ca

För närvarande nyregistreras 150 000 personbilar Avår.ca per
dessa säljs 70 000 till företag, dvs. knappt hälften.ca

Bilar juridiskaägs iär genomsnitt betydligtsom av personer yngre
bilarän fysiskaägs Enligt material från Skandiasom av personer. var

i september 1994 den genomsnittliga åldersskillnaden mellan bilar av
dessa ägarkategoriertvå drygt 5 år.

Tjänstebilar körs i genomsnitt 3 115 mil enligtår uppgift frånper
Merkantil Releasing AB.

1,6 miljoner privatägda bilar används för i tjänsten.resor
År 1993 hade 80 bilförmånsinnehavarna% statligt beskatt-av en

ningsbar förvärvsinkomst 200större 000än kronor. Av detsom var
totala antalet inkomsttagare hade 13 % inkomst 200 000överen
kronor. Bilförmånsinnehavamas medianinkomst låg under 300 000strax
kronor och deras medelinkomst 87 bilförmånsin-över.strax av
nehavarna män.var

10.3.3 Företagens hantering tjänstebilarav

Det kan från skattesynpunkt attraktivt låta fri eller delvis fri bilattvara
delutgöra lönen. För både företag och anställd kan det finnasen av

både praktiska och ekonomiska fördelar med bil utnyttjasatt samma
både i tjänsten och privat. Skattereglemas utformning dockär av-
görande för i vilken utsträckning lösningen ekonomiskt intressant.är
Tjänstebilar kan medföra tillräckligt kostnader för företagen förstora

det skall finnas starka incitament tillatt minska kostnaderna.att
Det finns olika är företagensätt begränsa kostnaderna. Löneav-att

drag kompensation för privat körning vanligt förekommande.ärsom
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for vissa kostnader.anställde självlåta denEtt sätt ärannat att svara
fårvilkatillämpas också,begränsningarformerOlika t.ex. somavav

bilmodell ochfår användas, valbilenbilen, området därutnyttja av
extrautrustning.

tjänstebi-sin hanteringpolicy förutarbetatföretag harMånga aven
ochvilka miljö-sådan policy bestämtifall harlar. I många man en

skall uppfylla.säkerhetskrav bilarna

för ochlO.3.4 Argument systemetemot

antal miljöargument för översynallmänna debatten hardenI ett aven
detinvändningen ärframförts. främstaDenreglerna attmot systemet

ochmed törmånsbilprivatåkandetill ökatinnebär incitament att
drivmedelsskatt, inte har någonhöjdekonomiska styrmedel, t.ex.som

förmånsbeskattade bilar. Systemetmedprivata körningendenverkan på
marginal-principentrañkpolitiskagrundläggandeistrid med denär om

incitament tillinteinnebär någotVidarekostnadsansvar. attsystemet
till bränsle-och inte hellermiljövänliga bilarbränslesnåla ochvälja ett

snålt körsätt.
tjänstebilar innebärflerSom försvar för har attattsystemet sagts

privatasäkra bilar. Detmiljövänliga ochfordonsparken tillförs fler
konstruktionmeråkandet till skattesystemetsföljd varaansesav

marginellt.

miljösynpunktfrån10.3.5 Förmånsbilarnas betydelse

miljösynpunktskall bedöma törmånsbilarnas betydelse frånNär man
gällerfråganbeakta.huvudsakligen aspekter Dendet tvåfinns att ena

sträckor och därmedkörs längreutsträckning förmånsbilari vilken
bensin.inkluderar frimiljöstömingar förmånentill ökadebidrar om

förmånsbilar leder tillfrågan gäller medandraDen attsystemetom
medbilar jämförttillförs miljövänligare och säkrarebilparken om

inte funnes.systemet
ifrån:ñnns följande fakta utgåbedöma dettaFör attatt

bilparken i övrigtbetydligtTjänstebilar är ännyare-
äldre bilarlängre körsträckorbilar har i genomsnitt änNyare-

bilargenomsnitt körsträckor andraTjänstebilar i längrehar än av-
åldersamma

andra bilargenomsnitt och starkareTjänstebilar i änstörreär-
dembilar förbilar i allmänhet trañksäkrare lättareänTyngre år-

åker i den bilentyngresom
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bilarNyare har i genomsnitt lägre utsläpp reglerade föroreningarav-
äldre bilarän

Bränsleförbrukningen hos bilar minskade från slutet 1970-nya av-
talet fram till 1987 och har i legat stilla sedan dessstort sett
Bränsleförbrukningen ökar med bilens ålder-
Knappt hälften nybilsñrsäljningen sker till ñretag.av-

En tänkbar förändring tillär den rörligasystemet att attav se
kostnaden ñr privat körning inte längre noll. börär Detta medföra att
omfattningen den privata körningen minskar. Hur den totalaav stor
effekten sådan förändring blir integår eftersomsäga, detattav en
saknas uppgifter omfattningen privat körning med tjänstebilar.om av
För några hushåll kan följden bli avstår från andra bil,att man en var-
vid del i stället kommer ske med kollektiva färdmedel.atten resor

Om förmånsreglema ändras så det blir dyrare med bilñrmån,att
kommer sarmolikt antalet förmånsbilar minska. Det ñnns knappastatt

anledningnågon omfattningen bilkörningatt i därmedtro att tjänstenav
kommer förändras nänmvärt. Det kommer iatt stället i störreatt
utsträckning ske med privatägda bilar och bilar enbart används försom
tjänsteärenden. Frågan dettaär kommer leda till det säljsatt attom
färre bilar ocheller bilar i genomsnitt frånär sämre miljö- ochnya som
trafiksäkerhetssynpunkt. Det skulle också kunna bli tvärtom. Resultatet

beroendeär ntilersättningens storlek och vilka möjligheter tillav
finansiering köp bilar med hög standard erbjuds denav av som an-
ställde. Om förmånsbilama försvinner, och därmed den samordnings-
vinst det innebär använda bil till tjänsteresoratt och privatasom samma

bör behovet bilar i själva verket öka.resor, av
Det finns olika bedömningar vilka effekter minskningav en av

antalet förmånsbilar, eller avskaffande bilförmånssystemet, skulleett av
få bilförsäljningenpå och bilparkens miljö- och säkerhetsegenskaper.
Om behålles, kvarstår möjlighetensystemet utnyttja föratt systemet att
påverka bilparken i miljövänlig riktning.

l0.3.6 Tänkbara lösningar

Följande diskussion utgångspunkt i de två olikatar aspekter på
bilförmånssystemet behandlats tidigare i detta kapitel:som ettsom
hinder för kostnadseffektiva anpassningar respektive möjlighetsom en

påverka bilparken i miljövänlig riktning.att
Den från miljösynpunkt vanligaste invändningen nuvarandemot

är beskattningen bilförmånsystem baserasatt på schablonav en
beträffande den privata körningen och ñrmånsinnehavarens rörligaatt
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föreslagitssammanhang attolikaiharnoll. Detdärförkostnad är
därkörsträckan,verkligadenpåskulle baserasställetibeskattningen

formmed någonstyrkasbehövaskulle avfalliomfattningen så
detvaritharlösningsådan attHuvudargumentetkörjoumal. mot en

pekat påAndra haradministration. attkompliceradmedföraskulle en
körjoumalerhanteringenhjälpmedel görtekniska attfinns avdet som

enkel.mycketblikan
tillsyftarlösningar atttillförslagandraframförtshar även somDet

bilföraren:kostnader pårörligalägga
självväljerÖka denför attförmånsvärdetnedsättningen somav-

körningprivatfördrivmedletbetala
ibilñrmånmycketsåkörningprivatför attschablonbeloppetHöj-

ointressantblirfallflestade
användningmilersättning såförschablonen attskattefria avHöj den-

blir intressantaretjänstenbil iprivat
inköpanställda förtilllånförmånliga avföretagStimulera att ge-

tjänstenianvändaskansombilägdprivat
syfteanställd medtillav bil attdelev.företagStimulera att ge-

i tjänstenanvändasskall kumiabilen

anvisningarna10punktendet ilån stårfömzánligagällerdetNär av
räntesubventioneradeellerräntefriakommunalskattelagen32 §till att

förmånenvärdetmedförarbetstagarearbetsgivare attlån avgersom
lånsådantMedtjänst.inkomstarbetstagarenhosskall beskattas avsom

Gåvorförmedlat.hararbetsgivaren avlikställs lån gessomsom
ochenligt lagengåvobeskattasskalljuridiska arvs-ompersoner

gåvoskatt.
förändringñrviktigtmiljösynpunkt väl såfrån argument avEtt en

nybilsförsäljningen.andelsåtjänstebilar utgör storär avattsystemet en
kommertjänstebilar attsåskattesystemethaväljer attOm attman

såutformaskäl attdet systemetfortsättningen, ñnnsi attfinnas även
möjligt. Dessabränslesnålamiljövänliga ochblirbilar sådessa som

önskemåletmedkonflikti attinte kommadocksträvanden bör om
kunnaskullestyrningsådanEntrañksäkra.också skallbilarna vara

beroende någonñrmånsvärdetlåtaåstadkommas avatt varagenom
följandeeller några parametrar:av

Miljöklass- direktharalternativt någonBränsleförbrukning parameter som-
effekt,cylindervolym,bränsleförbrukningen,förbetydelse Lex.

efTekttjänsteviktkvoten
delitesåbilar väger attdetdock såTjänstevikt styr motatt som-

trañksäkrabetraktaskaninte som
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Någon bilensutgör mått på trafiksäkerhetsegenska-parameter som-
förmågan klara framtida obligatoriskat.ex. krocksäker-attper,

hetsprov

Ett kompletterande förslag är extrautrustning förbättraratt som
bilens miljö- och säkerhetsegenskaper inte räknas in i förmånsvärdet.
Exempel på sådan extrautrustning är bränsleförbruk-motorvärmare,
ningsmätare och airbag. Det pågår utveckling automatiskaen av
växellådor syftar till bränsleförbrukningen skall bli lägre vidatt änsom
manuell växellåda. I framtiden kan därför automatiska växellådor vara
ännu exempel.ett

Ytterligare möjlighet är företag med sinaatt uppmuntraen att
tjänstebilar medverka i flottförsök, stöds med statliga medel för attsom

demonstrerapröva, eller införa teknik.ny

Överväganden10.3 .7

Om vill hitta gör alla förare kärmer deett systemman attsom av
rörliga kostnaderna, den enklasteär lösningen ändra reglerna såatt att
förmånsbilslösningen blir ekonomiskt ointressant. Systemet skulle då
ersättas tjänsteresor sker med företagsägdaatt bilar fårav som
användas privat och med privatägda bilar används i tjänsten.som
Privatåkandet kommer minska något och delvisatt medersättas av resor
kollektiva färdmedel. Genom höja den skattefria schablonen föratt
milersätming och eventuellt ändra skattereglema för lån och gåvor, ökar
möjligheterna tjänsteresorna sker med bilaratt hög miljö- ochav
säkerhetsstandard.

Om finner näringspolitiska och andra motiv talar förattman att
behålla med förmånsbilar, kan andrasystemet lösningar övervägas.

Huvudargumentet beskattningen skulle baseras denmot påatt
verkliga privata körsträckan är då skulle kräva körjoumal,att systemet
vilket medföra komplicerad administration. Ett kommasättanses en att

dettaundan låtaär del förmånsvärdetatt direkt beroendeen av vara av
den totala körsträckan. Fördelningen kostnaderna för privat- ochav
:jänstekörning blir då fråga mellan arbetsgivare och anställd. Etten

sätt överlåtaär arbetsgivarenåt till Skattemyndighetenannat att att ange
den anställdes privata körsträcka. För kunna preliminärgöraatt en
beskattning, imåste dessa fall uppskattad körsträcka beräknas ien
:örväg och eventuellt justeras i efterhand.

Det viktigaste miljöargumentet för förändring ärsystemeten av
emellertid tjänstebilarna har betydelseatt så för totaladenstoren
bilparkens sammansättning. Förmånsvärdet bör därför beroendegöras
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för bilarnas trafiksäkerhets- ochhar betydelsenågra parametrarav som
miljöegenskaper.

bilens trafiksäkerhetsegenskapermöjlighet hänsyn tillEn ärta attatt
fordonet klarar framtida obligato-förmånsvärdet beroendegöra av om

bör inriktasriska krocksäkerhetskrav eller inte. övrigtI systemet mot
miljöambitionen inte leder till trafikfarligare bilar. skulleDettaatt

kunna ske ñrmånsvärdet mindregöraatt gynnsamt mergenom
fordonets tjänstevikt understiger tröskelvärde, l Fört.ex. ton. attett
inte försämra krocksäkerheten för andra trafikanter, bör på sättsamma
ñrmånsvärdet mindre fordonets tjänsteviktgöras gynnsamt mer
överstiger tröskelvärde, 1,5t.ex. ton.ett

till den verkligavilken bäst relateradFrågan ärär parameter som
bränsleförbrukningen. bränsleförbrukning i bränslede-Den som uppges

vidklarationen den uppträder den standardiserade körcykeln. Enär som
bil med hög effekt i förhållande till vikten kan sidan ha lågå ena en
förbrukning vid körning enligt körcykeln kan andra sidanåmen
framföras medför betydligt förbrukning.på högre Dettasättett som
förhållande talar för effekttjänstevikt bör användas.att parametern
Nackdelen den lösningen inbjuder till manipulationer. Uppgiftär att om
bränsleñrbrukningen lättare förstå och därför föredraär äratt att av
pedagogiska skäl.

Miljöklassutredningen föreslagitSom framgår avsnitt 10.2 har attav
bränsleförbruk-bilarnas miljöklasstillhörighet också beroendegörs av

ningen eller OCZ-utsläppen i förhållande till bilens inre volym. För-
slaget bör vidareutvecklas. i miljöklas-När sådan införtsparameteren

behöver inte bränsleförbrukningen särskildlängresystemet, vara en
för bestämning förmånsvärdet.parameter av

Sammanfattningsvis Trañk- och klimatkommittén följandeattanser
egenskaper grund m:bör bestämning ñrmånsvärdet:utgöra av

Miljöklasstillhörighet-
Bränsleförbrukning enligt bränsledeklarationen så länge det inte-
finns någon relaterad till bränsleñrbrukningen iärparameter som
miljöklassystemet
Tjänstevikt överstigande 1,5 ton-
Tjänstevikt understigande 1 ton-

framtidaklara obligatoriska krocksäkerhetsprov.Förmåga att-

Vidare bör extrautrustning förbättrar ochbilens miljö-som
inte in förmånsvärdet.säkerhetsegenskaper räknas i Vid medverkan i

flottförsök, statligastöds med medel för demonstrerapröva,attsom
införaeller teknik, bör förmånsvårdet kunna ned.sättasny
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10.4 Reseavdrag

Reseavdrag innebär kostnader för till och från arbetet underatt resor
vissa förutsättningar får dras inkomsten i samband med inkomstbe-av
skattningen. avdragsberättigadeDe drabbas därigenom inte fulltärsom

prishöjningar drivmedel,på avdragsbeloppet följer medut av om
prisändringen. också bara delvisDe nås de signaler beträffande deav
samhällsekonomiska kostnaderna de trafikpolitiska principernasom
förutsätter för optimala transportbeslut skall fattas.att

kunna belysa reseavdragens betydelseFör för färdmedelsvalet haratt
Trañk- och klimatkommittén uppdragit Transek studera reseavdra-att

omfattning i dag och analysera i vilken utsträckningattgens som
ändrade avdragsregler skulle kunna begränsa bilanvändningen och
stimulera ökat resande med kollektiva färdmedel. Framställningenett
i detta kapitel bygger huvudsakligen Transeks arbete Tegnér m.fl.,på
1995.

lO.4.1 Gällande regler

Avdrag medges för mellan bostad och arbete med individuelltresor
eller kollektivt färdmedel, kostnaderna överstiger 000 kronor4om per
år. Arbetsplatsen belägenmåste minst 2 km från bostaden. Avdragvara
ñr med bil eller förutsättermotorcykel i regel avstånd påettresor
minst 5 km och tidsvinsten regelmässigt minst 2 timmar dagäratt per
jämfört med använda allmänna kommunikationsmedel. Om denatt
skattskyldige behöver använda bil för i tjänsten under minst 60resor
dagar minstoch 300 mil under år, medges också avdrag ñrett resor
till och från arbetet.

Bilreseavdraget till 13uppgår kronor mil taxeringsåret 1994.per
Avdrag kan också för tjänsteresor och för dubbel bosättning.göras

10.4.2 Reseavdragens omfattning i Sverige

Reseavdragen för till och från arbetet uppgick 1992 12år tillresor
miljarder kronor i hela landet.

sjätteVar inkomsttagare 1,1 miljoner personer gjorde reseavdrag
1992.år Av dessa andelen kvinnor 41 96. 20 % de manliga ochvar av

13 de kvinnliga inkomsttagarna gjorde reseavdrag till och frånav
arbetet.
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olikamellanmycketvarierarbilreseavdragmedarbetsresorAndelen
Kristianstads län.i39 %tillÖstergötlands läni%fran 14län -

%.till 241994uppgick årSverigeför helaMedelvärdet

GöteborgsregionenRäkneexempel i10.4.3

densammaungefär1992reseavdrag årmedinkomsttagareAndelen var
olikamellanVariationenhela riket.iGöteborgsregioneni som

iAndelen störst%.382 ochmellanmycketkommuner varstorvar -
förortskommunema.iskade

resvaneundersökning iomfattandegenomfördes1989 enr
följande:bl.a.framgickdenGöteborgsregionen. Av

biltrañk-Hälftenantalet30 %utgjordeArbetsresor avresor.av-
arbetsresor.utgjordesarbetet av

tillbilaktede66 %bil.skedde med% arbetsresorna63 somavav-
åkamedjämförtdag2 timmar atttjänadearbetet än permer

kollektivt.
dvs. änminutertill 188uppgickmedianvärdetRestidsvinsten mer-

bilavdrag.gjordebilisterbland detimmar dag somtre per

frändataochfärdmedelsvalsmodellhjälpMed resvane-enav
färdme-effekter påbilreskostnadens1989 harundersökningen år

tilluppgickbilreskostnadengenomsnittligadelsvalet berälmats. Den ca
tillkostnad hänsyndenna ärbilpendlare. I tagenför34 kr dagper

bilreseavdraget. Omdeklarationenikostnadendramöjligheten att av
skullebilreseavdrag,tillberättigadeskullebilpendlaresamtliga vara

beräknasdag. Dettakr3134 tillfrånminskabilreskostnaden percaca
400 bilresenärer1310 %medbilpendlareandelökadmedföra caen

helt slopas,reseavdragensidanSkulle andraGöteborgsregionen. åi
dennaUnderdag.39 kr34 tillfränbilreskostnaden ökaskulle per

för-sådan10 %. Enmedminskabilandelenförutsättning beräknas ca
frånkväveoxidutsläppenminskningmedföraberäknasändring aven

koldioxidutsläp-och%med 1Göteborgsregionenpersontrañken i avca
%.med 2capen

bilreseavdragetslopandeeffektenberäknadeDen ett avavovan
kilometer,skatterabattbetraktasavdragetförutsätter somperatt ensom

arbets-vidfärdsättanvända bilenfördriftskostnadenminskar att som
mangaavdragettänkbartfulltemellertid också attDet är avresor.

sättdvs. pågang är,subventionfastbetraktas sammaperenensom
lägrebilresandet änför ärInkomstelasticiteteninkomstökning.som en

betydelsemindreharbilreseavdrageninnebärvilketpriselasticiteten, att
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fastavdragenför färdmedelsvalet för dem betraktar som ensom
beräknade effekteni sin densubvention. innebärDet tur att ovan

förtroligsannolikt överskattning och därmed gränsutgör övreär enen
effekten.

10.4.4 ändrade reseavdragsreglerEffekter av

iredovisades den beräknade effekten Göteborgs-föregående avsnittI
reseavdrag respektivealla bilpendlare tillregionen rätt attattav ge

beräknatockså överslagsmässigtavdraget helt. Transek harslopa
ändringar gällande regler.hela landet tänkta ieffekterna för någraav

Följande resultat erhölls:
skulletill 10 miländring avdragsbeloppet från 13 krEn perav-
totala%.minskning andelen bilresor med 5,5 Detmedföra caaven

avdragsbeloppet minska med 3,2 miljarder kr år. Denskulle perca
finansiella till ungefär hälftenbesparingen skulle uppvägas av en
kostnadsökning inom kollektivtrafiken.

skulleändring kravet restidsvinst från 2 till 3 timmarEn påav-
medföra kraftig minskning antalet avdragsberättigade. Effektenen av

fárdmedelsfördelningen har dock inte kunnat uppskattas för helapå
totala avdragsbeloppet skulle minska med 1,5landet. Det ca

miljarder kr år.per
ersättning dagens tidsgräns med kriterium hänsynEn ett tarsomav-

skulletill möjligheten bilresan med kollektiva fardmedelersättaatt
tilläven i Göteborgsregionen leda till fler blir berättigadeatt

från kol-avdrag, kriteriet högst 500 gångavståndär metersom en
lektivlinjes linjer medhållplats och där hållplatsen trafikeras av
minst minuters turtäthet högtrañktid.30 under

överväganden10.4.5

Enligt Transeks beräkningar olika förändringar i reglerna förger
reseavdrag relativt liten effekt fårdmedelsfördelningen vidpåen

Ävenarbetsresor. reseavdragen skulle slopas helt, minskar andelenom
bilresor med högst 10 % 5 i Göteborgsregionen.procentenheter
Utanför storstadsområdena blir effekten sarmolikt mindre, då möjlig-
heterna välja kollektivtrafik vid ökningarbetsresor Denär sämre.att av
kollektivtrafikutbudet behövs vidför Ökad platskapacitet måstesom en
försämringar reseavdragen ske i sådana områden i dag svåraärav som
och dyra försörja med kollektivtrafik.att
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siktPå längre kan dock sig anpassning det gällernärväntaman en
val läge för bostad och arbetsplats och i förlängningen ocksåav en
förändring bebyggelsestmkuren försörjning med kollektiv-så attav en
trafik underlättas.

Transeks beräkningar visar förändring reseavdragen inteatt en av
bör isolerat styrmedel för åstadkomma minskadett attses som en
användning bil vid arbetsresor.av

Principen priset för skall spegla den sarnhällseko-att transporterom
nomiska marginalkostnaden avdragsråtten ifrågasättas.kangör Enatt
höjning drivmedelsskatten skulle inte fullt drabba de avdragsbe-utav
rättigade, avdragsbeloppet följer med skatteändringen.om

Ett omedelbart avskaffande reseavdraget kan innebära svåraav
omställningar för vissa, framför allt i områden med dålig eller ingen
försörjning med kollektivtrafik. Transeks räkneexempel, där tidsgränsen
skulle med kriterium ñr kollekivtrafikstandard, visarersättas ett att
kriteriet måste mycket låg standard en timmes turtäthetmotsvara en
under högtrañktid ñr antalet avdragsberåttigade skall bli färre änatt
i dag. Om ñrändring reseavdragen skall komplementetten av ses som
till höjd drivmedelsskatt, kan rimligt alternativ till avskaffaett atten
reseavdraget behålles avdragsbeloppet inteatt systemet attvara men
höjs drivmedelsskatten höjs. Omnär reseavdragen skall behållas bör

i längre perspektiv dem oberoendeöverväga göraett attman av
färdsätt.

10.5 FoU-behov

Forskningsverksamhet pågår inom flera delområden har anknytningsom
till frågor trafikens klimatpåverkan. Detta ämnesområde berörs iom
flera forskningsprogram, bl.a. sådana utarbetats vid SNV,som
NUTEK, KFB, BFR, MISTRA. Klimatdelegationen 1994 har i sin
årsrapport gjort svensk klimatrelateradgenomgång forskning.en av
Trafik- och klimatkommittén har därför inte haft ambitionen upprättaatt
något täcker det aktuella området. Vid behandlingeneget progam som

de olika delfrågoma i uppdraget har kommittén emellertid kunnatav
konstatera kunskaperna inom vissa delområden bristfälliga ochäratt att
ytterligare satsningar på forskning inom dessa områden angelägna.är

I kapitlet planering infrastruktur, markanvändning och trafikom av
konstateras den fysiska strukturen har betydelse för biltrafikensatt
omfattning. Inom detta område pågår och har genomförts delen
forskning, både i Sverige och i andra länder. Sambanden emellertidär
komplicerade och kunskaperna inom området behöver förbättras.
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och harDataunderlaget det gäller resande godstransponernär stora
allt godstransporter.brister och behöver ñrbättras. gäller framförDet

Statistiken kollektivtrafik har förbättrats underresandet med någotöver
behöver fortfarande förbättras. riksomfattandetid Den nyasenare men

till förbättrade möjligheterresvaneundersökningen kommer leda attatt
resandet. krävs dock forskningsinsatser ñröka kunskaperna Det attom

materialet.bearbeta
medfordonsindustrin arbete med utveckla fordonpågårInom att

utsläpp skadliga i syftelägre bränsleförbrukning och lägre ämnenav
insatser dettakommande miljökrav. Statliga inomkunna mötaatt

område inte bli särskilt omfattande i ñrhållande till dekan resurser
Punktinsatser inom tekniskainom fordonsindustrin.satsassom

delområden goda ñrutsättningar kan dockdär Sverige har särskilt ge
tillsignaler statsmaktemas viljeinriktning. Vidare kan bidrastatenom

lösningar till demonstra-skapa marknad för tekniska stödatt genomnya
för delprogramtionsprojekt och teknikupphandling. Inom olikaramen

och KFB.flera projekt inom detta område med stöd från NUTEKpågår
finner vidare satsningarOmråden kommittén särskilt angelägna ñrsom

drivmedel,för kostnadseffektiv produktion ñrnybaraär processer av
långsiktig utveckling drivsystem fordon låga utsläppoch med avav
både koldioxid luftñroreningar.och skadliga bör uppdrasNUTEK att,
i samråd myndigheter och ochmed berörda svenskt näringsliv, överse
lämna förslag till långsiktig frågor.FoU-strategi avseende dessaen

det forskning inom generellt börNär gäller transportområdet
forskningsprogram planering forskningsprojekt ioch större ut-av
sträckning vad fallet i miljöhänsyn.dag präglasän ärsom av
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transportsektornMiljömål förll

Uppdragetl l

utredaklimatkommittén ...Trañk- ochtilläggsdirektiven skallEnligt
transportornrådetmiljömål förmed sektorsspeciñkaför- och nackdelar

trafik-miljömål för olikaanpassadetill tidsmässigtlämna förslagsamt
sikt.kort och långslag för arbetet bådepå

miljömåldirektiven deenligtBakgrunden till uppdraget är att som
miljömålnationellautformadehittills fattat beslutriksdagen är somom

myndigheteransvarigaSamtidigt harkoppling till olika sektorer.utan
inomfyra trafikverken harmiljöarbetet. Deförålagts sektorsansvarett

miljörap-årligen lämnafått i uppdragför sektorsansvardetta attramen
nationella miljö-miljörapporter har dedessatill regeringen. Iporter

också för transportsektorn.miljömålmålen tillämpats som
sektorsspecifikasina tillkommittén i förslagdirektiven skallEnligt

miljömålen. Uppdragetriksdagen uppställdafrån demiljömål utgå av
därmed inte bara utsläpp växthusgasermiljömål omfattar utanavom

till.trafiken bidraralla miljöproblem som
MaTs-samarbetet utarbetamedpågår arbetedet s.k.Inom attett

1995 hartransportsektorn. Under vårenkvantitativa miljömål för ett
avseddaåtgärdsmål redovisats. Deförslag till preliminära är att

inomsystemstudierframtids- ochunderlag till olikaanvändas som
medförslaget utvärderasMaTs-samarbetet. I dessa studier kommer att
skallmålenför krävs förhänsyn till kostnaderna de åtgärder attsom

MaTs-samarbetet kantill frånkunna klaras. slutliga förslaget målDet
redovisats. MaTs-haravvika från förslagdärför komma detatt som nu
klimatkommittén.Trafik- ochockså tillställtssamarbetets förslag har
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11.2 Varför sektorsspeciñka miljömål och hur
skall de ansättas

Den svenska trafikpolitiken, fastlades i 1988 års trañkpolitiskasom
beslut, baseras på övergripande mål och antal delmål seett ett
faktaruta 11.1. Inriktningen innebär det skall ske avvägningatt en
mellan olika krav ställs på det gällerNärtransportsystemet.som
miljöfrågor allmäntsägs transportsektorn skall bidra till deatt att
nationella miljömålen uppnås.

Samtidigt det grundprincip i den svenska trafikpolitikenär atten
priset för skall spegla den samhällsekonomiska marginal-transporter
kostnaden ñr samhällsekonomisk effektivitet i transportbeslut skallatt
säkerställas. Ett problemen med denna princip svårighetenär attav

värden för olika miljökostnader.monetära Principen ocksåär svårange
förena med antal delmål, inte awägda varandra,äratt att ett motsom

skall uppfyllas. Hittills har principen tillämpats i endast begränsad
omfattning.

Faktaruta 11.1

års1988 trañkpolitiska beslut

1988I trañkpolitiskaårs beslut prop. 198788:50, 1987-TU
88: 13, rskr. 159 övergripande förmål trafikpolitiken:antogs ett
Att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar

tillfredsställande, säker och miljövänlig trañkförsörjning tillen
lägsta samhällsekonomiska kostnader. Det övergripande målet
vidareutvecklades i fem delmål:

Transportsystemet skall utformas medborgarnasså ochatt-
näringslivets grundläggande transportbehov tillgodoses.
Transportsystemet skall utformas så det bidrar tillatt ett-
effektivt resursutnyttjande i samhället helhet.som
Transportsystemet skall utformas så det högtatt motsvarar-
ställda krav säkerhetpå i trafiken.
Transportsystemet skall utvecklas så god miljö ochatt en en-
långsiktigt god hushållning med främjas.naturresurser
Transportsystemet skall byggas så det bidrar tillattupp-
regional balans.
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Om principen marginalkostnadsansvar genomförd,helt såom vore
priserna korrekt återspeglade bl.a. miljökostnadema,på sättatt ett

skulle kunna hävda kvantiñerade sektorsspecifika miljömålattman vore
överflödiga. Transportkostnaderna skulle därigenom signaler tillge
aktörerna genomföra optimala anpassningar. Alla aktöreratt agerar
dock inte utifrån företagsekonomiskt perspektiv. inteFör de görett som
det kan sektorsspeciñka miljömål fungera vägledning.som

miljömål medsektorsspeciñka hänger ocksåFrågan om samman
frågan det s.k. sektorsansvaret för miljöfrågor. Innebörden i dettaom

i kapitel 12. ålagtsdiskuteras Den myndighetnärmare ettsom
agerande.sektorsansvar behöver ha mål riktpunkter ñr sittsom

Sektorsspeciñka miljömål kan fungera medelpå så sätt ett att styrasom
sektorsmyndighetema.

Miljömålen kan härledas olika Ekonomansatsen innebärpå sätt.
utgår från avvägning mellan marginella skade- och åt-att man en

gärdskostnader. MaTs-samarbetets arbete med kvantitativa miljömål,
liksom riksdagens faktaruta 11.3,beslut nationella miljömål utgårom
i stället från bedömning vad bör längre sikt meduppnås påen av som
hänsyn till vad människan och tål. samhällsekonomiskaDenaturen
åtgärdskosmaderna bör därvid skallutgångspunkt etappmålennärvara
formuleras.

Enligt direktiven skall kommitténs utgångspunkt devara av
riksdagen fastställda målen.

En huvudprincip för fördelning målen på sektorer bör atten av vara
skall ledade till sådana åtgärder vidtas kostnadseffektiva frånäratt som

samhällsekonomisk Fördelningensynpunkt. bör därför ske med
utgångspunkt i uppgifter samhällsekonomiska kostnader och andraom
effekter till följd olika åtgärder. Problemet med den är attansatsenav
kunskaperna åtgärdskostnader mycket bristfälliga. Kostnadsupp-ärom
skattningar kan hittas i litteraturen ofta mycket olika, främstärsom
därför olikade baseras på beräkningsförutsätmingar. Fördelningenatt
måste därför baseras mycket bedömningar.på grova

Trañkverken har regeringens uppdrag utarbeta årliga miljörap-att
ursprungligaEtt de syftena med miljörapportema deporter. attav var

skulle bilda underlag för miljömål för de olika trafikslagen. Miljörap-
porteringen har dock kommit få annorlunda inriktning.någotatt en

I samband med arbetet med trafikverkens miljörapporter har
föreslagitNaturvårdsverket de sektoriella miljömålen utarbetas iatt en

iterativ selrtoriseringscirkeln. innebär Naturvårds-Den attprocess
verket i med trafikverken formulerarsamarbete preliminära miljömål
för de olika trañkslagen med i nationella miljömålutgångspunkt och
översiktlig kunskap kostnader för åtgärder i olika sektorer. Deom
preliminära målen sedan underlag för trañkverkens arbete medutgör
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analyseras.målenmöjligheterna uppnådäråtgärdsprogram, att
Naturvårdsverketvarefteråtgärdsprogrammen,följerTrafikverken upp

Utvärdering-andra sektorer.ierfarenheternaresultatetstämmer motav
miljö-kunskapermedtillsammansbildar,detta arbete omnyaen av

målen.preliminäradeförproblem, grund översyn aven
miljömål itillför utkast äranvändningsområdetfrämstaDet

miljörapporteringenårliga äråtgärder. Densamband med planering av
därandra uppdrag,fåtttrañkverk har dessutomtillfälle. Någraett annat

miljömålen kan testas.
ifåttVägverket199495 harför budgetåretregleringsbrevetI

detmiljömåletmålen bl.a. närtrañkpolitiskakvantiñera deuppdrag att
personerbullerstördaCO, antaletNO, ochutsläppengäller samtav

med1994-2003investeringsplanen för periodenkompletteraoch att en
trañksäkerhetsmålen.miljö- ochåtgärdsplan för uppnåsärskild att

Även kvantifieraregleringsbrev i uppdragfick i sittBanverket ettatt
avgasreglerföreslåVidare skall Banverketñr miljö.Verksamhetsmål

järnvägsnätet.trafikerar det svenskamotorfordonspårbumaför som
novembertill mål den 1lämnade förslagoch BanverketVägverket

11.6.se avsnitt1994

begrepp11.3 Några

Övergripande aktionsprogramdefinieras Naturvårdsverketsmiljömål i
vilkeni allmännaMiljö 93 sådana mål termer angersom som

och ñrekosystemområdenmiljösituation önskvärd i olikaärsom
människors hälsa.

sammanhangmål flera olikaövergripande har i använtsSom
utveckling. Uttrycket,långsiktigt eller varaktigt hållbaruttrycket en

härrör från FNengelska sustainable development,på är :ssom
s.k. Brundtlandrapporten.miljörapport framtid, denVar gemensamma

tillfredsställer dagens behovbetecknar där utvecklingDet utansomen
tillfredsställagenerationermöjligheterna för framtidaäventyra attatt

sina.
miljöanpassad utveckling,används uttrycket medIbland synonymt en

människa ochskall till vadinnebär olika verksamheteratt anpassassom
tål.natur

konferensAgenda 21, vid FN:s[handlingsprogrammet antogssom
utveckling i Rio de Janeiro 1992, måletmiljö och år att enangesom

bl.a.utveckling åstadkommas där full miljöhänsynmateriell skall tas,
sektorers verksamheter.miljöhänsynen integreras i olikaattgenom
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tål,människan ochför vadMiljökvalitetsmál naturenanger ramarna
utgångspunktsinsamhället miljöanpassat. Dedvs. tillstånd då är tarett

önskvärtdefiniera11.2. kanmiljöhot se faktaruta Dei olika ett
människanförändringshastighet förmaximaltillstånd ellerslutligt atten

ellerbeträfande belastningsig. Mdlskall kunnaoch naturen anpassa
vilkenförorening ellervilken tillförselpåverkan uttryckerfysisk enav

miljömålövergripandepåverkan högst kanfysisk accepteras omsom
kvalitetsmål skall säkras.och

11.2Faktaruta

Naturvårdsverket:13 miljöhot identifierade av

Klimatpåverkande gaser
ozonskiktetUttunning av

mark ochFörsurning vattenav
oxidantermarknäraFotokemiska ozon

luftföroreningar och bullerTätorternas
Övergödning mark och vattenav

metallerPåverkan genom
organiska miljögifterPåverkan genom

organismerIntroduktion spridning främmandeoch av
försörj-ochproduktions-Nyttjande mark och vatten somav

ningsresurs
anläggningarbebyggelse,Exploatering mark och förvattenav

och infrastruktur
Anspråk särskilt värdefulla områdenmot

restproduktermiljöfarligakretslopp, avfall ochBrutna

åtgärder skalluppsättningMed átgärdsmál det resultat som enmenas
formuleradetidsperiod. kanleda till inom bestämd De somvaraen

slutmål eller etappmål.
Därförmiljöhot.bidrar i hög grad till flera ärTransportsektorn

för möjlighetenbetydelseinom transportsektornåtgärder attstorav
därför användautveckling. brukarmiljöanpassad Manåstadkomma en
för vilkauttryckmiljöanpassatbegreppet etttransportsystem ramarsom

det skallhållas inom, förmiljöproblem börtransportsektorns att vara
miljöan-samhälle.möjligt miljöanpassat Föråstadkomma att ettettatt
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miljömål fördefinieras, måsteskall kunnatransportsystempassat
formulerade.transportsektorn finnas

harutvecklinglångsiktigt hållbarSom på vägen motsteg en
beslutade11.3. Demiljömål se faktarutavissariksdagen beslutat om

källorallaluftföroreningarutsläppñr reduktionmålen avseravav
luftförore-och högamiljöproblem bullerlandet. Lokalainom som

källa.bestämdkopplade tillallmänhetningshalter dock iär en

11.3Faktaruta

miljömålbeslutaderiksdagenAv

därefter minska1990-2000 för-0%C0, att

1980-1995-30%NO,

1988-2000VOC -50%

1980-2000-80%S0,

ämnencancerogena
utsläppsikt,1988-2005, -90% längre-50% på avser

i tätorter

skallluftkvalitetNaturvårdsverkets riktvärden förCO,NO,
2000iklaras årtätortema senast

till 1995CFC avvecklas år

målsätt-riktvärdenförslag till utgörNaturvårdsverketsbuller
siktning långpå
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transportsektorns11.4 Avgränsning av

miljöpåverkan

behandlasbrukar ofta hävda trafikens miljöproblem bör medMan att
utgångspunkt i hela kedjan produktion användning skrotning av- -

effekter produktionfordon och infrastruktur. De uppkommer vidsom
formulera miljömål fördrivmedel bör också beaktas. När skallmanav

tilltransportsektorn dock precist klara vilka delkällormåste utman mer
skall kunnamiljöstömingar skall omfattas målen. Om målensom av

utövandefungera styrning olika myndigheter i deras avsom av
parallellt medsektorsansvaret, bör målavgränsningen diskuteras

avgränsningen sektorsansvaret.av
Följande lista fordon och anläggningar kan bilda utgångspunktöver

skallför diskussion vad hänföras till transportsektorn:somen om

bilar, mopeder, cyklarmc,-
terrängfordontraktorer, motorredskap,-

gräsklippare, kompressorermotorsågar,-
fritidsfartyg, arbetsfartyg,last- och passagerarfartyg, ñskefartyg,-

vägfärjor
tunnelbanortåg, spårvagnar,-

flygplan, luftballonger-
flygplatser, farlederjärnvägar, hanmar,vägar,-

drift- underhållsanläggningaroch-

Några definitioner: Traktorer motordrivna fordon inte bilär ärsom
och avsedda Terrängfordondra andra fordon eller arbetsredskap.är att

motordrivna fordon godstrans-är avsedda för ochanvändasatt person-
i fordon inrättadeterräng. Motorredskap motordrivna ärärport som
arbetsredskap eller till gods.kortare förflyttningsom av

Traditionellt transportsektorn till användningen fordonavgränsas av
och drivmedel Produktionbyggande och drift infrastruktur.samt av av
fordon drivmedeloch liksom skrotning ingår därmed i andra sektorer.
Arbetsmaskiner och redskap hänförs med denna avgränsning till de
sektorer där de används.

Itrañkverkens rniljörapporter redovisas frånluftföroreningsutsläppen
fordonen endast ñr driftsfasen, fördock med undantag järnvägstrañk,
där elproduktionen med. mopeder, arbetsredskapMotorcyklar,även tas
och militär verksamhet redovisas inte. Hanmverksamhet finns inte med
i Sjöfartsverkets redovisning.



1995:64SOU216

innebärabordetransportsektornavgränsningentraditionellaDen av
ochfordonProduktionmedräknas.mopederochmotorcyklar avatt

transportsektorn.försektorsmåleniinräknasbör intedrivmedelel
fordonproduktionbeslut hurintefattastransportsektornInom avom

drivmedel,ochfordonstypvalskerdrivmedelel sker. Däremotoch av
transportsek-inommarknaden,finns påutbuddetförinom somramen

kantransportsektornmiljömål förklarañråtgärderVissa atttom.
Introduktionsektor.tillflyttasmiljöproblem avinnebära annanatt en

miljömålFördelningenexempel det.pådrivmedel ärbiobaserade avett
utvecklingen.tillsuccessivtdärñrsektorer måsteolikamellan anpassas

Målparametrar11.5

nationellauppställdariksdagendeuppdragetför ärutgångspunktEn av
börföljandeåtminstone parametrarinnebärmiljömålen. Det att

behandlas.

Klimatpdverkan
CO,Totala utsläpp av

ozonslciktetUttunning av
koltetraklo-1,1,1-trikloretan,HCFC, halon,CFC,Användning av

metylbromidrid,

ochmarkFörsurning vattenav
SO,ochNO,Totala utsläpp av

oxidantermarlmaraFotokemiska ozon
och VOCNO,Totala utsläpp av

och bullerluftföroreningarTätorternas
preciseradeämnenai tätorterämnenUtsläpp cancerogenaav

C0,medelvärdestiderochpercentilerangivandemedHalter avav
partiklarochS02,N02, sot

ochför dygndBAekvivalentnivåeri formBullemivåer av
olika källorfrånbullerförunderdBAmaximalnivåer natt

viktigaAndraklimalpáverkandeviktigasteKoldioxid denär gasen.
ochtluorföreningarstabiladikväveoxid,växthusgaser är ozon.metan,
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Idag bidrar transportsektorns utsläpp och dikväveoxid imetanav
mycket liten utsträckning till växthuseffekten. Vid val åtgärder förav

minska koldioxidutsläppen bör dockatt observant på dessaattman vara
inte leder till utsläppen och dikväveoxid ökaratt såmetan attav
nettoeffekten blir negativ. inverkan stabila fluorföreningar ochav
marknära i sin orsakad utsläpp NO, och VOCtur ärozon av av
mycket osäker. Reduktionsmål för dessa finnsämnen andraav
miljöskäl.

När det gäller uttunning ozonskiktet finns redan avveck-av en
lingsplan. Något ytterligare mål i detta avseende för transportsektorn är
inte befogat.

En del den verkan hos luftföroreningarstor härrörav cancerogena
från ämnen bundna tillär partiklarna. Därför kan partikelutsläppensom

indikatorutgöra på utsläppen Sarnman-ämnen.en av cancerogena
sättningen kan dock variera mycket mellan olika varför parti-avgaser,
kelutsläppen förär mått. Det bör kompletterasett med utsläppgrovt av
vissa specifika kolväten. Exempel på sådana vissa flyktigaär organiska
ämnen butadien, aldehyder polyaromatiskaeten,som samtpropen,
kolväten PAH. För kan detämnen också lämpligtcancerogena vara

använda dos halt exponeringstidatt mått.x som
För [Luftföroreningshalter och buller kan etappmål högstasom anges

antal märmiskor för vilka nivån utanför eller i bostaden ligger över en
viss nivå.

Till lokala miljöproblem hör också trafikens förorening mark ochav
Den lokala påverkan bör intevatten. medföra överskridande av

fastställda miljökvalitetsmål när det gäller tungmetaller, stabila orga-
niska änmen, partiklar från slitage däck och vägbana saltning,av m.m. ,bekämpningsmedel, impregneringsmedel, syretärande gödandeämnen,

fosforämnen och kväve. Här ingår skyddockså skador frånmot
olyckor med farligt gods.

Transportsektorns bidrag till övergödning mark och skervattenav
främst utsläpp kväveoxider till luft.genom av

Transportsektorns påverkan på miljön metaller och organiskagenom
miljögifter kan minskas ökad kretsloppsanpassninggenom en av

Ett mått dettatransportsystemet. på återvinningsgradenär olikaav
i fordonänmen och infrastruktur.

Nya trafikanläggningar medför alltid formnågon intrång iav en
befintlig miljö och innebär ofta konflikt med kulturhistoriska, naturve-
tenskapliga eller rekreationsintressen. Att intrånguttrycka i kvantitativa
mått är svårt och kanske heller inte alltid lämpligt. börMålen snarare
uttryckas i form restriktioner för ianspråktagande olika biotoper,av av
objekt, landskap och kulturhistoriska miljöer, principer för hur anlägg-
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känsliga försämrasningar inlemmas i miljöer deras värdenutan att samt
planeringsprocessen.ambitioner det gällernär

11.6 till miljömålFörslag

11.6.1 MaTs-samarbetet

från MaTs-samarbetet åtgärdsmål för transportsektorn.Förslagen avser
i sinformulerade etappmål, baserade slutmålDe på ärär tursom som

härledda från det naturvetenskapligt baserade önskvärda miljötillståndet.
2020.skall slutmålet ha omkringFör de flesta nåtts årparametrarna

mål mellan sektorer och trañkslag har inte skett medFördelningen av
kommerutgångspunkt i analyser åtgärder och kostnader.några Dettaav

scenariostudier.skeatt genom
Beträffande totala utsläppen vissa sammanfattasde ämnenav

förslagen i tabell 11.1.

åtgärds-förslag till preliminäraTabell 11.1 MaTs-samarbetets
mål basåretsför minskning i jämförttotala utsläpp % med
utsläpp

Ämne År Spår Luft SjöBasår Väg

CO, 1990 2005 10-15 0 10-50 0+-

2020 18-20 0 0 0-10- -

2050 70-75 0 0-20 10-20- - -

S 1980 2005 80 100 0 10-25- - -

2020 90 90- -

NOX 1980 2005 65-75 0 +50- 0-20- -
260

2020 80-85 50 30 75-80+- - -

VOC 1988 2020 90 20 50- - -



SOU 1995:64

Beträffande övriga förslagen följande:innebärparametrar
Klimatpåverkan andra skall 2050 60% lägreC02 åränav gaser vara-

1990årän
stratosfäriska ozonskiktetUtsläpp kan skada detav gaser som-

avvecklas enligt tidigare nationell awecklingsplanbeslutad
koloxid,Naturvårdsverkets riktvärden för luñkvalitet vad avser-

2000 klaras ikvävekioxid, svaveldioxid, och partiklar skall årsot
sesvenska bilaga lltätorter

i partikelfas,Utsläppen polycykliska aromatiska kolväten ochgas-av-
benzoapyren, formaldehyd, acetaldehyd, och butadieneten, propen
skall i minska med 50 % till 2005 jämfört med 1988år årstätorter

formaldehydnivå Indikatorer: partiklarPM10, bensen, ocheten
Buller i skall sikt minska det kommer liggatätorter på så att att-

Årunder Naturvårdsverkets riktlinjer. 2000 skall Naturvårdsverkets
förslag till kortsiktiga mål uppfyllda se bilaga ll.vara
Utsläpp metaller och organiska miljögifter begränsas enligtav-
nationella mål. mål ñreslås utvecklas inom förNärmare ramen
kretsloppsanpassning transportsystemetav
Oavsiktlig introduktion främmande inte förekommaskallarterav-
Tratikmyndighetema skall implementera och metoder förregler att-

byggande och drift trafikanläggningar miljökvali-till deanpassa av
tetsmål kan uppställas till skydd för naturmiljön och kultur-som
landskapet
År 2020 transportsektorn tillanpassad långsiktig hushållningär en-
med avseende materialanvändning exploateringochnaturresurser av

för rekreation,naturmark betydelse särskilt i lägentätortsnäraav
efterTransportsystemet skall de restriktioner har ställtsanpassas som-

till skydd för naturmiljön och kulturmiljönupp
i vid till naturliga kretslop-Transportsystemet mening deär anpassat-

energi och material. Kretsloppet inom teknosñren harpen av
avgiftats.

11.6.2 Vägverket

Som uppdraget från kvantiñera miljömåletpå regeringen attsvar
lämnade Vägverket följande förslag till miljömål ñr vägtrafiken:

Utsläppen kväveoxider skall minska 50 % mellan 1980med årav-
och 2000
Koldioxidutsläppen skall inte 1990 2000öka mellan år och-

befintligaInga längs i det statliga skall årvägar vägnätetpersoner-
2003 för buller 35 dBA65 dBA vid fasad ellerutsättas över
inomhus. förInom särskilt regeringsuppdrag kommerramen



220 SOU 1995:64

Vägverket redovisa åtgärdsbehov och kostnader för klaraatt att
dessa nivåer längs kommunalaäven vägar.

l1.6.3 Banverket

Banverket har sittpå uppdrag hänvisat till Stomnätsplanensom svar
1994-2003. Där mål för buller- och vibrationsstömingar.anges
Bullerstömingar i befintlig miljö skall åtgärdas fastigheternär utsätts
för 60 dBA maxirnalnivå iöver nattetid. Vibrationsstömingarsovrum
skall åtgärdas fastigheternär ñr vibrationsnivåerutsätts 5 mmsöver
medelmaxvärde i nattetid. Målen skall tilluppnås år 2000.sovrum

1l.6.4 CommissionRoyal Environmentalon
Pollution

omfattandeI trafik och miljö lämnar Royal Commissionrapporten om
Environmental Pollution 1994 förslag till miljömål för trafiken ion

Storbritarmien.
Förslagen iåterges översättning i bilaga 12. På vissa punkter är

målen mycket precisa. Trots det omfattande underlaget har de precise-
rade miljömålen inte motiverats med hjälp någotav resonemang om
kostnadseffektivitet.

överväganden11.7

Trafik- och klimatkommittén trafikslagsvisa miljömål ärattanser
befogade. De kan instrument ñrutgöra trañkverken detnäratt styra

derasgäller sektorsansvar för miljöfrågor. kanDe också tjäna som
vägledning för andra aktörer inom respektive transportslag.

Frågan mål för minskning transportsektorns koldioxidutsläppom av
har diskuterats i kapitel Där drar kommittén slutsatsen utsläppenatt
åtminstone inte bör öka till år 2005 jämfört med 1990.år Kraven på
utsläppsminskningar i transportsektorn beroendeär kommandeav
internationella avtal och den framtida energipolitiken i Sverige.

När det gäller utsläppen koldioxid, svavel, kväveoxider ochav
flyktiga kolväten bidrar transportsektom till del de totalaen av
utsläppen. siffrorDe angivits i MaTs-samarbetets förslag baserassom

vadpå bedömts möjliga åtgärder för få ned utsläppen.som attsom
Någon awägning mellan sektorer eller transportslag, grundad på
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kostnadsjämförelser, har inte gjorts. En sådan utvärdering ske iavses
samband med MaTs-samarbetets scenariostudier.

Trafik- och klimatkommittén bedömer MaTs-samarbetets förslagatt
till preliminära åtgärdsmål för utsläppen koldioxid, svavel,av
kväveoxider flyktigaoch kolväten rimliga användaär att ut-som
gångspunkt i scenariostudiema. studier fårDessa sedan visa denom
preliminära avvägningen behöver justeras. dockDet viktigtär att, man
i scenariostudierna beaktar sambanden mellan de olika Olikamålen.

klara mål kan olika påverka möjligheternavägar på desätt nåettatt att
andra målen. börI analysen därför olika effekteråtgärders alla målpå
beaktas.

det gäller lokala miljöproblemNär har inte problem attman samma
fördela målen olika källor. regel miljöproblemenpå I hänförliga tillär
huvudsakligen källa.en

Åtgärder för klara målen för luftkvalitet i finns inomtätorteratt
räckhåll. bör dock observerasDet målet för utsläppatt av cancerogena

inte baserat tröskelvärdeämnen är på något under vilket inga effekter
konstaterats eller uppträda. Varjeväntas exponering för sådana ämnen

upphov till cancerrisk. Inriktingen bör därför mycketger vara en
långtgående reduktion längre sikt.på

De preliminära miljömålen bör också kunna underlag förutgöra
Kommunikationskommitténs arbete, Vägverkets särskilda plan för miljö
och trafiksäkerhet, Banverkets arbete med förslag till avgasregler samt
trafikverkens miljörapporter.

Trafik- och klimatkommittén således metoden medattanser
sektoriseringscirkeln riktigt arbetssätt.är Processen bör ske iett ett

samspel mellan sektorsmyndigheternanära och Naturvårdsverket.
Slutresultatet sådan bör kunna bli miljömål för-ärav en process som
delade mellan trafikslag med hänsyn till kostnadseffektivitet och ärsom
avvägda andra trafikpolitiska mål. mål bör därigenom kunnaDessamot

grund för värderingutgöra trafikens miljökostnader. Närav processen
genomförd,är bör regeringen och riksdagen besluta sektorsspeciñkaom

miljömål.
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12 Ansvar och befogenheter

12.1 Uppdraget

Enligt tilläggsdirektiven skall Trafik- och klimatkommittén ... föreslå
åtgärder i syfte klarlägga och befogenheter mellan myndig-att ansvar
heterna i frågor miljöarbetet inomrör transportsektorn.som

Bakgrunden till uppdraget beskrivs följandepå Trafikverken,sätt:
Statens naturvårdsverk, Riksrevisionsverket andra berördasamt
myndigheter har till regeringen redovisat och befogenheteratt ansvar
inom transportsektom detnär gäller miljöarbetet oklara. Myndig-är
heternas instruktioner inte heltäckandeär och inte heller samordnade.

12.2 Berörda myndigheter och deras ansvar

och befogenheter

Miljöarbetet inom transportsektorn berör antal aktörer. Berördaett stort
myndigheter deltar i arbetet i olika roller. De viktigaste myndigheterna
och deras roller faktarutavisas i 12.1. Militär verksamhet inteär
medtagen här. Ansvaret och befogenhetema vad den militäraavser
verksamheten inom transportsektorn regleras särskilda be-genom
stämmelser i lagar och förordningar. Det Försvarsmakten harär som
det huvudsakliga enligt dessa bestämmelser.ansvaret

Myndigheternas och befogenheter reglerade i de olikaäransvar
myndigheternas instruktioner och mängd lagar och förordningar.en
Trañkverken har enligt sina instruktioner och regleringsbrev ett mer
eller mindre generellt för utvecklingen inom sina respektiveansvar
trañkslag. I detta ingår miljöansvar och för vissettansvar ansvar
forskning. Det ñnns andraäven myndigheter enligt sina instruk-som
tioner har visst rör transportsektorn, där inriktningen iett ansvar som
olika grad berör miljöfrågor. Några särskilda befogenheter eller
ekonomiska medel inte knutnaär till detta Exempel påansvar.
miljöansvar enligt myndighetersnågra instruktioner framgår av
faktaruta 12.2.
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vidverksamhet1969:387 utövarenärmiljöskyddslagenEnligt av
miljöstömingar.verksamhetensansvarig förgenerelltanläggningfast

Vväghållare äg-ligger pådetinnebärtransportsektorn ansvaretattFör
kommuner,Luftfartsverket,flygplatsägarekommuner,verket,

oftastoch spårvägarjärn-kommuner och ägareoftasthamnägare av
helafördettainnebärjärnväg ansvaretoch attBanverket. För väg
harsjöfartochflyganläggningen. Förden ägerligger påtrañken som

skertrafikendelför denendastanlâggningsägaren somansvaret av
anläggningen.tillanslutningdirektoch iinom

utövarnaanläggningsägamaförbefogenhetersärskildaNågra
ochlänsstyrelsernaNaturvårdsverket,miljöskyddslagen.inteframgår av

vissa be-däremothälsoskyddsnämnder harochmiljö-kommunernas
enligttillsynsansvarmyndigheterstill dessakoppladefogenheter ärsom

miljöskyddslagen.
ochuppgifterpreciseradevissamyndigheternaharHärutöver

dessaFleraförordningar.ochlagarsärskildaibefogenheter av
miljöhänsyninnebärmiljön ellerskyddet attbestämmelser avavser
miljön,förskyddetdirektintebefogenheter menVissaskall tas. avser

viktigastedesyfte. Någradettastyrmedel ianvändasändåkan avsom
följande.bestämmelserna är

innehållermedhushållning121987: naturresurser m.m.Lagen om
användas. Denskallvattenområdenochmarkför hurriktlinjerallmärma

sådanamyndigheterna göraplanerandede attpålägger ett ansvar
godsynpunktallmänfrånmedförplaneringi sinavvägningar ensom

underlagtillmyndigheternaockså ettattålägger atthushållning. Den se
tillämpningvidtillgängligtñnnshushållningsfråganbelyser avsom

tillsynsmyndighet.centralBoverketlagen. är
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Faktaruta 12.1

Myndighetuochandnorgmimüiöartetetinommmpomektomochdaumüu

Utøvare,infrastruktur-ägare,planerade organ
VägverketVV
LuftfartsverketLFV
SjöfartsverketSjöV
BanverketBanV
Kommuner

IIILryn, kontroll, underlag, inför-rundan
StatensnaturvñrdsverkSNV
Koncessionsnimndenför miljöskydd KN
länsstyrelser
Landsting
Kommunernasmiljö- och hilsoskyddsnimnderMHN
BoverketBOV
KemikalieinspektionenKemi
SocialstyrelsenSocS
KonsumentverketKV
SISMiljömärkning

RAÃRiksantikvarieämbetet
RikspolisstyrelsenRPS
KommerskollegiumKK
RiksskatteverketRSV
StatenslivsmedelsverkSLV
StatistiskacentralbyrånSCB
Delegationenför och utvecklingsverksamhetinom transportsektornprognos- DPU
Arbetar-skyddsstyrelsenASS

FoU
KommunikationøforskningsberedningenKFB
NUTE
ByggforskningsrñdetBFR
NaturvårdsverketSNV
Trafikverken VV, LFV, SjöV, BanV
Vig- och transportforskninginstimtetVII
Universitet, högskolor
Institutetför miljömedicin IMM
Institutetför och lultvårdsforskningvatten IVL
AB SvenskBilprovningMotortesteenterASBMTC

8 15-0567
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12.2Faktaruta

instruktionermyndighetenenligt någramiliöansvarpåExempel

ochvägtrafiksystemmiljöanpassat enfrämjaskallVägverket etttill VV:Instruktion
fordonstrafik.miljöanpassad

järnvägstraük.miljöanpassadfrämjaskallBanverketBanV:till enInstruktion

ñroreningarmiljönskyddet motförskallLuftfartsverket avtill LFV: svaraInstruktion påställsbeaktaskravdeför somsärskilt attskallStyrelsenlultfan. svaracivilfrån
miljöpolitiken.tillhänsynmedverksamheten

frånföroreningarmiljönñrskyddet mothandharSjöfartsverketüll Sj6V:Instruktion om
verksamhetenställspåbeaktaskravdeñrsärskilt somattskallStyrelsenfartyg. svara

miljöpolitiken.tillmedhänsyn

planera,uppgifttillharKommunikationsforskningsberedningen atttill H73:Instruktion
demonstrationsverk-ochutvecklingforskningövergripandesamordnastödjaochinitiera,

miljönñrbetydelsekommunikationernasrörsamhetsom
ochñmyeseochtillväxtnäringslivetsfrämjaskallNUTENUTEK:üllInstruktion
tillinitiativskallNUTE taenergisystemet.utvecklingenlångsiktigadenför avansvara miljöanpassning.siktepåmedbl.a.utvecklingochforskningstödjaoch

sektorsmyndigheternasamttillförhållandeiskallNaturvårdsverketSNV:tillInstruktion
ochsamordningvägledning,mil,medarbetamyndigheterlokalaochregionala

miljöarbetet.beröruppföljning som
ökatrañkverkencentralamed desamverkaniskallBoverket80V:tillInstruktion

främjarbeslutsprocesseroch enplanerings-utveckla somgällerdetnär attinsatserna
infrastrukturutbyggnad.ändamålsenlig

fastställdabeaktandemedsärskiltskallLänsstyrelsen avlänsstyrelserna:tillInstruktion
i länetverksamhetlandstingskommunalochkommunalstatlig,förverkamalnationella att

målenregionalpolitiska samtochmiljö-övergripandedeenerochsamordnas anpassas
medhushållninggod naturresurser-na.långsiktig,pakraven en

i fleratillämpasskallhushållningsbestämmelserNaturresurslagens
trañkensgällerdetnärbetydelseföljande ärvilkaspeciallagar, avav

miljöskyddslagen1987:10,bygglagenochplan-miljöfrågor:
luft-1971:948,väglagen1964:822,naturvårdslagen1969:387,

utvidgninginrättande,1983:293lagenoch1957:297 omfartslagen
dengällerDetsammahamn.allmänochfarledallmänavlysningoch av

banlagen.föreslagna
förkommunen1987:10bygglagenoch ansvararplan-Enligt

miljö-för attkommuneninom samtochmark vattenplanläggningen av
tillsynsmyndighet.centralBoverket ärplanläggningen.ihänsyn tas
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Inom områden med detaljplan och områdesbestämmelser kommunensär
planläggning bindande för andra plan- och tillståndsmyndigheter.

I kommunens enligt hälsoskyddslagenansvar 1982:1080 ingår
skyldighet utföra mätningaratt det kan Naturvårdsver-om antas att av
ket utfärdade gränsvärden för luftkvalitet kan komma överskridas.att
I de fall gränsvärdena överskridits skall resultatet mätningarnaav
redovisas till Naturvårdsverket.

Väglagen 1971:948 innehåller bestämmelser byggande ochom
underhåll allmänna vägar. Detav är Vägverket beslutarsom om
byggande vägar och förav Vägarnas underhåll.som Vägverketsvarar
skall därvid hänsyn tillta miljön. Banverket får liknandeett ansvar
enligt den föreslagna banlagen.

Fordonskungörelsen 1972:595 och terrängtrafikkungörelsen
1972:594 Vägverket möjligheterger meddela vissaatt kompletterande
föreskrifter fordonens beskaffenhet ochom utrustning med undantag av
avgasutsläppen. Föreskrifter avseende dessa får meddelas Natur-av
vårdsverket enligt bilavgaslagen 1986: 1386 och bilavgasförordningen
1991:1481. Naturvårdsverket har också tillsynsansvaret. Enligt
vägtrafikkungörelsen och terrängtrafikkungörelsen det kommunernaär
och länsstyrelserna huvudsakligen får meddelasom bestämmelser omfordonens framförande. I några fall finns möjligheter utformaatt
bestämmelserna hänsyn till miljön.av

När det gäller beskaffenheten hos spårfordon och deras framförande
meddelar Banverket kompletterande föreskrifter och tillsynutövar enligt
järnvägssäkerhetslagen 1990:1157, bestämmelserna siktemen påtar
säkerhetsfrågor och något preciserat mandat utkräva miljöhänsynatt
finns inte.

Enligt luftfartslagen 1957:297 och luftfartsforordningen 1986:171
Luftfartsverket tillståndger och meddelar föreskrifter vad avser

inrättande flygplatser. Ett visst miljöansvarav kan ingå i kravetantas
Luftfartsverketatt skall beakta störningaratt verksamheten inteav

uppkommer för omgivningen. Luftfartsverket meddelar också före-
skrifter och utövar tillsyn med avseende på flygplanens luftvärdighet
och miljövärdighet. Luftfartsverket kan också vissa miljöhänsynta vid
bestämmandet flygvägar.av

Sjöfartsverket har möjligheter meddela föreskrifteratt vad avserbyggande allmänna hamnar och farlederav enligt lagen 1983:293 ominrättande, utvidgning och avlysning allmän farled och allmän hamn.av
Ett visst miljöansvar får ingå i föreskriften hänsynanses skallatt tilltas
naturresurslagens bestämmelser. Fartygssäkerhetslagen 1988:49 och
lagen 1980:424 åtgärder vattenföroreningom mot från fartyg
innehåller vissa bestämmelser fartygens egenskaper. Sjöfartsverketom
får meddela kompletterande föreskrifter och utövar tillsyn. Några
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beroendeinte,dockfinnslufttillutsläppenbestämmelsersärskilda om
gällerdetNäröverenskommelser.internationellaavsaknadpå av

och Läns-Sjöfartsverketharframförandefartygensföreskrifter om
sjötrañkför-enligtföreskriftermeddelamöjligheter attstyrelsen

möjlighetervissa attdärvidharLänsstyrelsen1986:300.ordningen
myndig-sammanställningav Enmiljöhänsyn. avföreskriftermeddela

12.3.faktarutaifinnsbefogenheterolikaheternas
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Faktaruta 12.3

Sammanställning några olika myndigheters befogenheterav

Miliöskyddalagen1969:387
tillstånd: KN, lst-
tillsyn: SNV, lst, MHN-

l-lilsoskyddalagen1982: 1080
ñreskriñer: SNV, MHN-
tillsyn: SocS,SNV, MHN-

Lagen kemiskaprodukter 1985 2426om
ñreskrifier: SNV, Kemi, BoV, SLV-
tillsyn: SNV, Kemi, MHN, lat, BOV, SLV, ASS-

Lagen Ivavelhaltigt bränsle1976:1054om
fdreariñer: regeringen,SNV, kommun-
tillsyn: SNV, lst, kommun-

Plan-och bygglagen1987:10
fysisk planering: kommun-
tillsyn: BoV, lst-

Fordonakungörelsen1972:595
ñreskrifler: VV-
kontroll: riksprovplata,polismaneller polisinspektör-

Bilavgaslagen1986:1386
fireskrilter: SNV-
tillsyn: SNV-
kontroll: ASB-

Viglagen 1971:948
byggandeoch hållande allmännavigar: VV- av

Vigtnfikkungörelsen 1972:603
föreskrifter: VV, lst, kommunaltrafiknimnd-
övervakning:polismyndighet-

Lagen tillfälligt bilñrbud 1990:1079om
ñreskriñer: regeringeneller kommunf.n. Göteborg-
övervakning:polismyndighet-

Marknadañringslagen1975:1418
niringsñrbud: marknadsdomstolen-
tillsyn: KV-

Lagen ñrsiljningsakatt på motorfordon 1978269om
Lagen skattpå energi1994:1776om
Lagen miljöskattpa inrikes flygtrafik 1988:1567om
Fordonukattelagen1988:327

föreskriñer: RSV-
tillsyn: PSV-
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12.3 forts.Faktaruta

1957:297Lultfartalagen
tillatånd: LFV
tillsyn: LFV

1972:594Terringtrañkkungözelaen
trañknimndkommunalñreskriñer: lat,VV,

poliamyndighetövervakning:

hamnfarled och allmänallmänavlysninginrättande,utvidgning ochLagen avom
1988:293

SjöV:mmm:
föreskriñer: SjöV-

miljöfrå-försektorsansvariInnebörden12.3

gor

23,198788:85, JoU1988 prop.beslutmiljöpolitiskariksdagensI
tyngd. Därmiljöfrågorför373 sektorsansvaretrskr. storengavs

inom sittmiljöansvarharsamhällssektorerallafastställdes ettatt
församhällssektorvarjebeslutet börverksamhetsområde. Enligt ansvara

möjligasteiexisterande problemochmiljöproblem undviks attatt nya
därvidharalla nivåerMiljövårdsmyndighetema pålöses. storman en
myndigheter,övriga statligauppgift pådrivande och förseattatt vara

kunskapaktuell och relevantföretag medorganisationer ochkommuner,
information.och

30, rskr.199091:90, JoUmiljöpolitiska beslut prop.1991I års
decentraliseringökadochökat sektorsansvar343 som en avangavs

också demiljöpolitiken. Detför den fortsattahuvudlinjema attangavs
sektorsmål för olikatillskulle omformasgenerella miljömålen

utarbetaingå i sektorsansvaretEnligt beslutet bör detverksamheter. att
för miljövårdenmålmed preciseradeåtgärdsprogramsektorsplaner och

naturskyddet.och
sedan dessinnebär haregentligenvad sektorsansvaretFrågan om

utredningar, bl.a.i antalbehandlatsharmycket. Dendiskuterats ett
konkretaRiksrevisionsverket 1994. Några1993 ochStatskontoret

dock inte lämnats.hartill preciseringarförslag
ochklimatkommitténochdirektiven till Trafik- sägsI att ansvar

sektorsmyndighetsrollentorde liggadettabefogenheter oklara. Iär att
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inte tydligt definieradär och möjligen också det skulle finnasatt ett
besvärande glapp mellan och befogenheter.ansvar

För trafikverkens del ingår sektorsansvaret för miljöfrågor som en
del i det generella sektorsansvaret. I verkens instruktioner formule-är
ringen inte särskilt precis. Vägverketansvaret och Banverket skallav

främja miljöanpassning, medan Luftfartsverket skall för ochen svara
Sjöfartsverket ha hand skyddet för miljön föroreningar. Fråganmotom

vad liggerär i dessa begrepp och de innebär någon skillnad försom om
de olika trafikverken.

Förutom det generella i trañkverkens instruktioner haransvaret
verken fått specifika uppgifter vilka några kan delav ses som en av
sektorsansvaret.

Ett exempel sådanpå uppgift verkensär uppdrag från regeringenen
utarbeta årliga miljörapporter.att I denna uppgift ingår redovisaatt

respektive trafikslags miljöpåverkan, jämföra utvecklingen med
förekommande miljömål föreslå åtgärder för målen skall kunnasamt att
nås. Förslagen kan då också innefatta åtgärder inte ligger inom densom

verksamheten eller inom de befogenheterna.egna egna
Därutöver har Vägverket i regleringsbrevet för budgetåret 199495

fått i uppdrag komplettera investeringsplanenatt för perioden 1994-
2003 med särskild plan för miljö och trafiksäkerhet. Uppgiftenen är att
med utgångspunkt i den nationella väghållningsplanen föreslå de
ytterligare åtgärder krävs för vägtrafiksektorn ska nå målen förattsom
miljö och säkerhet.

Trafikverken förfogar inte allaöver de styrmedel kan tänkassom
ingå i åtgärdsprogram för minskaett trafikens miljöstörningar.att
Exempelvis denär allmänna trafikpolitiken, skatter frågor förm.m.
regering och riksdag. Vissa styrmedel ligger andrapå myndigheter än
trafikmyndighetema. Exempel dettapå bilavgaslagstiftningenär och de
delar i lagen kemiska produkter egenskaper ochom som avser
hantering drivmedel, där Naturvårdsverket ansvarigär myndighet.av
Andra exempel den fysiskaär planeringen och lokala trafikföreskrifter,
där kommunen beslutandeär instans. I den mån kommunen är egen
väghållare, flygplatsägare eller harnnägare har den också befogenheter
enligt de rollerna. Se vidare faktaruta l2.3.

Sammanfattningsvis kan trafikverkenssägas tillgång till åtgärderatt
ligger dels i deras verksamhet planering och byggandeegen av
infrastruktur trafikutövning, dels i deras befogenhetersamt som
myndighet. Därutöver finns också befogenheter för flera myndigheter

utnyttja styrmedel inte direktatt regleras i lagstiftning, ställasom t.ex.
miljökrav vid upphandling, genomföra informationskampanjer.

När sektorsansvaret för miljöfrågor skall avgränsas kan förstaen
alla delar i kedjanansats produktionatt användning skrotningvara - -
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problem hamnarviktigariskeraskallförbör ingå inte attatt man
myndig-dåskulle attsektorsansvarallasutanför Med menasansvar.

vidverksamhetensåväl dengälleragerande, dethetens somnär egna
skallgenomgåendetransportornrådet,inommed andra aktörerkontakter

tillsektornutvecklingenbeslutadepolitisktfåpräglas den avattav
exempelvisbörMed detta synsättmiljösynpunkt.frånstånd, bl.a.

tillverkningliksomfordonstillverkningenförtrafikverken ävenattagera
miljöstömingar.möjigaminstameddrivmedel skerhanteringoch av

överlappningarinnebärsynsättet accepteras.att
heladärmed ocksåskullemiljöpåverkanRedovisningen avseav

beskrivsmålenavgränsningenutanförliggerOmrådenkedjan. avsom
översiktligt.i fallså mer

alltskulle innebäratrafikrnyndighetemaför attsektorsansvarOm ett
vissaförriskfinns detolika aktörer,mellanupp attdelasmiljöansvar

fråntendensinnebäraocksåkanDetomhändertagna.inte blirfrågor en
miljöfrågor.gällerdethelhetstänkande närett

delaochsektorersvårigheten avgränsaexempel uppEtt att
mellansambandetmyndigheterolika ärmellan trans-miljöansvaret

rapporteringförNUTEK harenergisektom.och ettportsektorn ansvar
utgörmiljöeffekter. Transporternaoch dessenergianvändningen enav

energisektorn.därmed ioch ingårenergianvändningendel av
överblickoch överroll kunskapligger haNaturvårdsverkets attI

pådrivandeskallpåvisa åtgärdsbehov. Verketmiljöproblemen samt vara
samhället.idärvid olika sektorerochmiljöfrågor gentemoti agerar

allaimiljöhänsynenförsöka integreraaktiviteter ärdessaMålet för att
snävt.kontakter sektorernakan inte avgränsasdessaverksamheter. I

miljöansvaretförhållande uppdelningstriktgörEtt annat som aven
olikamellanolämplig fördelningsektorermellan olika ansvarets
länmyndighetercentralaregeringi samhälletnivåer riksdag ----

förgenerellt attkommunernakommuner. Exempelvis har ett ansvar
samtidigtplaneringen,fysiskabeaktas denmiljöfrågoma i som

vägtrafiken.försektorsansvarVägverket har generelltett

KommunförbundetsochTrañkverkens12.4

sektorsansvaretpåsyn

Kommunförbundetochtrafikverkenharutredningsarbetets gångUnder
utformning.ochinnebördsektorsansvaretsmed synpunkterbidragit

följande.detisammanfattasSynpunkterna



233SOU 1995:64

l2.4.1 Vägverket

Vägverket från följandeutgår formulering i regleringsbrevet för
budgetåret 199495: Vägverket har för åstadkom-samlat attett ansvar

effektivt uppfyller högt ställda krav påvägtransportsystemettma som
trafiksäkerhet med hänsyn till miljö och regional balans. Verkettagen
tolkar sektorsansvaret regeringen ñr följaett gentemot attsom ansvar

och driva utvecklingen vägtransportsektom den effek-på så attupp av
tivt bidrar till samhällsutveckling enligheti med fattade politiskaen
beslut. sektorsansvaret bör enligt Vägverkets uppfattning inte sinta
utgångspunkt i enstaka politiska mål inriktas bidra tillmåste påutan att
hela målbilden för sektorn och till den i eftersträvadestort sam-
hällsutvecklingen.

Följande uppgifter viktiga i sektorsansvaret:anges som
analysera och sektorns utveckling fortlöpandeatt rapportera samt-

samla den information krävs för dettasom
söka skapa enighet utvecklingsinriktning och åtgärdsprogramatt om-
i nätverk informera, och driva övrigapå aktörer, såatt ett engagera-
de sin del.göratt

Verket sektorsansvaret inte inbegriper direkt föratt ettanser ansvar
genomförande verksamheterde och åtgärder krävs för attav som
sektorn skall utvecklas i enlighet fattademed politiska beslut. Däremot
har den sektorsansvariga myndigheten vanligtvis andra uppgifter, utöver
sektorsansvaret, innebär för delar genomföran-ett egetsom ansvar av
det. Vägverket bra exempel detta. Verkets förär på denett ansvar
statliga väghållningen och verkets övriga uppgifter sektorsansva-utöver

innebär verket självt kan genomföra viktiga delar detret att av som
totalt krävs ñr säkra den politiskt beslutade utvecklingenatt av
vägtransportsektom, bl.a. det gäller säkerhet och miljö.när

Vägverket och träffatNaturvårdsverket har överenskommelseen om
fördjupat samarbete för vägtransportsektorn till varaktigtatt anpassa en
hållbar utveckling. behandlasDär bl.a. verkens inbördes ansvarsför-
delning.

Enligt Vägverkets tolkning innebär sektorsansvaret således att
uppföljning åtgärdsförslagoch omfattar hela sektorn inklusive åtgärder

ligger andra aktörer. intepå Här behöver således området försom
och befogenheter sammanfalla.ansvar

När det gäller väghållarrollen dock verket det bör finnasattanser en
överensstämmelse mellan befogenheter, vilket enligtoch detansvar
verkets intemening i dag. Vägverket dess möjlighetergör att attanser

väghållare vidta adekvata åtgärder för lokalt minska miljöpåver-attsom
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kan från trafiken det begränsade. Problemet ipå vägnätet är äregna
första hand trañklagstiftningen.

12.4.2 Banverket

i begreppet ligger trañkverkensBanverket sektorsansvar attattanser
arbete miljömålen skall omfatta både den verksamhetennåmot att egna
och andra aktörer inom sektorn. sektorsansvaret bör ligga användaI att
de medel trafikverken har till förfogande för driva påatt ut-som
vecklingen miljömålen. Medlen kanklara de nationellamot att vara

elleråtgärder, ekonomiska styrmedel påverka trafikutövareegna genom
miljöpåverkaninformation möjligheter. Redovisningen sektornsom av

i trafikverkens årligaoch.tänkbara åtgärder miljörapporter som enses
del Sektorsansvaret.av

12.4.3 Sjöfartsverket

Sjöfartsverket välpekar miljöansvaret enligt instruktionenpå äratt
och preciserat till föroreningar från fartyg. Verksam-avgränsat att avse

skall bedrivas handelssjöfarten,heten med inriktning huvudsakligen på
fiskets, fritidsbåtstrañkens och marinens intressen skall beaktas.men

föroreningar fartyg miljöhänsynUtöver från skall verket också närta
det gäller verksamheten lotsning,den vad farleder,egna avser
sjökartläggning Sjöfartsverket förkajkanten är gränsenattm.m. menar
verkets ansvarsområde. Verksamheten i hanmarna ingår således inte.

12.4.4 Luftfartsverket

Luftfartsverket uppfattar sitt miljöområdet detsektorsansvar på så att
inom medför de styrmedel det förfogar ochöver sammanvägtramen -
andra huvuduppgifter bidrar till de nationella miljömålen uppnås.att-

detta ingår ekonomiska fastställaI och tekniska avvägningar,göraatt
handlingsprogram med tillhörande tidsplaner fram relevantsamt ta
statistik. Luftfartsverkets sektorsansvar omfattar hela den civila luñ-
farten. Sektorsansvaret för miljöfrågoma sker internationelltgenom
arbete med miljönormer, övervakning följs, beslutreglernaattav

flygplatserrörande enligt luftfartslagen, ekonomiska styrmedel
bullerrelaterade landningsavgifter arbetet årliga miljörap-med desamt
porterna.
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Luftfartsverket har också miljtâansvar enligt miljöskyddslagen iett
egenskap flygplatshållare.av

12.45 Kommunerna

Kommunerna har miljöansvar miljöskyddslagenenligt i derasett
egenskap väghållare, indirekt för vissaansvariga järnvägar,av
hamnägare och flygplatsägare. Plan- och bygglagen och naturresursla-

ålägger kommunerna miljöansvar vid beslut användningenettgen om
mark och i Översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestäm-vattenav

melser och bygglov. miljö- och hälsoskyddsmärrmd ellerKommunerna
tillsynsmyndighetermotsvarande enligt miljöskyddslagen bl.a.är av

trafikanläggningar, fördock med undantag flygplatser.större
Kommunförbundet uppföljning och utvärderingattanser av

nationella kommunernasmål, förväntas uppfylla, inte skall görassom
statliga myndigheter. Det bör i stället politisktske hos någotav organ

knutet till riksdagen. Statliga detaljregleringar bör undvikas. Av-
vägningar bör ske lokal nivå.på Statliga myndigheter bör ha som
främsta uppgift för kunskapsuppbyggnaden och i mindreatt svara
utsträckning kravutarbeta riktas kommunerna.motsom

Överväganden12.5

En tolkning iinnebörden sektorsansvaret trañkverken skall haär attav
generellt för respektive miljöpåverkan. innebärDettasektorsett ansvar

redovisa miljöpåverkan, föreslå ochsektorsplanerett attansvar
åtgärdsprogram för miljömålen skall klaras driva och följapåatt samt

utvecklingen. föreslagnaDe åtgärderna kan också andrasupp avse
verksamheter och befogenheter inom sektorn. fullständigNågon
överensstämmelse mellan befogenheteroch behöver medansvar en
sådan tolkning inte finnas. Vägverket och Banverket har tolkat
sektorsansvaret på detta Sjöfartsverketsmedan och Luftfartsverketssätt,
tolkningar begränsas till verksamhet och myndighetsutöv-egen egen
ning.

direktivenI befogenheteroch oklara. Medärattanges ansvar
ovanstående tolkning sektorsansvaret förändringarnågra detär närav
gäller olika myndigheters befogenheter inte nödvändiga. Däremot bör

definieras tydligare. Vidare bör frågan hur samordning ochansvaret om
överblick skall åstadkommas i kombination med sektorsansvarett
diskuteras.
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förändringarkan ñnnas anledningdetDärutöver övervägaatt som
möjligheter klara sitt ñr denmyndigheterna större att ansvar egnager

pekatenligt miljölagstiftningen. har Vägverket påverksamheten Här
brister i trafiklagstiftrxingen.

sektorsansvarbrukar ibland det inte utkrävaDet hävdas går att ettatt
befogenheteransvariga inte har tillgång till alladen myndighetenom

konsekventför angivna mål skall kunna uppnås. Ettkrävs attsom
mellansektorsansvar fullständig överensstämmelsegenomfört med

befogenheter teoretiskt innebära trafikverkenoch skulle attansvar
betydelse för trañkensförfogar alla tänkbara styrmedel haröver som

skulle då krävasmiljöstömingar, inklusive skatter och avgifter. Verken
till ñljdför effekter, exempelvis skadorersättningpå externa av

modell trafikverken också ha tillgångmiljöstömingar. sådan skulleI en
Modellen knappasttill instrument påverkar markanvändningen. ärsom

sigrealistisk, innebär riksdagen skulle avhändadå den bl.a. att
skulle kommunerna inte kunna ha in-skatteinstrumentet. Vidare samma

markanvändningsplaneringen i dag.flytande över som
avskaffa förytterlighetsaltemativ helt sektorsansvaretEtt är attannat

verksamheten.miljö och endast behålla för den Dettaegnaansvar
skulle hainnebära idén trañkverkenskulle överger attatt omman

miljöpåverkan.överblicken respektive trañkslags Någonför avansvar
föreslå åtgärdsprogram omfattar åtgärder denskyldighet utöveratt som

skulle inte finnas.verksamheten och de befogenhetema Detegna egna
och liknandeskulle medföra ökat för tillsynsmyndigheter attett ansvar

till i samhället,miljöfrågorna integreras i alla verksamheterattse
vilka sektorer de kan tänkas hänföras till. sektorsmålNågraoavsett

Åtgärdskravenskulle inte behöva finnas. dock ställas med hänsynbör
till samhällsekonomisk kostnadseffektivitet.

anförts nackdelBrist helhetstänkande och överblick harpå som en
trafikverken sektorsansvar ñrmed för de enskilda preciseraatt ett

miljö. minska risken för detta sektorsansvaret ñr miljöEtt sätt äratt att
samordnas i för försärskilt transportsektorn. Ansvaretett organ
överblick, rapportering och åtgärdsförslag skulle då läggas dettapâ

därigenom tilldelas sektorsansvar för helaskulle ettorgan, som
miljöpåverkan. för årliga miljörap-transportsektorns Huvudansvaret de

Åtgärdsprogram skulleskulle därvid ligga denna nivå. utgåpåportarna
från miljömål fastställda regeringför transportsektorn helhet, avsom

miljöansvar till deoch riksdag. Trañkverkens skulle då begränsas egna
befogenheterna till förse detverksamheterna och de samt attegna

årgärds-samordnande med underlag till miljörapportering ochorganet
program.

uppgiftenDen samordnande skulle kunna läggas heltpå ett nytt
Uppgiften också kunna läggas Naturvårdsverket,skulle påorgan. som
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initiativ tilltagitmiljöfrågor harroll pådrivande ii dag i sinredan som
miljöan-nåskall kunnautredningsarbete huromfattande ettett om man

möjlighettredjeMaTs-projektet. ärEn attpassat transportsystem
miljöansvar. DPU:sövergripandeuppgifter medkomplettera DPU:s ett

förplaneringsförutsättningarframrollnuvarande är att ta gemensamma
1995 blirjuli DPUinvesteringsplanering. 1Dentrafikverkens

myndighet.
miljöfrågorför påsektorsansvaretFördelen med lägga ettatt

överblickbättreförenas med översamordnande är att ansvaret enorgan
ökadeinnebärtransportsektorn, vilketåtgärdsmöjlighetema inom
givnaför uppnåkostnadseffektiva lösningarföreslåmöjligheter attatt

införanackdelar medfinns dockmål ñr transportsektorn. Det att en
regeringen.centrala verk ochbeslutsnivå mellan

aktuella aktörernatrafikverken och demellankontaktenDen nära
trafikver-liggai fortsättningen bör påtalar för sektorsansvaret ävenatt

övrigmedmiljöarbetet bör ske integreratken. Ett är attannat argument
kompetenstrafikverken finnssektorerna.i olika Inomverksamhet de

medorganisationfinns ocksåinom sektorn. Därverksamheten enom
kansektorsansvaretlandet, vilket möjliggörenheter i olika delar attav

Vägverketsfrånverksamheten. .Erfarenheternaolika nivåer ipåutövas
godavisarsektorsmyndighet inom trañksäkerhetsområdetroll attsom

uppfyllda. sådanvissa förutsättningar Enresultat kan äruppnås, om
tydligare i verkensinnebördsektorsansvaretsförutsättning görsär att

förtydligasbefogenheteravgränsningen ochinstruktioner. Om ansvarav
ochminskasosäkerheten dessa frågorinstruktionerna, kani om

öka. Avtill sektorsansvaretmotivationen hos verken levaatt upp
innebärframgå sektorsansvaretinstruktionerna bör attettatt ansvar

jämfört medtransportslags utvecklingredovisa respektive uppsatta
åtgärdsprogramochföreslå sektorsplanermiljömål, eller upprättaatt

miljömålen, skallinklusivemålen,visar hur de politiskt beslutadesom
sektorn.utvecklingen inomdriva följapå ochnås samt att upp

trafikverken iöverblick börsäkerställa ochhelhetstänkandeFör att
sektorsansvaret.det gällerinstruktioner åläggas samordningsina nären

gällerdepartementsnivå detbehövs samordning närDärutöver påen
utvärdering och åtgärdsförslag.

intefortsättningenbör iTrafikverkens långsiktiga planering
åtgärderalla deomfattatill infrastrukturplanering börbegränsas utan

deenlighet medutvecklas iför skallkrävs transportsektornatt avsom
bör inteåtgärdernaföreslagnastatsmakterna fastställda målen. De

trafikverken.finansierasutförs ellerbegränsas till sådana avsom
i detta arbetefortsättningsvis deltaNaturvårdsverket bör även som

kontrollerandesamordnande, pådrivande och organ.
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Kommunerna väsentlig aktör detär gäller trañkens miljöpå-nären
verkan. Kommunerna har tydligt enligt olika lagar och iett ansvar
deras olika roller väghållare, infrastrukturägare, planeringsorgansom
och tillsynsmyndighet. finns möjlighetDet varken eller anledning att
därutöver tilldela kommunerna sektorsansvar förnågot trañkens
miljöfrågor, då de inte kan betraktas någon sektorsmyndighet.som

DPU har samordnande roll sin uppgift förutarbetaatt etten genom
trañkslagen underlag för värderingaroch olikagemensamt prognoser av
effekter. Det dock oklart vilken myndighetär har försom ansvar
ajourhållning underlag för beräkning de olika trañkslagensav av
utsläpp luftföroreningar emissionsfaktorer. Som töreskrivandeav
myndighet enligt bilavgaslagstittningen har Naturvårdsverket sedan lång
tid tillbaka hög kompetens inom området, framför allt det gällernären
bilavgaser. Kunskap dessa frågor finns emellertid på trañkver-ävenom
ken och myndighetVTI. Någon bör för emissions-ansvaret attges
faktorerna vid behov uppdateras och det sker samordnat för de olikaatt
trafikslagen. Naturvårdsverket bör i uppdrag initiativ till ochatt tages
samordna detta arbete. dock viktigtDet trafikverken inomär att ramen
för sin sektorsroll också deltar aktivt i arbetet. När det gäller uppgifter

utsläpp i samband med produktion och distribution drivmedelom av
bör NUTEK huvudansvaret.ges
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Överväganden, effekterförslag och13

Överväganden13.1

avgränsning13.l.l Uppgift och

förföreslå åtgärderklimatkommitténs huvuduppgiftTrañk- och är att
klimatpåverkandekoldioxid och andrautsläppenreduceraatt gaserav

ingickursprungliga direktiven ocksådefrån transportsektorn. I att
vissainföra miljözoner iförutsättningarna för tätorter.utreda att
uppgifter inomtilläggsdirektiv ytterligarefickKommittén genomsenare

kollektivtrañkens konkur-uppgiftertrafikmiljöområdet. Dessa avser
åtgärdermiljömål för transportområdetsektorsspeciñkarenskraft, samt

myndigheternasbefogenheter det gällerochfor klarlägga näratt ansvar
miljöproblem.trafikensarbete med

huralla trafikslag. diskussionenuppgifter IKommitténs omavser
dockkoldioxid skall kunna minskas liggerutsläpptransportsektorns av

intemationel-beror framför alltvägtrafiken. Det påtyngdpunkten på att
luftfartfrån beskatta drivmedlen inomSverigeavtal hindrar attm.m.

inom skälvägtrafiken. Ettoch sjöfart ärpå sätt annat attsomsamma
transportsektorns utsläppvägtrafikens andel är stor.av

minskas13.l.2 utsläppenHur mycket skall

heltdominerastransportsektorns klimatpåverkanDen svenska av
koppling tillhar starkutsläppen koldioxid. Dessa utsläpp enav

koldioxidutsläppen inte kan bort.energianvändningen, då renas
minska energian-Utsläppen kan således bara minskas attgenom
innehåll fossiltdrivmedel med lägrevändningen ocheller använda av

kol.
C02 1990. dessaAvSveriges koldioxidutsläpp 60 Mton årvar ca

exklusive arbetsmaskiner.kom 22 från transportsektomMtonca
visarolika16 FleraVägtrañken svarade för Mton. attprognoserca

framöver 5-ökakoldioxidutsläppen från transportsektorn kommer att
ytterligare åtgärder vidtas.1990 och 2000, inga15 mellan% år om
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Enligt IPCC Intergovemmental Panel Climate Change finns deton
starka skäl minska globalade utsläppen tillväxthusgaser betydligtatt av
lägre nivåer dagens. Kommittén konstaterar det också finnsän behovatt

minska flera miljöproblem,andra vilka flera åtminstone delvisattav av
orsakas transportsektom. Det gäller bl.a. totala utsläpp kväveoxi-av av
der, svaveldioxid och flyktiga kolväten buller och förorenings-samt
halter vissa i Miljöarbetet inom transportsektornämnen tätorter.av
måste därför drivas vidare. Flera olika miljöproblem lösa.återstår att

det gäller de storskaliga miljöhotenNär kan det dock diskuteras hur
omfattande åtgärderna i den svenska transportsektom bör ivara
förhållande till åtgärder i andra länder och andra sektorer.

viktigEn utgångspunkt för frågan hur mycket utsläppenom av
skallväxthusgaser minska riksdagens beslut med anledningär av

klimatpropositionen, där det koldioxidutsläppen från fossilasägs att
i enlighet med klimatkonventionenutsläpp bör stabiliseras 2000år på

1990 nivå för därefterårs minska. För hålla ökningstaktenatt att nere
för globala medeltemperaturen,den bör de globala koldioxidutsläppen
minska med 50-80 % inom 50-årsperiod. i dagDet svårtär atten
förutse vad detta kan komma betyda för Sverige. svenskaDeatt
utsläppen i ñrhållande till de globalaär små utsläppen 0,3 %.
Svenska insatser blir därför meningsfulla först ide innär sätts ett
internationellt klimatpolitiskt sammanhang. finns inteDet någotännu
internationellt avtal utsläppsreduktioner längre sikt. Olikapåom

principertänkbara kan bli förstyrande sådant avtal. därförDet ärett
inte möjligt låsa långsiktigt förnågot utsläppsmål Sveriges del.ännu att

Kommitténs uppgift har varit visa hur koldioxidutsläppen frånatt
trañken skall kunna minskas. Nettoutsläppen koldioxid kanav.
emellertid också minskas ökat kol i skog ochupptag torvgenom av

Kostnaden för åstadkomma sådana s.k. sänkor lägre förär änattm.m.
minska utsläppen. minskning iEn nettoutsläppenatt upptagav genom

biomassa kan dock endast ske under begränsad tid.en
En fråga hur del framtida iutsläppsreduktionerär storannan av

Sverige bör ske inom just transportsektorn. Utgångspunkten börsom
utsläppsminskningarna skall ske kostnadseffektivtpå sätt,att ettvara

dvs. de skall i första hand ske med åtgärder kostar minst. Analysersom
har visat de marginella åtgärdskostnaderna stiger snabbt iatt trans-
portsektom. Exempelvis det kostsammare minska koldioxid-är att
utsläppen kort sikt introducera biobaserade ipå drivmedelattgenom

jämförttransportsektom med det i energisektorn. finnsDetgöraatt
flera energibesparandedock åtgärder kan vidtas inom trans-som

portsektorn till relativt låga kostnader. transportsek-Dessutom svarar
för del utsläppen. Om krävsdet avsevärda utsläpps-torn storen av

minskningar i framtiden, kommer därför minskningar i transportsektom
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nödvändiga. finnas skäl påbörjakan såledesDet attatt anpass-vara
till sekelskiftetningsåtgärder redan rimligt utsläppenEtt krav attnu.

inte från Vad kan kommaåtminstone skall öka transportsektorn. som
Energikommissio-krävas efter sekelskiftet i hög grad beroendeäratt av

den framtida energipolitikens utforrrming.slutsatser ochnens
bör således intelångsiktigt utsläppsmål för transportsektornEtt

olika länders åtagandenläggas fast förrän internationellt avtalett om
fast. Tills vidare börföreligger och den svenska energipolitiken lagts

från åtminstone inte börinriktningen utsläppen transportsektornattvara
minska.kring sekelskiftet for därefter Inom MaTs-Öka till åren att

skall minskasamarbetet studeras konsekvenserna målet utsläppenattav
till 2020 jämfört med 1990 nivå. Konsekvensernamed 10 % årsår av

ocksåreduktionsmål för vägtrafiken 20 % till 2020 kommerpå årett
kalkyler ianalyseras. Som underlag för samhällsekonomiskaatt

koldioxidutsläppensamband med investeringsbeslut behövs värde påett
långsiktigt reduktionsmål.motsvarar ettsom

13.13 Utvecklingstendenser och potential

frånomställningar kan leda till minskade utsläppFlera olika tänkbara
potential för minskade utsläpp växthusgaser ochtrafiken. En stor av

i den tekniska utvecklingen. allaskadliga finns Inomämnen transport-
potential bränsleeffektivitet,slag finns teknisk det gäller ökadnären

reningsåtgärder introduktion alternativa drivmedel och effektivaoch av
Ävendrivsystem. förändringar i beteendet färdsätt, beresvanor,

minskadeläggningsgrad, fordonsunderhåll kan bidra tillkörsätt, m.m.
utsläpp.

trender intedet gäller personbilar nuvarande på någonNär pekar
andrahar prioriteratminskning bränsleförbrukningen. Bilköparnaav

liksom uttalanden frånegenskaper hos bilarna. Olika forskningsinsatser
ibiltillverkarhåll bli bränslesnålarekommatyder på bilarna kan attatt

framtiden. introduktion bilar medemellertidDet osäkertär när aven
mycket låg fordon,bränsleförbrukning ske. Förkan komma att tunga
fartyg, flygplan marknadsefterfråganoch finns fortfarande påtåg en
ökad bränsleeffektivitet, förbättring kan detvarför viss Närväntas.en

utsläpp eller där detgäller skadliga kan skärpta ännuämnen nya,av
Omfattandeinte krav alla transportslag.finns några inomväntas
drivformerandra drivmedel ochforsknings- och försöksverksamhet med

Fortfarande hindret förolika håll. kostnaderna detpågår på störstaär
olika alternativ.genomslag av

tekniska omställningar för minska koldioxidutsläppen kanVissa att
ochtill andra problem, ökade skadligaleda utsläpp ämnent.ex av
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negativa effekter trafiksäkerheten.på Exempel sådanapå konsekvenser
ökade utsläpp kväveoxiderär och partiklar till följd ökad andelav av en

dieseldrivna bilar, ökade utsläpp aldehyder till följd introduktionav av
alkohol drivmedel, svårigheten uppfylla långtgående trañk-attav som

säkerhetskrav med lätta fordon. Genom fortsatt utveckling och
forskning kan dessa olägenheter helt eller delvis undanröjas i framtiden.

förbättringarDe kan förutses beträffande fordonens ochsom
drivmedlens miljöegenskaper motverkas trañkarbetet ökar. Härattav

Ökadhar den ekonomiska tillväxten betydelse. ekonomisk aktivitetstor
Ökadeleda till ökatväntas resande och ökade inkomsterett transporter.

möjliggör bl.a. ökat bilinnehav, vilket i sig tenderar ökaett att
bilåkandet. analyser tidigareI resvaneundersökningar konstateras attav

viktig orsak till det ökade resandet högre förflyttningshastighet,ären en
i sin bidragit till geografisk räckviddstörre och fler valmöj-tursom

ligheter. Om exempelvis tillgången till bil ökar kan därför väntaman
sig ökat resande. Informationsteknikens IT utveckling framhållsett
ibland faktor kan minska resbehovet ersättaattsom en som genom
resandet med andra former för kommunikation. Erfarenheterna hittills
tyder dock inte på någon generell minskning resandet till följdatt av av
IT-utvecklingen är vänta. Däremot kan förflyttningsmönsteratt nya
uppträda. Vidare kan informationsteknik användas till att styrany
trafiken och därigenom åstadkomma lugnare körmönster och kortare
fárdvägar.

l3.1.4 Strategi för minska koldioxidutsläppenatt

I delbetänkandet SOU 1994:91 föreslog kommittén strategi för atten
minska koldioxidutsläppen från trafiken. minskningEn dessa utsläppav
kan åstadkommas två åtgärder; minskning energian-typergenom av av
vändningen och introduktion drivmedel med lägre innehåll fossiltav av
kol. Den grundläggande principen ñr val styrmedel de skallär attav
leda till kostnadseffektiva åtgärder. Den principen ledde kommittén till
slutsatsen generellt styrmedel i form höjd koldioxidskattatt ett av en
bör grunden menutgöra inte det enda styrmedlet i strategi för atten
minska trafikens koldioxidutsläpp.

I samband med remissbehandlingen stödde flera instanser, framñr
allt myndigheter och miljöorganisationer, kommitténs förslag till
strategi. Hos dem negativa till förslaget de främsta invänd-som var var
ningarna höjd drivmedelsskatt leder till oönskade fördelnings-att en
effekter den missgynnar låginkomsttagare och befolkning iattgenom
glesbygd och den heller inte skulle leda till miljöförbättringar.någraatt
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frångå denskäl tillKommittén har emellertid inte funnit några att
verkandegenerelltstrategi redovisades i delbetänkandet. Ettsom

omställningar, där anpassnings-styrmedel leder till flera olika typer av
kostnader. An-kännedombesluten fattas aktörer med god omav

minst.hand ske där de kostarpassningarna därför i förstaväntas
tillåtna bränsleñrbruk-högstaRiktade styrmedel, reglert.ex. omsom

omställningskosmader.sannolikt högre Detning hos bilar, innebär
ensidigti fallinternationella beroendet förhindrar också många ett

internationella studier, vilkaregler. antalinförande sådana Ett avav
ofConference of Ministers Transportredovisas inågra European

påtagliga minsk-åstadkomma1993, har visat det någrasvårtäratt att
inte drivmedelsprisetkoldioxidutsläppen från trafikenningar omav

används instrument.som
koldioxidskatt.Strategin dock inte enbart baseras Detkan på en

skallstyrmedel önskad styreffekt kunnabehövs kompletterande om
antalpåtalats ioönskade effekter bl.a.uppnås och sådana ettsom

vilken månundvikas. Kommittén har iremissvar skall kunna övervägt
åtgärder ibebyggelse trafikplanering infrastruktur, och samtav

Möjligheterkollektivtrafiken bidra till minskade utsläpp.kan att
drivmedelsskatt harnegativa effekterna höjdkompensera för de av en

också studerats.
faktorer kostnadseffektivaVidare finns antal motverkarett som

drivmedelspris. Exempel sådana faktoreranpassningar till höjt på ärett
bilförmån.nuvarande regler ñr reseavdrag och beskattning Detav

vidtamarknadsbrister hushållen underlåterfinns också gör attattsom
undanröjasprivatekonomiskt lönsamma åtgärder. Sådana kan delvis

bilarsinformationsinsatser och incitament minskañr att nyagenom
ñrmånsregler kanInformation, xniljöklassning ochbränsleförbrukning.

och företagindividerockså möjligheter underlätta ñr attattses som
Även behand-hari dessa frågorändra beteende miljövänlig riktning.

lats.

13.1.5 Planering

oftatrafikbebyggelse ochPlanering infrastruktur, nämns ettsomav
i transportsektorn.energiförbrukningenviktigt styrmedel för minskaatt
bebyggelsemarkanvändning ochVissa regionala strukturer för är mer

planering dockstyrmedel hartransportsnåla andra. Som enskiltän
främsta rollsikt. Planeringenseffekt kort och medellångbegränsad på

trafiken i sådantfråni för minskade koldioxidutsläpp ärpolitik etten
bosättnings-underlätta anpassningartidsperspektiv att resvanor,av

motiverade högrelokalisering verksamhetermönster, trans-avm.m.av
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portkostnader. Planeringen bör därför väl avstämd denmotvara
generella prispolitiken inom transportsektorn. lång sikt kan godPå en
planering markanvändning och bebyggelse peka färdriktningar ochutav

det dagliga beslutsfattandetsätta inom för önskvärd ut-ramen en
veckling.

denI kommunala planeringen finns det flera faktorer börsom
beaktas i detta sammanhang, såsom lokalisering bostäder, arbets-av
platser och serviceanläggningar, bebyggelsetäthet, möjligheter till
kollektivtrafikförsörjning förutsättningarna för och cykeltra-gång-samt
ñk. översiktsplaneringenHär viktigt instrument,är pla-ävenett om

styrverkan begränsad.ärnernas
Vissa lokaliseringsfrågor måste samordnas och lösas regionalpå

nivå. Ett ökat samarbete mellan olika planeringsorgan bör därför
komma till denstånd, så kommunala planeringen i ökad utsträckningatt
kan ske inom för regionen. Länsstyrelser, landstinggemensamma ramar
och berörda ikommuner stadsregionerna behöver utveckla sitt samspel
så det leder till ömsesidiga åtaganden och överenskommelser. Dettaatt
kan ske i form s.k. plankontrakt.av

Trafikverkens planering behöver samordnas bättre vad skettän som
hittills. Samverkan behöver ske mellan olika transportslag vid planering

transportkorridorer knutpunkter.ochav
Vid bedömningarna olika alternativ i trafikverkens planering börav

särskild vikt långsiktiga effekterläggas på för bebyggelseutveckling och
säkerställa sådanaFör bedömningar i skedetransporter. görs rättatt att

i lagfástasplaneringen bör det planeringsprocessen sker i fleraatt steg.
traditionella lösaDet kapacitetsproblemsättet iatt vägnätet är ut-

byggnad bör skeDetta medvägar. större urskiljning och attav genom
andra alternativ övervägs, trafikstyming, informationsteknik,t.ex. ny

kollektivtrafikstandardökad och anpassning trafikutbudet tillav
trafikanternas behov.

l3.1.6 Avgift i miljözon

kommitténs delbetänkande SOUI 1994:92 Miljözoner för trafik i
tätorter föreslogs kommunernas möjlighet enligt vägtrañkkungörel-att

ñrbjuda fordon inte tillhör viss miljöklass i särskiltattsen som
miljökänsliga områden utvidgas till omfatta alla bilar.att typer av

föreslog ocksåKommittén det kompletterande åtgärd tillatt som en
möjlighetförbud införs differentierad avgift för bilaratt ta uten en som

framñrs inom miljözon. Ett exempel på tänkbar lösningen en
redovisas bilaga 10.i
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Kollektivtrafik13. l

kollektivtrafiken.sig isamhälletskäl förflerafinnsDet att engagera
ellerolikaförtillgänglighet attåstadkommagällaDet kan att grupper

kollektivt. Ettåkabilisterträngselskäl fåellermiljö- att sam-av
kollektivtrafiken, påhanteringenbör präglahällsekonomiskt synsätt av

infrastruktur.iinvesteringargälleri dag detsker närsätt somsamma
drivmedelsskatthöjdi formbilkostnaderna,ökningEn t.ex. avav

denbilförmån,beskattning ärochreseavdragregler forändradeeller av
kollektivtrafikensökagällereffekt detnäråtgärd störst attgersom
kollektivtrafikenStandardförbättringar ibilen.konkurrenskraft gentemot

kom-bilresandet. lpåverkan pålitenåtgärd oftastenskildhar som
kollektivtrafikensförbättringarprisstyming kanmedbination av

nödvändigt.ocheffektivtbådestandard dock vara
beroendekollektivtrafikbra ärtillhandahållaMöjligheten avatt en

intressen måsteKollektivtrafikensutvecklas.markanvändningenhur
Kollektivtra-planeringsprocessen.itidigt stadiumbeaktasdärför på ett

bättretillkunnaskulle också ettfikens intressen tas genomvara
trafikplaneringen.forplaneringsunderlagregionaltsammanhållet
utvecklingsfrågor inomgällerdetnärStaten bör störreettta ansvar

Vägverket börtill detta.och avsättakollektivtrafiken mer resurser
konkurrenskraftkollektivtrafikensstärkasyfteiomfördela attresurser

Stödkollektivtrafikområdet.inomkompetensbättreoch bygga upp en
planerings-utvecklingdet gällerbehövs närtrafikhuvudmännentill av

behöverfärdsättresande med olikaStatistik övermetoder m.m.
lokal ochresandet påutvecklingenkunskapenIdagförbättras. är om av

bristfällig. Dethåll ärfärdmedel påolika mångamedregional nivå
fordonssidan såteknisk utveckling pååstadkommaviktigtockså att en

alternativ imiljövänligtblirgradkollektivtrafiken i högreän ettatt
bilen.förhållande till

utformningDrivmedelsskattens13. l

börminskas,skalltrafiksektornfrånOm koldioxidutsläppen som
höjas.drivmedelsskattenbedömning,enligt kommitténstidigare nämnts,

differentieradkoldioxidskatt, ärform höjdbör ske iDetta somav en
kost-fossilt kol. Fråninnehållolika bränslenstillmed hänsyn av

likformigt sättske påökningbör sådannadseffektivitetssynpunkt etten
till högreledersektorendastinomhöja skatteni sektorer. Attalla en

omställningskostnader.
trafiksektorntillskall begränsaskoldioxidskatt ändåhöjdOm en

kostnadseffektivi-Frånenergiskattelagstiftningen.iden avgränsasmåste
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tetssynpunkt bör skattehöjningen ske på likformigt i allasättett
trafikslag. Olika begränsningar, bl.a. i form internationella avtal,av
omöjliggör dock omedelbart tillämpande sådan princip.ett av en
Sverige bör driva denna fråga i internationella sammanhang.

Principen differentierad koldioxidskatt inte heller möjligärom en
genomföra konsekvent på grundatt reglerna i EG:s mineraloljedirek-av

tiv. Enligt direktivet måste alternativa drivmedel beskattas på samma
de drivmedelsätt de ersätter. Den svenska lagen energiskatt ärsom om

anpassad till mineraloljedirektivet i bl.a. detta avseende. Sverige bör
inom drivaEU linjen det skall möjligt beskatta drivmedlenatt attvara
efter innehållet fossilt kol. I avvaktan på möjligheter till sådanav en
differentiering bör särskild koldioxidskattenivå införas be-en som

till trañksektomgränsas och tills vidare inte differentieradär medsom
hänsyn till biobaserade drivmedel inte innehåller fossilt kol.att

Tidigare beräkningar har visat bensinpriset behöver höjas medatt ca
krona liter, koldioxidutsläppen från personbilstrañken åren per om

2000 inte skall överstiga 1990 nivå.års Om höjningen skall ske i flera
behöver prishöjningen 2000 bliår högre.steg, Beräkningarna byggde

bl.a. på antaganden den ekonomiska tillväxten måttlig ochattom var
introduktionen biobaserade drivmedel till följdatt prishöjningenav av

skulle bli försumbar.
Den framtida energipolitiken i Sverige och kommande internationella

avtal utsläppsminskningar blir avgörande för hur starka styrmedlenom
inom transportsektorn bör Energikommissionens slutsatservara.
kommer ha betydelse för bedömningen hur föratt åtgärderstor attav
minska koldioxidutsläppen bör fördelas på olika sektorer. beslutEtt om
storleken på skattehöjningen på drivmedel inom transportsektorn bör
därför avvakta beslut energipolitiken.om

En signal åtminstone vissa omställningar kommer bliattom att
nödvändiga bör emellertid så möjligt efter det densnart attges som
framtida energipolitiken fastlagts. En successiv höjning koldioxid-av
skatten förordas. Avgörande ñr utvecklingen vilka förväntningarär om
framtida prisförändringar råder. Beslut innebär stegvisasom som
prishöjningar under följd år måste uppfattas trovärdigaen av som om
de skall få avsedd effekt. Detta är ytterligare skäl avvakta medett att
beslut prishöjning tills den framtida energipolitiken lagts fast ochom
kraven på utsläppsminskningar i transportsektorn framstår tydligare.

Möjligheten klara målet 2000år beroendeär införandetidpunktatt av
Åroch höjningens storlek. 2000 börjar komma och kortsiktiganära,

fluktuationer i ekonomin detgör svårt precis vilken prisnivåatt ange
leder till Stabilisering koldioxidutsläppen just 2000.årsom en av

Höjningen bör inledningsvis dimensioneras så den pekaratt mot en
Stabilisering år 2000 för därefter åtminstone inte öka.att
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årlig bensinp-pekarBeräkningar utförda 1995 påVTI att enav
leda tillkunna2000 skullerishöjning perioden 199740 underpå öre -

Kommit-nivå.överstiger 19902000 2005 inte årsutsläppen ochåratt
till sådanlederskattehöjningbedömning därförténs är att ensomen

tillStabilisering utsläppennödvändig för klaraprishöjning är att aven
vägtrañken,används idrivmedel2005. För övrigaår t.ex.som

kruttrycktnivå,höjas tilldieselolja, bör koldioxidskatten somsamma
koldioxid.kgper

energipoliti-den framtidaslutsatser, beslutEnergikommissionens om
måletkan innebärakommande internationella avtalken attsamt om en

ändras.utsläppen 2005 behöverStabilisering årav
nationellavilka deklararesekelskiftet torde det ståNärmare

varvidklimatkonventionen kommeråtagandena enligt att vara,
framtida utsläpps-med hänsyn till kravet påskattenivån bör justeras
drivmedelspriset iockså till nivånminskning. bör då påHänsyn tas

i antalländer. dag priset högreförhållande till andra ISverige i är ett
till den faktiskaVidare bör hänsynandra länder bl.a. Norge. tas

råolja.beträffande prisetutvecklingen på

13 9 Fördelningseffekterl
..

de negativaförslaget höjd drivmedelsskatt ärinvändningEn mot om
vill peka påuppkomma. Kommitténkantördelningseffekter väntassom
form,höjda koldioxidskatten i sååterföra den någonmöjligheten attatt

minskar.och hushållens köpkraft inteinte ökarskattetrycketdet totala
olika intäkterna sååterföradärför sättKommittén har övervägt attatt

möjliga undviks. Ettutsträckningeffekterna ide negativa största
Ekobonus,föreslagits i Schweizåtertöringssystem, liknande det som

synpunktteoretiskFrånmöjlighet kommittén studerat.är somen
återföringen,möjlighetererbjuder sådant vissa att styraett system

kan åstadkommas.koldioxidutsläppsamtidigt styrning lägremotensom
blinödvändighetemellertid medlagtekniska skulleDen lösningen

förschablonmässiga lösningarkomplicerad. finns inga enklaDet att
selektivaandrakompensera precis Dåde är mergrupper man avser.

återtöring denföredra. förordarinstrument Kommittén attatt aven
tillsamlat förslagförhöjda koldioxidskatten inomövervägs ettramen

ingå i Skatteväx-form. börskatteväxling eller i Dettanågon annan
lingskommitténs uppgifter.
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13. 1 10 Informationsinsatser
.

Informationsinsatser ñr ändra beteenden iblandatt ettses som
alternativ till regler och skatter. Nationellt upplagda mediasatsningar är
ofta kostsamma inteoch alltid framgångsrika, framför allt inte deom
genomförs fristående från andra aktiviteter. finnsDet dock exempel på
framgångsrika kampanjer där beteendeförändringar har åstadkommits.
Informationsinsatser visar hur kan minska bränsleförbruk-som man
ningen hos den bilen lugnare och mjukare körsätt,ettegna genom
förbättrat underhåll och ökad användning börmotorvärmareen av
kunna resultat. Ett eventuellt beslut höjd drivmedelsskattge om en
kommer öka efterfrågan på sådan information.att

l3.l.11 Bränsleeffektivitet hos bilarnya

En uppenbart kostnadseffektiv anpassning till högre drivmedelsprisett
bränslesnålare bilarär kommer på marknaden. För säkerställaatt ut att

sådan omställning bör det finnas incitament för minskad bränsleför-en
brukning hos bilar. Systemet med miljöklassning bilar har stornya av
betydelse för sammansättningen den framtida fordonsparken. Det börav
därför kompletteras med någon beroendeärparameter som av
bränsleförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen. Miljöklas-
sutredningens idé COZutrymmesindex är värt För-pröva.ett attom
slaget bör vidareutvecklas och lanseras inom EU. Incitamentet bör
införas samtidigt med höjd koldioxidskatt de bådaså styrmedlenatten
kan samverka. Som enskilt styrmedel har det begränsad effekt, eftersom

lägre bränsleförbrukning innebär lägre driftskostnader och därmeden
ökat resande.ett

13.1.l2 Beskattning bilförmånav

Det nuvarande för beskattning bilñrmån hinder forärsystemet ettav
kostnadseffektiva omställningar till högre drivmedelspris attgenom
förmånstagaren inte kärmer några rörliga kostnader vid privatav
körning, förmånen inkluderar fri bensin. Systemet innebärom
emellertid också möjligheter påverka bilparkens sammansättning iatt
miljövänlig riktning. Om vill ha alla föraregörett system attman som
känner de rörliga kostnaderna, den enklaste lösningenär ändraattav
reglerna ñrmånsbilslösningenså blir ekonomiskt ointressant. Omatt

finner näringspolitiska och andra motiv talar ñr behållaatt attman
med förmånsbilar, kan andra lösningarsystemet övervägas. För-
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körsträckan.privatadenberoendedå kunnaskullemånsvärdet göras av
beroende någraocksåFörmånsvärdet bör då göras parametrar somav

Vidaremiljöegenskaper.ochtrafiksäkerhets-bilarnasförbetydelsehar
säkerhetsegenskapermiljö- ochbilensförbättrarextrautrusmingbör som

stödsflottförsök,imedverkanñrmånsvärdet. Vidin iräknasinte som
teknik,införaellerdemonstreramedel förmed statliga pröva,att ny

ned.ñrmånsvärdet kunna sättasbör

13.1.13 Reseavdrag

prishöjningar påfulltdrabbas intereseavdragDe gör ut avsom
ocksåprisändringen. De nåsmedföljeravdragsbeloppetdrivmedel, om

samhällsekonomiskabeträffandesignalerdelvisbara resornasav
reseavdragsreglemaförändringarOlika tänkbarakostnader. ger enav

vid arbets-fárdmedelsfördelningensikteffekt kort pårelativt liten på
valanpassningsigdocksikt kan väntalängrePå avavenmanresor.

förändringförlängningen ocksåiarbetsplats ochochför bostadläge en
dock intebörreseavdragenförändringEnbebyggelsestrukturen. avav

minskadåstadkommaförstyrmedelisolerat att an-ett ensomses
vid arbetsresor.vändning bilav

kanreseavdragenkostnadsansvartrafikens görPrincipen attom
skallreseavdragenförändring ettOmifrågasättas. somsesaven

tillalternativrimligtdrivmedelsskatt, kanhöjdkomplement till etten
avdragsbe-behållesavskaffa reseavdraget attatt systemet menatt vara

Omsker.koldioxidskattehöjningenföreslagnadeninte höjsloppet när
perspektiv övervägai längrebehållas börskall attreseavdragen ettman

färdsätt.oberoendedemgöra av

transportsektorn13.1.14 Miljömål för

priset förgrundprinciptrañkpolitiken finnssvenskaden attI omen
marginalkostnaden.samhällsekonomiskaspegla denskalltransporter

hävdakunnaskullegenomfördprincip helt attdennaOm manvore
Hittills haröverflödiga.miljömålsektorsspecifikakvantiñerade vore
Sektorsmålutsträckning.begränsadendast iprincipen tillämpatsdock

trafikl-inomaktörerolikaförvägledningdärför fungerakan som
trafik-styrningförinstrumentkan ocksåmiljöområdet. De utgöra av

miljöfrågor.förgäller deras sektorsansvardetverken när
börsektorerskall fördelas påmålhuvudprincip nationellanärEn

kostnadsef-vidtasåtgärder ärtill sådanaskall ledade att somattvara
därför skeFördelningen börsamhällsekonomisk synpunkt.fektiva från
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med utgångspunkt i olika åtgärders samhällsekonomiska kostnader.
Kunskaperna åtgärdskostnader emellertidär mycket bristfälliga.om
Fördelningen bör därför ske inleds medgenom en attprocess som
preliminära mål formuleras. De preliminära målen får sedan utgöra
underlag ñr åtgärdsprogram, där möjligheterna uppnå målenatt
analyseras och de preliminära målen Slutresultatetomprövas. av en
sådan bör kunna bli miljömål fördeladeär mellan trafikslagprocess som
med hänsyn till kostnadseffektivitet och är avvägda andramotsom
trañkpolitiska mål.

Mål gäller intrång i och kulturvärdent.ex. biologisksom natur- samt
mångfald bör till regional eller lokal nivå och bör därmed blianpassas

regionalt eller kommunaltett ansvar.

13.1.l5 Ansvar och befogenheter

Miljöarbetet inom transportsektorn berör antal aktörer.ett stort
Trafikverken har sina instruktioner generellt förgenom ett ansvar
utvecklingen inom sina respektive transportslag, det s.k. sektorsansva-

I sektorsansvaret ingår miljöansvar.ret. I några olika riksdagsbeslutett
har ökat sektorsansvar för miljöfrågorett framhållits angeläget.som
Sektorsansvarets innebörd har dock varit oklar.

Det ñnns olika alternativ till lägga sektorsansvaret för miljöfrågoratt
på trafikverken. Ett alternativ kommittén har övervägt låtaärsom att

samordnande ha dettaett Kommittén har dock bedömtorgan ansvar. att
fördelarna med trafikverken har sektorsansvaretatt överväger nack-
delarna. Irmebörden i sektorsansvaret bör dock tydligaregöras i verkens
instruktioner. Det bör där framgå sektorsansvaret innebäratt ett ansvar

redovisa respektiveatt transportslags utveckling jämfört med uppsatta
miljömål, föreslå eller sektorsplanerupprättaatt och åtgärdsprogram

visar hur de politiskt beslutade målen, inklusive miljömålen,som skall
nås driva på och följasamt att utvecklingen inom sektorn.upp
Rapporteringen transportslagens utveckling bör tills vidare ske bådeav

del trafikverkens ordinarie årsredovisningsom tillen regeringen ochav
i form utñrlig nxiljörapport. Sektorsplaner ochav åtgärdsplaneren mer
inriktade miljöfrågor kan frammot i särskild ordningtas och i nära
samarbete mellan sektorsmyndigheter och miljömyndigheter. Trañkver-
kens långsiktiga planering bör i fortsättningen inte begränsas till
infrastrukturplanering bör omfatta alla deutan åtgärder krävs försom

transportsektorn skall utvecklasatt i enlighet med de statsmakternaav
fastställda målen. De föreslagna åtgärderna bör inte begränsas till
sådana utförs eller finansieras trañkverken. Isom utövandetav av
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åläggastrañkverkenoch långsiktiga planeringen börsektorsansvaret den
varit fallet.hittillsgrad samordning vadhögre änav somen

föruppgift utarbetasinhar samordnande rollDPU ettattgenomen
olikaoch värderingarförtrañkslagen underlaggemensamt prognoser av

har för ajour-vilken myndigheteffekter. dock oklartDet är ansvarsom
utsläppolika trañkslagensunderlag ñr beräkning dehållning avav av

föreskrivande myndighetSomluftföroreningar emissionsfaktorer.
tid tillbakaNaturvårdsverket sedan långbilavgaslagstifmingen harenligt

det gäller bilavgaser.inom området, framför alltkompetens närhögen
trafikverken ochemellertiddessa frågor ñnns påKunskap ävenom

liggaemissionsfaktorer bör påajourhållningförVTI. Ansvaret av
trafikverken.samverkan medArbetet bör ske iNaturvårdsverket. nära

produktion ochi samband meduppgifter utsläppdet gällerNär om
ligga NUTEK.motsvarande pådistribution drivmedel bör ansvarav

Förslag13 .2

villTrafik- klimatkommitténredovisas de förslag ochñljandeI det
ovanstående överväganden grund.framlägga med som

transportsektomCOZ-mdl för

delför de svenska utsläppenTransportsektom står storen av av
utsläppsminskningar kommer därförFramtida krav påkoldioxid. att

transportsektorn. Marginal-skeminskningar måste iinnebära ävenatt
inomstiger snabbareför åtgärder transportsektorn änkostnadema inom

i transportsektornenergisektorn. anpassningalltför långtgåendeEnt.ex.
Å kan omställnings-andra sidankan därñr innebära suboptimering.

transportsektornkoldioxidemission i påkostnaderna för minskaden
påbörjas i tid.anpassning godlängre sikt reduceras attgenom en

såledespåverkasMålet för utsläppsminskning i transportsektorn av
medellång och långolika kort,olika faktorer och utformas formåste

sikt.
framtidainternationellt avtaldet inte finnsDå någotännu om

binda sig vid någotutsläppsreduktioner, det inte lämpligtär att
innankan dröja fleralångsiktigt utsläppsmål för Sveriges del. Det år

avtal slutits.sådantnågot
svenskai beroende hur denmedellång sikt hög gradMålet på är av

Energikommissionens slutsatserkommer utformas.energipolitilem att
därvid betydelse.är storav
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På kort sikt bör målet åstadkomma förändrad inriktningattvara en
utveckling för undvika framtida utsläppsök-transportsystemets attav

ningar. Syftet med kortsiktigadet målet minska omställningskost-är att
naderna i transportsektorn lång sikt.på

Tills vidare bör gälla C0,-utsläppen frånatt transportsektorn
åtminstone inte årskall till 2005. långsiktigaöka Den energipoli-
tiken och internationellakommande innebäraavtal kan att
riktmärket behöver Vidareändras. mål påbehöver längreett
sikt formuleras.

Drivmedelsskatt

Drivmedelsskatten bör kortpå sikt höjas så koldioxidutsläppen åratt
2000 och 2005 inte överstiger 1990 nivå.års Höjningen bör ske
stegvis. För beslut fortsatt successiv höjning skall bliatt ett om en
trovärdigt, bör ställningstagandet till höjningens storlek avvakta beslut

energipolitikens framtida inriktning. Kommitténs bedömning ärom att
bensinpriset bör höjas årligen med 40 liter frånöre och med 1997per
och fyra år framåt dvs. med totalt 1:60 kr liter för attper ovan
nämnda mål skall kunna klaras.

Om skattehöjningen skall begränsas till trafiksektorn, den imåste
lagstiftningen särskildavgränsas koldioxidskattenivå för dennasom en
sektor. För möjliggöra kostnadseffektiva anpassningar inomatt
trafiksektorn bör Sverige internationellt driva linjen deävenatt
drivmedel används inom luftfart och sjöfart kan beskattas påsom

i vägtrafiken. Sverigesätt bör inom drivaEU linjensamma attsom
drivmedlen beskattas efter innehållet fossilt kol och miniminivånattav
för drivmedelsskatten höjs. Under tiden bör Sverige försöka få tillstånd

EG-rådet tillämpa sådan beskattning. Tills vidare börattav en rege-
ringen generöst använda sig möjligheten enligt mineraloljedirektivetav

bevilja undantag för pilotprojekt med alternativaatt drivmedel. Rege-
ringen bör därvid positivt på de flottförsök ochpågår planerasse som

det gällernär etanoldrift och naturgasdrift det in-settsenare som en
körsport till biogasdrift.

Höj koldioxidskatten i trafiksektorn från år 1997och med enligt
bifogat lagförslag. Avvakta dock med ställningstagande till
höjningens storlek tills energipolitiken har lagts fast. Driv
internationellt linjen det ska möjligtatt beskatta allaattvara
trafikslag likformigt. Driv inom EU linjen drivmedlenatt
beskattas efter innehållet fossilt kol miniminivånoch förattav
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storlekskattehöjningenspåhöjs. Prövadrivmedelsskatten nytt
föreligger.utsläppsminskningarinternationellt avtalnär ett om

Överväg sambandikoldioxidskattenåterföring höjdadenav
Skatteväxlingskommit-åtUppdraskatteväxling.med förslag om

ske.återföring skall kunnatén utreda huratt en

Informationsinsatser

vidtas inomkanåtgärderenergibesparandeflerafinnsDet som
biltrañkengällerdetkostnader. Nårrelativt lågatilltransportsektom

drivmedelspri-med dagensredanlönsammaåtgärderdet ärfinns som
ökakommerdrivmedelsskatthöjdeventuellt beslut attEtt enomser.

information.sådanefterfrågan på

efterNaturvårdsverket ochmedi samarbetebör,Vägverket
på in-sina planerfullföljaKonsumentverket,samråd med
självahur dessayrkesförareprivatbilister ochformation till om

miljöpåverkan. Iminska vägtransporternasbidra tillkan att
bränsle-huringå för öka kunskapeninsatserbör attdetta om

fordonendeavgasutsläpp hosskadligaochförbrukningen egna
minskas.kan

Ökad hos bilarbränsleejfeldivitet nya

marknaden börbränslesnålare bilar kommer påsäkerställa utFör attatt
bilar.hosbränsleförbrukningför minskadfinnas incitamentdet nya

värdCOzutrymmesindex ärMiljöklassutredningens idé attettom
koldioxidskatt såhöjdsamtidigt medbör införasIncitamentetpröva. en

samverka.styrmedlen kanbådadeatt

C0,utrymmesindexmedmiliöklassystemet ettKomplettera
Naturvårdsver-åtUppdraförslag.Miljöklassutredningensenligt

inomVerkadetaljerna.utvecklaKonsumentverketket och att
sådantEU för ett system.

bilförmánBeskattning av

börkostnadsansvartrañkpolitiska principenenlighet med denI om
rörligadekännerförmånstagarenbeskattningen sågöras att av
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kostnaderna, då förmånenäven inkluderar fri bensin. Systemet bör
också utnyttjas till påverka den bilparkensvenska i miljövänligatt
riktning.

Låt del förmänsvärdet bli beroende den privata kör-en av av
sträckan. Ge arbetsgivaren denansvaret att anställdesuppge
privata Låtkörsträcka. också förmánsvärdet bli beroende av
miliöklasstillhörighet, bränsleförbrukning enligt bränsledeklara-
tionen så länge det inte någonfinns är koppladparameter som
till bränsleförbrukningen i miljöklassystemet, tjänstevikt över
1,5 under 1 ton fömtågaton klara framtidasamt attresp.
krocksäkerhetsprov. Räkna inte in extrautruistning mmm-som

bilens miljö- och säkerhetsegenskaper fönnånsvärdet.i Gerar
möjlighet till nedsättning förmânsvärdet vid medverkan iav
flottförsök, stöds med statliga förmedel pröva, de-attsom

införaeller teknik.monstrera ny

Reseavdrag

De reseavdrag drabbasgör inte fullt prishöjningarsom ut av
drivmedel, avdragsbeloppet följer med prisändringen. Principenom om
trafikens kostnadsansvar gör reseavdragen kan ifrågasättas.att
Kommittén har emellertid bedömt följande alternativ rimligt.som

Höj inte avdragsbeloppet för nuvarande reseavdrag när den
föreslagna koldioxidskattehöjningen sker. Overväg göraatt
reseavdragen oberoende färdsätt.av

Åtgärder för undvika suboptimeringaratt

Vissa tekniska omställningar ñr minska koldioxidutsläppen kan ledaatt
till andra miljöproblem ökar. Exempelvis innebäratt höjd koldioxid-en
skatt kostnadsrelationen mellan dieseldriftatt och bensindriñ ändras till
dieseldriftens fördel, vilket med dagens teknik medför ökade utsläpp av
kväveoxider och partiklar. Kompletterande åtgärder behövs för att
undvika sådana effekter.

Verka inom förEU bättre koppling mellan fordon ochen
bränslen i samband med diskussion framtida avgaskrav.om
Utred nüliöklassystem förett biobränslen och blandningar där
biobränslen ingår. En sänkning fordonsskatten för lättaav
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utvecklingendieseldrivna fordon tekniskabör övervägas när den
nått så långt inte vadhälsoskadliga utsläppen år högre ändeatt

bensindrivna bilar.krävssom av

ochPlanering infrastruktur, markanvändning trafikav

fysiska planeringen kan koldioxidutsläppen ochDen bidra till att annan
minskas underlättamiljöpåverkan kantransporter attav genom

anpassningar lokalisering verksam-bosättningsmönster, avav resvanor,
Översiktsplaneringenheter därvid viktigt instrument. Enär ettm.m.

för planeringen ñnnasden kommunala behöver pågemensam ram
kommunalaregional nivå. statliga infrastrukturplaneringen och denDen

planeringen tillbehöver samordnas bättre. Statsmakternas signaler
trañkverk, länsstyrelser och kommuner behandlingen koldiox-om av
idutsläppen i behöver förtydligas.planeringen

åt i översiktsplan redovisaUppdra kommunerna huratt
miljöpåverkan frånkoldioxidutsläppen och transporterannan

frånminskas. översiktsplaneringen enligt förslagkan Förstärk
byggutredningen. Inför påPlan- och beskrivningkrav av

trafikkonsekvenser i översikts- och regionplanerna.
åt tratikverken vidareutveckla planerings-Uppdra kunskap,att

planeringshjälpmedel påverkanunderlag och när gällerdet av
infrastrukturåtgärder på bebyggelse följandeoch därav trans-

trafikutveckling.portbehov och
planeringsförordning omgångUtforma och direktiv för nästa av

trafikverkens långsiktiga planering så innefattaplanerna skallatt
samtliga infrastrukturåtgärder,insatser, intedvs. bara som

för uppnå mål, inklusive miljömålen,krävs de stats-att som
på samordningmakterna ställt för Kraventransportsektorn.upp

mellan trafikverken vidbör därvid ställas högre ån senaste
planeringsomgång 1994-2003. igäller synnerhetDetta gemen-

stråk olikabytespunkter foroch trans-samma gemensamma
bådeportsått, godstransporter.när det gäller ochperson-

Vidga användningsområdet för länstrafikanlägg-för anslagen
såningar LTA för satsningar inommedel avsättasäven kanatt

IT-området trafikknutpunkter ochoch samarbetsprojekt om
kombioentrala.
Inför i banlagenväglagen och den eventuellt kommande en

pålagreglerad indelning projektplaneringen i faser ettav
indelningi iliknande finns plan- bygglagen. Densätt ochsom
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förstudie, vägutredning och arbetsplan tillämpassom av
Vägverket kan därvid utgångspunkt.tas som
Ny väg- eller bansträckning bör ha behandlats i den kommunala
översiktsplaneringen innan beslut fattas.

åtUppdra ansvariga regionala arbeta vidare medattorgan
regionala trafik- miljöanalyseroch bl.a. med hänsyn till koldiox-
idutsläppen. ocksåUppdra åt de regionala förseattorganen
kommunerna i de större stadsregionerna med underlag for över-
siktsplanering med hänsyn till koldioxidutsläpp och annan
miljöpåverkan från trafiken. Regionala och kommunla plane-
ringsorgan bör utveckla sitt såsamspel det leder till ömsesidi-att

åtaganden och överenskommelser i form s.k. plankontrakt.ga av
åtUppdra Boverket i samrådatt med berörda myndigheter och

organisationer förslag till hur plankontrakten kan utvecklas.ge

Avgift i miljözon

Kommittén har tidigare föreslagit det, kompletterande åtgärdatt som en
till förbud enligt vägtrafikkungörelsen för vissa fordon trafikeraatt
särskilt miljökänsliga områden, införs möjlighet för kommunernaen att

avgift kan differentieras med hänsynta ut till fordonensen som
miljöklasstillhörighet. Ett exempel på tänkbar lösning redovisas ien
bilaga 10.

Kollektivtrafik

Möjligheten tillhandahålla bra kollektivtrafik beroendeatt är huren av
markanvändningen utvecklas. Kollektivtrafikens intressen därförmåste
beaktas på tidigt stadium i planeringsprocessen. Statenett bör ta ett

detstörre gällernär utvecklingsfrågor inom kollektivtrafiken.ansvar
Det också viktigtär åstadkomma tekniskatt utveckling så atten
kollektivtrafiken i högre grad blir miljövänligt alternativ till bilen.ett

Förtydliga såreglerna kollektivtrafikensatt intressen kan utgöra
förgrund länsstyrelsernas prövning kommunala beslut enligtav

ÅläggPlan- och bygglagen PBL. Vägverket att genom om-
prioriteringar öka och kompetens på kollektivtrafik-resurser
området på både central och regional nivå. Avsätt ytterligare

för utveckling planeringsmetoder, utvecklingsprojektresurser av
till investeringaroch i fordon lågamed emissioner.
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U-behovF0

Vid behandling de olika idelfrågorna uppdraget har kommitténav
kunnat konstatera kunskaperna inom vissa delomåden bristfälligaäratt
och satsningar på vissa forskningsområden viktig del iäratt en en
strategi ñr minska utsläppen växthusgaser från trafiken.att av
Kommittén har dock inte haft ambitionen heltäckandeupprätta någotatt

för detta nöjer sig med konstatera det finnsutan att attprogram
kunskapsluckor. Därutöver kommittén forskningsprogram ochattanser
planering forskningsprojekt i utsträckning vad falletstörre äränav som
i dag bör präglas miljöhänsyn.av

Stimulera forskningsinsatserökade långsiktiganär det gäller de
infrastruktur,sambanden mellan trafikmarkanvändning och

och hur dessa kunskaper skall i praktisk planeringomsättasom
Förbättra statistiskadet underlaget när det gäller resande och
godstransporter.
Stimulera forskning och utveckling för kostnadsef-av processer
fektiv produktion förnybara drivmedel långsiktigochav
utveckling drivsystem fordon lågaoch bådemed utsläppav av
koldioxid skadliga luftföroreningar.och åtUppdra NUTEK att,

samrådi myndighetermed berörda och näringsliv,svenskt se
långsiktigförslag tillöver och lämna FoU-strategi avseendeen

alternativa drivmedel insatseroch för effektivare fordon.

Miljömål

Sektorsspecifika miljömål för transportsektorn kan fungera som
vägledning för olika aktörer inom trafikmiljöområdet. kanDe också

instrument förutgöra styrning trafikverken det gäller derasnärav
sektorsansvar för miljöfrågor. Fördelningen sektorsmål bör ske medav
utgångspunkt i olika åtgärders samhällsekonomiska kostnader. Då
kunskaperna åtgärdskostnader bristfälliga, bör fördelningen skeärom
i iterativ där preliminära miljömål och omprövas.testasen process,
Denna bör ske i samspel mellan sektorsmyndigheternanäraettprocess
och Naturvårdsverket. MaTs-samarbetet har preliminärapresenterat
miljömål.

Använd MaTs-samarbetets förslag till preliminära trafikslagsvisa
miljömål underlag för scenariostudier inom MaTs-samarbe-som

för trafikverkens miljörapporter åtgärdsplaner.tet samt och

15-05679
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riksdagmålen. Regering ochOmpröva därefter preliminärade
ställningbör till slutresultatetta processen.av

befogenheterochAnsvar

ñr miljöfrågorriksdagsbeslut det s.k. sektorsansvaretolika harI några
instruktioner sådantangeläget. trafikverkensframhållits I ettangessom

inomför utvecklingendel i det generella ansvaretsom enansvar
ñrtydligas.Innebörden dock oklar och behöverrespektive trañkslag. är

miljömyndig-mellan sektorsmyndigheterna ochsamspelBehovet av
emissions-för ajourhållningAnsvaretheterna behöver markeras. av

faktorer behöver preciseras.

innebördeninstruktioner det gällerFörtydliga trañkverkens när
såmiljöfrågor. Definiera sektorsansvareti sektorsansvaret för

respektive trafikslagsredovisainnebärdetatt ett attansvar
åtgärdsprogram förmiljöpåverkan, föreslå sektorsplaner och att

på utvecklingenmiljömålen driva och följaskall klaras samt
åtgärder för sektornsinom Vidta krävssektorn. de attsom

miljömål ingårförhållandeutveckling i till uppsatta ensom
samtidigt urskiljbar verkensnaturlig, integrerad del avmen

tillplanering resultatredovisning. Förslagordinarie och
långsiktiga planeringåtgärder beträffande trañkverkens har

planering infrastruktur,avsnittetredovisats under om av
på samordning mellantrafik. Ställmarkanvändning och krav

respektivetrafikverken i med sektorns ochderas arbete trans-
Naturvårdsverket iåt närautveckling. Uppdraportslags att,

ajourhållningförtrafikverken,samverkan med avansvara
detemissionsfaktorer. Ge motsvarande uppdrag närNUTEK ett

produktion ochuppgifter i samband medgäller utsläppom
distribution olika drivmedel.av

13.3 Effekter förslagenav

13.3.1 Miljöeffekter

förKommitténs ursprungliga huvuduppgift föreslå åtgärderär attatt
svenskaminska utsläppen växthusgaser från trañken. Den trans-av

koldioxid.klimatpåverkan domineras helt utsläppenportsektorns avav
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En höjd koldioxidskatt föreslås för strategi förgrundenutgöra atten
minska koldioxidutsläppen. Den föreslagna höjningen koldioxid-av
skatten tänkt leda till koldioxidutsläppen från trafiken 2000är åratt att
åtminstone inte skall överstiga 1990 nivå för därefterårs ledaatt mot

minskning utsläppen med 20 % till 2020.åren av
Några de kompletterande diskuterasstyrmedel och föreslåsav som

får medel underlätta kostnadseffektiva anpassningar till detattses som
höjda drivmedelspriset och därmed också öka sannolikhetensättett att

den avsedda effekten uppnås. styrmedel informationsin-att som avser
incitament för bränslesnålare bilar, beskattning bilförmån,satser, av

reseavdrag, planering infrastruktur, markanvändning och trafik,av
kollektivtrafiksatsningar kan leda till anpassningar dengör attsom
drivmedelsprishöjning krävs för åstadkomma minskningattsom en av
koldioxidutsläppen lång sikt inte behöver blipå så beräknats.stor som

anpassningarDe styrmedlen kan till olikaledaväntas ärsom av
slag. kan sig minskatDet transportarbete, ändrat färdme-röra om
delsval, bränslesnålare hantering den befintliga fordonsparken,av
bränslesnålare fordon, introduktion alternativa bränslen ochnya av
drivformer. Vissa anpassningar kan leda till andra miljöproblematt
förvärras, inte särskilda åtgärder vidtas. förslagDeom som anges
under rubriken För undvika suboptimeringar avseddaäratt att parera
för sådana effekter.negativa

Eftersom EG:s mineraloljedirektiv förhindrar alternativaatt
drivmedel beskattas på desätt än drivmedel de avseddaärannat att

begränsas möjligheten skattevägen stimuleraersätta, introduktionatt en
biobaserade drivmedel. Det kan länge endastännu så skeav genom

dispenser i samband med pilotprojekt. Av bl.a. detta skäl är en
storskalig introduktion drivmedelsådana knappast inom denväntaattav

tiden. Omnärmaste det i framtiden möjligtblir generellt undantaatt
biobränslen från koldioxidskatt, detta skulle leda tilloch om en
storskalig introduktion drivmedel isådana transportsektorn, måsteav
de negativa miljöeffekter kan samband produktionenuppstå i medsom

dessa drivmedel beaktas, för deras potentiella miljöfördelar skallattav
kunna tillvara. Detta kan bl.a. likformigske beskattningtas genom en
i alla sektorer. Kommitténs förslag emellertid endast åtgärderavser
inom transportsektorn.

En överföring frånresande biltrafik till kollektivtrafik leder vidav
normalt förekommande belåggningsgrader till lägre energiñrbrukning

personkilometer. detNär gäller utsläpp kväveoxider ochper av
partiklar kan beläggningsgraden i fallvissa behöva öka, för att en

dieseldrivengenomsnittlig buss skall bli miljövänligt alternativ tillett
bilen. motverkaFör eventuella negativa miljöeffekter ökatatt ettav
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lågamed satsningar fordon medkollektivresande det viktigt påär
kollektivtrafiken.emissioner i

sektorsan-Styrning miljömål och precisering trafikverkensgenom av
för olika aktörer inomför miljöfrågor förväntas underlätta arbetetsvar

miljömålentill de övergripandetransportsektorn med bidra attatt
uppfylls

.

13.3.2 Kostnader, skatteintäkter och
fördelningseffekter

drivmedelspriset medför ökade transportkostnader. EtthöjdaDet
vilket drivmedelsskattgenerellt verkande styrmedel, höjd är, väntasen

anpassningar hand sker de kostaremellertid leda till i första däratt
sikt leda till olikaminst. stegvisa höjningen kortDen påväntas

förhållandevis lågaminskar energiförbrukningen medanpassningar som
kostnader.

drivmedelskonsumtio-drivmedel leda tillPrishöjningen på väntas att
pris ochtillgängliga kunskaper samband mellanminskar. Enligt omnen

kommer procentuella minskningenefterfrågan drivmedel denpå av
priset.mindre den procentuella höjningenkonsumtionen änatt vara av

tillförainnebär den höjda koldioxidskatten kommerDet ettatt statenatt
nettotillskott skatteintäkter.av

Möjligheterna tillOlika kompensationsmöjligheter har studerats.
kompensationsåtgärdema minskarkompenstion begränsas attav

incitamenten drivmedelshushållning. där intäkternatill Något system
inte.öronmärks för tydliggöra återñring medlen föreslås Deatt en av

selektiva ñrdelnings-ökade skatteintåktema dock förutrymmeger
Kommittén föreslår möjligheterna till återföringpolitiska åtgärder. att

i förslag skatteväxling.samband medövervägs om
bränslesnålareKommitténs ñrslag leda till efterfrågan påväntas att

i inte denbilar successivt kommer öka. Bränslesnålhet dagäratt mest
från de svenska tillverkarna, varförutmärkande egenskapen hos bilar

viss omställning kommer Förutsättningen förkrävas.att enen
skerlångtgående svensk klimatpolitik emellertid insatser påär att ett

i ökad efterfråganinternationellt plan, vilket sin torde medföratur en
biltillverkarnabränslesnålare bilar i andra länder. svenskapå Deäven

förutsättningar med teknisk utveckling åstadkommahar goda att
Ombränslesnåla och säkra bilar i framtiden konkurrenskraftiga.ärsom

tillverkarna kan tillmötesgå den ökade efterfrågan bränslesnålarepå
bilar, och den disponibla inkomsten inte höjdaminskar denattgenom

återföres ikoldioxidskatten någon form, det inte sannolikt höjtär att ett
drivmedelspris leder till försäljningen bilar minskar.att nyaav
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Kommitténs förslag informationsinsatser, utveckling inomom
kollektivtrafikomradet och ökade forskningsinsatser förutsätts ske inom
befintliga budgetramar och intedärmed medföra ökade utgifternågra
för staten.

13.3.3 EU

kommitténsNågra förslag direkt berörda gällande EG-direktiv.ärav av
Det gäller förslagen koldioxidskatt, styrmedel för minskadom
bränsleñrbrukning hos bilar och utformningen framtidanya av
avgaskrav. dessaInom områden handlingsfriheten införaär att egna
lösningar begränsad. Förslagen i de fallen formuleradeär de skallså att

möjliga genomföra inom ñr gällande direktiv. vissaFörattvara ramen
frågor har angivits viljeyttring vilken linje kommittén bören om anser
drivas inom EU.
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14 Författningsförslag

14.1 Författningsförslag avseende höjd
koldioxidskatt

l4.1.1 Förslag till lag ändring i lagenom

1994:1776 skatt energipåom

Härigenom föreskrivs 2 §kap. 1 skall ha följande lydelse,att

Lydelse enligt 199495203prop.

2 kap l §

koldioxidskatt skall förEnergiskatt och 1995, inte följerår annatom av
andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr himla SimmingSlagav
Etniska Koldiaxüøhu Sinan:hu

271111727,Basin,dockine
2710M29 flyghemin,man
eller wpfyllerknvfor
271111192

nmiljöldmz 3h225n 84 ön: 4h-Mön
perlilcrpsrlihr pstlilør

bhniljöldaui Jhüöm 845m 4h12öra
petliler perlilcr partner

227100034 Aunnhmuin Shâlön 845m 4h65ön
elbt Susanna: privat perlilcr prlihr
27HID36 mierLdock
iueñygbemin

1271M55, Bdninpolja,
271mm, dicuclbrilnolja.
eller mnnfanpnin
TINIITM- Oyglaop,nun.
27100073 aan

577hperm° hpern hpernnhnrñnemmed 11.80 1607
nnrliunanellør
prmiuiminkä
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danillvolyuprocut
350°C,vid

annanstans;
mndmirkiunmodapr
minøtüvolyupuocun
dcuiIhIvidSSOC,
nä.

ZlnhpermhpctmImhpørm 1030miljökhul
2674hporufapaniwhpmn 1030nüIjÖHauZ
ZDOkrpcrmlaiOhpcrnzniohpruenailjökiauii

Guoloanmviuh4.ur2711l2l1-
En271119M

lkrllölcpr.Slörepcrlibrmöøupørülørodrihuv
literpenaiiLlulhl,

hnqlnñk-
tnhonfnny;
:nunnan

zman[Owhpcrll2krperwannlizndunll
10mm;10001.;Hulk;innomuweø

under:

541107112 Metannanmvinds

2268krpcr77Dkrper[mh-perndrillavpenm-
111mmIünm111mmbiLlulhiLbuo,

tnñhnhonfany;
elbrhmfuny;

957kxpcrl87krprUamnzindanül
nooom111mmintensiva:

under:

Naumann-mina627111111,
2711210 för

2268hperlmhpørodrütnvpeum-
1111111HmmbiLluthiLhu.

lnñhnhonfnnyg
eller

957krper7Mhp9r187hparlülnullnhull
IIIlammNilla 1GBhanarna

nästa

hper1140ü5hperAâhpar7.2D1.2702 Kolbriulen
10001.;lüñkgensamt 1000:;

llwhper895hpcrAâhpør8.271310 Pambunhoh
10001;IGUR;ioook;2713121

stycketoch andraförsta stycket 7l §fall i kap. samt4I som avses
med beloppskattandra stycketstycket och12 § första 4 ettuttas som

bränsletsgäller förskattebeloppdeskillnaden mellanmotsvarar som
olika användningssätt.

i förstaskall dekalenderårejierjöüande1996 ochkalenderåretFör
10enligtskattebeloppen räknasstycket angivna om
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Föreslagen lydelse

följerinteskall för 1995,Energiskatt och koldioxidskatt år annat avom
med angivna belopp:betalas för följande bränslenandra stycket,

briml: ShnøbcltppKN-nr 311gav
skallKoHiaxünhll SmnmaEtniska

im:271XXY27,Basin,dock
2710029 flygbensirs,san

gfyllceller krav
271XX32 för

5b296reÃåkxüöm 2b070røami1jö1dau2
literlila lim perper per

2k707öre 5b356rebhniljöklusi 31cr28öm
liter literlulcr perperper

5b 883kr81ön: 2b 072.27lXX34, bcmsin äre Dr:Annan
litariller 111mellerineller petper perman:Vau

27HID36 dockunder
int:flygbcnsin

27lXX55, Eldningsolja,
27l0X69, dicaclbrimiolja,
eller fotogønän:man

llygfotogax,271X074- m.m.
271XX78 som

1607krpcrm°577krperm3 1G30hpcrufüharförsclumød
:näthinnaneller

85mindreinp:
dealillulvolymprvccm

350°C,vid

b int:ha:lönen;
mirkiummod:med

85min volympro-ger
viddealillnlcam

350°C,üllhörig
3934krpcrm2492kxpcrnfl442krpcrnmiljöldnul

2492krperuf 4I36krpum1644kxpcrm°miljökilnas2
l402krpcrnf24921upcrm°l9l0kxpcrnfmiljöklaull

använda4. 27111211-Guolu: som
W111i för

Zblførøndáñnvmøtør- 905m 1b35öre
liter literdrivefärden, litar petpc:pc:

fartygeller
luñfnrtyg

I192krpcrmamnlindauül ll2lupcr Iüwhpøz
II kgin 1XX k; l XXk; 1sanavses

under:
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54127112 Melmnanauvirdn
för
odriflavmotør- I4Whpcr Iüübpør 3%bpø

lammMverfwdrm, HXDuP lamm
fnnygcller
hmmm

wanntindandl l87krper map: 957hper
Ninna, lama 1o0ominumavic

under:

6.27111100, Naturgasnanmvindø
271l21® lör

ndrillavmator- IÅWkxpr Iüöbpør Jübpø
10mm 10mm iallaaintandan,

futygclhr
Mmm;

Uuunlirdmál l87krper TUhpat 9S7kxpet
lammhumana 101311 Nilla

man:

7.21, 2702 Kolblinøhn 245hper $5hper Ilükrpet
cUcrZXM 1000:; Mink; 10001;

8.27131111 Petmhmknh A5 hper UShpcr IMOhper
271311 1000:; 10001.; länk;

fallI i 4 kap. l § forsta stycket och andra stycket7 samtsom avses
12 § första stycket och andra stycket4 skatt med belopptas ettut som

skillnaden mellan de skattebelopp gäller för bränsletsmotsvarar som
olika användningssätt.

kalenderåretFör 1996 och efterföljande kalenderår skall de i första
stycket angivna skattebeloppen räknas enligt 10om

SFS xxxx:xxxx
Denna lag träder i kraft den januari1 1997.

Koldioxidskatt bränslepå enligt 2 kap. § förstal styckettas utsom
3b, 4a, 5a och 6a i den lydelsen skallnya

till utgången 1997år med skattesatser 55tas ut motav som svarar-
procent,

till 1998utgången år med skattesatser 70tas ut motav som svarar-
procent,

till utgången år 1999 med Skattesatser 85tas ut motav som svarar-
procent,

de koldioxidskattesatser enligt den lydelsen förgällerav som nya
respektive bränsle.

De skattebeloppen i 2 kap 1 § förstastycket 3b, 4a, 5a ochnya
6a skall innan de tillämpas den 1 januari 1997 omräknas på sätt som

i 2 kap. 10anges
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till författningsförslagl4.l.2 Specialmotivering om

höjd koldioxidskatt

2kap.l§

vilka bränslenomfattning, dvsParagrafen reglerar skattepliktens som
och klimat-för dessa. Trafik-olika skattesatsernabeskattas, desamt

enligt högre nivåkoldioxidskatt skallkommittén föreslår tas utatt en
bensintrafiksektorn, dvsanvänds drivmedel inomñr bränsle som som

produkteroljeprodukter, gasol, ochoch andra lätta samtmetan naturgas
räknartrañksektomersättning för dessa. Tillkan användassom som

spårbundnaoch andraprincip slag fordon tågkommittén i alla samtav
koldioxidskattennivånhögrefartyg och luftfartyg. Dentransportmedel,

tillmotiveringen,framgår den allmännabegränsas dock, skäl som avav
ochoch i fartygdrivmedel i fordonbränsle användsatt avse somsom

flygbensin.flygfotogen ochluftfartyg används privat, dock intesom
energiskattenförRiksdagen har beslutat den högre skattesatsenatt

motordrivna fordonbränsle för drift allaskall utvidgas till att avse av
nivånhögreproposition 199495 :203. Deni enlighet med regeringens

därmedkoldioxidskatt kommer avgränsasför energiskatt respektive att
skall prisetförslagTrafik- klimatkommitténsEnligt ochpå sätt.samma

cirka 40 år60 ellerbensin höjas med totalt 1 kr och örepå öre per
höjning1997 till 2000. Prishöjningen skall skeunder åren avengenom

tjugokoldioxidskatten, skall tillvarvid dock hänsyn procentatttas av
koldioxidskattehöj-beloppet kommer mervärdesskattutgörasatt av

bensin.literandel och 28ningens blir uttryckt i kronor 1 kr öre per
höjskoldioxidutsläpptinnebär skatten uttryckt kilogramDetta att per

koldioxidskattesatser56 för demed totalt Utgångspunktenöre. som
1994:1776 cirka 34från januari 1995 SFSgäller den l öreär per

uttrycktsammanlagda skattenkilogram utsläppt koldioxid. Den per
utgångspunktkilogram koldioxid blir 90 öre. Med dennautsläppt

bränslen.beräknas för övrigakoldioxidskattesatsema
vilket innebärinföras succesivt,skattenivå skall dockDenna sagtsom

koldioxidskat-1997 skall 55koldioxidskatten år motsvara procentatt av
höjningenårligahöjas med 15 Den2000 för årligenår procent.attten

blirkoldioxid dåkilogram utsläpptkoldioxidskatten uttrycktav per
Övergångsbestämmelser införssärskildaungefär kräver14 Dettaöre. att

alternativi kraft succesivt. ärskattehöjningen träder Ettattsom anger
angivenskattens höjning till dessriksdagen fattar årliga beslutatt om

förförfarandet docknivå kanuppnåtts. Det utrymmegesenare
trovärdighet.osäkerhet och försvaga skattehöjningenspå så sätt
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Bestämmelsen i paragrafens tredje stycke innebär i första stycketatt
angivna skattesatser skall räknas årligen med hänsyn till förändring-om

i det allmärma prisläget.ar
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ledamotenReservation av
ÅhmanssonNils-Erik

Inledning

effektiviseranödvändigtdetuppfattningutredningens ärdelar attJag att
koldioxidutsläppMinskadetransportsektorn.inomenergianvändningen
bedömning finnsEnligt minenergiförbrukning.minskadföljdenblir av

trafikenfrånkoldioxidutsläppenminskapotentialdet genomattstoren
ochsamhälleligaandramiljövinsteråtgärder, utöverpositiva gersom

privatekonomiska fördelar.
finnsdetåtgärder därprioriteratörsiktighetskäl börAv upp-man

få andrakandessutomoch därmiljövinster,enbara gynnsammaman
Exempel påsamtidigt.hushållsekonominochfolkhälsaneffekter på

detta är att:

byggacykeltrafikanterochunderlätta för gång utatt samman-genom
gångstråk.och upplystacykellederhängande

vilketelektriska motorvärmarebilägarna att monterauppmuntra -
minskarochavgasutsläppenbränsleförbrukning, minskarsänker

kyla ochförvärrassjukdomarrisken att avgaser.genom
koldioxidutsläpp.dieselbilar med lågastraffskatten påborttag

hjälpmeddistansfördelaktigt arbeta påekonomisktdetgör att av
demdiskriminerande fördirektskattesystem ärIT-teknik. Dagens

dagar.bostaden vissafrånväljer arbetaattsom
myndigheternamedkommuniceramedborgarnaunderlätta för att

SverigeOmelektronisktelefonservice ochförbättrad post.genom
internationellaiföredömegällandesigskall göra ett samman-som

resultatkonkretaklimatstrategiutvecklavihang måste som geren
levnadstandard.konkurrenskraft ochinternationellbibehållenmed

intematio-trovärdighetförSverigeförordarJag attatt enagerar
därkostnadseffektiva ochanpassningarnellt är mansomgenom

medkommerSektorvisa målsuboptimeringar.felbeslutundviker
kostnadseffektiva utsläpps-motverka denödvändighet att mestatt

innebärstrategitrovärdiggenomförs först. Enminskningarna mer
energianvändingeneffektiviseraåtgärder förgenomför attatt man

anläggningarbränslen i defossilaförbereder ersättaoch vi attatt
Nutek såEnligt äromställningskosmaderna.lägstahar desom

andrainomtransportsektornhögre inom änornställningskostnaderna
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sektorer. Därmed bör strategin effektivisera fordonen ochattvara
minska det ofrivilliga resandet i första hand.

Av denna anledning jag mig förslagmotsätter har tveksammasom
miljöeffekter, medför skador på samhällsekonomin, sänker hushållens
levnadstandard och därtill samhälletgör sårbart. Detsom mera ger
heller ingen trovärdighet när enbart föreslår skattehöjningarman som
endast drabbar vägtrafiken. Man bör skapa samhällstrukturen som
klarar förändringar och livet lättaregör leva ñr medborgarna.att

Därñr jag mig mot:reserverar

förslaget höja bensinskatten.att
2. förslaget vidhålla den ñrhöjda skatten dieselbilarpåatt med lå g a

koldioxidutsläpp.
ökade kostnader för tjänstebilar..
försämrade reala reseavdrag..
förslaget ensidigt kollektivtrafiken hänsynatt tillutangynna.

behovresenärernas och landets ekonomi.

2. Positiva åtgärder för minska utsläppenatt

i stället för höja bensinskattenatt

2.1. Förbättra för cyklister och gångtrañkanter.

Det nödvändigtär kommunerna vidtar åtgärder för stimuleraatt att
ökad användning cykel, spark och andra emissionsfria, klimatan-av
passade transportmedel för korta ärenden. Cykeln har oöverträffat bra
miljöegenskaper. Men för cykeln ska kunna användas allmäntatt mera
i våra städer krävs investeringar i särskilda cykelbanor, planskilda
korsningar och möjligheter parkera cyklar i stöldsäkraatt utrymmen.
Dessa åtgärder bör investeringarvägas i kollektivtrafik ochmot nya
motorleder.

Av samtliga bilresor 50 %är kortare 5 km.än Genom direktivencza
har vi kommit inrikta fråganpå hur kollektivtrafikenatt skalloss om

Men kollektivtrafiken har dålig konkurrenskraft bilengynnas. påmot
dessa korta sträckor. Om vi minskar antalet korta med hälftenresor

kraftfulla satsningar cykelpå och gångtrafik enligtgenom uppmuntrar
skulle enligt schablonmässig beräkning antalet bilresor kunnaovan en

minska med 700 miljoner vilketår, med genomsnittlig bränsle-per en



271SOU 1995:64

bränslebesparingårligmöjligliterförbrukning 0,5 resa enper gerav
koldioxid.storleksordningen 1.000.000i ton

harbilargamlabilbeståndetModernisera2.2. -
ochbränsleförbrukning störrehögre

utsläpp än nya

bilarförsäljningnuvarandekommer medsvenska bilparkenDen nyaav
fåhållerbilarna påtendensVi kanbli äldsta.Europas attattatt se en

högre åldermycket änlivslängd 25privatekonomisk på år. Detta ären
från andramarkantför, och avvikerkonstrueradevad bilarna år

konditionentekniskaBilprovning har denSvenskEnligt ABi-länder.
utvecklingDenna ärdet året.blivitbilparken avsevärt sämrepå senaste

miljösynpunkt.ochtrafiksäkerhets-oroande bådedjupt ur
bränsleförbruk-fabriksnya högredebilar hade redanGamla när var

fall i dåligtslitna och iidag mångagamla bilarnaning dagens. De ärän
%20-30fallbränsleförbrukningen i mångaskick, därför kan vara

i viktklass.teknikbilar med dagenshögre förän sammanya
hälsovådligautsläppen änmenväl käntocksåDet är att somav

ñrslitningmed tilltagandekolmonoxid ökarochkolväten motorn.av
och bränsle-brister i tändsystembilar hargäller särskilt deDet som

framgårsärskilt vintertid. Detdå mycketblirUtsläppen stora,system.
bilparkengenomfört %5mätningar IVLexvis att svararcza avsomav

medBilarkolmonoxid och kolväten.totalutsläppenför 12 avav
gamla1 utsläppnormalt högst 10 högarening har såkatalytisk som

försäljningenmiljösynpunkt bör därförrening.bilar Urutan nyaav
bilar hartidigare.skrotas Nyafler gamla kanbilar stimuleras så att

varförbilargamlaaktiv säkerhetmycket bättre passiv och änäven
föryngringtrañksäkerhetsvinster kan nåsbetydande avengenom

bilbeståndet.
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Utredningens majoritets förslag höja bensinskatten, ikanattom
rådande konjukturläge medföra nybilsförsäljningenatt ochstannar upp
bilparkens mediana bränsleförbrukning liter denna anledning inteper av
minskar. På kort sikt kan detta naturligtvis ökade skatteintäkter för

det miljövinster.ingastaten, men ger

BensinprisÖrelJQQA-árspenningvärdeochbilförsäljning1 OOO-tal
Ovel
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600--

700.

600--

500--

400..

°°°--

2°° o-r a.
100...

0 I u | I v I r I I 1 uår 19801981 1982 1963 1984 1985 1986 19871988 19891990 19911992 1993 199.:

Figur Bensinpris nybilvörsdüning

Det förefaller finnas statistiskt samband R -0,84ett mellan
bensinpris och försäljningen bilar.av nya

2.3. Slopa den förhöjda skatten på personbilar
med låga koldioxidutsläpp.

Moderna dieselbilar har 20-30 % lägre specifik bränsleförbrukningca
än motsvarande bensindrivna bilar. Lägsta förbrukningen har bilar med
direktinsputade dieselmotorer. Dagens skattesystem har motiverats med

det skall motverka kostnadseffektivaatt anpassningar från bilägarna, se
citatet nedan. Det ska kilometerkostnad köra personbilvara attsamma

väljer bränslesnálareoavsett om motortyp.man en
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Årlig och bensinmotorför biltyper med diesel-fordonsskatt några

årlig fordonsskattTyp
Sverigei

bensin 1031krAudi A6 2,6
Audi A6 2,5 TDI

4971 krdiesel

1,8VW Passat
851 krbensin

TDIVW Passat
4071 krdiesel

ledbuss:Som jämförelse en-
23 1405 krtonc:a

fordons-högredieselmotor betalar 5 gångermedEn VW Passat ca
beskattas 3modell bensinmotor.skatt motsvarande med Denän tom ggr

ledbuss med dieselmotorhögre 23än typ.tons sammaaven
beslutsunderlagetutgjordeLagrådsremissen prop 9293: 124I som

dieselbilarför femfaldigt höga fordonsskatten påden nuvarande
fiskala intresset bilägaren skaframhöll statsrådet Lundgren detBo rent -

bil låga koldiox-inte skall tjäna ekonomiskt väljapå som geren
idutsläpp.

kolvätenPersonbilar har lägre utsläppmed dieselmotor avsevärt av
personbilarmotsvarandeoch kolmonoxid i samband med kallstarter än

dekatalysatorreningen underkatalysator. intemed Som bekant arbetar
detmiljösynpunkt100 sekunderna efter kallstart. Urförsta voreen

oftaprivatpersonerdieseldrivna bilar användeskanske bäst somom av
körastimuleraskorta sträckor. Taxi borde däremotkör många att

i praktiken endastbensinbilar med katalysator, eftersom de gör en
kallstart dygn.per

personbilsdieslardirektinsprutade sämodellerna ärDe senaste av
bränsleförbrukningenminskabränslesnåla potentialenatt att genom

till 30 %potentialtill sådanaövergång attmotorer spara upp avger en
ökat antalbensinmotorer. Ettjämfört med motsvarandebränslet

koldioxid iutsläppendieselbilar tvekan påverkakommer attutan av
dieselbilarnaoch Spanienpositiv riktning. exemplen Frankrike utgörI

30-50 % nybilsförsäljningen.av
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2.4. Alternativ till förslaget ändrad skatt påom

tjänstebilar

Kostnaden för ha tjänstebil i Sverige torde blandatt dennumera vara
högsta i världen. Sedan 1987 har förmånsvärdet för tjänstebilar ökat:

1987-89 22 nybilsprisetav
1990-91 30 % nybilsprisetav
1991-93 35-42 % nybilspriset extrautrustning 20 000över+av

kr
1994-95 32-40 % nybilpriset inkl all extrautrustning.av

Från inkomståret 1989 till inkomståret 1991 höjdes ñrmånsvärdet för
tjänstebilar med 50%.än Det nuvarande skatteuttaget högreär änmer
vad de faktiska kostnaderna för förmånsbilen. Det har medfört att
antalet törmånsbilar minskar med 10 % år.ca per

Tjänstebilar används i utsträckning för småskaligastor varutrans-
i kunskaps och tjänsteföretag. skärperporter skatten tjänstebi-påman

lar, fimis risk underblåser trenden småföretagatten man att av
skatteskäl använder lätta lastbilar och Skåpbilar, med miljöpres-sämre
tanda och högre bränsleförbrukning personbilar.än

harDet framkommit under utredningens gång tjänstebilarna äratt
och därmed har betydligt bättre miljöprestanda privatägdaännyare

bilar. Tjänstebilarna därmedär betydligt trañksäkrare genomsnitts-än
bilen. Att ytterligare öka pålagoma på de hushåll löser bilfrågansom

tjänstebilar torde med säkerhet innebära antalet bilargenom att nya
minskar och med bilarersätts är sämre miljösynpunkt. Dettasom ur
innebär det bliräven färre fordon medatt goda miljöprestanda som
kommer på andrahandsmarknaden.ut

Bakgrundsdata från Skandias försäkringsbestånd

Skandias sakförsäkringsrörelse är uppdelad i två divisioner -
företag och konsument. Vi har gjort några stickprovett uttag av
bestående totalt 58.000 bilar september 1994. Inomav som avser

frånär data tidigareparentes datakörning i november 1992.en
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medelårsmodell medtälkörsträcka
Företag 90,2 89,0 2188022060 km
Konsument 84,6 83,6 1320013120 km

Den privatägda personbilen i år10medeltal är gammal. Den
företagsägda personbilen är i årmedeltal 4,5 övergammal. 80 %

företagsbilarna har katalytisk avgasrening. När det gäller bilarav
ägda juridiska så är medelkörsträckan 22000 km. Denav personer
mediana körsträckan någotär kortare 16500 Privatägdakm. bilar-
körs i medeltal 13000 km, medianvärdet 10000är km.

Slår tjänstebilssystemet innebär det företagenut får ökademan att
kostnader tillhandahållamåste bilar för tjänsteärenden. finnsDetman-
inget tyder på det förekommer överkonsumtionatt ärsom etten som
reellt miljöproblem. Enligt kommunalskattelagen skall förmånen
beskattas motsvarande den verkliga kostnaden.

Jag mig förslagetäven vältra kostnadenöver förmotreserverar att
kontrollen antalet körda privatmil på näringslivet. Enligt RSV skulleav
det för kontrollen i statlig regi åtgå 1000 årsarbetskrafter. deI flestacza
företag med tjänstefordon finns uppföljning kostnader för fordon.en av
Men det skulle sannolikt krävas flerännu årsarbetskrafter inom
näringslivet inom skatteförvaltningen,än företagen åläggsom rent
fiskala kontrollåtgärder under straffansvar. Detta på grund det storaav
antalet företag.

Svensk bilindustri har varit framgångsrik med utveckla bilaratt som
har hög trafiksäkerhetsnivå och mycket goda miljöprestanda. Det har

kunnat göra konkurrerar iatt marknadssegment, därman genom man
bilarna är och därmed har bränsleförbrukningtyngre högre än små
bilar. Genom den svenska skattepolitiken missgynnaratt personbilar
med dieselmotor och motorgasdrift, svenskhar bilindustri inte haft

incitamentnågot utveckla bilmotorer koldioxidutsläppatt med låga för
hemmamarknaden. De svenska bilarna anpassade för svenskaär
förhållanden: dvs långa avstånd, delvis dålig vägstandard vinterkli-och

under delar året. Ommat industrin tvingasstora till nyoriente-skaav
ring bör signaler innebär industrin får rimligman ge attsom om-
ställningstid.
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Kommitten föreslår tjänstebilsförmånen skall delvis rörlig.att vara
Föraren skall arbetsgivaren redovisa sin privata körsträcka,genom som
underlag för beskattning. Jag inte detta mätbaranågratror ger
miljövinster. Majoriteten själva tjänstebilarna främst harattanser en
symbolisk betydelse.

2.5. Låt reseavdragen efter pendlarnasanpassas
verkliga kostnader

Utredningens majoritet föreslår reseavdragen realt ska minska, ochatt
sikt blipå färdmedelsneutrala. Som framgår bl.a. Transeks utredningav

till kommittén så det ovisstär minskade reseavdrag huvudöverom
mindre bilresande. De flestataget reseavdrag hargör såger storasom

tidsvinster det saknas kollektivtrafikaltemativatt iänpga. annat
vårastorstäder. Det få väljerär pendla flera timmarattpersoner som

dagen för nöjes skull. De bosätter sig perifert det oftagörom som
lägre inkomster.p.g.a.

Oförändrade eller realt försämrade reseavdrag kommer enligt min
mening påverka arbetsmarknaden negativt ochatt medföraäven kraftigt
förändrade fastighetsvärden. Det långt skatteintäkterstörrestatenger

fler kan motiveras arbeten långt frånäven hemmet.attom tapersoner

2.6. Ta bort de institutionella hindren
distansarbetemot

Intresset för distansarbete ökar. Fler och fler företag väljer påatt satsa
distansarbete. Fördelarna många. Lokalbehovenär i citylägen minskar,
flexibiliteten i organisationerna ökar och produktiviteten ökar. Impro-
duktiv restid kan medersättas effektiv arbetstid.

IT kommer påverka arbetslivet radikalt. branscherNyaatt och
arbetstillfällen kommer skapas. Samtidigt kommer andra arbetenatt
sannolikt försvinna. Den arbetsuppgifteratt framförallttyp av som
kommer försvinna deär rutinartadeatt och lågbetaldamonotona,
uppgifterna. Arbetsuppgifter inom inom vård och handel kommert.ex.

kunna rikare innehåll.att ettges
Distansarbete behöver inte bara datapendling. Nya debiterings-vara

former det möjlighetgör ringa eller besvara tjänstesatntal iattsom-
hemmet förväntas få betydelse. På kant.ex. sätt IT-systemstor samma

det möjligtgör internmeddelanden frånatt arbets-tasom emot m.m.
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platsens datanät öka andelen distansarbetare. potentialenJag förtror att
distansarbete mycktär stor.

klimatpolitiskUr synpunkt det därför nödvändigtär göraatt en
översyn reglerna för distansarbete bl.a. skattesynpunkt.av ur

2.7. Låt miljözoner bli motorvärmarzoner

Kommitténs i och för sig positiva på tyckermotorvärmare jag börsyn
utvecklas. Den delenstörsta de skadliga bilavgasema bildas vidav
kallstarter. gäller förDet både bilar med och katalysator. Om varjeutan
bil i medeltal 400 kallstartergör blirår, det 1.500 miljonerper

Ävenkallstarter i Sverige.år moderna bilar med katalysator, kräverper
två minuters uppvärmningstid innan de effektivten a renar avgaserna.

Vid 0C bildas exempelvis 80 % alla föroreningarna vid denav
mediana under den första kilometem efter kallstart. bostadsom-Iresan
råden och kring arbetsplatser och fritidsanläggningar flertaletär
kallstarter koncentrerade till några timmar på dygnet. Då kan
halterna luftföroreningar bli hälsovådligt höga.av

Utredningen har i föregående betänkande redovisat uppgifter från
Vägverket visat motorvärmare betydandeäven minskningaratt ger av
bränsleförbrukningen vid kallstarter. Man räknar med det finnsatt en
potential 500.000 koldioxidöver vidatt år oñrändrattonspara per
antal användesmotorvärmare alla bilister.resor om av

För denna minskning luftföroreningarnaatt stora skall kunnaav
realiseras krävs skapar förutsättningar användaatt motorvär-man att

på allmän plats. fallI så skapas också förutsättningar längrepåmare att
sikt införa elbilar. De kommuner införaplanerar miljözoner förattsom
lätta fordon eller Agenda 21-anpassning enligt minbör mening
prioritera utbyggnad elektrisk infrastruktur, för underlätta förattav
elbilar ökadoch användning motorvärmare.av

2.8. Infomera bilisterna värdet rättom av
underhåll och körsätt

Det har inte bedrivits några omfattande informationskampanjermer om
hur bränsle i trafiken sedan oljekrisen på l970talet.man sparar
Konsumentverket och Vägverket de myndigheterär har bästsom
förutsättningar för trovärdigt kunna informera bilisterna hur deatt om
bör underhålla sina fordon och sitt körmönster för attanpassa spara
bränsle, därmed minska koldioxidutsläppen.
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bränsleförbrukningenminskaåtgärder kanbilligaMed enkla man
exempel:personbilar. Någrahos befintliga

bränslebesparing%5lufttryckochdäcktypRätt ger cza
%10-20inte behövs.dettakräcketakboxmed närinteKör

intervall 10 %.service medföreskriven rättGör

privatekonomin.förvinstomedelbaråtgärderDetta är ensom ger
bristandeMycket dettrañksäkerhetsvinster.vivinnerDärtill av

kunskaper.bristandebilägarensunderhållet beror på

styrande ibehov skaMänniskornas vara

samhällsplaneringen

skapamiljöfrågor, måsteförvidmakthålla intressetkunnaFör manatt
hushållen ochñrfördelarvisa konkretapåoch kunnadelaktighet även

miljönförbättraframgångsrika medföretag ärföretagen. De attsom
artställda. Påsinaochmotiveradettagör att engageragenom genom

förförmåsochmedborgarna attmåste tasätt ansvarengagerassamma
riktning.i miljövänligutvecklassamhället skall

skall kunnasamhällsplaneringendiskuteras hurkapitel 5 och 6I
det resenä-kollektivtrafiken. Jag ärförpåverkas attatt ansergynna

medelKollektivtrafiken ärfrämst.intressen måste sättas ettsomrernas
framgårSomi andra fall inte.rationellt,sammanhangvissa är avsom

privat-miljövänlig änsäkert dendet inte ärunderlagen är att mera
självändarnål.får inte bliKollektivtrafikenbilismen. ett

olämpligtdetSverigehögskatteland ärglesbebyggt attI ett som
sigkan visaför byggahöjda skatter,föreslå transportsystematt ut som

handriskerar ännuändamålsenliga. Manicke att ta mer avomvara
fritid. framgårderas Deti anspråkoch ävenmedborgarnas ta avpengar

reseavdrag förhartidsvinsterna för demstudier,Transeks att som
kollektivtrafiktillövergångbilarbetsresor med såär attstora, geren

till 56 timmarsjämñrbar med återgångtidsuppoffring är ensomen
arbetsvecka.

kollek-analyserutifrån bl.a. HolmbergsUtredningen konstaterar att
längsbebyggelsenförutsättningarbästtivtrañken har grupperasom

stadsbebyggelsei bandformigbebyggelseKoncentreradstråken. ger
kollektivtrafiken. Samtidigt konstaterarñrbäst ñrutsättningar attman

och gående.cyklistermellanstorlek bäst förcentraliserade städer ärav
ursprungligtvuxit organiskt kringstäder harflesta normalaDe ett

cirkel. Iinneslutna ii flesta fallde deinnebär ärDet attcentrum. en
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samhälle har allaett till olikarunt nära servicefunktioner. Att bygga en
stad långsmal rektangel innebärut med nödvändighetsom ser som en

Ävenden genomsnittligaatt reslångden ökar. detta skulleom gynna
kollektivtrañkens förutsättringar, så innebär det totalt medel-sett att

blir längre. Framförallt blir det mycket mindre förresan gånggynnsamt
och cykeltrañken. Därför jag bandståder någotär börattanser som
undvikas.
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BergqvistAgnetayttrandeSärskilt expertenav

börkoldioxidskattsärskildlämnatshar förslagbetänkandetI att enom
transportsektorn.tillbegränsasinñras som

koldioxidskattenhetlig utprincipenhittillsvarande tasDen att en
koldioxid bör ävenutsläpptkgbeloppvisstettmotsvarar persom

dennaslopaskäl förbärkraftigtfortsättningsvis behållas. Något att
utredningen.redovisatshar inteprincip av

drivmedelpriset påhöjningåstadkommavillfalldetFör avenman
energiskattenhöjningdetta skebörskatter såhjälpmed avgenom enav

tillenkelt begränsasändring kansådandieselolja. Enbensinpå resp.
differentie-redan i dagolja ärenergiskatten påeftersomfordonssektorn

ochuppvärmninganvänds föroljanskatt närlägrerad så tas utatt en
Genomfordonsdrift.används föroljanskatt närhögre enuttasen

uppfyllsoljahögbeskattadbensinpåenergiskattenhöjning resp.av
Därmedtransportsektorn.tillskattehöjningenriktaavsiktensåledes att

tillsyftarförslgkommitténs atteffekt utanuppnås somsamma
kompliceras.behöverytterligareskattesystemet
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Särskilt yttrande Stig Sjöbergexpertenav

Med utgångspunkt från kommitténs betänkande har jag funnit det
befogat särskilt mig beträffande:att yttra

samhällsstruktur och planering infrastruktur,transporter samt av
markanvändning och trafik

och befogenheter, allmänt ioch samband med miljözoneransvar
avgift i miljözon
effekter kommitténs förslag.av

Samhällsstruktur och planeringtransporter samt av
infrastruktur, markanvändning och trafik

I dessa delar har jag inga synpunkter på kommitténs förslag i avsnitt 13
däremot innehålletpå i avsnitten och 65 i betänkandet. Dessamen

avsnitt har utarbetats i skede. Det har påverkat kvalitén ochett sent
möjligheteräven bidra till betänkandets innehåll i dennaexperternas att

del.
Avsnitten 5 och 6 enligt min uppfattning, inte i alla styckenger, en

allsidig och rättvisande bild. villJag speciellt framhålla följande:

SverigeI förbättring och utbyggnad i allmänhetvägnätet integer av
upphov till nygenererad trafik i någon omfattning.större an-OwenJ

ÖkningenJansson belyser detta i VTI 701.rapport transport-nr av
arbetet i landet kan till 85 % bero andra faktorerpå änca anses
vägåtgärder. I storstäderna kan dock vägåtgärder i vissa fall ha en
starkare trañkgenererande effekt.

Tillskapande förbifarter och ökad vägstandard bör inte bedömasav
enbart klimatperspektiv, medäven utgångspunkt frånett utanur
påverkan denpå lokala miljösituationen i och påverkan påstort
säkerhet och framkomlighet. fortsattEn satsning förbifarterpå är
väl motiverad bl.a. miljösynpunkt.ur
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in-nationellt ochVägplanering enligt väglagen ligger, både i ettett
samspeletperspektiv, långt framme det gällerternationellt när

planering ochsamordningen medmellan olika aktörer, annan
betänkandetintehanteringen miljöfrågor. Jag att ger enanserav

dock kommitténsrättvisande bild i detta avseende. Jag delar upp-
motiverad.fattning fortsatt utveckling beslutsprocessen äratt en av

Sådan vidareutveckling pågår.

börPlaneringens roll styrinstrument viktig,är ettmen ses somsom
möjligheterflera medel öka medborgarnas och företagens attattav

trafiken. Avsnitten 5 ochbidra till minskad miljöpåverkan från bl a
möjligheteruttryck ñr till planeringens6 övertroger en

med fleraBetänkandet till del från planeringssituationerutgår stor
realistiskt det gällertransportaltemativ. kanDetta när störrevara

avspeglar inte denoch transportintensiva relationer,tätorter men
situationen i övriga delar Sverige.gängse av

Ansvar och befogenheter

trafiklag-enligt min uppfattning motiverat medDet översynär en av
syfte skapastiftningen, forsta hand vägtrafikkungörelsen, medi att

trafiksäkerhetmellan väghållare för miljö ochbalans statens ansvar som
behandlas ioch befogenhetema vidta åtgärder. frågaDennaatt

motiverat med tanke påkommitténs betänkande, vilket hade varit
kommitténs uppdrag.

befogenhetvägtrafikkungörelse regel kommunenNuvarande ger som
vidta trañkregleringar, det gäller statligalokala vägar.även näratt

regleringar verkningsfulla medel för öka trafiksäkerhetenDessa är att
Miljölagstiftningenför minska trafikens miljöpåverkan lokalt.och att

miljöpåverkan.innebär väghållaren för trañkens Väg-att ansvarar
hållaransvarets och har nyligenfördelning mellan kommunstat
renodlats utifrån principen bör för landsbygdsvägaratt staten ansvara

allmännaoch genomfartsleder och kommunerna för övriga vägar.större
denna bakgrund bör vägtrafikkungörelsen såMot över attses

befogenheten trañkregleringar regelvidta lokala väg-att som ges
hållningsmyndigheten. betyder kommunen bör beslutaDet att om
trañkregleringar Vägverketspå kommunala ochvägar att staten, genom
regionala skulleenheter, bör besluta beträffande statliga Dettavägar.
inte plan-förändra kommunernas starka roll planmyndighet enligtsom

miljölagstiftningen.och bygglagen och tillsynsmyndighet enligtsom
väghållnings-Däremot skulle det innebära och kommunatt stat som
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myndigheter skulle likvärdiga möjligheter aktivt sitt miljö-att tages
och trafiksäkerhetsansvar.

Avgift i miljözon

När det gäller avgift i miljözon har kommittén valt ettatt presentera
exempel på tänkbar lagteknisk lösning i stället för förslag. Dettaen ett
exempel innebär komplicerad lagstiftning fögaoch realistisktär i sinen
ambition kommunerna möjligheteratt avgift även påattge ta ut en
statliga i miljözon.vägar en

Enligt min uppfattning beror kommitténs svårigheter i detta
hänseende på både nuvarande lagstiftning vägtrafikkungörelsenatt och
kommitténs tidigare delbetänkande miljözoner bygger på felaktigaom
principer ñr ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter se
föregående avsnitt .Min det gäller miljözonnär stämmer med den redovisas isyn som
Vägverkets yttrande kommitténsöver tidigare delbetänkande rörande
miljözoner yttrande 1994-10-14, Kommunikationsdepartementets
diarienr K9415274. korthetI jag miljözon inte bör beslutasattanser
med stöd vägtrañkkungörelsen med stöd plan- och bygglagenutanav av
alternativt miljölagstiftningen. Vägtrafiklrungörelsen bör i detta fall
begränsas till reglera de kommunala och statligaatt och trafik-väg-
myndigheternas befogenheter vidta åtgärder för trafikenatt på detatt
kommunala respektive det statliga vägnätet ska demotsvara upp
miljökrav miljözonen innebär. respektiveI väghållares befo-som
genheter bör då ingå sitt förbjudapå vägnät alternativtatt avgiftta ut

fordon inte hör till viss miljöklass.av som

Effekter kommitténs förslagav

Betänkandet innehåller inte tillfredsställande beskrivning vilkaen av
effekter kommitténs förslag sammanfattningsvis förväntaskan leda till
vid genomförande. Detta allvarligett är brist måste beaktas viden som
beslut åtgärder på grundval kommitténs betänkande.om av

Regionalpolitiska konsekvenser och konsekvenser för det svenska
Över-näringslivets konkurrenskraft beskrivs inte ialls avsnitt 13,

väganden, förslag och effekter. Beskrivningen konsekvenserna förav
hushållen i avsnitt 9 gäller enbart höjd koldioxidskatt och bordeen
gjorts differentierad och givits tydligare geografisk och regional-mer en
politisk dimension. Det enligtär min uppfattning uppenbart att
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kommitténstätortsomrádenhårdareskulle drabbas änglesbygden av
konsekvensbeskriv-miljöngällerheller det ärsamlade förslag. Inte när

klimatpåverkan.inriktadhuvudsak påingående isärskiltningen utan
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Särskilt yttrande SkagersjöBengtexpertenav

Trañk- och klimatkormnittén behandlar sitti slutbetänkande flera
områden och förslag berör kommunerna och deras verksamhet.som
Bl.a. lämnas ñrslag avseende planering infrastruktur, markan-av
vändning och Irañk, förslag till avgifter i miljözoner kollektivtra-samt
ñk. Jag vill anmäla avvikande uppfattning i följande avseenden.

Planering infrastruktur, markanvändning och trafikav

Planeringsavsnittet redovisar alltför ensidig statlig planering-påen syn
Enligt min uppfattning andas skrivningarna allmänt dessutomen. sett

planeringensövertro på möjlighaer. I många avseenden redovisasen
också misstro kommunernas skötasätt sin fysiskamot planering.en att
Kommittén lämnar förslag till styrning kommunerna i olikaav
avseenden, för enskilda kommuners planering, ñrfattnings-ramar
reglering innehåll i vissa kommunala planer Kommunernaav osv.
föreslås alltså med planeringsförutsättningar,styras författnings-
ändringar och plankontrakt medan statliga myndigheter däremot endast

i uppdrag lägga ökad vikt vid vissaatt frågeställningar.ges Krav
ställs på demokratisk förankring i kring komunernasprocessen
översiktsplaner, motsvarande krav diskuteras inte vad gällermen
demokratiaspekter och politisk förankring i trañkverkens planerings-
och beslutsprocess. synsättet planering skulle bli bättre föratt en att
den genomförs med måttstörre expertinflytandeett och längre ifrånav
de demokratiska samhällsinstitutionerna enligtär min uppfattning helt
felaktig och dessutom förlegad.

Kommittén tio principer för prioritering åtgärder C02.anger motav
Jag har i inte något erinrastort Däremot hardem. jag in-att mot
vändningar de fem principermot för utvecklat samarbeteett som
kommittén redovisar. Generellt innebär principerna ökad styrning av
kommunerna i stället ñr samverkan och samarbete.

Kommittén antyder roll ñr landstingen, bl.a. samordnings-etten ny
ñr översiktsplanering i kommunerna. Förslaget avstyrks. I deansvar

fall frågor användningen mark och berör flera kommunerom vattenav
och behöver utredas eller kommunersflera översiktligagemensamt om
planering inte kan samordnas på bör detta också i fortsätt-sätt,annat
ningen ske detpå sätt regleras i plan- och bygglagen PBL.som nu

PBL kommunerna möjlighet formalisera sin samverkanger atten
kommunalñrbund regionplaneförbund. regionplaneringDärgenom

behövs, bör den dock i första hand grundas kommunernaspå sam-
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ocksåförutsättstill PBLförarbetena attformer. Ii friaverkan
tillräckligitill ståndkommaförväntasregelregionplanering i

former.friaomfattning i
samverkan, näraikommunerbygger påRegionplanering engersom

säkerställerochplaneringfysiskaövrigatillkoppling kommunernas en
planeringsinsatsema.deeffektgod sammantagnaav

i deplankontrakt störres.k.till tanken påtveksamocksåJag är
syftetverkaranñrtjagtill vadhänvisningMedstadsregionema. ovan

ömsesidigaåstadkommakommunerna änuppifrån attstyraattmer vara
PBLNBL-reforrnen.bakomintentionernamedi enlighetåtaganden

miljökvalitetsnormerutfärdamöjlighetenförslårKommittén attatt
uppfattningminEnligtgenomföras.skaplaneringenkommunalai den

lokalaföruitrymmetminimeramiljökvalitetsnormerriskerar att
ocksåkansjälvstyret. Detkommunalaför dettill förfångbedömningar

Förslagethelhet.miljönnackdel förtillfeloptimeringarleda till som
resultatmiljöbalksutredningensavvaktabör

Miljözoner

SOUtätortertrafik iförMiljözonerdelbetänkandekommitténsI
tillförslagmedåterkommakommittén avsåg ett1994:92 attattangavs

avgiftdifferentieradinföramöjlighetkommunernaskullelag attgesom
Kommit-tillstyrkte.Kommunförbundetvilketmiljözon,biltrafik iför

redovisaendastslutbetänkandettill etti bilagavaltdockhartén att
uppläggning.dennalösning. harJaglagtekniskexempel på accepterat

avgiftsmöjlig-sådaninförandetinnehålleruppfattningminEnligt av en
förstförslagetolikafrågeställningarochproblem atthet många artså av

förankring.ochvidareutvecklingbetydandeförbli föremålmåste en
iförbundetunderstryka detsammanhangetockså ivillJag angav

fåfall måstesådanaikommunernanämligenremissytrtrandet, att
avgift.kommunalutformasdvs. detstyrmediet,förfoga över att som en
tydligtviss trañkförbud förabsolutockså viktigt ettDet är att ett

intestyrmedel fårAvgifteravgiftssystem.särskiljs frånsätt ett som
miljökraven.fri frånsigmöjlighet köpauppfattas attensom

Kollektivtrafik

isigsamhälletförfinns skäldetKommittén att engageraattanger
angelägetocksåuppfattning.denna Det ärdelarkollektivtrafiken. Jag
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kommunerna i sin planering läggeratt ökad vikt vid organisera ochatt
genomföra sin planering så markanvändningochatt transportsystem
samordnas på ändamålsenligt Kommitténsätt. antyderett kollektiv-att
trafikens intressen bör lyftas fram överprövningsgrund försom en ny
komunala beslut enligt PBL. Jag dock inteär beredd detta.att acceptera
Jag nuvarande lagstiftning tillfyllest iatt är detta avseende.anser
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Bilaga 1

Kommittédirektiv m

Dir. 1993:40Utredning begränsaatt utsläppen koldioxidom frånav m.m.
trafiken

Dir. 1993:40

Beslut vid regeringssammanträde1993-04-22

Tf. chefen för Kommunikationsdepanementet,statsrådetDavidson, anför.

Mitt förslag

föreslårJag kommitté tillkallasatt meduppgiften utredaatt möjligheterna
begränsaatt utsläppen koldioxid från trafiken.av m.m.

Kommittén skall lämna samlat förslag till åtgärderett kan reducerasomutsläppen koldioxid och andraklimatpåverkandeav frånalla trafikslag.gaser
Förutsättningarna för införa miljözoner i vissaatt tätorter skall utredas.

Bakgrund

Trafikens utsläpp koldioxid är betydandeav i förhållande till de totala
utsläppen växthusgaseroch välav dokumenteradesåväli inter-svenskasomnationella studier.

omfattandeEn rapportering finns såväl behovet förslagom tillav, somåtgärder kommer krävas försom att minskaatt miljöproblemen.
Utvecklingen transportsystemetharav hela historien gått handgenom ihand med samhällsutvecklingen i övrigt. De tekniska ekonomiskaoch

förutsättningarna i olika utvecklingsskedensom begränsattransportmöjlig-
heternahar samtidigt bestämdasatt gränserför vad kunnatåstadkommassomandra samhällsområdenoch starkt påverkat möjligheterna tillgodoseatttolika materiella, sociala och kulturella behov.

Nationella miljömål och internationella åtagandenställer krav på attomfattande åtgärder vidtas skall avvägassom trafikpolitiskaandramotdelmål och trañkpolitikensmot roll för förverkligaatt andrasatmhällsmål.
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ansökansvenskaföljd dentillförhandlingarna ominleddanyligenDe av
hänsynstaganden.särskildakrävermedlemskapi EG

åtgärderBehov av

beroendestarktmycketindustriländerandraflertalet avliksomSverige år
Sverige harmed bil.skeralla80 % persontransporterbilen. Mer än av

befolkningenringaförhållandevis ettdenochstorleksin genomgenom starkti dagBilen ärtransportmedel.bilenberoende ensärskilt somav
livsföringen.del iintegrerad

inomoljeberoendestarkt trans-mycketinneburitdockhar ettDetta
miljöfarliga ämnen.utsläppökandesuccessivtochportsektorn av

gångenför förstadå riksdagentrañkpolitiska beslut,1988 årssedanAllt
utredningsarbeteomfattandehartransportsektorn,förmiljömål ettfastlade

begränsatillbidrarvidtagits, vilka attocksåharåtgärderflertalbedrivits. Ett
påinförtskoldioxidskattsärskildharbl.a.trafiken,frånmiljöeffekterna en

Någrajanuari i år.den lhöjtsharKoldioxidskatten merdrivmedel m.m.
för begränsavidtagitshar inteskatteområdet attutanföråtgärderomfattande

koldioxid.utsläppenav förhållandevistransportområdetpåmiljöarbetetkännetecknasSamtidigt av
målkonflikter.starka

förenamöjligtdet är attfrågan hurinförmeningminenligtVi står
fundamentalaandra transport-ochdagliga livi vårtresebehovgrundläggande

skadorbeståendeochlångsiktigaintemedbehov transportsystem gerett som
åstadkommaårmåstevi ett trans-Vadklimat.ochmänniskor, natur

tillmiljöskuldinte lämnarochhållbartvaraktigtär enportsystem som
miljöanpassatsådantåstadkommagenerationer. ettFör attkommande

bränslen,ochfordonåtgärderdet, utöverär avsersomtransportsystem
investeringar iutvecklingenförstrategifastlägganödvändigt avatt en

övergångfrämjaföråtgärdertransportinfrastruktur attoch samtbebyggelse
transportsätt.miljövänligatill

bil. 7l99l92:100budgetproposition prop.1992 årsframförts iSom
miljöarbetet transportom-fördeldetregeringen är22 att omenansers.

i Sverige.enighetpolitiskbredbaserasrådet kan en
klimatpåverkanåtgärderproposition mot m.m.i sinRegeringen har om

införvi stårsvårigheterderedovisat sin179bil. 2199293:prop. syn
trafiken.frånkoldioxidutsläppenminskagällerdetnär att

kommeroch deomfattande attmeningminenligtåtgärder årBehoven av
avvägningar kommer attförutser ävenmedborgare.Jag attflestaberöra de

minenligtmåsteawägningarsamhällsmål.Dessaolikamellanbehövagöras
möjliga sätt.bredastuppfattning göras

ansökansinsituationockså i omsig i dagbefinnerSverige genomen ny
eventuelltmåstevidåtgärderna ettsvenskakommandei EG. Demedlemskap
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medlemskapinordnas i samlat EG-arbete.ett
Jag har därför kommit till slutsatsen kommitté bör fåatt fören attansvarbereda dessafrågor.

Uppdraget

Kommittén bör lämna samlat förslagett till åtgärder för reduceraatt
utsläppen koldioxid och andra klimatpåverkande frånav alla trafikslag.gaser
Hänsyn skall därvid till gällande miljömåltas och till Sveriges eventuella
medlemskapi EG.

Kommittén bör analysera redan lämnade förslag till åtgärder inom
vägtrafiken, sjöfarten, luftfarten, jämvägstrafiken och den lokala och
regionala kollektivtrafiken övervägahuruvidasamt och i såfall på vilket sätt
dessaskulle kunna förverkligas. Då så påkallat,är bör kommittén initiativta
till ytterligare studier och utredningar.

l uppdraget ingår också utreda förutsättningarnaatt för införaatt
miljözoner i vissa tätorter för fordon med nollutsläpp.

I regeringensproposition prop. 199293: 179 åtgärder klimatpå-motom
verkan redovisar regeringen långsiktigm.m. strategi för hur koldioxidut-en
släppen från trafiken skall reduceras.Denna strategi bör utgöra utgångs-en
punkt för uppdraget.

Kommittén bör lämna sitt förslag den l juni 1994.senast
Kommittén skall samrådamed andra pågående,för dessafrågor relevanta

statliga utredningar övriga berörda.samt
För arbetet gäller regeringens kommittédirektiv till samtliga kommittéer

och särskilda utredare utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5,om
regeringens direktiv till kommittéer och särskilda utredare angående be-
aktande EG-aspekter i utredningsverksamhetenav dir. 1988:43 och rege-ringens direktiv till kommittéer och särskilda utredare redovisaattomregionalpolitiska konsekvenserdir. 1992:50.

Hemställan

Med hänvisning till vadjag har anfört hemställerjag regeringen be-nu att
myndigar chefen för Kommunikationsdepartementet

tillkalla kommittéatt omfattad kommittéförordningenen 1976: l 19av- -med uppdrag fram samlat förslagatt ta till åtgärderett kan reducerasom
trafikens utsläpp koldioxidav m.m.,

ledamöternaatt utse ordförandeen av att samtvara
besluta sakkunniga,att sekreterareom experter, och biträdeannat

kommittén.
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Vidare hemställerjag regeringenbeslutaratt kostnadernaskallatt belasta
sjätte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hemstâllan.

Kommunikationsdepartementet
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Bilaga 2

Kommittédirektiv

Dir. 1994:13
Tilläggsdirektiv till Trafik- och klimatkommittén
K 1993:01 avseende kollektivtrafikens konkurrens-
kraft sektorsspeciñka miljömålsamt och ansvars-
frågor

Dir. 1994:18

Beslut vid regeringssammanträde den 17 1994mars

Sammanfattning uppdragetav

Trañk- och klimatkommittén K 1993:01 skall

utreda förutsättningarna för lämna Förslag hursamt om- kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas,

utreda för- och nackdelar med sektorsspeciñka miljömål- för transportomrádet lämna förslag till tidsmässigtsamt
anpassade miljömål för olika trafikslag för arbetet både på
kort och lång sikt,

utreda och lämna förslag till åtgärder syftar till attsom-
klarlägga och befogenheter mellan myndigheternaansvar
i frågor dettarör område.som

Bakgrund

Utredningen begränsa koldioxidutsläppen frånattom av m.m.
trafiken, antagit Trafik- klimatkommitténochnamnetsom
K 1993:01, har till uppgift lämna samlat förslag tillatt ett
åtgärder, kan reducera utsläppen koldioxid andraochsom av
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2

Förutsättningarnatrafikslag.allafrånklimatpåverkande gaser
utredas.skalli vissa tätorterinföra miljözonerför att

1994.juni1denförslagsittKommittén skall lämna senast
framgårutredningentillsättamotiv förRegeringens att av

1993:40.direktiven dir.
prop.budgetproposition1994 årsiRegeringen har

behovenredovisat145-156 attbil.199394:100 7 avs.
kräverfrågorRegeringenutredningsarbetet.bredda att treanser

genomlysning.ytterligare
kollektivakollektivtrafiken. Detfråganförsta rörDen

expansionDentillbakagång.i dag påi Sverigeresandet är av
Framför alltupphört.1980-talet harskedde påresandet som

däriblandstadstrafikentrafikenden lokala stagnerat,har
fárdmedelkollektivamedResandettill från arbetet.ochresorna

länStockholmsiKollektivtrafikenflera i rad.sjunkit århar
väsentligt högreställning medsinfortfarandebibehåller

resandetharhärSverige, äveni övrigareseandel än men
minskat.

det pådåbedömningregeringensinger enligt-Detta oro,
fastlagdahittillsnåmöjligheternasikt försvårarlängre att

transportsektorn.miljömål inometappvisa
miljömål. DetransportsektomsberörfråganandraDen

nationellafastställdaendasti dagmiljömålen ärsvenska som
medi enlighetriksdagenfattadetransportsektornmiljömål. För

199091:90,prop.livsmiljögodproposition Enregeringens
införa19909l:338 beslut199091:JoU30, rskr. attbet. om

miljöarbetet.försektorsansvar
myndigheteransvarigabesluti fleraRegeringen har gett

årligalämnasektorsansvarutforma dettauppgiften samtatt
Luft-ochSjöfartsverketBanverket,Vägverket,miljörapporter.

regering-tillmiljörapporterårligenfartsverket lämnar numera
en. miljömålnationellabyggt pårapporteringenHittills har att

dockharFormellttransportsektorn.förmiljömåläven är
allmänttransportsektorn setti sitt beslutriksdagen angett att

natio-Deuppnås.miljömålennationelladebidra tillskall att
intemedgerochkortsiktigasamtidigtmiljömålen ärnella

planering.långsiktig
minst påinteochkortpåmiljömålvilkaOklarheten somom undanröjas.börtransportsektornförgällaskalllång sikt nu

uppställdariksdagenfrån dedärvid utgåUtredningen skall av
miljömålen.

befogenheter.ochhandlarfrågantredjeDen ansvarom
Riksrevisionsverketnaturvårdsverk, samtStatensTrafikverken,



SOU 1995:64 301

3

andra berörda regeringen redovisatmyndigheter har till att
och befogenheter inom transportsektorn det gällernäransvar

miljöarbetet är oklara.
Myndigheternas instruktioner inte heltäckande och inteär

heller samordnade.
Statens naturvårdsverk sitt Aktionsprogramhar i s.k.

Miljö -93 redovisat vilka har förmyndigheter delansvarsom
trafikens miljöarbete. Dessutom har Boverket särskild rollen
i trafiksektorns miljöarbete bl.a. i enlighet med sitt reglerings-

förbrev budgetåret 199394. Sammanlagt tiotal myndig-är ett
heter direkt involverade. Därtill kan läggas kommuner och
länsstyrelser.

Regeringen bemyndigade den april för Miljö-7 1993 chefen
och naturresursdepartementet tillkalla särskild utredareatt en
med uppdrag förslaglämna till sådana organisationsföränd-att
ringar behövs anledning förslagetmed till miljöbalksom av en
dir. 1993:43. antagitUtredningen har Miljöorganisa-namnet
tionsutredningen M 1993:04.

Regeringen har i januari 1994 i anslutning till det nämnda
utredningsarbetet Statskontoretäven i uppdrag göragett att en
översiktlig kartläggning analysoch sektorsmyndighetemaav

sektorsprincipenoch inom miljöområdet. Redovisningen skall
ske den 14 1994.senast mars

Uppdraget

klimatkommittén tilläggsdirektiv,Trafik- och innebärges som
fastställdakommittén redanutöver direktiv skall lämnaatt - -syftarförslag tillsamlat åtgärder till kollek-stärkaett attsom

tivtrañkens konkurrenskraft.
Kommittén skall före-i denna tillläggsuppdrag höradel sittav

trädare för den nationella, kollektivtrafikenlokalaregionala och
i Sverige.

Kommittén skall nackdelar sektorsspeci-utreda för- medoch
fika miljömål för förslag till tids-lämnatransportområdet samt
mässigt itrafikslaganpassade miljömål för arbetetför påolika
både kort och lång sikt.

Kommittén skall föreslå klarläggaåtgärder syftei att ansvar
befogenheteroch mellan i frågor rörmyndigheterna som

miljöarbetet inom Kommittén bör samrådatransportsektorn.
med Miljöorganisationsutredningen 1993:04. ArbetetM bör
ske i samråd med berörda särskiltmyndigheter.. Kommittén bör
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trafik-1992från 27 februariregeringsbeslutet denbeakta om
inkl. bilagor.årliga miljörapporterverkens

sitt1993:40 redovisadir.enligt direktivenKommittén skall
juni 1994.den lsamlade förslag senast

skalltillåggsdirektiven,uppgifter kommitténDe ges genom
skall lämnas31 maj 1995. En delrapportredovisas densenast

sektorsspeciñkatill1995 avseende förslagfebruariden 1senast
miljömål.

utrednings-sittfritt fördjupasamtidigt kommitténDet står att
komplette-31 maj 1995 lämnaredovisningen deniarbete och

1993:40.dir.i direktiveni delarrande förslag de som anges

Kommunikationsdepanementet
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Bilaga 3

Pågående och nyligen genomförda
utredningar betydelse förav
Trañk- och klimatkommitténs arbete

Kommunikationskommittén
Utarbeta nationell plan för kommunikationerna i Sverigeen
1 december 1996.

MaTs-samarbetet
Utforma handlingsprogram för åstadkomma miljöanpassatett att ett

i 25-30 perspektiv 1997.årstransportsystem ett

Energikommissionen
Lägga fram förslag tidsangivelsermed ñr omställningom program

energisystemet bl.a. bakgrund nödvändighetenmot attav av av
begränsa klimatförändringarna till för samhället och håll-naturenen
bar nivå 1 december 1995.

Kommittén miljösamarbeteför internationellt
Utreda möjligheterna och formerna för genomförandeett gemensamt

klimatkonventionen andra internationellaoch vissa miljökon-av
ventioner oktober 1994.

Energiskatteutredningen
Teknisk ochöversyn EG-anpassning energibeskattningen juniav
1994.

Sveriges nationalrapport klimatförändringarom
Rapport utarbetad i enlighet konvention klimat-med FN:s om
förändringar september 1994.

Klimatdelegationen
Årsrapport 1994 september 1994.

Miljöklassutredningen
Vidareutveckling med miljöklasser för bilar Tresystemetav m.m.
delbetänkanden har lämnats april 1994, 1994juli och 1995.mars
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Vägtullsutredningen
delbetänkande vägtullarför vägtullar.Utfomming Ettsystem omav

Stockholmsregionen lämnats november 1994.i har

Trañkverken
Årliga 1995.september 1994, septembermiljörapporter

Miljöorganisationsutredningen
förslag till1994:134 skall bl.a.Enligt direktiv Dir. ett nyttnya

lagarnanuvarande miljöanknutnamiljöbalk inrymmande fler deav
sommaren 1996.skall också behandlasOrganisationsfragorlämnas.

KFB
drivmedel och elfordon.ñr biobaseradeProgram

NUTEK
Teknikupphandling elfordon.av

Skatteväxlingskommittén
det svenskaförutsättningarna för ökad miljörelateringUndersöka av

1996.31 juniskattesystemet.

transporttelematikDelegationen för
konsekven-informationsteknologins trañkpolitiskafrågorUtreda om

informationste-utforma regelverk kringbehovetoch att ettser av
särskildaförslag tillknologins användning i trafiken beredasamt

31transportsektorninsatser främja sådan teknologi iför att
december 1996.

Banverket,Vägverket,Boverket, länsstyrelserna,Regeringsuppdrag till
anledningmedRiksantikvarieämbetet, NaturvårdsverketSJ, av

infrastrukturplanen.
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Bilaga 4

Utredningens genomförande

Sedan kommittén började arbetet har sammanträden hållitsUnderarton
första året anordnades idédiskussionsdag och hearings. Undertreen
andra året anordnades seminarium beskattning biltörmån.ett om av
Därutöver har särskilda hållitsmöten med flera olika intressentgrupper.
Kommittén har haft samarbetenära med det s.k. MaTs-samarbetetett

detnär gäller kommitténs uppgift föreslå sektorsspeciñka miljömål.att
I övrigt har kommittén haft kontakt med följande utredningar: Miljö-
klassutredningen, Vägtullsutredningen, Energikommissionen, Skatte-
växlingskommittén Miljöorganisationsutredningen.samt
studieresor, där ordföranden ocheller medlemmar i sekretariatet
deltagit, har gjorts till följande orter.

Första dvs. foreåret överlämnandet delbetänkandena: Washing-av-
Boston, Bryssel, Haag, Bonn, Berlin ochton, Frankfurt.

Andra dvs. efteråret överlånmandet delbetänkandena: Losav-
Angeles, Sacramento, San Fransisco, Paris, Lyon Genevesamt

Kommittén har anlitat konsulter inom flera olika delområden. Konsult-
uppdragen har resulterat i följande konsultrapporter:

Första dret

Brandel M 1994 Alternativa drivmedel hållbarför utveckling påen
transportomrádet IVL B 1131rapport

Olausson 1993A Japans mål och handlingsprogram beträffande
trafikens klimatpåverkan Sveriges Tekniska Attachéer, Tokyo

Walsh 1994M The US Respons Warming inGlobal the Trans-to
portation Sector

Berger S m.fl. 1993 Kriterier för infrastrukturinvesteringsbeslut i ett
miljöanpassat IM Gruppentransportsystem AB

Tegnér G 1994 Kollektivresandets 1985-1992utveckling Transek

Pilo C 1994 Användning drivmedel i SDABEuropa 941av nya
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Ö vidgadmiljökonsekvenser1994 Trafik- ochm.fl.Asplund enav
INREGIAregion

ochCOz-utsläpp PrognoserTransportsektomsm.fl. 1994Swahn H -
3951994COZ-avgifter V I[viastyrmöjligheter rapport nr

styrmedel ñrolikaEffekter1994HPO och JönssonHesselbom av
VTICOZ-utsläppreduktion av

miljözonförbestämmelserutvidgade1994 Studiem.fl.Markung B av
VIAKGöteborg VBBtillämpningmed på

och miljöStorstadstrañk, makt1994Falkemark G

Andra året

Sammanställning1995BilprovningMotortestcenterSvenskAB av
ochdieseldriftmellanavgasutsläppskillnader ibelysermaterial som

bensindrift

informationsteknologiska1995 DenG och Johanson RMEngström
ABREABresbehov ochframtida resmönsterutvecklingens effekter

förEkobonus. EttKoldioxidskatt med1995P systemKågeson
transportsektornfrånintäkternaåtertöring av

olikaanalyssimultanm.fl. 1995 BehovetJönsson H avenav
VTIavgasutsläpp

vidfárdmedelsvaletbetydelse förReseavdragensm.fl. 1995GTegnér
översiktlig analysarbetsresor en-

Lundsmiljökollektivtrafik bättreGer bättre1995Holmberg B
högskolatekniska
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Bilaga 5

Miljöambitioner hos trañkhuvudmän och
trañkföretag

I augusti 1994 tillskrev SLTF alla trañkhuvudmän och kommunala
trafikföretag Swebus och Linjebuss och bad dem till Trafik-samt att
och klimatkommitténs sekretariat skicka miljöprogram och andra
dokument kan belysa deras miljöambitioner.som

Följande har skickat material:
Länstrafiken i Norrbottens, Värmlands, Västerbottens, Malmöhus,-
Hallands, Kronobergs, Blekinge och Skaraborgs lån

Örnsköldsvik,Trañkföretagen i NorrköpingLinköping, Gävle, Karl--
stad, GöteborgUmeå, och Stockholm
Swebus och Linjebuss-

Flera de de har eller arbetar med müjöpro-svarat attav som uppger ett
eller miljöpolicy Malmöhus, Skaraborg, Göteborg, Stock-gram en

holm, Swebus, Linjebuss.
Ett vanligt uttryck för miljöambition hos huvudmän och företagen
kravetär på dieselbussar skall köras dieseloljapå miljöklassatt lav

Värmland, Västerbotten, Malmöhus, Kronoberg, Blekinge, Skaraborg,
Karlstad, Göteborg, Stockholm, Linjebuss.

fleraI fall ställs höga miljökrav de bussar används isom
kollektivtrafiken, bl.a. tillgängligakräva bästa reningsteknikattgenom
vid inköp dieselbussar Blekinge,Malmöhus, Karlstad,av nya
Göteborg, Stockholm. I några genomförts ellerfall planerashar
ombyggnad befintliga dieselbussar miljövänligare utförandetillav

Ömsköldsvik.Gävle,
Örnsköldsvik,Försök med etanoldrift pågår sedan i Stockholmtiden

Skaraborgsoch län. I samtliga fall planeras övergång till etanoldriften
i skala. Under 1994 inköptes etanoldrivna bussarstor några tilläven
Umeå och Norrköping. Etanoldrift diskuteras Gävle,i Norrbottenäven
och Värmland.

Försök med biogasdrift pågår i Linköping. Malmöhus län ochI
Göteborg drivs flertal bussar med siktemed framtidaett pånaturgas en
övergång till biogas.

StockholmI försökpågår med hybriddrift siktemed introduktionpå
i skala.större
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Bilaga 6

Transportsnåla strukturer svenskanågra-

studier för 2020år

I denna bilaga olika rumsliga strukturerstudier hurpresenteras tre av
kan komma inverka detpå framtida bilresandet. Bedömningsåret äratt
2020. Olika scenarier för satsningar och bebyggelsei transportsystem
belyses och effekterna bl.a. C0, beräknas.på utsläppen av

Med utgångspunkt från olika antaganden och grundscenarier i
studierna har efter renodla vissa förändringsfaktorersträvats att typer av

kan ha betydelse för trañkarbetet och miljöpåver-transportemassom
kan. De inriktningar valts i huvudsak kollektivtrafiksatsningarärsom
och andra satsningar i trañknåtet bebyggelselokalisering med olikasamt
förutsättningar för försörjning med cykel-gäng-, och kollektivtrafik.
Dessa miljöscenarier jämförs med trendscenarier särskildadär inga
åtgärder vidtas vad beslutat.redan Trañkens emissioner,utöver ärsom
bl.a. OCZ-utsläppen beräknas jämförs de olikaoch i scenarierna. Vissa

miljöscenariema innebär långt gående förändringar i nuvarandeav
handlingsmönster planeringsinriktningoch den dominerat desom

åren.senaste
Samtliga baserade kändastudier på resvaneundersökningar ochär

inverkartillgängliga faktorerbästa kunskap människorspåom som
miljökravfärdmedel.resande och val Beslutade fordonssidan ochpåav

beaktats.dess betydelse för scenariema har Förväntade förändringar i
resande färdmedel ligger till grund för framräkningoch s.k.ettav
trendscenario för övrigaår 2020. Utifrån scenariodetta genereras
scenarier alternativa och färdmedel.antaganden resmönstergenom om

ÖstergötlandsbådaDe studierna Stockholms län har tagitsför och
fram länsstyrelserna miljöanpassatled i regeringsuppdragetav som om

Arbeta också medi Stockholm hängertransportsystem. samman
förberedelserna ñr landstingets regionplanering ochkommande

ÖstergötlandsStockholms stads översiktsplan. länförnästa Studierna
baserade forsknings-på inom ochär och utvecklingsarbete Väg-

transportforskningsinstitutet VTI. län och StockholmsFör Stockholms
stad studierna baserade inom Institutet förär på utvecklingsarbete
regional analys INREGIA kombinationoch baserade en av
modellerna IMREL för markanvändning för trañkanalys.och TRIM

Studierna skiljer sig antagandennågot det dengällernär om
Östergötlandekonomiska utvecklingen. I har bedömningar gjorts för två
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utveckling, respekti-alternativ gäller framtida ekonomisk 1,5%detnär
från 2,0%.Studierna i Stockholms län har2,3% utgåttår.ve per

Östergötlands biltrafikarbetet underlån har det totala åretI
stad gällerStockholms län ochberäknats, inklusive godstransporterna. I

högtrafiktid.beräkningarna underpersontransporter
Östergötland teknikutveckling fordontagits till vissI har hänsyn av

[Stockholmseffektivisering godstransporterna.och bränslen samt av
vilkautgångspunkt i Naturvårdsverkets emissionsfaktorer, utgårlän tas

tekniknivå. olika tekniknivåer.från dagens I Stockholms stad belyses
studierna komplettera varandra. Detskillnader i de kanDessa gör att

i materialetdet framförallt tendensemabör ärärattnoteras som
intressanta.

ÖstergötlandExemplet

Regionallänsstyrelsens arbete med regeringsuppdragetförInom ramen
uppdragitsför miljöanpassat transportsystem harsamhällsplanering ett

scenarier för dengenomföra studier antal alternativaåt VTI ettatt av
Östergötlandsframtida utvecklingen trafik i länochtransportsystemav

framtidsbildfram till 2020. Resultatet i Enår presenteras rapporterna
Östergötlandkollektivtrafik tätortsutveckling i 2020,och Länssty-av

trafik- ochrelsen, 1995, Framtidsscenarier avseendesamtmars
Östergötlandi och deras inverkan emissio-godstransportarbete på

ner..., 1995.VTI,

70%Irendscenariet C0,-utslappen ökar med 45- -

Scenariet innebär i samhället fortsätter. Denuvarande trenderatt
transportpolitiska besluten och infrastruktursatsningarplanerade är
utgångspunkter. scenariot omfattar fortsättning de senasteen av
decenniemas handelsloka-utveckling avseende bostads- arbetsplats- och
lisering. frånBostäderna lokaliseras i områden med ökande avstånd

kräver successivt ökandetätortemas centrum, ett persontrans-som
arbetspendling, inköpsresor fritidsresor. ökadportarbete för och En

befolknings-andel arbetsplatserna placeras med närhet till störreav
tillgång till goda godstransportmöjligheter. Störreoch medcentra

medlokaliseras utanñr de centrala delarköpcentra större tätortemas ett
ökat trafikarbete resultat.som

Kollektivtrafiken tillgodoser totalaminskande andel deten av
persontransportbehovet därför den totala uppoffringen för bilan-att
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vändning i form kostnad och tid för användningmindreär änav av
kollektiva transportmedel.

Beräkningarna för trendscenariet visar växthusgasenökningenatt av
CO, blir omfattande. berorDet dels det trañkarbetet, delspå ökade på
den aktuella tendensen utvecklingen specifik bränsleförb-avseendeatt

Ökningenrukning har från 1994cOz-utsläppen tillåravstarmat. av
2020 tilluppgår 45% respektive 70% respektiveför det låga högaca
tillväxtaltemativet. För enbart beräknas 49% respektivepersonresor
75% ökning trañkarbetet för personbilar, och mopedMc 41samtav

65 % ökning COZ-utsläppen .resp av

Kollektivtrafik och bebyggelsestrulaurscenarienza COZ-utsldppen ökar-
minst med 25 45%-

Kollektivtrañkscenariet innebär stark satsning lokal och regionalpåen
kollektivtrafik mellan inomoch Resandet fördubblastätorter. i de större

fyrdubblasoch de trafikstarkaretätortema på stråken lite längrepå
avstånd.

Bebyggelsestrukturscenariet innebär fysisk struktur meden ny en
ökad koncentration arbetsplatser och bebyggelse existerandenäraav ny
Centrumbildningar kollektivtrafikmöjligheter,och speciellt den
kommande pendelstågstrafiken södrapå stambanan trafikenoch denpå

Stångådalsbanan.upprustade
dessa ökningen Coz-utsläppenI scenarier kan från 1994 till 2020av

lågtillväxtaltemativbegränsas till 25% vidi kraftfull satsningettca en
på kollektivtrafik, bostadsbyggande koncentrerat till med godtätorterett
kollektivtrafik handelbegränsad med dagligvaror. Isamt extern
högtillväxtalternativet begränsas cirka 45%.ökningen Dessatill
scenarier förutsätter kraftfulla förverkligas.styrmedel för kunnaatt

Beteendescenariet OCZ-utsläppen 30%15ökar medminst- -

Nya värderingar och IT i detta bo och leva,scenario sätt attger nya
med minskad energiåtgång för analyseras effekterresandet. Bl.a.en av

människor i ökad utsträckning väljer energisnåla fordon.mycketatt
detta scenario kanI reduktionen emissioner följdtrafikensav som

förändrade värderingar och beteeenden omfattande debli änav mer
Ökningeneffekter miljömedveten samhällsplanering kansom en ge. av

CO,-utsläppen från 1994 till 2020år följdkan antagnasom av
beteendeförändringar begränsas till 15% i lågtillväx-storleksordningen
talternativet. Med sannolikhet krävs insats kraftfulla ekonomiskastor av
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högtillväxtaltemativet beräknasdetta resultat. Istyrmedel för nåatt
30%.ökningen bli ca

tillstabilisera COz-utsläppenprisstyming villOm enbart genomman
ibehöver fördubblasnivå beräknas bränslepriset1990 änårs att mer

högtillväxtalternativet.och tredubblas ilågtillväxtalternativet nästan
minska jämfört med 1990 nivå krävsskall årsFör CO,-utsläppenatt

bensinpriser bedömsred. anm. Höjdaytterligare höjning, enge
medinslag fordonbränsleförbrukning främst ökademinskad avgenom

bränsleförbrukning.låg

slutsatserLänsstyrelsens

i länet förde krafttag behövsTrendscenariet illustrerar behovet av som
satsningarScenarierna med pålångsiktigt miljön.värnaatt om

potentialenbebyggelsestruktur illustrerarkollektivtrafik och anpassad
kollektivtrafikhöga andelartrañkens utsläppför reduceraatt genom

tätortsutvecklingillustrerasinom Likasåmellan och tätorter. en
fysiskdärmed betydelsenanpassad till kollektivtrafik och sam-av

beteende-miljön. Scenariethällsplanering för långsiktigt värnaatt om
nationellamöjligheterna uppnå deförändringar helhetsbild attavger en

värderingar ochförändrademiljömålen till följd antaganden omav
beteenden hos människor.

anledningdragit medstrategiska slutsatser länsstyrelsenNågra som
regeringsuppdraget ärav

fysisk samhällsplanering viktig,miljömedveten äratt menen
Översiktsplanermiljömålen. generationtillräcklig för Iuppnå nästaatt

miljömedveten utveckling kan inledas. Likasåkan avgöras om en mer
under 90-talet itrafikhuvudmande satsningar länets görstora somom

mellanregionala pendeltåg,form regionala och resecentra, nyaav
till Samhällsplaneringenstationer och expressbusslinjer kan tas vara.

positionsförändring för planera rättbehöver genomgå atten
saker.

regionalauppgift för organisationer, kommuner,det blir storatt en
miljömedvetnafrämja opinionsbildningföreträdare och staten att omen

bo och leva.sätt att

förmiljöhänsyn nödvändigalångtgående styrmedel premierar äratt som
uppgiftstyrmedel viktigmiljömålen. Utveckling dessanå äratt av en

för forskning och utveckling nationell nivå.på
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Metod

VTI:s analyser i de alternativa scenarierna från följandeutgår kompo-
Flera olika grundscenarier och kombinerade scenarier harnenter.

analyserats.

Trañkarbetets fördelning ärende och färdmedelpå från personresor
från resvaneundersökningar. Godstransportema behandlaspå våg

med effektiviseringsfaktor.gemensamt en

Olika prognosaltemativ, låg respektive hög ekonomiskt tillväxt,
avseende trañkarbetet år 2020.

Specifika emissionsfaktorer för C0, 1994 och med nivåerårm.m.
2020 baserasår existerande bränslepriserpå och avstannaden

minskning den specifika bränsleförbrukningen.av

Exemplet Stockholms län

Länsstyrelsen Stockholmsi län har redovisat regeringens uppdrag om
regional samhällsplanering för miljöanpassat Miljöett transportsystem
på väg, 1995. I visas hur framtidens resande, främstrapporten
bilresandet, kan komma påverkas förändrad bebyggelse ochatt genom
alternativa trafiknät. Bakgrundsstudien har gjorts med lands-gemensamt
tingets regionplane- och trafikkontor, ipresenterat rapporten
Regionala strukturstudier, 1995.

Trendscenariet 50%visar biltrafikölazingnära

Trendscenariet innebär utbyggnad enligt de planer bebyggelse ochpåen
investeringar i och kollektivtrafik utformatsvägar kommuner,som av
trañkverk och landsting. Det innebär Dennispaketet fullföljsatt samt en
del ytterligare satsningar bl.a. spårtrafik.på

Bebyggelsestrategin innebär satsningar medpå kärnor godanya
kommunikationer och arbetsplatser, centralt belägna bostadstillskott

återhållsamhet med ñretagsetableringar centralt och längssamt norrut
E4. regionplanenI bebyggelsezon föravgränsas vad regionaltären som
lämpligt för utbyggnad utanñr medtätortema hänsyn till möjligheterna

ordna bl.a. god kollektivtrafik.att
Om dessa planer bebyggelsepå och investeringar genomförs samt

vi fortsatt hög utvecklingstakt beräknas bilresandet iantarom en
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regionen öka frammed 50% till 2020. förklaras främstår Dettaatt av
de prognosantaganden förväntad befolkningsutvecklinggörssom om
och ekonomisk utvecklingstakt liknar de trettio åren.senasteen som

främst ökad befolkning och ökadeDet inkomster orsakenär ärsom
till den biltrafikökningen, förbättringarna påäven vägnätetstora men
bidrar. Bilavgiftema och Ringen håller tillbaka Ökningen i innerstaden.

ökar bilresandet i de förorterna.Mest Medelrestiden ökar någotyttre
och medelhastigheten ökar.

OCZ-utsläppen öka ungefär lika mycket biltrafiken ökar,väntas som
med 51% till 2020, såvida inteår bränsleåtgången minskar drastiskt
eller påtaglig till fossilaÖvergång andra bränslenän Förägeren rum.

behålla oförändrade utsläpp i trendscenariet skulle exempelvis krävasatt
den genomsnittliga bensinförbrukningen för personbilar minskar frånatt

litermildagens 0,83 till 0,55 litermil 2020.årca

Kollektivtrajikscenariet 38%minst ökning bilresandetger av

Kollektivtrafikscenariet innebär satsning kollektivtrafikenstörre påen
i trendscenariet. Kollektivtrafikscenarietän särskilt inriktat påär att

trafiken förbättras till och från kransområdena storstadens kärna.runt
järnvägslinjeEn Kungsholmen och fördubblad turtäthetöver påny

flertalet buss- och tåglinjer ingår.
Biltrafikarbetet under maxtimme beräknas öka med 38 %, om

Ävenbebyggelsen utvecklas enligt gällande planer. COz-utsläppen
beräknas öka mindre i motsvarande grad.

Scenariet 30%vagmin minst ökning bilresandetger av

Scenariet vägmin har kollektivtrafiken utbyggd i huvudsak som
scenariet mindre Oster- och Västerledenvägar attovan, men genom
har byggts Biltrafikarbetet beräknas öka med 30%.ut.

Scenariet bebyggelse 45% ökning bilresandetminsttät ger av

Scenariet bebyggelse innebär omfattande förtätning ität skeratt en
regionens centrala delar, framförallt inom tunnelbanomas influensom-

Genområden. utbyggnad stadsmässiga flerbostadshusprojekt iav
innerstaden eller dess närhet utvidgas den stadskärnan. Dettäta
halvcentrala bandet alltmerblir innerstadslikt. allt väsentligt skerI
tillväxten i de redan bebyggda. Den successivaär ut-zoner som
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bredningen Storstockholm allt längre i regionen Enut avstannar.av
bebyggelsetätare ökning biltrañkarbetet med 45% 2020,årger en av

det kombineras med trañkscenario trend.om

Scenariet .spdrstaden 54% ökningminst bilresandetger av

Scenariet spårstaden innebär kraftig satsning bebyggelsepå inomtäten
gångavstånd till nuvarande eller kommande kollektivtrafik, både centralt
i regionen och i ytterkommunema. Framförallt utnyttjas ochnya
befintliga stationslägen och lägen med direktbussar till innerstaden.
Beräkningar visar biltrañkarbetet ökar något i trendaltemati-änatt mer

54%.vet, ca

Scenariet spridd bebyggelse 60%till ökning bilresandetger upp av

Scenariet med spridd bebyggelsestruktur innebär delatt storen en av
kommande bosättning kommer ske i Storstockholms ytterområden,att
bebyggelse på glesbygden i mindre eller i permanentadegrupper,
fritidshusområden ofta mycket långt från tätortem. Bostadsbyggandet
sker till övervägande delen småhus och markbostäder. I Storstock-som
holm sker endast mindre bostadskompletteringar inom redan ianspråk-

områden.tagna
Beräkningar för detta alternativ visar biltrañkarbetet kan öka medatt

Ökningen60% jämñrt med trendscenariet. blir mindre den spriddaom
bebyggelsen utvecklas i kombination med andra trañknät trendalter-än
nativets.

Kombinerade för trafiknatscenarier och bebyggelse

Beräkningarna visar alternativa trafiknät den störstaattovan ger
Ändringareffekten bilresandet.på trañkaltemativen uppvisarav en

spännvidd mellan det och det bästa alternativetsämsta störresom ger
inbördes skillnader alternativa bebyggelsestrukturer. Somän bäst hålls
ökningen bilresandet på 30% det fördelaktiga trañkscenarietmestav om
från C0,-synpunkt väljs vägmin, vilket skall jämföras med trendalter-
nativets 50%-iga biltrafikökning. Alternativa bebyggelsestrukmrer kan

isolerad åtgärd den lägstanå ökningstakten 45% i det mestsom
fördelaktiga alternativa tät. En spridning bebyggelsenstörre av
alternativ spridd vad i nuvarande regionplanän ochsom anges
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accelererar snabbare utfalletÖversiktsplaner kan bilresandet ängöra att
planer till 60% 2020.nuvarande årav

variationema i biltrafikarbetetSkillnaderna blir vi studerarstörre när
områden i länet. bor i länets ytterkommu-olika geografiska Depå som

jämfört med idag. Medkommer öka sitt bilresande ettmestattner
i kommuner kommaspritt byggande kan de bor dessa att resasom

fårdubbelt mycket med bil idag, medan innerstadsbomaså snararesom
Även scenarierbilresandet jämfört med idag. i övrigaminskningen av

bilresandet genomsnittligt för dem bor i länetsbedöms öka änmer som
halvcentralt differentie-ytterkommuner. För dem bor centralt ellersom

i olika trafikscenariema i mindrebilresandet de bebyggelse- ochrar
grad.

Länsstyrelsens slutsatser

bilanvändningen får bebyggelsen tilllägsta denDen storaman om nya
regionens inre delar tät och betydande satsningardelar läggs i om

vissa vägobjekt bort, i första handkollektivtrafikpågörs samt att tas
Österleden Västerleden. bilanvändningen får medoch Den största man

bebyggelse och med trafiknät dagensspridd ett motsvararen som
utformade extremaltemativ syfteAlternativen iplanerade. är attsom

ytteraltemativenkonsekvenser. Skillnaderna mellantydliggöra deras
biltrafiken under maxtimmem ligger lägstinnebär ökningenatt somav

60% ökning jämfört med idag.30% och högst på En såpå storsom
mycket.variation förhållande tilli ärprognoserna

minska biltrafiken i förhållande till dagsläget skulleverkligenFör att
Ävenstyrmedel, främst ekonomiska sådana.det behövas helt andra om

bensinpris fördubblades skulle biltrafiken öka.biltullar och

Metod

stegvis.Analyserna har bedrivits första har gåttDet påsteget ut att
analyser antal alternativ. Däreftergenomföra relativt ett stortgrova av
gjorts mindre antal speciellt utvaldahar ñrdjupade analyser ettav

alternativ.
genomförts hjälp modeller inomAnalyserna har med tvåav

SYNERGIA: TRIM modell för trafikanalys ochmodellsystemet
genomförsmodell för markanvändning. I det förstaIMREL steget

indata från d.v.s. förändringar iIMREL-analyser baserade TRIM,på
lokaliseringsmönstret. det andratrafiksystemet utlöser förändringar i I

återkoppling modellerna.sker fullständig mellan de bådasteget en
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Utsläppsberäkningar har genomförts på basis fördjupadeav
trafikeffektberäkningar fem alternativa regionala strukturer.av
Beräkningarna har genomförts emissionsfaktorermed naturvårds-som
verket utgångspunkt för länsstyrelsemas arbete.presenterat som

Exemplet Stockholms stad

ÖversiktsplanförberedelsernaI till arbetet med 96 för Stockholm har
studie utförts första i försöken definiera miljöan-ett steg att etten som

och långsiktigt hållbart för Stockholmsregionen.passat transportsystem
Studien främst söka finnagår på vilka kombinationer trafiksys-attut av

markanvändning, vägtullar, bensinpriser, tillväxt ekonomi,tem, av
sysselsättning och befolkning i regionen utveckling fordon ochsamt av
bränslen klarar miljömålen långpå sikt. Se vidare Ett långsiktigtsom
hållbart trafiksystem år Stockholmsregionen, Stockholms stads-
byggnadskontor, 1995. Sex scenarier har studerats. För underlättaatt
jämförelse med de andra studierna har scenarierna här givits andra
beteckningar iän rapporten.

Scenariet trend 50% ökat bilresandeger

Trendscenariet för markanvändningplanerad och trañksystem följer
Regionplan 91. Biltrañkarbetet beräknas öka med 50% vid snabb
tillväxt 296 iår. ekonomiTillväxten och befolkning orsaken tillärper
huvuddelen mindreökningen. Till del ökar biltrafikarbetet ocksåav en
till följd trafikledema,de tillkommande medan det andra sidanåav
minskar den utökade kollektivtrafiken och vägtullarna.genom

Scenariet kollektivtrafik 44% resande med bilökatger

Kollektivtrañkscenariot förutsätter omfattandemycket ytterligareen
satsning kollektivtrafiken.på Biltrafikarbetet dämpas till 44% ökning
jämfört med trendscenariot. Att minskningen inte berorär större på att

trendscenariotäven innefattar förbättringar kollektivtrafiken.stora av
Dessutom innebär den redan idag höga kollektivandelen i länet detatt
krävs mycket ñr vinna ytterligare marknadsandelar.att
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Scenariet dämpar biltrafiken 39%vägmin till ökning

Österleden.Kollektivtrafik Väster- och Biltrafikarbetet dämpasutan
ytterligare, jämfört med kollektivtrafikscenariot. Minskningen beror
främst Västerleden, till längre bilresor, intepå äratt uppmuntrarsom
med.

Scenariet bebyggelse dämpar biltrafiken 36%ytterligare till ökningtat

scenariet bebyggelsestrukturI förutses regionens tillväxt enligttät ske
scenario tät, vilket innebär fler lägenheter i Stockholms jämförtstad
med regionplanens förslag. Biltrañkarbetet dämpas ytterligare till 36%
ökning. Med de förändringar trafiknät, kollektivtrañkutbud ochav
lokalisering bebyggelse förutsätts i detta scenario kan alltsåav som
trafikarbetet i länet minska jämfört med grundscenarierna. Den största
betydelsen har därvid åtgärderna i trañksystemet. I länsstyrelsens
studie har bebyggelsestruktur sparstad och spridd ingåttäven i studien.

harDessa tagits med i Stockholms stads redovisning, då dessa
alternativ endast innebär variationer för Stockholms stad.smärre

Scenariet dubbla vdgtullar dämpar ytterligare till 32% ökning

Vägtullarna längs Ringen och Västerleden i detta scenariopå är
ñrdubblade jämfört med de övriga scenarierna minskarDettaovan.
biltrafikarbetet ytterligare till 32% ökning.

Scenariet fördubblat bensinpris 8%-igdämpar till biltrafikölazing

Fördubblat bensinpris. dettaI scenario förutsätts bensinprisetatt
fördubblas. Biltrañkarbetet dämpas då väsentligt till endast 8% ökning.
Ekonomiska styrmedel har således betydande potential minskaatten
bilresandet.

Tre scenarier för utveckling fordon och bränslen dämpar ytterligareav

Stockholms miljöförvaltning har tagit fram förscenarier utvecklingtre
ÖPfordon och bränslen, Trañkfrägorna inför 96, 1994-09-23.av se

Dessa teknikscenarier sannoliknämns utveckling -låg miljöambition
,Sannolik utveckling hög miljöambition och Tekniskt möjlig-
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utveckling. Det skiljer de olika scenariema ambitionsnivånärsom
vad gäller införande miljövänlig fordonsteknik och miljövänligareav ny
och förnyelsebara drivmedel. Det förutsätts alternativa bränslen finnsatt
tillgängliga i tillräckliga kvantiteter och fordonsteknikennär ärmotor-
utvecklad. En infasning ñrnyelsebar energi kan betyda såvälav en
inblandning i den enskilda bensintanken bestämd delattsom en av
fordonsparken körs helt och hållet fomyelsebart bränsle.på

varjeFör scenario redovisas fordonens emissioner, energiåtgång och
utrymmesbehov olika energibärares effekter för emissionersamt och
resursåtgäng.

Scenario sannolik utveckling låg miljöambition innebär denatt-
genomsnittliga bränsleförbrukningen i lätta och fordon minskartunga
långsamt, med 0,5% år. Viss introduktion miljöklassadeca per av
fordon sker.

Scenariet sannolik utveckling hög miljöambition innebär denatt-
genomsnittliga bränsleförbrukningen minskar med 1% framår tillper
år 2005 och miljöklassade fordon introduceras relativtatt snabbt.
Fossila bränslen utfasas i skalastörre så 20% energitillförseln tillatt av
fordonen ske med biobränslenicke fossila energibärare.antas En ny
emissionsbegränsande teknik har fått genomslag i 40% biltrañk-av
arbetet med lätta fordon och 25% med fordon.tunga

Scenariet Tekniskt möjlig utveckling innebär kraftiga styrmedelatt
införts ñr främja bränslesnåla fordon och fasa fossilaatt bränslen.ur
Den tekniska potentialen bedöms genomsnittlig minskningvara en av
bränsleñrbrukningen med till 0,5 lmil för lätta fordon och 1,5% per

Årår fram till 2005 fordon.år för 2020 täcks 80% energibe-tunga av
hovet för lätta fordon 60%och för fordon biobränslenicketunga av
fossila bränslen. Fordon med lågemitterande teknik for 75%stårny av
biltrafikarbetet med lätta fordon med fordon.och 50% tunga

Beräkningarna emissioner scenariervisar med låg miljöam-av att
bition och alternativ trafik- och bebyggelsestruktur COz-utsläppger som

-6 till +4 den nivå 1993,motsvarar gällde år beroende på kom-av som
binationen med övriga förändringsåtgärder. Scenariet med hög
miljöambition minskning 22-30%till där den lägre nivånger en -

teknikutvecklingmotsvarar isolerad förändringsåtgärd. Scenarietsom
Tekniskt möjlig utveckling har beräknats kunna minska utsläppen till

70-73% nivån år 1993.av-
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Slutsatser

i och fysisk struktur kanStudien visar åtgärderatt transportsystem
ökar 35% fram till 2020 ibiltrafikarbetet i länet med årmedföra att

trendscenariet.stället för 50% enligt
de fysiska, ekonomiska och tekniskaolika kombinationernaDe av

Stockholmsförutsättningarna scenarier ñr utsläppen CO, isom avger
trendseenariet tillinnebär allt ifrån ökning med 30%län enen

fordon ochminskning med 80% tekniskt möjlig utveckling av
bränslen.

Metod

desammaanvända analysmodellerna TRIM och IMRELDe är som
i länsstyrelsens studie. Stockholm har dessutom gjort be-använts

teknikscenarier vad gäller fordon och bränslen.räkningarför olika



SOU 1995:64 321

Bilaga 7

Beskrivning aktuella planeringsformerav
för infrastruktur, markanvändning och
trafik

dennaI bilaga beskrivs de olika planeringsformema för infrastruktur,
markanvändning och trafik på nationell, regional och kommunal nivå.
Det gäller investeringsplaneringen för inklusivevågar underhållsåt-
gärder, väghållningsplanering. Det gäller den fysiska planeringen enligt
plan- Ävenoch bygglagen och vägplaneringen enligt väglagen.
planeringen för trafiktörsörjning, drift och underhåll ingår. Den senare

inte formaliserad,är så inte heller järnvägsplaneringen.
Det finns flera olika planeringsformer, i stort settmen samma

aktörer huvudmän respektiveturas samrådspartners.om som som
Länsstyrelse och kommun inblandadeär i flertalet av processerna.
Planeringsformerna har olika syften och tidsperspektiv, vilket medför

flera olika planeringsprocesseratt kan pågå parallellt och i växelverkan.
De primärt ansvariga för väghållning och transportin-organen

vesteringar i övrigt Vägverket,är Banverket och Länsstyrelsen.
Kommunerna har huvudansvaret för planering markanvändningen,av
Vägverket sköter vägplaneringen enligt väglagen. Länstrañkbolagen
sköter trañkförsörjningsplaneringen för kollektivtrañken. Banverkets
planering järnvägar längesåär än informell och marken görsav
åtkomlig expropiationsförfarande.genom

Sjöfartverket och Luftfartsverket har form investerings-en av
planering 3-4 årig.är När anläggningar ska byggas skersom ut typen

informell planering med sikte anläggningenpå skaav att senare
tillståndsprövas.

ll 15-0567
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nationell nivåpåinfrastrukturPlaneringen av

investeringspolitikenstatligaDen

tillgodosetillfrämstsyftarövergripande attDet transportsystemet
pålångvägabl.a. delandet,för helaövergripande behov transporterna
dedockdominerarpraktikeninternationell nivå. Iinterregional och

nationellaDendetta vägnät.påregionalalokala och transporterna
för dettainriktningenövergripandegäller den trans-trañkpolitiken

ochdriftinvesteringar,förmedeloch statligautvecklingportsystems
landet.skilda delartrañkslag iolikaunderhåll till av

ochinriktninginvesteringarnasför beslutenRiksdagen omansvarar
liksomnationell nivå,påoch jämvägsnåtetförekonomiska väg-ramar

beskrivsplaneringsprocessenVid sidanflygplatserna.de större somom
iriksdagochfrån regeringfördelashel delbrukarnedan pengaren

minsttrañkverken inteanslag tillsysselsättningsskapandesärskilda -
under år.senare

trafikochinfrastrukturförNationella planer

beslutmellanväxelverkanfram iplanernanationella växerDe som
också ideltartrafikverk. Andraochregeringriksdag,fattas parterav

verk.statliga Denochlänsstyrelser, kommunert.ex.processen,
och driftunderhållinvesteringar,planeringennationella trans-avav

ordning:följandei1994-2003 bedrevsportinfastrukturen mr åren
konsekvensernabeskrevunderlagutarbetadeTrajikverken ett avsom

säkerhet,effektivitet,investeringsinriktningar,alternativa t.ex.
underlagtrafikverkensbakgrundbalans. Motmiljö och regional av

övergripandetillmed förslagpropositionutformade regeringen en
beslutadeRiksdageninfrastrukturen.utbyggnaden motriktlinjer för av

ochinvesteringsinriktningförslagregeringensbakgrund omenomav
planeringsramar.ekonomiska

tillregeringenuppdroginvesteringsnivåbeslutaderiksdagensUtifrån
investeringsplaner.10-årigaBanverket upprättaochVägverket att

långsiktigaredovisai uppdragSjöfartsverket ñckLuftfartsverket och att
trañkanläggningarvilkaTrañkverkens planerinvesteringsplaner. anger

ñr fortsattbör gällaekonomiskaoch vilkaska byggas somramarsom
underhåll underdrift ochförsamtplanering och byggande vägar även

de tio åren.närmaste
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Åtgärder Tids- Upp- God-
:intas kännsper-

spektiv fast-av
ställa
av

Riks- statliga 10 år Vig- Rege-
ticlcan- vägar, 3 år verket ringen
de vig- byggan-
håll- de,
nings- drilt,
plan väg-

M11-
ning:
anslag

n Stom- och l0 år Ban- Regany-
nits- ombygg- 3 år verket ringen
plan nader
lör
jim-
vågar

Sjö- 3 år Sjö- Rega
fatta farta- ringen
plan verket

Luñ- 3 år Lult- Rege-
farts- farta- ringen
plan verlet

Figur: Den nationella planeringen för infrastruktur och trafik
Det B-årigatidsperapektivet för investeringabealuten fr.o.m.kommer planeringsomgangen
1998-2007 bli 4-årigtatt

Vägverket upprättade rikstäckande vaghállningsplan SFSen
1991:1809, d.v.s. plan för de nationella d.v.s.stamvägarna,en
Europavägar och viktigare riksvägar. Banverket utarbetade plan fören
stomjarnvdgarna SFS 1988:1379 och 1989:67, i princip alla järn-
vägar. Efter inhämtande synpunkter från länsstyrelser, trañkhuvud-av
män, kommuner mil. redovisade verken planerna ñr regeringen som
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hittillsharoch järnvägförInvesteringsplanerna väggodkände dem.
planeringsomgångmedFrån och nästatredje år.reviderats vart

förnyadvilket innebärfjärde år,revidering ske attkommer vartatt en
planeringsperioden1997 förskall ske årplanergällandeprövning av

1998-2007.
Även förupprättade planerLuftfartsverketSjöfartsverket och

medochtidsperspektivtreårigtmedverksamhetinvesteringar och ett
varjerevidering år.

riksdagenförnationella planernaredovisade deRegeringen som
Planernaiför årekonomiskafattar beslutdärefter taget.treramarom

fysiskaoch dentreåriga budgettrafikverkensgrund försedan tillligger
planeringen.

Kommunikationskømminén

särskild1998-2007 harplaneringsomgångenkommandeInför den en
uppgift bl.a.Kommitténs ärtillsatts.Kommunikationskommitté taatt

under denkommunikationsbeslutenförinriktningförslag tillfram
olikaanalyseraska bl.a.tioårsperioden. Kommitténkommande

kommunikationernaförnationell planutarbetaochtransportscenarier en
inriktningsdokumentdeförslag skaKommitténs ersättai Sverige. som

Banverket.ochVägverketutarbetatstidigare har av

infrastruk-nationellaroll denioch kommunernasLänsstyrelsens
turplaneringen

in-planeringenmedverkar ioch kommunerlänsstyrelserHur av
1809,19991:SFSförordningar,i fleranivåcentralfrastruktur på anges

hämtam.fl.länsstyrelsenska frånVägverket1989:67.1988:1379 och
föreliggertill planförslagsynpunkter. Närunderlagsmaterial och

centrala verk, bl.a.radlänsstyrelser ochfrånyttrandeinhämtas en
Även tillfälleberedskommunernaBoverket.Naturvårdsverket och att

tillförslagyttrandeinhämtandereglersig. Liknandeyttra avom
järnvägar.förförfinns stomnätetplan även

nivåregionalinfrastruktur påPlanering av

olikautifrånplanerarlänstrañkbolagochlänsstyrelserTrafikverk,
ochtrafikregionersju ochVägverket harindelningar. väg-regionala
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Banverket har fem regioner. Sjöfartsverket har tolv regioner som
innebär sammanslagna län, indelning. SJ femhar regionerutan en egen
med indelning. Luftfartsverket fyra distrikthar innebäregen som
sammanslagna län. Alla trañkverken har således regioner täckersom
flera län. Länsstyrelser och länstrañkbolag arbetar inom respektive län,
24 länsstyrelser och 19 länstrafikbolag.

Investeringsbeslut med regional inriktning

karaktäristisktEtt drag ñr planeringen på regional nivå denär att
främst bedrivs regionala aktörer för underlag för ekonomiskaattav ge
beslut statlig nationellpå eller kommunal nivå. Länsstyrelsen exem-
pelvis fastställer planen ñr länstrafikanläggningar och Vägverket fattar
beslut enskilda investeringar i huvudsak enligt planens angelägen-om
hetsordning.

De aktörer deltar i planeringen infrastruktur, trafik ochsom av
markanvändning regionalt statligt-regionalaär och kommunalt-regionala

Olika organisatoriska blandforrner mellan de olika aktörernaorgan.
förekommer, i första hand där kommunerna samarbetar med landsting
och i vissa fall privata företag.även

Vägverkets och Banverkets regionala planering underlag förger
Regeringens och trafikverkens beslut medel till byggande och driftom

flygplatser ochvägar, spår, farleder. Regeringen beslutarav om
trañkslagsvisa nationellt och Vägverket och Banverket beslutarramar

regionvisa för statliga vägar och järnvägar.om ramar
Länsstyrelserna huvudmän förär planeringen länstrafikan-av

läggningar och i egenskapdenna underlag för Regeringens ochger
Vägverkets beslut hur statliga ska fördelasmedel till vägar,om
järnvägar och kollektivtrafikanläggningar. Regeringen beslutar totalom

för länstrafikanläggningar Vägverkets styrelseoch länsvisaram om
planeringsramar och enskilda investeringsbeslut.

Länstrafikbolagens trafikförsörjningsplanering gäller kollektiv-
Trafikens omfattning och kostnadsfbráelningen mellan kommunema i
länet, landstinget och staten.

Årligen fördelas med stöd planering regional nivåpå statsmedelav
till investeringar, underhåll och drift och ivägar spår storleks-av
ordningen 10 miljarder kronor. trafikinvesteringamaDe samlade inkl.
åtgärder för regional väghållning till i storleksordningenuppgår 5,3
miljarder kronor enligt de regionala planerna. På regional nivå uppgår
driften för trañkförsörjningen till 4,1 miljarder kronor.
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och trafikinfrastrukturförRegionala planer

vdghdllnings-regionalaupprättadesTrañkregionernaochde sju Väg-I
regionala planeringår i nationell plan,interiksvägarplaner för de som

till enskildaför bidragplanökad bärighet broarfor på samt enm.m.
planerregionalautanför Dessatätortema.dvs. små vägarvägar,

ochkompletterande direktivocksågodkändes Vägverket, gettsomav
förordningregeringensfrånutgångspunktupprättandet medförramar

direktiv.och
inhämtadesväghållningsplanernaregionalamed deUnder arbetet

och andralänsstyrelser, kommunerfrånoch synpunkterunderlag som
fastställdesPlanenplanen.intresseväsentligtbedömdes ha ett avav

Vägverket.
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Vid väghållningsplaneringen regional nivå inhämtadepå Väg- och
trañkregionen Vägverkets regionala enhet underlag och synpunkter
från länsstyrelser, kommuner m.fl. i inledningenberörda planerings-av
arbetet. När förslag till plan fanns utarbetad inhämtades frånyttrande

Ävenlänsstyrelsen. kommunerna ñck tillfälle lämna synpunkter.att
De tjugofyra länsstyrelserna upprättade länsvisa planer för s.k.

länstrañkanläggningar. Här ingår länsvägarna och länsjärnvägarna samt
bidrag till investeringar i kollektivtrañkanläggningar regionalav
karaktär och regionala flygplatser. Efter samråd med berörda trañkverk
och kommuner, mil. fastställdes planerna för länstrañkanläggningar av
länsstyrelserna.

Länsstyrelsen inhämtade underlag och synpunkter på motsvarande
i arbetetsätt med länstrañkanläggningar från Väg- och trañkregionen,

trafikhuvudmannen, kommunerna m.fl. berörda. När förslag till plan
förelåg yttrande från de centrala trafikverken, naturvårds-
verket m.fl.

Regionplanering

Plan- och bygglagen möjlighet utarbeta regionplan, där dettaattger
bedöms angeläget. Frågor markanvändningen fleraangårom som
kommuner kan behöva utredas och utrednings- ochgemensamt
samordningsverksamheten bedöms inte komma till stånd på sätt.annat
Det kan exempelvis handla trañkanläggningar kräver töljdin-om som
vesteringar och andra åtgärder i flera kommuner, utbyggnadsom-t.ex.
råden och bevarandezoner. Regionplanering bedrivs enbart i Stockholms
län. GöteborgsI och Bohus län finns regionplaneorganockså utsett.

I exempelvis Stockholms län Landstinget regeringenär utsett attav
bedriva regionplanering. I hur regionplaneorganetregionplanen anges

marken ska användas från synpunkt.att regional I Stockholms länanser
har landstinget SL för kollektivtrafiken. Investering-ävengenom ansvar

finansieras till hälftennära landstinget och till lika delar storav av
via länstrafikanläggningsplanen.staten

Kommuner länsstyrelseroch får tillmle lämna synpunkter påatt ett
förslag till regionplan i samband samråd ochmed utställning. I
samband med utställningen länsstyrelsen granskningsyttrandeettavger
där eventuella invändningar regionplanenhur behandlat riks-mot
intressen för kommunikationer ingår. Regeringen in Region-togm.m.
plan 1991 för prövning, yttrade sig och lämnade planen i övrigt utan
åtgärd.
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väglagenVägplanering enligt

utvecklatVägverketframförallt1988 hade avanceratårFöre ett
ñr övrigstyrandestarktkommitplaneringssystem att varasom
1970-talen1960- ochRedanlokal nivå. påregional ochplanering på

effekterinvesteringarnasgällerbl.a. vadvägplaneringen vidgats,hade
och länenskommunernasmiljö.och social Närbebyggelseutvecklingpå

mellansamordningutvecklades blevplanering närmareenegen
vägplanering1980-talens1970- ochnödvändig.planeringsformerna

med aktörer,samordningtillgrad dennai hög strävanpräglades nyaav
ocksåkommuner,och kompetentastarkaremed alltinte bara utanmer

planeringen.synpunkter påmedintressegruppermed
planeringennuvarandefor denHuvudprinciper transportsystemetav

Året hade krav påinnantrañkpolitiska beslut.fast i 1988lades års
i besluthushållningen medtill miljön ochhänsyn naturresurserna om

ochväglagen, plan-införts ifysiska planermarkanvändning och
naturresurslagen.bygglagen samt

enligt väglagenmarkanvändningsplaneringVägverketsI anges var
fastställd investe-skall byggas Enoch olika delar vägnätetnär ut.av

investeringarbeslut de årensringsplan vägledning för närmasteomger
investerings-iñnnsde projekttrafikprojekt. Mångai ochväg- somav

harOftastplaneringsdiskussionema.ifunnits med längeharplanerna
investeringsplanen. Förutarbetandetvarit med iocksåkommunerna av

geografisktill vissfår komma påverkligenklarlägga vägatt enom en
ocksåanläggningenhuvudsaklig utformning måsteplats och med vilken

bygglagen.ochväglagen ocheller plan-planering enligtbehandlas i
anläggningeneller ärklaraPlaneringens uppgift vägenär att ut om

frånaktuella platsen,markanvändningen denden pålåmpligaste sett
Uppgiften ärekologiska synpunkter.ochsociala, samhällsekonomiska

platserstuderade alternativa ärockså besvara vilkenatt somav
ska påPlaneringenbedömning.lämpligast vid sammanvägd svargeen

lokaliseringñnnsoch detfrågan verkligen ska byggasvägen enomom
samhällsin-berördasamtligagodtasoch utformning kan sett motsom

tressen.

planeringspolicyVägverkets

trafikregio-till ochoch föreskrifter Väg-rekommendationerVägverkets
problemförstudie, därinledas medall vägplanering skaär att ennema

område.för berörtintressekontlikter inventerasoch tänkbara
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När det gäller lokalisering och utformning tilltänkt väg görsav en
vägutredning syftar till hitta vägkorridor päen attsom en som

lämpligaste uppfyller intressenternassätt önskemål och synpunkter. I
utredningen studeras alternativa lägen för vägkorridoren och konsekven-

för trafiken och miljön. Efter samråd med berörda kommuner,serna
länsstyrelser och andra avgör Vägverket vilken vägkorridororgan som
ska väljas för fortsatt arbete.

Förstudie och vägutredning saknar formell förankring i väglagen och
inte alltid,görs även Vägverkets interna direktiv förstudieattom anger

alltid ska göras.
Obligatorisk dock arbetsplanär i anspråk markrätt att tasom ger

inom vägomräde. Samråds- och utställningsskyldighet förett arbetsplan
regleras i väglagen och vägkungörelsen. Där finns krav påäven
miljökonsekvensbeskrivningar sedan 1987. Länsstyrelse, kommuner,
markägare m.fl. bereds tillfälle lämna synpunkter vid samråd ochatt
utställning.

Länsstyrelsens roll

I planering enligt väglagen ska samråd ske med kommun, länsstyrelse
m.fl. Länsstyrelsens uppmärksamhet riktas avvägningen andramot mot
allmärma intressen, också beskrivningen miljökonsekven-motmen av

Vägverket faställer arbetsplanen eller underställer den regeringenserna.
ñr prövning, i de fall ochverket Länsstyrelsen har olika uppfattningar.
Naturvårdsverket, kommunen eller sakägare kan överklaga Vägverkets
fastställelse till regeringen.

Länsstyrelsen tillfällebereds lämna synpunkter på Vägverketsatt
förslag till arbetsplan. Sedan är 1991 ska miüökonsekvensbeslcrivningen
godkännas Länsstyrelsen innan den ställs del arbets-av ut som en av
planen. Om beskrivningen miljökonsekvenserna inte vidareutvecklasav
på bra under planeringsarbetetssätt olikaett skeden för vägar-
exempelvis förstudie, vägutredning och arbetsplan kan Länsstyrelsen-
i arbetsplaneskedet godkännavägra beskrivningen innan den törs vidare
till utställning ñr allmänhet och berörda.närmast

Planering järnvägarav

För järnvägsutbyggnader brukar Banverket förstudiegöra eller dyliken
för finna den lämpligaste sträckningen. Banverketatt har inteännu
möjlighet planergöra med rättsverkan. För kommaatt mark näratt
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tvångsinlösenmöjlig användsfrivillig överlåtelse inte är genom
järnvägslagfastighetsbildningsåtgärder. Enochexpropiation genom

koppling tillarbetsplan medtill väglagensmotsvarighetmed en
håller fram. Enbygglagen påoch plan- ochnaturresurslagen tasatt

föreslås träda i kraft denoch lagen1995lagrådsremiss planeras våren
januari 1996.l

planeringLänstrafikbolagens

Länstrafikbolagenstrañkförsörjningsplaneringgällerfrämstkollektivtra-
jårnvågstrañken.regionala Frågorockså denfiken på väg, sommen

och hurskaomfattande trafikenklarläggs i planen hurär vara
mellanfördelasjärnvägstrañken skaför buss- ochkostnaderna

1978:438, 1988: 1017,SFSi länet, landstinget ochkommunerna staten.
och 1993:10941991:1224, 1992:1473

nivålokalplanering påKommunernas

markpolitikentrañk- ochkommunalaDen

miljardertill 1,5trañkinvesteringar årligenuppgårKommunernas ca
1993.infrastruktur SCB, Deochkronor för vägargator, annan

bebyggelse kommunernafastigheter ochinvesteringar i mark, som
till 3 miljarderochdubbelt uppgårbekostar ungefär såär stora ca

kronor.
väghållningenför kommunalaunderhållskostnaderna denDrifts- och

intäkter frånräknade. Kommuemasmiljarder bidrag och3,3 ärnärär ca
tillmark och bebyggelse uppgårsatsningar drift och underhållpå caav

1,8 miljarder årligen.

Översiktsplaneringen

planeringhuvudansvariga förkommunernaSedan 1987år är av
Översiktsplanema haroch bygglagen.markanvändningen enligt plan-

markanvändningen.framtidaarbetet med denstrategisk funktion ien
markanvändning ochvilkeni sin äversiktsplanVarje kommun visar

bostäder,i kan handlabebyggelseutveckling önskas Detstort. omsom
rekrea-miljöintressenarbetsplatser och trafik, också såsomommen
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Översiktsplanentionsområden och kulturlandskap. ska helst på ett-
beskedsätt de allmänna intressen siggörnyanserat ge om som-

gällande inom olika områden och helst också de prioriteringar och-
avvägningar enligt kommunens mening bör där intressenagörassom

Översiktsplanenkonkurrerar med varandra. vägledande och kan inteär
bindandegöras för efterföljande beslut.

Normalt återfinns ochväg- spårprojekt tagits med i statligadesom
10-årsplanema för investeringar också i översiktsplanema viceoch

sträckningen eller bestäms ivägen spåret IO-årsplanema.versa. av
När de återfinns i översiktsplan tolkas det kommunen harattsom
godtagit eller spårsträckningenväg- principiellt och bedömt den kanatt
förenas med andra intressenters önskemål markutnyttjandet. kanDetom
exempelvis gälla sträckningen kan förenas med hållasträvanatt att nere

Översiktsplanenstörande luftutsläpp i den byggda miljön. innebär också
kommunen övergripandepå tagit ställning tillsätt bebyggelseatt ett var

får lokaliseras med hänsyn bl.a. till möjligheterna ordna trafik ochatt
samhällsservice.annan

Översiktsplanens koppling till vägplanering enligt väglagen

Vid beslut arbetsplan enligt väglagen och andra lagaräven ärom som-
anknutna till naturresurslagen beslutet förenligt medäranges om-
gällande kommunala översiktsplan. Om översiktsplanen dessutom välär
underbyggd exempelvis olika behov och möjliga lokalise-attgenom-
ringar för utbyggnader infrastrukturen analyseras bör den fåav -
inflytande på vägbeslut och andra beslut mark- och vattenan-om
vändningen och kan vägledande för dessa.även vara

Översiktsplanens koppling efterföljande beslut formelltär settmot
denän gäller detaljplan eller arbetsplan och berorsvagare som en

dessutom Översiktsplanenspå kvalitet. Kommunen kan göra en
fördjupning översiktsplanen för område där skavägettav en ny
lokaliseras eller för stadsdel, eller områdeavgränsattätort annaten som
behöver bedömas närmare i sammanhang. Möjligheten medett att
bindande verkan säkerställa syftet översiktsplanenmed i områdesbe-
stämmelser, binda markens användning tillt.ex. attgenom
kommunikationsled, har utnyttjats mycket sällan baraoch i något

fallenda i landet.
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bygglovDetaljplan och

först kommunenområde skapasbebygga närformellaDen rätten ettatt
trafikanläggningarbygglov.beviljar Föreller direktdetaljplangör en

oftastkommunentätbebyggda områdeni intill upprättareller en
arbetsplanochVägverket huvudmandetaljplan göräräven enom

arbetsplan.enbartlandsbygden,annars, görspåt.ex.
användning tillmarkens väg,detaljplan kommunenI gata,anger

vilkadetaljplanmöjligheter ioch bebyggelse Andra ärspår attetc. ange
markentillåtas eller enbarttrafikmängder ska avsättahögsta attsom

för allmän trafik sikt.påreservatsom
detaljplan,prövningarnaförst de bindandesåledes iDet är genom
fråganexpropriationarbetsplan ellerområdesbestämmelser, omsom

sträckning slutligeneller spårets avgörs.vägens

detalj-ochöversikts-miljöhänsyn iTrafik- och
planeringen

lokaliseringdenmarkanvändningsplaneringen söker kommunernaI av
bäst. Arbetetbebyggelse fungerartrafikanläggningar och m.m. som

2bygglagen kap.bestämmelserna i plan- ochfrån allmännadeutgår
regionala ochtillålagda hänsynPBL Kommunerna är även att ta

praktisköversiktsplaneringen.miljöintressen i Itrafik- ochnationella
markanvändnings-till trafik och miljö itillämpning blir hmynstagandet

vidtamöjligheterplaneringen ofta till kommunensbegränsat att mer
näringslivsbe-livsmiljö ochåtgärder för påverkaoperationella att

tingelser lokalt.
kommu-i översiktsplanema beaktarlokalisering bebyggelseVid av

trafik och samhällsser-möjligheterna ordnai varierande grad attnerna
bebyggelsemellan ochExempelvis sambandenvice transporterm.m.

samlad detbebyggelsenoftast knapphändigt belysta. ärDär ärär mer
bebyggelsemiljön medutformarvanligt de kommunernastörreatt

itrafikmiljö. kantrañkförsörjning och god Dethänsyn till behovet av
bl.a.behov,beakta olika trañkantgrupperssällsynta fall handla attom

linjesträckning förförutsättningar ñr rationellskapasgodaså att
trañkpolitiskafärdvägar för Deochkollektivtrafiken resenärerna.gena

sigfattar ordning kan dettai på sättbeslut kommunerna taannansom
tilloch vice Hänsyneni markanvändningsplaneringenuttryck versa.

upplägg-den obligatoriskatrafik och miljö kan fördjupas även genom
planeringsunderlagningen översiktsplanarbetet med flera skeden därav

miljöintres-trafik- ochförmedlas, utställning hålls ochsamråd och
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synpunkterkunskaper ochmöjlighet medm.fl. bidraattsentema ges
tillfällen.vid upprepade

Trafikplanering

omfattarochñr väghållningenKommunernas vägargatoravansvar
Vägverketungefär hälften mycket våglängd ärså staten genomsom

väghållningenkommunalaväghållare för. fjärdedel denNära en av
mindre dellandsbygden. Entill enskildabaseras statsbidrag påpå vägar

varittidigaregällerden kommunala väghållningen gator somav
Vägverket.liggerstatskommunala. Resten på

ochindustri-vissa kommunerdet gäller spártrafikenNär äger
huvudmannaskap föribegränsad omfattning.hamnspår Kommunernas

harutveckling. Hamnenhamnar hänger med den ortensegnasamman
Bland detregion.infrastruktur förofta betydelse också störreensom

delkom-de flesta hel- eller50-tal hamnar finns i landet drivs somsom
flygplatserför 25munala bolag. också huvudmänKommunerna är ca

det s.k. allmänflygeti landet. Andra flygplatser för är gemensamma
eller enskilda.angelägenheter landstingför kommun,

lmtrañk-kollektivtrafiken fullföljs framföralltAnsvaret ñr genom
medvanligtvis huvudmarmaskapetbolagen delardär kommunerna

landstingen.
exempelvismedelstora städerna i landetdeFör ochstörre -

bedrivs ofta trañkplanering parallellt medSundsvall och Umeå -
och stadsbyggnadspolitik. kommunernaFörmarkanvändningsplanering

tillvanligtvis anslutningi strukturfrågorna i direktövrigt behandlas
översiktsplanema.bebyggelseutvecklingmarkanvändning ioch

planering harekonomiskaInvesteringsfrågoma i kommunernas
fleråriga.ettåriga tillvarierande tidsperspektiv ifrånalltoch kan vara

Trafikreglering

biltrafikenbegränsaTrañksaneringsåtgärder påofta inriktadeär att
Även åtgärderna främstlokalt, i stadskärnor och centrumområden. om

betydelse för CO,-förbättra får desyftar till den lokala miljön,att
integälleroch globalt. Dettautsläpp och andra växthusgaser regionalt

och cykelanvändning gäng-minst till ökad samtuppmuntrangenom av
ÄvenÄven kan införas.kollektivtrafik. miljözoner andraoch zonsystem

selektivochbegränsningar och parkeringsutrymmenagatu- enav
strypning för biltrafik möjliga åtgärder.kapaciteten ärav
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Med administrativa regleringar kan förbud införas selektivt, under
vissa tider eller ñr obehörig trafik. Som ekonomiska styrmedlen
används vanligen parkeringsavgifter, vägtullar bliroch bilavgiftermen
allt vanligare förslag i den trañkpolitiska debatten, framförallt i
storstadsområden.

Länsstyrelsens roll i kommunal planering

gäller regionala och nationellaNät det hänsyn i kommunernas
oversiktsplaner och detaljplaner har länsstyrelsen särskild roll. Deten
kan gälla behandlingen i planerna trañkanläggningar ochav annan
markanvändning kontinuitetfordrar och sammanhang översom

Ävenkommungränsema. trañkanläggningar bedömssom vara av
nationell betydelse eller strategiskt viktiga iutgör ettsom passager
regionalt får särställning i länsstyrelsemas behandling.vägnät en

Miljöhänsynen i översiktsplan i enskildahög grad denavgörsen av
kommunens och politiska ambitioner. mark- ellerNär ettresurser
vattenområde i översiktsplanen berörs tilltänkt trañkanläggningav en
och där anläggningen eller berörda markomraden bedömts vara av
riksintresse, mellankommunalt intresse eller berör hälso- och säkerhet-
saspekter fäster Länsstyrelsen särskild vikt vid avvägningen andramot
allmärma intressen, bl.a. bakgrund kanlänstyrelsenmot attav senare

kommuns beslut lämplig den aktuella platsenpröva påvägen äratten
eller ska godkänna Vägverkets miljökonsekvensbeskrivningar för
vägarbetsplaner.

planeringI enligt plan- och bygglagen starkhar kommunen en
ställning. När det gäller regionala och nationella frågor frågorsamt som

hälsa och säkerhet har länsstyrelsenrör således möjlighet ingripa.att
Länsstyrelsen har grund för i vissa fall kommunernasprövaatten
detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Grundtanken dock dettaär att

långtså möjligt bör undvikas.

Den samordnade bedömningen avvägningarnär

ska i de olika formerna planering förgöras av

infrastruktur, bebyggelse och trafik

Trañkpolitikens mal och inriktning planeringen trañkensär att av
infrastruktur skall baseras avvägning mellanpä behovet tilväxten av
och regional balans behovet miljöanpassa trañken. Samtidigtsamt attav
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och regional balans skallinfrastrukturens betydelse för tillväxtsom
skall utveckling eftersträvas.uppmärksammas miljömässigt hållbaren

nödvändiga. Trañkver-Konflikter mellan olika mål avvägningargör
målkonflikter i inrikmings-kens uppdrag har varit lyfta framatt

Avplaneringen för tydligt vilka avvägningar måste göras.göraatt som
tillgodose näringsli-prioriterade mål har tillväxt möjligheternaoch att

degrundlägande transportbehov trafiksäkerhet pekatssamt utvets som
viktigaste enligt riksdagsbeslutet 1994. Samtidigt skall hänsyn tilltas
miljöfalrtorer möjligheterna regional balans. Trañksyste-och uppnåatt

acceptabla.utformas konsekvenserna för miljön blirmåste såmet att
tydligadetta sammanhang det intressant analysera hurI är att

planerings- målkonflikter ochoch beslutsunderlagen vad gällerär
helhetsgrepp för awägningar möjliga mellan olika alternativ.göraatt

Samhällsekonomisk lönsamhet, kalkyler

ställtEn fråga kommittén beslutsregler ochär om prognoser,som
beslutshjälpmedel satsningar i infrastrukturenför adekvata. Fårär

målexempelvis miljöpolitiska genomslag i bedömningarna detav
framtida hänsyntransportarbetet Tas till klimateffektema på ett
tillfredsställande i analysen investeringsbehov och andrasätt av
åtgärder

för harsvenska objektsanalyser hänsynstagandet till NOX,I vägar
kostnadsuppskattningHC, C0, gjorts angivits vidatt engenom

sarnhällsekonomiskaberäkning lönsamheten.den Andra nordiskaav
svenska modell.länder har följt denna

Beskrivning miljökonsekvenserav

samtligaFör transportslag utarbetas miljökonsekvensbe-järnvägarutom
skrivningar MKB enligt riksdagens ändringar ibeslut naturresur-om
slag och planeringstörordningar har detta gjorts med1992. Förår vägar
väglagen grund sedan 1987. praktiken också ñrår I MKBgörssom
järnvägar, detta lagreglerat. Metodiken liknar deninteäven ännu ärom

ñranvänds vägar.som
gränsöverskridandeI sammanhang användningen MKBärett av som

instrument för inte förbedöma miljöpåverkan betydelse enbartett att av
Sverige. Genom EES-avtalet Sverige uppfylla direktivetåtog sig att om
bedömningen inverkan miljön vissa projekt. Sverige harpå ävenav av
anslutit sig till Esbo-konventionen ifråga gränsöverskri-MKBom om
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dande miljöstörningar. EU-kommissionen har lämnat förslag tillett
ändringar direktivet i syfte bl.a. precisera kriterierna för vilkaattav
projekt skall omfattas och utvidga antalet projekt.som

I den nationella väghållningsplanen 1994-2003 beskrevs miljökonse-
kvenser vägtransportsektorns utveckling och risker för konflikt medav
nuvarande markanvändning i samband med vägsträckningar.nya
Arbetet med planen omfattade metodutveckling för miljökon-även
sekvensbeskrivningar systemnivå.på Vägverkets planer för 1994 är
fortsatt utveckling MKB, dels generellt, dels på systemnivå.av

Enligt Vägverket har planeringen för förändratsvågar så att
bedömning miljökonsekvenser och samråd med andra intressenterav
kan ske i tidigt skede. Metoderna för miljökonsekvensbeskrivningarett
har vidareutvecklats och fler aspekter med i bedömningen. Förtas
arbetsplan regleras i väglagen och vägkungörelsen fimis,som som
redan krav miljökonsekvensbeskrivningarnämnts, även på sedan 1987,
för vilka Vägverket har föreskrifter och handböcker.gett ut

Arbete med införa bestämmelser för järnvägarMKB pågår.att om
förslagEtt till järnvägslag införs och kopplas till naturresurslagen på

sätt för övriga transportslag flygplatser, farledervägar,samma som -
och hamnanläggningar.

Sjöfartsverket utarbetat MKB det gäller planering farleder,när av
Rödkobbsleden Stockholms skärgård. Luftfartsverkett.ex. targenom

fram förMKB utbyggnad och tillståndsprövning flygplatser.av
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Bilaga 8

Några utvärderingar planeringsprocessenav

Resultatet de årens planering infrastruktur, bebyggelsesenasteav av
och trafik har i flera olika sammanhang följts och utvärderatsupp av
myndigheter och forskningsinstitutioner. Följ ande aktuella harrapporter
varit värdefulla utgångspunkter för Trañk- och klimatkomntitténs
överväganden:

Väghållningsplaneringen 1994-2003 Vägverket, 1994

Genomñrande infrastrukturpropositionen konsekvenser förav -
övrig samhällsplanering Boverket, 1994

Kriterier för beslut infastruktur i miljöanpassatett transportsys-om
IM Gruppen AB, 1994tem

Hur välja investeringar irätt transportinfrastrukturen Jansson,
1993

Infrastrukturinvesteringar plani och utfall Riksrevisionsverket,
1994

Snabbare genomförande och järnvägsinvesteringarväg- Finans-av
departementet, 1993

Samverkan för bra Vägverketvägar och Boverket, 1994

byggutredningenPlan- och SOU 1994:36

Kommunernas arbete med lokala 21 Boverket,Agenda 1994

Erfarenheter översiktsplanearbetet Boverket, 1992av

Trafikinvesteringar i städer NVF, 1992

Storstadstrañk, makt och miljö Falkemark, 1994

Kommittén nedan exempel slutsatser depå nänmda utvärderings-ger av
projekten. Redovisningen huvudsakligen igörs punktform och kan
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heltinteanalys och slutsatser ärdärför bild rapporternas somge aven
rättvisande.

1994-2003Väghållningsplaneringen

SINOVA utvärderat denVägverket konsultföretagethar senastegenom
Över aktörer1994-2003. 120planeringsomgången för väghållningen

intervjuermedverkade i enkäter ochutanför Vägverket representanter-
verktrañkhuvudmän, statligalänsstyrelser, lokalaför kommuner,

m.fl..Kommunikationsdepartementet
intervjuadeutvärderingen bl.a. de flesta devisarResultatet att avav

antalVägverkets agerande. Ettaktörerna tämligen nöjda medär
Fleradock i kritiska kommentarerna.områden återkommer de

del iregionala vägplaner bordeintervjuade också att envara enanser
också finansieringssyste-för utveckling.plan regionens Många attanser

mellantill omfördelningbl.a. möjlighetbehöver såöver, attmet ses
tydligt för demfördela anslag bliranslag medges och ävensättetatt att

iinte jobbar systemet.som
positivapositiva respektive mindresammanfattasNedan några

Fylligare in-planeringsprocessen i punktform.erfarenheter från
förplaneringsprocessenformation Utvärderingfinns i rapporten av

Vägverket, SINOVA AB,1994-2003 tillväghållningen slutrapport-
1994:

vaghállningsplaneringenPositivt i

Målbeskrivning.+
Nationellt+ grepp.
Helhetssyn.+
Stråkñlosoñn.+

från Vägverket.Större och öppenhet+ engagemang
aktörer.Oftast konstruktiv dialog mellan Vägverk och andra+

intresseförskjutning från till människa ochväg+ transportsystem.
underlagsmaterial och andra dokument.Läsbarhet hos+

Mindre vaghállningsplaneringenpositivt i

Efterlyses till planförslagen från alternativaalternativ utgår sättsom-
transportbehov, samhällsekonomi,bedöma framtida nytta etc.att
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Alla inriktningsaltemativ från likautgår ekonomiskastora ramar-
enligt direktiven.
Otydliga målkonflikter och deras hantering, mellan miljö ocht.ex.-
tillgänglighet.
Otydliga konsekvensanalyser.-
Kommunernas och länsstyrelsemas inflytande mindre i demia-
planeringsomgång.
Kommuner och länsstyrelser kravmaskiner, inteär kostnadsan-tar-
svar.
Svårt för politikerna bedöma följdernaatt av-
alternativa prioriteringar.

dialogenI mellan Vägverket och andra aktörer har i del fallen-
kompetens, bl.a. i regionala miljöfrågor, och andraannan
haftsynsätt svårt komma fram.att

Genomförande infrastrukturpropositionenav -
konsekvenser för övrig samhällsplanering

Länsstyrelserna har haft regeringens uppdrag analysera huratt
samhällsplaneringen kan bidra till bliratt transportsystemet mer
miljöanpassat. I första länsstyrelsernaskulle i samband medetappen
det remissarbete pågick hösten 1993 analysera Ban- och Väg-som

investeringsplanerverkens från övergripande regionala planeringssyn-
punkter. Boverket har ställt dessa analyser från länsstyrelsernasamman
och remissvaren till och Vägverken.Ban- Nedan redovisas några av
de slutsatser Boverket för regeringen i skrivelse 1994-presenteratsom
02-03:

Finansieringssystemet länsstyrelserna agerande mycket hårt.styr
Länsstyrelsernas beskrivningar konflikterna försiktiga.ärav
Det finns risker sådana ñrhandlingsöverenskommelserstora att som
Dennispaketet blir starkt styrande de enskildaför projektens
utformning och det blir ändringar isvårt göra de enskildaatt att
projekten deäven är samhällsekonomiskt motiverade.om
Banverkets stomnätsplan innehåller uppgifter kostnader ochom
tidplaner kan uppfattas bindande.som som
I den nationella väghållningsplanen målstandarden tillanges

för 100motorväg mil där denna standard enligtmotorvägca
översiktliga bedömningar inte samhällsekonomisktär motiverad. I
projekteringen uppfattas målstandarden given jämförelserochsom
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pekarkalkylernastandardalternativ med lägremed ävengörs om
inte lönsam.målstandarden ärpå att

ochinvesteringar i järnvägarkommunikationsstråk kommerfleraI
pågående plane-Erfarenheter frånparallellt.görasvägar att

samordning mellan järnvägs-ring visar det svårt uppnåär attatt en
vägplaneringen.och

planer berörBanverkets tätorter.objekten i ochVäg-Många av
sträckningbefintligskall iutbyggnaden skeValet mellan om

sambandet medoftai lägen utanföreller tätorterna görs utan att
Trafikan-tillräckligt belyst.utvecklingsmöjligheter blivittätortens

bekostnadoftabetydelse för fjärrtrafiken betonas påläggningens av
trafiken.regionala och lokalaför denbetydelsen

miljöan-infrastruktur ibeslutKriterier för ettom

transportsystempassat

Gruppen ABuppdragitTrafik- och klimatkommittén har IM att
ochbeslutsfattandediskutera möjliga kriterier forutveckla och

inom forinfrastrukturinvesteringarprioritering beslut ettramenomav
beslutskriterierstudien diskuterasI någramiljöanpassat transportsystem.

Gruppensolika konkreta fall. IMlämplighet utifrån Någraoch deras av
nedan:slutsatser anges

infrastrukturplaneringenMindre positivt i av

trafiksla-övergripande avvägning mellanbehovfinnsDet ett enav-
systematikdennanationell nivå,främst metoderna nåpå attmengen,

avvägning saknas.
objektsamlade prioriteringarna mellan olikade skerdelEn stor av-

prioritering mellan trañkslag.oberoende av en
ochkommunikationerMöjligheterna uttrycka och behovmätaatt av-

i in-investeringardetta behov till ochomsättaatt transporter
regionalatillbrister gäller preciseringfrastrukturen har vad

uttrycksigspecifisering hur det ouppfylldastråksystem tarsamt av
näraliggandedålig interaktion mellanexempelvis i trängsel på tåg,

ouppfylltmöjligheter överföra vissarbetsmarknader, typatt aven
infrastruktur,till nyttjartransportbehov transporter som arman

boende-arbete.eller samordningtelekommunikation
huvudsaktrafikslag behandlas iStamnätsplanema för respektive-

åtskilt från varandra.
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vägin-regionala väghållningsplanen för enbartDen tilldelas en ram-
vesteringar utifrån det nationella perspektivet.
Belysningen investeringarnas konsekvenser för C02 brister iav-

Otydlig rollfördelning uttrycker behov, demMKB. mellan dem som
infrastruktur.fattar beslut och dem producerarsom som

Hur välja investeringar irätt

transportinfrastrukturen

till i offentlig ekonomi harI Expertgruppen för studier Janrapporten
Owen olikaJansson, verksam vid och trafikinstitutet, behandlatVäg-
kalkylmetoder för effekter från investeringar i infrastrukturen.

där författaren teoretiskRapporten har formen göruppsatsav en en
olika metodproblem, illustrerar empiriskt hur effektergenomgång av

olika kalkylmetoder lämpligakan beräknas sin på när ärsamt synger
väljarespektive mindre lämpliga: Hur investeringar i transportin-rätt

frastrukturen Finansdepartementet Ds 1993:22. slutsatsernaNågra av,
redovisas nedan i punktform:

infastrulcturbeslutanalyserPositivt i av

vägtrafikbeskattning billigtNuvarande välfungerandeär och+ ett
den prisrelevantaprissystem, i meningen marginalkostnadenatt

vadåterspeglas hyggligt, åtminstone gäller fordonbensindrivna på
utanför devägnätet tätortema.större

landbygdensFör infrastruktur har kommit bitmr+ transporter man en
idealet, objektsanalyspå med cost-benefit-analys iväg mot

kombination med rådande prissättning vägtjänster ochförsystem av
bantjänster flygplatsavgifter.samt

Mindre analyserpositivt i infrastrukturbeslutav

Tätortemas och framförallt infrastruktur förstorstädernas transporter-
besvärligare hantera både gäller investeringspolitik,är vadatt

prispolitik och finansiering.
Enligt biltullar avgiñ de öronmärks för ñnan-synsätt ärett en om-
siering bestämda väginvesteringar. får skulleOm detta genomslagav

felkort sikt prissignaler trafikanterna vid vägval och färd-på tillges
medelsval. Långsiktigt blir prioriteringen investeringar iav
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lidande finansieringsfrågan överordnastransportinfrastrukturen när
bedömningarna.- problemet medde realekonomiska Det svåraste

undvikaför närvarande hur skall svåraväginvesteringar är man
miljöintrång.
Enbart med cost-benefit-analys klarar inte säkert att styra motman-
den goda staden.

avledaför investeringar i stadstrafikleder främstMotiven är att-
ochbåde kringfartertrafik från tätbebyggt område. Men nya

i innerstaden alstrarringleder liksom initiellt avlastandedet gatunätet
syftet med investeringarna.vilket motverkar det primäratrafik,ny

ohållbartOm verkligen minska trafiken det i längdenmålet är äratt-
vidga gatunätet.att

Infrastrukturinvesteringar i och utfallplan

Riksrevisionsverket har infrastrukturinvesteringar inomgranskat större
Vägverket och riksväg- och stomjärn-Banverket. projekt iFemton

från de förstahar följts vad gäller kostnadsutvecklingenvägsnätet upp
bakåt iplanerna till avslutat byggande. Projekten sträcker sig flera år

tiden. förväntas minskaVissa de problem uppmärksammats kanav som
införts,eller elimineras med den planeringsprocess numeranya som

medan andra närmast accentueras.
vanligt kostnaderna förResultatet studien det mycketär äratt attav

investeringsobjekt underskattas tidiga planskedet. Under-i detstora
genomsnittligaskattningarna markanta inom Vägverket där denär mest

långtidsplan 86ökningen från första till avslutat bygge är procent,
Kostnadsökning-medan motsvarande siffra för Banverket 17är procent.

inomflera faktorer, där de interna orsakernaorsakasarna av
sammanfattastrafikverken klart dominerar de Nedanöver externa.

punktforrn. ytterligare läsning hänvisaserfarenheterna i Förnågra av
1994:23:till Infrastrukturinvesteringar Riksrevisionsverketrapporten ,

Erfarenheter genomförda projektav

ofta tio tillProcessen år klart byggetar
träffsäkerhetObjekten sträcker sig tid då kraven standard,påöver en

och miljö generellt höjts i samhället.sett
objekt synpunkt,Större sällan från samhällsekonomiskomprövas

varför framfördet allt har gällt nålsögat..att passera
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Mindre erfarenheterpositiva

Osäkerheten vid det första berälmingstillfället avspeglas inte i-
kostnadsberäkningarna.
Tidiga principbeslut riskerar fattas felaktigapå grunder. felAttatt-
objekt prioriterats utifrån felaktig bild den samhällsekonomiskaen av
nyttan.
Internt beslutade standardhöjningar och i viss ändradmån även-
sträckning och miljöskyddande åtgärder ökar kostnaderna.
Externa krav utformning,på miljöskydd, arkeologiska utgrävningar-

bidrar liksom ändrade beroende på teknisk utveckling,m.m. normer
höjda säkerhetskrav eller annat.

Snabbare genomförande ochväg-av

järnvägsinvesteringar

Landshövding Ingemar Eliasson har haft regeringens uppdrag att
analysera förutsättningarna ñr genomñrande beslutade infastruktur-av
projekt. I utredningsarbetet har möjligheterna berörts och åtgärder

dels förövervägts tidsutdräktenreducera för beslut, planering ochatt
genomförande investeringsobjekten, dels ñr investering-attav anpassa

i infrastruktur till stabiliseringspolitiska mål.arna
Några de förslag framförs i utredningen ñrkörsrätt förärav som

vissa ärenden och ordningeffektivare för miljöprövningen väg-en av
Åtgärderoch järnvägsprojekt. för infrastrukturprojekt tillatt anpassa

stabiliseringspolitk 1993:89m.m. Ds Kartläggning pågåendesamt av
infastrukturprojekt, Ds 1993:7:

Positiva erfarenheter

Vägverket och Banverket har mycket+ lyckats väl med höjaatt
projektberedskapen och statsmaktemas ambitionshöjning.motsvara
Försening jämñrt med planer har skett i förhållandevis+ liten
utsträckning.
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Mindre erfarenheterpositiva

skervägprojekts miljökonsekvenserformella prövningenDen ettav-
miljökonsekvensbeskrivning skersamråd ochmycket ävensent, om

projekteringsprocessensuccessivt under hela
prövning tidigt. i vägprojekteringen,Behov finns formaliseradav en-

förstudie och lokaliseringsutredning.t.ex.
planbesvär och geotekniskaFörseningar i vägprojekten beror på-

ñrhållanden.
marktill-Förseningar svårigheter medi järnvägsprojekten beror på-

markanskaffning tillståndsgivningsprocess.träde, och
Planeringsprocessen för järnvägar inte lagreglerad på sättär samma-

vägsidan.påsom

Samverkan för bra vägar

markanvändnings-Vägverket och Boverket har utvärderatgemensamt
planeringen regional nivå. slutsatsernaför på och lokal Någravägar av

ochsamspelet vägplanering enligt väglageni utvärderingen mellanär att
markanvändningsplanering enligt plan- och bygglagenkommunernas

investeringsplan ellerpräglas påtagligt funnits med ivägenav om en
tioårigainte och utbyggnaden ligger eller långt fram under dennäraom

planeringsperioden.
Eftersom studien gällt vägprojekt befunnit sig i ett sentsom

byggskede ingår ingenplaneringsskede vägutredning, arbetsplan eller
väglagenutvärdering de inslag i vägplanering enligt somav nya

tillkommit exempelvis införandetunder 1990-tala. gällerDet av
föreskrifter miljökonsekvensbeskrivningar. Nedanförstudie och omnya

kommitaxplock de positiva och negativa erfarenheterettges somav
vidare Samverkan för erfaren-fram i utvärderingen, bra vägarse -

från exempel,heter och rekommendationer med utgångspunkt tio
Vägverket och Boverket, 1994:5:rapport

erfarenheterPositiva

Om arbetet bedrivs i samförstånd kan de båda planeringssystemen+
varandra och bidra till bra oberoendekomplettera resultat,ett omav

det Vägverket eller kommunen aktivt driver väglokalisering-är som
en.
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Planering enligt plan- och bygglagen formaliserad följeroch+ är mer
inarbetade rutiner, vilket ökar möjligheterna för respektive part att
få förankring i den organisationen.egna

Mindre positiva erfarenheter

Om arbetet inte drivs i samförstånd riskfinns för lokaliseringenatt-
inte blir slutgiltigt avgjord förrän i mycket skede. Detett sent
medför risk för merkostnader, onödiga motsättningar mellan berörda

senareläggning eller tidspress tvingar fram dåliga beslut.parter, att

internaDen samverkan hos kommuner, länsstyrelser och Vägverk när-
det gäller planering enligt väglagen medför problemstörre än
planering enligt plan- och bygglagen. blivitVägplaneringen har
bättre, relativt inneburit ochmöjligheter för miljö-sämresettmen
stadsbyggnadskontor hävda sina tillsynpunkter och har lettatt
motsägelsefulla beslut.

Plan- och byggutredningen

Plan- och byggutredningen redovisar i sitt betänkande 1994:36SOU
Miljö och fysisk planering några generella erfarenheter kommu-av

arbete hittills med översiktsplaneringen. Utredarens slutsats ärnernas
bl.a. anspråken översiktsplanenpå öka det gällermåste näratt
möjligheterna ökad miljöhänsynfrämja i den fysiska planeringen.att en
Till för redovisning finnsgrund denna antal utarbetadeett rapporter av
myndigheter och forskningsinstitutioner. nedanVi återger några av
slutsatserna:

Erfarenheter

samspelet mellan översiktsplanering planering och andraoch arman
kommunala verksamheter gäller kommunensoutvecklat. Detär t.ex.
utvecklingsmöjligheter i regionalt perspektiv.ett
Många Översiktsplaner relativt underlagredovisar brettett om
allmänna intressen enligt betydelsenaturresurslagen. Frågor harsom
från miljösynpunkt har dock behandlats i begränsad omfattning.
Arbetet med de första översiktsplanema har bidragit till att nya
former för samverkan mellan kommunoch har utvecklats.stat
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självständigt samordna dehaft svårigheterLänsstyrelsen har att
statliga intressena i planeringen.

ibedrivits under skilda former kommunerna.Planeringsarbetet har
översiktsplaneringenväcka intresse för blandhar varitDet svårt att

tillräckligtvarit fåhar svårtkommuninvånare. Det även att en
politisk förankring under planprocessen.

lokala Agenda 21arbete medKommunernas

erfarenheter fyrtiotaltelefonintervjuer samlatBoverket har ettavgenom
projekt i Agenda 21-arbetet. Alla dessakommuners arbete med olika är

förhållandevis långt ikommuner 1994 hade kommitsom sommaren
miljöanpassadearbetet. slutsatser kring frågor har medNågra som

följande:göra ärtransportsystem att

Erfarenheter

projekt ñrändrade konsumtions-Nästa alla kommuner driver om
mönster.

växthuseffek-tredjedelar kommunerna behandlarTvå de svarandeav
energiplanering,minskningen den bättre trafik ochochten genomav

växthusgaser och bättre bränsle ñr fordon ochmindre utsläpp av
energiframställning.
Utveckling kostnadseffektiva, mindre ñrorenandetransportsystemav

handlarbehandlas hälften de kommuneri drygt Detsvarat.av som
bl.a. trafiken cykelkampanjer projektminska ochatt omom genom
alternativa drivmedel.
Kollektivtrafik Genomi stad behandlas i hälften attca av svaren;

resvaneundersökningar buss-och pågöra på tätaresatsa turer
oftaväljer kollektivtrafiken. drivshoppas fler Bussarnaattar man

vill ocksåalternativa drivmedel. Cykelbanor kommunerna satsaav
på.

i ArbetetKollektivtrafik landsbygd vanligare stad.på någotär än
satsningar i stad, dessutom ingårinnehåller ungefär samma som men

järnvägsfrågor.
tredjedel deInformationsteknologiska frågor behandlas i drygt en av

kommuner landsbygdsut-gäller betydelsen förDet t.ex.svarat.som
veckling och hemarbete.
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Erfarenheter Översiktsplanearbetetav

Boverket har i Erfarenheterna översiktsplanearbetetrapporten av
beskrivit översiktsplaneläget 1992våren och analyserat inriktning och
innehåll i de första översiktsplanema. Vid sidan erfarenheterom som
Plan- och byggutredningen redovisat SOU 1994:36 kan slutsatser dras
i några särskilda frågor:

Tätonsstrulctur och regionala perspektiv

Ett antal och järnvägsprojektväg- lanserades istora syfte att
förverkligas i skede de flesta kommunernär klara ellerett nästanvar
klara med sin första översiktsplan. Detta medförde många över-att
siktsplaner fort blev inaktuella.
Skillnaderna i olika kommuners redovisning stmkturfrågor ärav
betydande.
Det oftast iär enbart enklare,
okontroversiella frågor längs kommungränserna

samråd har skett översiktsplanema.som genom
Samråd kring regional bostads- och arbetsmarknad har inte skett,en

det uppfattas konkurrensfrågorutan kommunernasnarast som
emellan.
Länsstyrelserna har uppfattainte mandat i dessa frågor.ett att agera
I län särskilt studerat regionens bostads-ett och arbetsmarknasom
der i förhållande till bl.a. länets kommunikationer framgår att
sambanden mellan bebyggelseutveckling, transportbehov och färd-
medelsval knapphändigt belystaär i översiktsplanema. Den
planerade bebyggelseutvecklingen kommungränser änstyrs mer av

regionala hänsyn.av

Kollektivtrafik

Som led i Boverkets samlade redovisningett till regeringen av
erfarenheterna de första översiktsplanema gjorde Transportrådetav en
särskild utvärdering kollektivtrafikens behandling i 26 kommuner.av
Erfarenheter översiktsplanearbetet, delrapport I, 1992:av

Det finns tendens i materialet+ tyder på de kommu-störreatten som
eller kommuner i storstadsområdena hanterar kollektivtrafikennerna

bättre övrigaän kommuner.
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kollektivt-utnyttjat underlagharhälften kommunernaMer än+ omav
kommunaltochhuvudsak regionaltharför sin plan. Irañken

olika formerochlänsrapporterplaneringsunderlag använts, t.ex. av
Ävenhandlingsprogram.trafikpolitiskatransportvisioner eller

länstrañkanläggningarochñr riksvägar,investeringsplaner stomnät
trafikförsörj-harkommunala nivåndenhar utnyttjats. Från

kollektivtrafi-beskrivaunderlag förutnyttjatsningsplaner attsom
kens intressen.

relativtinfrastrukturfrågornabehandlarFlertalet kommuner+
ingående.

övriga kommunerbehandling ikollektivtrafikenstillFörklaringen-
otydlig avgränsningdeñnitionsmässigtisannolikt fimiastår att aven

intressen.kollektivtrafikensintresseområdegentemotinfrastrukturens
ingåenderelativtinfrastrukturfrågomabehandlarkommunerDe som

till-kollektivtrafikens intressen ärdärmedkanske ävenattanser
godosedda.

i städerTransportinvesteringar

frånerfarenheterförbundet har ställtNordiska vägtekniska samman
Virkningereller bane,städer, Veg, busstransportinvesteringar i av

l5:1992byer, Rapporttransportinvesteringar i NVFstörre nr
biltrafiken, gång-påverkathur olika åtgärderNielsen. slutsatserna om

följande:bl.a.kollektivtrafikresorcykeltrafiken äroch samt

medmiljöproblemenbort kö- ochbyggainteDet går att mer
ochbebyggelseomstruktureringleder tilleftersom dettavägar, aven

kollektivtrafikunderlag föravstånd,verksamheter, längre sämreger
miljöstörningar.ochframkomlighetoch siktpå sämreetc.

måltill uppfyllakollektivtrafik bidrarsatsningEn helhjärtad på att
positivleda tillmiljö och kanframkomlighet ochbättre enom

staden.utveckling av

minskamarkanvändningen förviktigtDet är att trans-att styra
portefterfrågan.

trängsel-relation tillipåföras kostnader stårAktörerna måste som
miljöeffekterna.och
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Storstadstrañk, makt och miljö

Trafik- och klimatkommittén har anlitat Gunnar Falkemark för att
studera varför bara vissa storstadskommitténs förslag SOU 1990: 16av
har kommit genomföras. Till kategorin förverkligade intentioner höratt
satsningar på avlastande kringfartsleder och utbyggd kollektivtrafik i
Stockholmsområdet. Till kategorin icke-uppfyllda intentioner hör
övervikten ñr vägsatsningar i Dennispaketet, ökad regional planering,
ändrad tjänstebilsbeskatming och regionala miljöavgifter. Nedan
redovisas punkter frånnågra den redovisade rapporten:

denI samlade form Dennispaketet innebär fick kollektivsidansom
påslag vad sannoliktstörre skulleän blivit följden.ett som annars

Den motorvägssatsningen drog med sig betydande kollek-stora en
tivtrafiksatsning.
Intresseorganisering och lobbyism förklarar varför vägsidan fick

kollektivsidan.större änresurser
förslagetAtt regionplanering inte har förverkligas kan förklarasom

intressemässig organisering från kommunemaskommunförbun-av
dets sida försvara den kommunala självstyrelsen.att
Tjänstebilsñrslaget föll i viss demån dministrativa svårigheterpga.

skulle första handuppstått. I det dock bilbranschenssom var
temporära kris och lyckosamma lobbygverksarnhet gjordesom
förslaget alltför svårsålt.

regionalaDen miljöavgiften förverkligades inte, dels därför att
kommittén givnadirekt gick utredningsdirektiv och dels därföremot

andra blivitvägtullssystem aktuella.att
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Bilaga 9

Planering i europeiska länder några-

exempel

Följande exempel beskrivningarpå trafik- och miljöpolitik samtav
samhällsplanering i några europeiska länder stöder sig i huvudsak på
några nyutkomna publikationer:

Makten markenöver tillämpning regler för förändradom av-
markanvändning och bebyggelse i fem länder i Europa, Hans Fog
mfl., Svenska kommunförbundet, 1994.

Regionplanering i praktiken, jämförelse mellan London, Paris,en
Köpenhamn och Stockholm, Regionplane- och trafikkontoret i Stock-
holm, 1995:1,

Studieresa trafik och miljö, Länsstyrelsen i Stockholms län,om
1994:19.

Royal Commission environmental pollution, Great Britain, 1994.on

Redovisningen nedan sammanfattningarär och kortfattade utdrag ur
nämnda rapporter.

Holland

Holland är mycket tätbefolkat med många liggandenära städer i ett
omfattande jordbruks- och odlingslandskap.
Landet har den högsta befolkningstätheten, biltätheten och energi-
konsumtioneniVästeuropa. Utbyggnadsintressen och jordbruksintressen
kommer lätt i konflikt med varandra. Hamnen i Rotterdam och
flygplatsen Schipol viktiga lmutpunkterär i den ekonomiska utveck-
lingen. Transportaxlar knyter dessa med stadsringensom samman
Randstad Amsterdam, Rotterdam, Utrecht mil. städer viktiga. Iär
Holland står transportsektorn för 15 COz-utsläppen.av
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miljöpolitikTrafik- och

bekostastyrinstrumentetdet starkasteHolland harI attstaten genom
infrastrukturen i järnvägar, motorvägarstrategiskadenutbyggnaden av

beträffande deintentionerStatensstäderna.och projekt i de större
intressetydligt i syfte skaparedovisasinvesteringarnalångsiktiga att
kapitalprivat och allmäntprojekt därstimulera tilloch gemensamma

strategiskaviktiga,ocksåinvestering. Staten påsamverkar i satsaren
bostäder,Byggandetfriluftsliv.landskap ochprojekt rör natur, avsom

visssubventionerar iStatenmed privat kapital.skerkontor m.m.
sociala skäl.bostadsområdenutbyggnadutsträckning avav

miljöplanernationellaklimatstrategin del i deholländska ärDen en
orsakadeförsta planen1990 och 1994. Den1989,antagits årensom

skatteför-försämradesamband med förslagiregeringens avgång ett om
1990förstrukturplanbilresor till arbetet. Enförmåner transporter

riktlinjer.1990 ocksåfysisk planeringpolicyskriftoch geromen
utvecklingenlokaliseringspolitiken ochihar introduceratsDessa av

konkurrenskraft.kollektivtrafikenssikte stärkainfrastruktur med på att
riktlinjer följande:Exempel på är

möjligairesultera lägstañr måsteValet transportsätt personresorav
basis bästautsläppsnivå.och lägsta möjliga Påenergiförbrukning av

cykeltrafikochkollektivtrafikbetyder dettatillgängliga teknik att
uppmärksam-årtiondena. Storunder deprioriterasbehöver närmaste

ochenergiförbrukningenminskaockså riktashet måste mot att
från godstransporterna.utsläppen

skallfritidsaktiviteterarbete, service ochför boende,Platser
litetblirsådant transportbehovet såkoordineras på sätt attett som

möjligt

bilresandetriktlinjenförstnämndatill denSom kommentar attanges
finns tillmeningsfulla alternativonödigt eftersomdelvis uppemotär

ochkollektivtrafikAlternativ kanalla bilresor.hälften varaav
alla bilresortelekommunikationer. Hälftencykeltrafik, bilpooler eller av

ochlångsiktigtgångavstånd.cykelavstånd eller Ettockså inomsker
biltrafiken till 35%.ökningenhålla tillbakamålövergripande är att av

enstaka regioner,biltrafiken öka med 70%.beräknas IåtgärderUtan
till15% nivå århålla ökningen påfinns målRotterdam attt.ex. om

2015.
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minska C02-ställningstagande till målföreståendeEtt attett om
energiskatten,2000 åñljande höjningutsläppen med 5 % till medår av

klimatpolitiken utvecklas.internationellabli beroende hur denanges av
regionalgenomförandet politiska riktlinjerna påParallellt med deav

miljö- ochomfattande diskussionoch lokal nivå sker också omen
hushåll.trañkpolitiken direkt med ñretag och

Planeringssystem

i möjligaholländska parlamentetgenerell i det störstaEn ärsträvan att
enighet kringbreda majoriteter ochutsträckning d.v.s.nå consensus,

ochregionen, provinsenlänetbeslut. gäller alla nivåerDetta staten,-
vertikalt horisontellt.kommunerna. gäller såvälDet som

förövergripande riktlinjerform ñksplaneringI angesen av
för byggandebefolkningstillväxt, hushållstorlek, markbehov av

rekreationsanläggningarindustri ochnationella bostäder, störrevägar,
transportlän-i Markens användning för25 30-årsperspektiv.ett anges-

lantbruk,kar utvecklingsinrikmingar,och stråk, urbana och natur,ytor
Riksplaneringen djupthögeffektiv odling och blandat utnyttjande. går

i detaljer.
politiskt direktval-Regionplanering har tidigare bedrivits de tolvav

varit hävdada provinsema. de städerna har det svårareI större att
regionala harregionplanen jämfört med landsbygdsområdena. Det styret

sjuförts tillnyligen organiserats 1994, provinsernaså att sammanom
läggsregionala kommunpolitiker. dessa regionerbestående Iorgan av

översiktligafokus nyckelområden i denstorstadsområdenapå som
bedriver regionplaneringfysiska planeringen. regionalaDe organen nu

hur denförsök under fyraårsperiod. Tankenpå är att nyaen se
frågorregionindelningen Arbetsuppgifterna gäller regionalafungerar.

ekonomiskmarkanvändning ochkommunikationer, bostäder,om
inriktning. region regional strukturplan,varjeInom upprättas enen
miljöplan och miljöprogram.ett

fyra regionala DessaExempelvis Randstadområdet består organ.av
Ävenfrågor.har dessutom frivilligt samarbete iett gemensamma

tidigare fanns samarbete inom Randstadområdet.ett
utbyggnadslutligen de jfysiska planer efter vilkaKommunerna gör

binder med-kan ske. plan det enda legala instrumentDenna är som
borgarna.

planeringsformer särskildaSom till dessa elvakomplement pågår
miljö- och strukturfrågor.utvecklingsprojekt i landet kring viktiga

i 1980-talet då insågInitiativet till projekten slutetstatentogs av somav
sektoriseringen myndigheterna gjorde konflikterna mellanatt attav

12 15-0567
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utveckling och miljö inte kunde hanteras på bra sådantsätt. Ettett
projekt gäller exempelvis utvecklingen Rotterdams hamn ochav
stadsregion och levnadsvillkoren i hela transportkorridoren längs Rhens
mynning. projektetI efter få allasträvas aktörer kringatt att enas en

strategi. Det gäller såväl myndigheter på central, regionalgemensam
och kommunal nivå töretagarorganisationer handelskanirnare,som
sjöfartsintressen etc. Merparten i projektet statliga ochärav pengarna
uppföljningar varje i Progressårgörs Reports.

Schweiz

Trafik- och miljöpolitik

l Schweiz har allmänheten och kommunerna stark rollen genom
inslaget lokala folkomröstningar för alla investeringar ärav som av en
viss storleksordning. Exempel därför från Zürich. Genom folkom-ges
röstningar har allmänheten tvingat politikerna nej till byggandetsägaatt

planerad tunnelbana och i stället höja skatten för finansieraav en att en
Ävenupprustning kollektivtrafiken. ñrslag bygga parkerings-attav om

hus har blivit nedröstade i folkornröstriingar.
Zürich s trañk- och miljöpolitik kan karaktäriseras följandepå sätt:

Inga byggs och ivägar stället det befintliga gatunätetrustasnya upp.
Trafiken så kollektivtrafiken med bussarspårvagnar ochstyrs att
prioriteras i det existerande Kollektivtrafikengatunätet. har våggrön

alla trafiksignaler och tidtabellerna hålls Ettgenom avanceratnoga.
övervaknings- och informationssystem har byggts Biltrañkenupp.
koncentreras till befintligt gatunät så och säkra bostadskvarteratt tysta
erhålls. Parkeringsplatser bort i och biltrafiken minskas.tas centrum

Den politiska hållningen i dag satsningarär kollektivtrafikpåatt
stärker den ekonomiska utvecklingen, förutsatt följande villkoratt
uppfylls: Fri rörlighet inom hela ointressanttransportsystemet om
besökaren kommer med bil eller taxi, goda levnadsomständigheter och
god miljö.

Folkomröstriingarna har flera igånger skett opposition politikersmot
och trafikplanerares uppfattningar. börjadeDet för 20 30 år sedan när-

Ävenförslaget tunnelbana blev nedröstat. i den folkom-om senaste
röstningen handlade satsning kollektivtrafikenpå och bil-som om
restriktioner, rekommenderade politikerna allmänheten skulle röstaatt

förslaget, det röstades igenom.mot men
Driften kollektivtrafiken betalas till hälften via skatt. Investering-av

i stadens kollektivtrañknät bekostas huvudsakligen kommunenarna av
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Kollektivtrafikenärsjälv. Endast mindre bidrag erhålls frånett staten.
samordnad med järnvägstrañken i regionen. Trañkeringen dennaav
finansieras till hälften via biljettintäkter och resterande del gemensamt

basutbudet.kommunerna och kantonen regionen. förKantonen stårav
Vill utbud får själv betala ñr det.kommunen ha störreett man

ñr huvuddelen investeringskostnadema.Kantonen står av

Planeringssystem

skerZürichs planeringskontor ansvariga för trañkplaneringen,är som
mellandel stadsplaneringen. samarbetsorganisation finnsEnsom en av

staden, kollektivtrañkbolaget och polisen både politisk ledningsgrupp,-
chefsgrupp och arbetsgrupp.

Storbritannien

miljöpolitikTrafik- och

Staten har avgörande inflytande. Riktlinjer och direktiv utfärdasett av
regeringsbeslutregeringen. Finansiering infrastrukturen sker efterav

med antingen direkt till byggnadsföretaget eller viastatliga medel
bidrag till regionalarespektive kommun eller transporthuvudman. De

ingenhar del i finansieringen och inget kostnadsansvar.organen
Royal commission environmental pollution har radpresenteraton en

förslag till inriktning trañk- och miljöpolitiken och planeringenav av
infastruktur, trafik och bebyggelse.

Planeringssystem

centrala statsmakten för denDen via regeringen riktlinjerutger
regionala och kommunala planeringen. strategiskaAnsvaret för
utvecklingsfrågor handeldelat mellan departementen förär transporter,
och näringsliv med miljödepartementet samordnare. Miljödeparte-som

aktivt i arbetet med riktlinjer dels kanär över-mentet som vara av
gripande utveckla transporter och högprioriteranatur, attt.ex.
miljön, dels kan vilken utveckling viss del regionen bör ha.ange aven
Regeringen begär också in kommunplaner och godkänner dem.

formEn regionplanering kan bedrivas frivilligpå vägav genom
särskilda kommittéer valts för ochkommuneratt representerasom
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landsting i region. Flera sådana kommittéer kan verka parallellt,en
vilket aktuellt exempelvis för Londonområdet.är Den kommitténena

för planeringen de centrala delarna London och denansvarar av av
andra kommittén för kransområdet. Kommittéerna har till uppgift att
utveckla miljö och inom sina tillområden. rådDetransporter ger
kommuner och landsting hur regeringens riktlinjer ska tolkas ochom
efterlevas hur kommunplanema utformas.ska Sådana strategiskasamt
planeringsrildlinjer PPS rådgivande ñr kommunernas planering.är
Om regionplaneringen sker utifrån statsmaktemas direktiv kan
kommunernas planer bli enhetliga de tillsammansså utgöratt
regionplan.

exempel regionalaEtt planeringsriktlinjerpå från London motsvarar
skiss till regionplan med visioner och mål. inärmast Aktuella dettaen

fall mål minska behovet biltransportär och förbättraattom av
kollektivtrafiken och göra promenader och cykling attraktivare. I en
vision uthållig miljö de ofta stömingsskapande målenattom anges om
byggande för utveckling och får balanseras miljö-transporter mot
målen.

Kommunerna har det direkta planeringsansvaret. framDe tar en
form kommunplaner, Unitary Development Plans, skallav som
godkännas regeringen.av

Frankrike

Trañk- och miljöpolitik

Det politiska idag delat mellan regionen ochäransvaret staten,
kommunerna. Inkomstskatten tillfaller till delenstörsta harstaten som

minskande, fortfarande betydande roll det gäller infastruktu-nären men
rinvesteringar och finansiering bostadsbyggande.av

Även regionen får andel inkomstskatten. Regionen har rätt atten av
bilavgift på och avgiñsbeläggamotorvågsnätet kontor. Ita ut att nya

Parisregionen byggs utvecklingsfond avgifter nybyggdapåen upp av
kontor och kommunavgiñer den ekonomiska potentialenmotsom svarar
hos respektive kommun. Regionalt valda politiker och kommunpolitiker

hur medlen i utvecklingsfonden skallavgör fördelas mellan regionala
och kommunala investeringar i infrastruktur.

Kommunerna ekonomiskt eftersomär inkomstskatten tillsett svaga,
delen tillfallerstörsta Kommunerna har också vissa möjligheterstaten.

särskild löneskatt för företag inom kommunen.störreatt ta ut Detta
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sker exempelvis i Lille,staden där de anställda i de aktuella företagen
i gengäld får åka gratis med kollektiv färdmedel.

Planeringssystem

Statens befogenheter begränsar sig till deltagande i samråd ochnumera
remissförfarande vid utarbetande kommunala och regionala planerav

i efterhand granskarätt kommunala beslut.samt att
Regionema har uppgiften utveckla ekonomi, sociala ochatt

kulturella förhållanden och utföra fysisk planering. varjeInomatt
region finns départements,antal län för Parisregionen.åttaett t.ex.
På regional nivå och länsnivå finnspå såväl statlig representation som
folkvalda Mellan och den folkvalda admini-regionalastatenorgan.
strationen sluts avtal contrat plande där överenskommelser görs
beträffande infastrukturutvecklingen i regionen

ParisregionenI har regionplanediskussioner under de årensenaste
förts såväl det folkvalda landstinget. I landstingetsstatenav som
regionplanering har uttalats behov bl.a. lokala utvecklingsprojektattav

kommunerna, regionplan regionalutarbetas,startas att attav en en
utvecklingsfond ytterligare frånupprättas stöd i formsamt staten av en
myndighet klarar transportproblematiken.som

Regeringen har lagförslag,utarbetat vilket landstingetenligtettnu
Parisregioneni skall och regionplanupprätta för framtiden.anta

Fyra olika kanplaner upprättas på lokal och regional nivå,typer av
översiktlig plan för stadsområden med 10 000 invånare,änen mer en

detaljerad markanvändningsplan för kommunerna obligatorisk för de
kommuner översiktlighar plan, utbyggnadsplan försom en en
genomförande stadsbyggnadsprojektstörre och förplan bevarandeav en

kulturhistoriska värden. de regional nivåstatlig på ochav organen
länsnivå kontrollinstanserär och för de kommunala ochremissinstanser
regiona planeringsmyndighetemas verksamheter.
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Bilaga 10

Avgift i miljözon

Utgångspunkt

Utgångspunkten kommunerär enligt gällande föreskrifter i vägtra-att
ñkkungörelsen får inrätta s.k. miljözoner förbjuda trafik medattgenom
dieseldrivna bussar och lastbilar, inte tillhör viss miljöklass, isom en
särskilt miljökänsliga områden möjlighettätorter. Denna alltsåär ettav
kommunalt styrmedel. kommitténsI direktiv kommittén skallsägs att
utreda förutsättningarna för inrätta miljözoner ñr 0-emissionsfordon.att
Kommittén har i första hand tolkat detta kommitténså skallatt
undersöka kommunens möjlighet förbjuda trafik kan utvidgas tillattom

alla fordon inte tillhör de bästa utsläppssynpunkt.att avse som ur
Kommittén lämnade därför i delbetänkande 1994:92 Miljözoner ñr
trafik i tätorter förslag innebär kommunen fårett rättatt attsom
förbjuda trafik i miljözon med alla slag bilar inte tillhör vissav som en
miljöklass. Kommittén frågade sig sådan möjlighet meddelaattom en
förbud istället skulle kunna ersättas ekonomiskt styrmedel. Förettav

sådant skall kunna användas likvärdigt alternativatt ett tillettsom
förbud fordras förfogarkommunen över styrmedlet. Som iatt angavs
delbetänkandet krävs styrmedletdå utformatär avgift.att som en
Kommittén lovade delbetänkandeti försöka återkomma medatt ett
förslag till lagstiftning avgifter i miljözoner.om

Skatt, avgift och ekonomiskt styrmedel

Penningpålagor kan enligt gällande svensk rättstillämpning ske genom
skatt eller avgift. Båda är avsedda för finansiering, medan skattenmen

avseddär ñr finansiera statliga kommunala utgiftereller i allmän-att
het, avgift avseddär finansiera specifik motprestation. Skatteratten en
och avgifter kan styreffekt. Problem uppstår dock villges en om man
införa ekonomiskt styrmedel inte kopplat till finansiering.ett ärsom en
Ett undgå dettasätt är söka återföra medlen till dem betalat,att att som

exempelvis sker enligt lagen 1990:613 miljöavgift på utsläppsom om
kväveoxider vid energiproduktion. Där detta inte möjligtär måsteav
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intäkternaavgiften. Hurellermotivet till skattenfinansiering utgöraen
avgift.skatt ellerpålaganföravgörande äranvänds blir då enom
kommunenförutsättning föravgiftstyrmedlet ärAtt är attenen

däremotdetgäller skatterdet ärNärbesluta detsamma.skall kunna om
föreskrifter.meddelafårendast riksdagen som

itrafikenavgift förprestation kanVilken en

miljözon motsvara

ekonomisktutformadelbetänkandet försöktiKommittén har ett
möjligtlångtdet såi miljözoner, såbiltrafikenstyrmedel för att

penninguttagethar varitUtgångspunktenavgiftsbegreppet. attmotsvarar
bilistemaprestationtill kommunens attskall kopplat gentemotvara

miljö-särskiltinomochkommunala vägnätettillhandahålla det gatu-
Tillhandahållandets.k. miljözon.känsliga delar gatu-tätorter, avav

medförbilartrafik medfördelari dessa tätorteroch vägnätet av
intemiljöstömingar, ersättsmerkostnader församhällsekonomiska som

merkostnaderfor trafiken. Dessaoch avgifterbefintliga skattergenom
Storstadstrañkkommit-bygger påbetala.skall bilistema Resonemanget

Bilavgifter.Storstadstrañk 31989:43SOUdelbetänkandeténs
intemiljözonförbjuda trafik ibefogenhetKommunens att avser

ochsamliga vägaroch vägnätet,endast det kommunala gatorutangatu-
dockfinnsavgiftdet gällerinom miljözonen. När sagtsomen

motprestation.tillkoppladavgiften måsteproblemet att envara
miljözo-inomochkommunala vägnätetTillhandahållande det gatu-av
sida. Ettfrån kommunensmotprestationkonkretkan ennen ses som

miljözonaktuellt för ävenområdedock det årproblem uppstår somom
intesigdå frågakanväghållare. Manomfattar där ärvägar staten om
ñrersättningborde hadessa fallVägverket i rätt utatt tastaten genom
detFrågantrafiken dessa ärpå vägar.merkostnaderna vad omavser
sittoch påvägverketochkommunenha därgår att ett system var en

I såinom miljözonen.avgifterföreskriftermeddelahåll har rätt att om
variera inomkunnaavgiftstaxanavgiftsplikten ochfall skulle

väghållare.miljözonen beroende på ärsomvem
en skattstatlig skattproblemetlösa ärEtt sätt att ta utatt en

exempelvismotprestationtill visskoppladbehöver inte enavenvara
blandvilketväghållarna,mellansedan fördelasväghållare annatsom

iförslagVägtullsutredningensmedsamordnandeskulle underlätta ett
Stockholmsregionen. DettaVägtullar i1994: 142delbetänkande SOU

skallmiljözonför varjeriksdagenframgårinnebär dock, attovan,som
kansådan skattföreskrifter.meddela Enochskattbeluta uttagom av
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trafikförbudalternativ tilltillämpas likvärdigtdärmed knappast ettsom
enligt vägtrafikkungörelsen.meddelat kommunenav

prestationenförsöka definieralösa problemetEtt sätt är attannat att
väghållaransvar.kopplad direkt till kommunensden inteså äratt

de skydds-istället bestämmasskulle prestationen kunnaMöjligen som
ioch hälsaansvarig för miljövidta,åtgärder kommunen måste som

fram-de olägenheterförhindra eller minskakommunen, för att som
rimligtkan ocksåmiljözonen medför.förande bilar i Det attvaraav

det samhällsekono-skall hai huvudsak kommunendet äratt somanse
Befogenhetimiska kostnadsansvaret för trafiken tätorter. att ta ut

prestationenkopplad tillinte nödvändigtvis behövaavgift skulle då vara
Problemetväghållaransvaret. ärupplåta eller tilloch vägnätetatt gatu-

avgifts-dehur prestationdock detta skall kunna gentemotsom enses
bilisterna kanbetalande bilisterna. skulleEtt att ansesvararesonemang

demiljöolägenhetergrund deskyldiga vidta skyddsåtgärder påatt av
ocksååtgärderna ellerför vidtaorsakar och de betalar kommunen attatt

miljövänligareskaffar de bilar.

bestämmasskall avgiftenHur

Återstår blirbestämma avgiftens storlek så denmeddå problemet attatt
avgiftmotprestationen. Det typiska för är,rimlig i förhållande till en

specifikavsedd för finansieringden ärsagts att av ensom ovan,
självkostnadsprincipenavgift enligt denprestation. Vidare skall s.k.en

prestationen. fallet miljözonsavgifternaI medkostnaden förmotsvara
redan avgiften bestämtdåskulle detta innebära kommunen, tas ut,att

och beräknat för dessa.vidtas kostnadenvilka åtgärder skallsom
avgiften skallsitt delbetänkande frånKommittén har i utgått att

meddifferentiering avgifternadetta Genombestämmas på sätt. av
ske miljövänligaretill bilarnas miljöklass styrninghänsyn kan moten

kommit-bilar. det direktivkan påpekas i stårDet kommitténs attatt
för O-införa miljözonerskall undersöka förutsättningarnatén att

avgiften kantillgodose förutsättsemissionsfordon. För detta krav attatt
sådansådana fordon. Endifferentieras det skerså styrning motatt en

emissionermiljöstörandedifferentiering kan motiveras med att mer
och kostnadenmiljöolägenhetenfordon upphov till, blirstörreett ger

för åtgärda denna.att
hurexempelvis uppskattaEtt bestämma avgiftensätt är attannat att

miljöstörande fordonmycket minska trafiken meddet skulle kosta att
nivååstadkomma visstill viss nivå kostaeller vad det skulle att enen
målluftföroreningar avgiften utformas efter sådanapå och buller. Om
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förstärks styrmedelsfunktionen, pålagans avgiftskaraktär försvagas,men
eftersom penningpålagan i mindre grad kommer kostnadenatt motsvara
för specifik prestation. När det gäller parkeringsavgifter fåren
visserligen från självkostnadsprincipengöras och avgifternaavsteg
användas i trafikreglerande syfte. Med tanke de invändningarpå som
kan riktas redan specificerad motprestation föreliggermot att attanse en
vid framförande bil i miljözon, har dock kommittén valt inteattav
ytterligare försvaga avgiftskaraktären också medgeatt avsteggenom
från självkostnadsprincipen.

Kommittén således medvetenär det finnsatt argument mot attom
betalningen för få köra bil i miljözonen avgift.att attanse anses som en

Kommittén har ändå valt visa hur alternativ med avgifter iatt ett
miljözon skulle kunna eftersom kommittén velat utformaut,se en
möjlighet ñr kommunen välja mellan avgifter och förbudatt mot
biltrafik. Det avgörande har varit intäkterna används tillargumentet att
åtgärder de miljöolägenheter bilistema orsakar i miljözonenmot som

Åtgärdernaanvända bil där. kan allt från bullerdämpan-attgenom avse
de vägbeläggning och skyddsplank inom miljözonen till byggande av
Cykelleder eller kringfartsleder miljözonen för minska luft-runt att
fööroreningsproblemen i denna. kanDet fråga byggandevara om av
parkeringar och ñrbättring kollektivtrafikens omfattning samtav
miljöegenskaper eller inrättande och möjlighetermotorvärmare tillav
laddning elbilar parkeringsplatser.på Med den ändrade utgångs-av
punkten prestationen skall bestå de åtgärder kommunenatt anses av
vidtar ñr skydda miljön i miljözonen, kommitténatt attmenar
befogenheten miljözonsavgift inte behöver begränsas till detatt ta ut
kommunala och vägnätet, kan framförande överhuvud-gatu- utan avse

inom miljözonen.taget

Gemensam reglering

Utgångspunkten kommunernaär själva skall ha meddelarättatt att
föreskrifter avgift för framförande bilar i miljözon. behövsDetom av
dock antal föreskrifter reglerar kommunernasett gemensamma som
befogenheter och avgiftssystemets utformning.
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iavgiftspliktinförabefogenhetKommunens att

miljözon

1994:92 föreslagitSOUKommittén har i tidigare i delbetänkande att
översiktsplanen. Anledningenikommunen skall miljözonenavgränsa

skallinförande miljözonenkommunen i samband med göraär att enav
exempelvissamlad bedömning konsekvenserna. Kommunen ärav

kommunikationerna fungerarskyldig i tillsin planering trotsatt attse
nödvändighinder förmiljözonen. Om miljözonen skulle utgöra

förför lösninggenomfartstrafik kommunen planeramåste en annan
från miljözons-genomfartstrafiken undanta genomfartsledeneller

utbyggnadmiljözonsrestriktionema kräverrestriktionema. Om aven
utbyggnadför sådankollektivtrafiken kommunen planeramåste osv.en

delbetänkandet syftet medföreslår vidare iKommittén att ta utatt
olägenheter iförhindra trafikensavgift minska ellerskall attvara

medförmiljözonen intäkterna skall användas till åtgärderoch att som
miljösitu-syftet uppfyllas. får kommitténkan Däremot avgöraatt om

ochminskasationen sådan olägenhetema behöver förhindras ellerär att
åtgärdernavilka vidtas. Förutsättningen dockåtgärder skall är attsom

olägen-avgiften till kan förväntas förhindra eller minskaanvändssom
heterna.

grundmiljözon införasfråga skall kunna påEn uppstår ärsom om
utformatträngsel. kommitténs direktivolägenheter i form Som äravav
utformaträngsel.det inte frågan Uppdragetomfattar är attom

stimuleras.användande fordon kanstyrmedlet miljözon så att av renare
skulle införa miljözonMed den kommunen inte fåutgångspunkten om

detträngsel. dockenda miljöproblemet Kommittén ifrågasätterdet är
trängselolägenheter.möjligheten avgift vidlämpliga uteslutaatt att ta ut

miljözon börKommittén avgiftsplikt imöjlighet införaatt attanser en
kunna generell trängsel kanså utformning ävenatt ensomansesges en

medmiljözonsådan miljöolägenhet vid inñrandekan beaktassom av
avgifter.

Avgiftspliktens omfattning

bilar.Kommittén från avgiñsplikten skall Kommunenhar utgått att avse
omfatta.avgiftsplikten skallbör kunna bestämma vilka bilarslag av

meddessutom, i likhetGenom särskilda bestämmelser bör kommunen
miljözon, ha möjlighettrafikförbud ivad föreslogs vad attavsersom

handikappa-för vissa bilistgrupper, såsommeddela generella undantag
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de. Kommittén nödvändigt kan det införasdet ärattmenar enom
begränsning kommunens sådanamöjlighet besluta undantag.attav om

Elektronisk övervakning

kommitténsI delbetänkande det inte rimligtkonstaterades äratt att
polisensanvända övervakning avgiftssystem mrförresurser av

miljözoner. Kommittén lovade återkomma i frågan hur över-att om
vakningen skulle kunna utformas. Kommittén har lämnat tanken på
övervakning kommunala parkeringsvakter eller kommunalagenom
trañkövervakare därhän. har framförts invändningar bristandeDet om
effektivitet rättsäkerhetoch och det skulle innebära alltñratt stora
störningar trafiken. tillfredsställandeNågon lösning dessapåav
invändningar inte framkommit.har Kommittén därför ifrånutgår att
övervakningen skall elektronisk.vara

Elektronisk övervakning sker, redovisats i kommitténssom
meddelbetänkande, hjälp övervakningskameror. kameraEnav

registrerar alla bilar avgiftsstation och informationensom passerar en
jämförs erlagd avgift. Ommed avgift inte betalatsrätt vid passagen

till videokamerorsänds information fotograferar bilarna och derassom
Vissaregistreringsskyltar. föreskrifter hur över-gemensamma om

och även sanktionssystemetvakningssystemet skall utformatvara
framgårbehövs enligt vad nedan.som

Debitering

En elektronisk olika debiteringssystem.övervakning kan förenas med
Betalning kan ske i förskott automatiskt avdrag sker från kortattgenom
vid kontant ellereller i efterskottvidpassage, per passagepassage

fakturering kan betalning skeför viss period. Vid faktureringgenom en
inbetalning automatiskt avdrag från konto.ellergenom genom

Automatisk debitering kontrollstationer minstvid tarpassage av
i anspråk ochfordonens framförande kan därmedoch inteutrymme stör

också fordrarfördelaktigast miljösynpunkt. dockDettaanses som ur
avgiftsstationer med kommunikationsdel och datordel samten enen
sändarmottagarenhet Debiteringi den passerande bilen. kan sedan ske

nedräkning behållningen kort i fordonsenheten.på Dettaettgenom av
medger betalning. Tekniken finns bland beskriven iannaten anonym
Vägtullsutredningens SOUdelbetänkande 1994:142 Vägtullar i
Stockholmsregionen. Vidare har Naturskyddsföreningen i april 1994
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upprättat I stället för biltullar Eriksson, 1994,rapport, utgåren som
från med automatisk debitering. I beskrivsett system närmarerapporten
hur fordonsenheten i bilen kan och vad den kostar anskaffa.ut attse

Ett problem dockär de endast tillfälligt trafikerar miljözonenatt som
kan ha svårt betala dettapå viljansätt, även betala fimts,att attom
eftersom fordonsenhet till bilen anskaffas.måste Tillfälliga besökareen
kan i och for sig möjlighet betala i efterskottattges attgenom en
inbetalningsavi sänds till bilens fordrarägare. Detta dock bilensatt

videofotograferas och bilens identifieras,ägare dessapassage samt att
uppgifter bevaras i datorsystemet till dess betalning skett. Eftersom
detta kan integritetskränkande har det bland ställts kravanses som annat

betalningpå skall kunnaäven ske kontant vidatt Detta dockärpassage.
förenat med nackdelar, det vid avgiftsstationenattsom passagen av
antingen finnasmåste dubbla körfält eller trafiken näratt stoppas upp
kontantbetalning skall ske för fordon. Det torde i många fallett vara
svårt ha dubbla körfält i de områden där miljözoneratt kan bli aktuella.
Frågan hur denär tillfällige besökaren skall kunna få tillträde till
miljözonen besöket registreras. Ett givetvisutan sätt är anordnaatt att
bra möjligheter till infartspakering och kollektiva vidaretransporter. För
besök med bil föreslår Naturskyddsföreningen i omnämndaovan

det skall lånagå fordonsenhet förrapport att tillfälliga iatt en resor
miljözonen med bil.

Kommittén kommunen i föroch sig skall kunna väljaattmenar
debiteringssystem i form automatisk betalning eller kontantav
betalning. För det fall kommunen väljer med helautomatiskett system
debitering det dock nödvändigtär med föreskrifter,gemensamma som

tillfälliga besökare möjlighet betala viss tid i efterskott innanattger en
någon sanktion inträder. Det kommer i fallså åligga kommunernaatt

avgöra och i fallså vilka, åtgärderatt behövs för bilisterom, attsom
fordonsenhet skall kunna välja besökautan miljözonenatt utan att

registrering besöket sker, exempelvis besökarnaav attgenom ge
möjlighet låna fordonsenheter. Möjlighetatt anordna kontantatt
betalning där så kan ske, bör dock finnas.

Ett automatiskt debiteringssystem också möjlighet för faktureringger
och betalning i efterhand för viss period. Detta kan ske attgenom
faktura sänds till bilägaren eller beloppet automatiskt dras frånatt ett
konto. Om bil ofta miljözonen kan det enklareen passerar attvara
tillåta sådan debitering. För sådan debitering skall kunna skeatten
måste de föreskrifterna sanktioner beaktagemensamma attom
fakturering kan ske i efterskott föräven tidsperiod.en

Den tekniska utformningen det elektroniska övervaknings- ochav
debiteringssystemet bör enhetligt för alla kommuner och regering-vara

bör därför kunna utfärda föreskrifter i detta avseende.en
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Sanktionssystem

avgiftskontrollinträdaSanktion skall när attpasserats utansagt ensom
avgiftfall för lågi deinnebäravgift erlagts. Detta ävenrätt att en

sitt delbe-Vägtullsutredningen har isanktion inträda.erlagts skall
föreslagitStockholmsregionen142 Vägtullar iSOU 1994:tänkande att

skall kallasvägtullbestämmelsernasanktionen överträdelsevid omav
dettaklimatkommittén sättochförhöjd vägtull. Trañk- attattmenar

gälla vadmotsvarande börlämplig ochbeteckna sanktionen är att avser
sanktionenmiljözonsavgift,för obetald såsanktionen att av en

överträdelse benämns förhöjd avgift.
eftersomför bilensstriktfordrar ägare,Systemet ägaransvarett

föreslagnaidentifieras med denkunnaförare inte kommerbilens att
bilen.videofotograferingen av

i efterskott,till betalningskall möjlighet ävenEftersom systemet ge
förstsanktionen inträdatidigare anförts, skallvadi enlighet med som

sitt betalningsansvarerinratsbetalningsskyldige bilägarensedan den om
bilarbetala. Försig fullgöra detta ochtidoch erhållit viss på att

begärasvid kunnafordonsenhet skall detförsedda med passagen
ellertillsänds fakturabilägarenfakturering periodför viss attgenomen

dessa fall kanfrån konto.automatiskt dras Ibeloppet ettattgenom av
tilleller försökgivetvis inte inträda förrän fakturasanktionen sänts ut,

betalning inte skett.debitering kontot ochägt rumav
avgiftenförhöjdabestämma hur denskall haKommunen rätt storatt

förhöjd avgift pådockskall Kommittén har uttagetansett att avvara.
bilägare drar påförhindra enskildabegränsas ñrmåstenågot sätt attatt

föreskrivsdetkan skeorimliga kostnader. Dettasig attattgenom
underantalviss gångersanktion inte kan inträda än ett enmer

parkeringsöverträdelser. ärtidsperiod, vid Ett sättvilket gäller attannat
relativtförhöjda avgiftenförhöjd avgift alltid den sättsutgår, attmen

lämpligasistnämnda torde detför varje överträdelse. Detlågt mestvara
tillfällenvid dekontinuerligtinte skervad överträdelser utanavser som

straffavgift.olovliga högreviss flerdå sker. Ju passageren passage
förhöjdadenfinnas differentierafråga möjlighet skallEn är attom

exempelviskanförseelser. Det görasavgiften för olika typer av
bil innebärsker med störregällande överträdelse tungatt enenen som

Kommitténbil.sker med lättmiljöolägenhet överträdelseän ensomen
möjlig.differentiering bör Dettasådanatt resonemangvaramenar en

dendifferentieringvidnedan, tillämpaskan också, anförs avensom
i tid.betalning skerordinarie avgiften tas ut omsom
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Tillstånd använda övervakningskameroratt m.m

För användande övervakningskameror krävs tillstånd enligt lagenav
1990:484 övervakningskameror Sådant får meddelasom m.m. om
sökanden kan ha befogat intresse använda övervaknings-ettanses attav
kamera och övervakningen inte kan tillgodoses lika bra på sätt.annat
Att övervaka lokal trafikföreskrift borde befogaten ettanses vara
intresse. Det ocksåär svårt hur övervakningen skulle kunna skeatt se
lika enkelt och effektivt på sätt.annat

tillståndFör fordras dock dessutom antingen den integritetskränk-att
ning den övervakade förutsätts ringaär eller intressetsom att attav
kunna genomföra övervakningen starktär så det skall ha företräde.att
Om tillståndet skall förenas med bevararätt och behandla bilder fåratt
tillstånd endast där risken för integritetskrånkning ringa eller förärges

tillgodose vissa ändamål såsomatt förebygga brott, förhindraatt
olyckor eller för något jämförligt ändamål.annat

Elektronisk övervakning avgiftssystem för trafik med bilar iav
miljözon fordrar passerande bilar videofotograferasatt avgift inteom
erläggs, bilderna bevaras och används för informationatt registre-om
ringsnummer och miljöklassmärkning. Kommittén ändamåletattmenar
med övervakningen kan jämställas med de särskilda ändamål där lagen
medger tillstånd bevaraäven ochatt behandla bilder.att I någrages
sådana fall, exempelvis hastighetsövervakning polismyndighet, harav
i lagen ñreskrivits undantag från tillstånd. Vägtullsutredningen harom
i sitt delbetänkande SOU 1994:142, skäl för undantag skallattsom
gälla ñr övervakning vägtullar, anfört vägtullssystemet förut-attav
sätter användande videokameror och huvudmannen föratt över-av
vakningen myndighet, nämligen Vägverket. Detsamma kan åberopasen
vad gäller miljözonsavgifter, kommunenäven det skall haärom som
rätt övervaka med hjälpatt övervakningskameror och vid-göraav att
eoupptagningar.

Vägverket skall sköta uppbörden och pröva
ärenden avgift i miljözonom

Trafik- och klimatkommittén kommunen skall förattmenar ansvara
övervakningen lokala trafimreskrifter avgiftsplikt i miljözon.av om
När det gäller uppbördsförfarandet består detta först utskickav av
betalningsanmaningar, sedan beslut förhöjd avgift vidatt ta utom
utebliven betalning och krav betalningpå den förhöjda avgiften samtav
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tillärendetöverlämnandebetalas,heller dennadå inteslutligen, av
klimatkommitténochTrafik-indrivning.ñrkoronofogdemyndigheten

ochsmidigareochenklareuppbördsñrfarandet blir om enattmenar
uppbördsförfarandet. Dessutomhelahandharmyndighet omsamma

meddomstolar belastasallmännaochpolismyndigheterbör inte
jämförelse kanSom nämnasmiljözon.avgift iärendenprövning omav

trafikföreskrifterlokalaöverträdelsergällerdetnär om av-att, av
parkeringsan-delardet kommunenparkering,för är utgiftsplikt som

skickar kravVägverkettillbetalning skall ske utmärkningar, sommen
ochpolismyndigheterdäremotindrivning. Dettill ärärendetoch lämnar

prövningenrättsligadenhar handdomstolarallmänna avomsom
fastställerslutligtfelparkeringsavgift ochavseendeanmärkningarna

felparkeringsavgifterna.uttaget av
beslutverkställbaradet kan uttagdåFrågan är attaccepteras omom

för-fattasmiljözonavgift iärendenavgift iförhöjd enavomav
Överträdelserdomstol.allmänistället förvaltningsmyndighet avav en

avgiftsplikt vidföreskrifterinklusivetrafikföreskrifter,lokalaövriga om
klimatkommitténTrafik- ochdomstol.allmänparkering, prövas av

förvaltningsmyndighet kanprövning accepteras.ifrånhar utgått att av
myndighetdenVägverketfall böri såKommittén somatt varamenar

flerainnebärmiljözon. Detavgifter iuppbördenhar hand avom
dåAvgiften skalluppbörden.administrerakanVägverketfördelar om

myndighetvilketmyndighet, ärtill ochbetalas somsammasammaen
blikan förväntasärendenafelparkeringsavgifter. Prövningenuppbär av

Vägverkethandhar den. ärmyndighetochenhetlig sammaom en
då intebordebilregistret. Detförregistermyndighetcentraldessutom

myndighet rättdennabetänkligheter attföranleda sä attstora ge
ochregistreringsnummervideofotograferade attregister överupprätta

enskilda kommu-flerabilregistretmeduppgiftemasamköra att gesom
avgiftfalldärför för detKommitténmöjlighet.denna att,menarner

videofotograferadedeskallmedi sambandbetalatsinte passage,
bliruppbörden. Detskall skötaVägverkettilluppgifterna lämnas som

förhöjdavgift ochdebiteringbeslutarfall Vägverketi så attavomsom
Vägverkets beslututebliven betalning.vidavgift skall uttagtas ut om

Beslutenexekutionstitlar.verkställbaraförhöjd avgift skall utgöraav
dettañrvaltningsrättsliga principer. Påmedenlighetkan överklagas i

övervakningskameror,användatillåtasbehöver kommunernasätt att
till Vägverket.uppgifternaoch lämnavideoupptagningargöra

videofotograferadederegisterfå överVägverket skall upprätta ett
bilregistret.meduppgifternasamköraochregistreringsnumren

Vägverketutbetalas till kommunen.skallavgiñsmedelInbetalade
administrationskostnader.för sinaskall ersättas
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Områdesavgift

Avgifter för framförande bilar inom visst område kan utformasettav
endastså de betalarin i området avgift. Om någonatt som passerar

endast färdas inom miljözonen kommer denne i fallså inte betalaatt
avgift och kommer därmed inte påverkas styrmedlet.att av

Idealet alla kör bil i miljözonen skallär kunna påverkas. Vidatt som
elektronisk övervakning innebär detta avgiftsstationer finnasmåsteatt
inte bara vid infarterna till miljözonen inomäven denna. Natur-utan
skyddsföreningen har i sin omnämnda förslag till hurrapport ettovan
stationerna skulle kunna placeras, avgiftssystem införs iettom
Stockholm, så de färdas endast inomäven det avgiftspliktigaatt som
området skall betala avgift. Förslaget innebär dessutom vidatt
genomfart det avgiftspliktiga området skall flera avgifter betalas ochav
därmed högre sammanlagt belopp vid kortare inomänett en resa
miljözonen. En sådan utformning med flera s.k. gränssnitt inom en
miljözon torde dock i fall uteslutamånga betalning kan ske kontant.att
När avgiften skall beräknas dessutommåste uppskattning görasen av
hur många avgiftsstationer bilist i genomsnitt kan vidtänkasen passera
varje eftersom kostnaden skall slås flera avgiftsstationer.påutresa,

Kommittén har avgift avseende framförande inomansett att en
miljözonen, och inte bara i denna,in detär ändamålsenliga,mest samt

kommunen i princip skall bestämma avgiftsstationemas utformingatt
och placering. Om föreskrivsdet det otillåtna beteendet färdasäratt att
i miljözonen och betalat avgift,ha torde det i fallmångautan att vara
nödvändigt miljözonen.med avgiftsstationer inom finnsAnnars risken

de endast ifärdas inom och för sig avgiftspliktiga,äratt zonensom
avgiftinte har möjlighet betala och inte heller kan kontrolleras.attmen

Differentiering avgifterav

Eftersom kommitténs uppdrag styrmedelegentligen kanavser som
stimulera användande bilar O-utsläpp, eller i fallmed så småvartav
utsläpp möjligt, detär avgiften kan differentierasangeläget medattsom
hänsyn till bilarnas miljöklass. därför föreskrivas kommu-Det bör att

får differentiera avgifterna detta Kontroll förutsätts kunnapå sätt.nerna
ske övervakningskameran bilens miljöklassmärke.avläserattgenom

Som tidigare kan det gällande bilar bör betalagörassagts att tunga
högre avgift lätta bilar eftersom bilarnaän de medför störretungaen

miljöolägenheter. Det möjligt föreskriva sådanår differentiering.att en
Även kommittén i första hand prioriteramåste differentieringom en

l3 15-0567
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fördel bilenskommittén detefter miljöklass, så är ävenatt en ommenar
storlek.vikt kan påverka avgiftens

möjlighet välja debiteringssystem,Slutligen medför kommunens att
betalsätt.differentieras med hänsyn tillavgiften kunnamåsteatt

prioriteras för undvikabetalning i förskott kunnaAutomatisk måste att
betala i efterskottväljer inte ha fordonsenhet ochalltför mångaatt att

Äveninnebär.efter identifiering bilägaren, med de nackdelar dettaav
sådanakontantbetalning och fakturering vid har ocksåeventuell passage

högre avgiftsnivå.nackdelar betalningssättet bör begränsasatt genom

Överklagande

förhöjd avgift fåri enskilda fall debiteraVägverkets beslut över-att
före-förvaltningslagens bestämmelser, ingetklagas enligt annatom

skrivs.
haöverklagande skallEnligt förvaltningslagen huvudregelnär att ett

kommit in inom veckor från klagande fick del beslutet.det dentre av
SOU 1994:142Vägtullsutredningen i sitt delbetänkande attmenar

skulle betungande med hänsyn till denkravet delgivning alltförpå vara
förväntas. gälla miljözon-mängd beslut kan Detsamma måstesom anses

överklagandefristen börVägtullsutredningens förslagsavgifter. att vara
förefallerfrån meddeladesoch räknas den dag beslutettvå månader

Även vägtullsutredningens förslaglämplig lösning. attvara en
beslut tillskall vid överklagande länsrättensprövningstillstånd krävas av

kammarrätten förefaller lämpligt. Trafik- klimatkommitténoch menar
föreskrifter kan gälla för överklagande beslutmotsvarandeatt omav

miljözonsavgifter.
för-föreskrivas Vägverkets beslut skallDet bör prövasatt av en

domstol.valtningsrättslig

Inkomstbeskattning och mervärdesskatt

behandlatVägtullsutredningen har i sitt delbetänkande SOU 1994: 142
frågan vägtullar skall behandlas vid inkomst- och mervärdesbe-hurom

eventuellaproblem också vadskattning. Motsvarande uppstår avser
miljözonsavgifter.

inkomstbeskatmingen skillnad kostnader förVid mellangörs resor
och kostnader för privata grund principeni tjänsten På attresor. av

kostnader för förvärvande inkomst avdragsgilla, får avdrag skeärav
kostnaderför för sker i tjänsten, inte för kostnader förresor som men



SOU 1995:64 371

privata Ett undantag är privataävenresor. avdragsgillaatt ärresor om
det frågaär till och från arbetet. Principen medförom ocksåresor att
då sker med tjänstebilar, så skall ersättning frånresor arbetsgivaren för
vägtullar, vägavgifter och dylikt förmånsvärdetas endastupp som om
den privata med tjänstebilen.avser resor

Trañk- och klimatkommittén för avgiftens styreffekt iatt attmenar
sin helhet skall få avsedd verkan borde avdrag vid inkomsttaxeringen
i princip inte få ske. Det alltså önskvärt med avdragsförbud ävenvore
för miljözonsavgifter betalas vid tjänsteresor. Det dockär svårtsom att
överblicka vilka konsekvenser på längre sikt sådant avdragsförbudett
skulle få för exempelvis taxi- och åkerinäringen. Risken finns också att

avdragsñrbud ñr miljözonsavgifterett ñrÖppnar andra undantag från
huvudprincipen. Trafik- och klimatkommittén liksomär Vägtullsutred-
ningen tveksam till undantag från den skatterättsliga principen om
avdragsrätt för kostnader för inkomstens förvärvande. Att begränsa
avdragsrätten för till och från arbetet till inte miljözonsav-resor att avse
gifter, intemöter lika hinder. Avdrag bör alltsåstort i fall inte fåvart
ske för miljözonsavgifter betalas i samband med till och frånsom resor
arbetet.

I likhet med andra sanktionsavgifter skall den förhöjda avgiften vid
överträdelse inte avdragsgill.vara

Mervärdesskatt skall enligt mervärdesskattelagen 1994:200 betalas
vid yrkesmässig omsättning eller änster. Enligt Vägtullsutred-av varor
ningen är upplåtande väg ersättningmot sådan tjänstav att anse som en
för vilken mervärdesskatt skall betalas.

Vägtullsutredningen vidare undantag frånatt beskattningettanser
strider EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv.mot Trafik- och klimat-
kommittén dock miljözonsavgiftenattmenar ärsnarast att ettanse som
led i myndighetsutövning, i vilket fall mervärdesskatt inte skall utgå.

Avgifter för trafik och EU

Det finns inga EU-direktiv direkt reglerar frågan avgiftsbe-som attom
lägga fordonstrafik på föreslaget desätt. Av allmänna principerna om

och tjänsters fria rörlighet följervarors dock åtgärden inte fåratt vara
diskriminerande eller fordra gränskontroll. Det kan problemsom vara

den föreslagnaär differentieringen med hänsyn till bilarnas miljöklass-
ning. Om det inte finns möjlighet köpa utländska bilaratt som

kravenmotsvarar enligt de svenska miljöklassema skulle det kunna
hävdas avgiften diskriminerande.äratt beaktaAtt dockär avgifternaatt
endast kommer begränsadeatt områden och därför inte generelltavse
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ocksåTroligt ut-är attbil.valföravgörandekommer avatt vara
kravtillledakanEUinombilar antasmiljökraven påvecklingen av
medSystemetbestämmelser.svenskaenligtställsmotsvarande de som

EU-synpunkt.kunnadärförborde accepterasmiljözoner uravgifter för
utfärdandevidregeringen avklimatkommitténoch attTrañk- menar

ochövervakningelektroniskutformningtekniskföreskrifter avom
standardise-ochutvecklingentillhänsynbördebiteringautomatisk ta

EU.inomringsarbetet

skeförfattningsregleringskallHur

ibilarframförandeavgift förföreskrifter avutformningenVid omav
parke-föreskriftermedjämförelser görasvissa omkanmiljözons.k.

parkeringsvillko-beslutasparkeringsavgiftergällerdetNärringsavgift.
tidsbe-avgiftsbeläggas,skallparkeringsplatservilkasåsom somren,

trafikföre-lokalaparkeringsförbud,ochparkering genomgränsning av
kommu-Vägtrañklrungörelsenvägtrafikkungörelsen. gerskrifter enligt

medgeochtrafikföreskrifterlokalautformabådevida attramarnerna
lokalabeslutartrañlmämndenär omdem. Detfrånundantag som

bestämsstorlekavgiftensochavgiftBesluttrafikföreskrifter. uttaatt
1957:259lagenmed stödutfärdatsföreskrifter avdäremot somgenom

allmänåupplåtelservissaavgift förñr kommun uttagaatträttom
avgiftfåavgiftslagen. För utkommunala taatts.k. endenplats, m.m.,

riksdagennämligenenskilde måstedenåliggande förinnebär ettsom
sanktionssyste-ochkontroll-reglerasVidarei lag.bemyndigandesinge

1976:206.felparkeringsavgifti lagenmet om
författnings-möjligtnedanredovisarklimatkommittén ettochTrafik-
särskild lagGenomföljande.enligtsammanfattas enkanförslag som

förgrundernaavgift ochbeslutakommunenbemyndigas uttagatt avom
differentiering. Lagenoch dessbeloppavgiftenssåsomavgiñsuttaget,

och över-sanktionövervakning,föreskrifterocksåinnehåller om
vägtrañkkungörel-enligttrafikföreskrifterkommunalaklagande. Genom

placeringenbestämmelsermeddela avtrafiknämndenfår omsen
frånundantagochomfattningavgiñspliktenskontrollstationer, om

trafimreskrifter är,lokalasådanaFörutsättningen föravgiftsplikten.
skallavgiftdär uttasområdetmiljökänsligasärskiltdetdels att

kommunfullmäktigedelsöversiktsplan, attkommunaliavgränsats
trañkföreskritternalokalaområdet. Deavgift ibeslutat uttag avom

vägtrafik-ibestämmelsernamedenlighetutmärks iochkungörsantas,
kungörelsen.

påkravetfrånundantaggörsövervakningskamerorlagenI m.m.om
övervakningskameroranvändatillstånd m.m.att
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Införande avgiftsplikt i miljözon innebär ocksåav vissa för-att
fattningsändringar behöver ske i kommunalskattelagen vad avser
behandlingen miljözonsavgift och sanktionsavgift vidav inkomstbe-
skattningen.

Författningsföreskrifter avseende miljözoner

Förslag till lag förrätt kommun avgift förom att ta ut
trafik med bilar m.m.

Härigenom ñreskrivs följande

Beslut avgiftuttagom av m.m.

l § I syfte vidta åtgärder föratt förhindra eller minskaatt miljöstör-
ningar fär kommunen avgift för trafikta ut med bilar inom sådana
särskilt miljökänsliga områden inrättats enligt 147 § l stycket 1som
punkten vägtrafikkungörelsen 1972:602. Störningarna kan avse
luftföroreningar, buller, trängsel och andra betydande miljöolägenheter.

2 § Sedan medel till kostnadernaavsatts för avgiftssystemet, skall
intäkterna användas till åtgärder förhindra eller minskaattsom avser
miljöstörningar i områden i lsom avses

3 § Grunderna för avgiftens bestämmande beslutas kommun-av
fullmäktige. Avgiften fâr bestämmas särskilt för bilar tillhör visssom
miljöklass enligt bilavgasförordningen 1991:1481. Avgiften får också
bestämmas särskilt för och lätta bilar.tunga Vidare får avgiften
bestämmas särskilt med hänsyn till betalning sker i förskott, kontantom
eller i efterskott.

Övervakning m.m.

§4 Regeringen eller den myndighet regeringen bemyndigar får utfärda
föreskrifter den tekniska utformningen elektroniskaom förav system

avgift ochuttag övervakning enligt denna lag.av



1995:64SOU374

1990:484i lagenreglerasövervakningskamerorAnvändande§5 av
övervakningskameror m.mom

Sanktion m.m.

före-tillämpliga pälag äri dennasanktionerFöreskrifterna6 § om
lstycket§ l147stödmedmeddelatsavgiftspliktskrifter avsomom

vägtrafikktmgörelsen.punkten

bilensMed ägarebetalas.avgiftförBilens att§ ägare7 ansvarar
avses

iantecknad ägareskeddeöverträdelsen somnärden varsom
hardenellerfordonsregistretmilitäradet senareeller sombilregistret

överträdelsenförtidenvidägaredärantecknats som
turistvagns-,saluvagns-,stödmedbrukasbilari fråga avsomom

innehadetidviddeninteromlicens,eller sammasomexportvagns-
licensen.

vidfaktureras,ellerbetalas senastavgift inteföreskriven§ Om8
skallmiljözonen,inomavgiftsstationellermiljözoneniin avpassage

Brevetavgiften.betalatidvissinomi brev attbilens ägare uppmanas
Även förskett.olovligdetfrånfyra dagarinomskickas passageskall

skalltidföreskriveninombetalasintebeloppfaktureratfalldet att
avgiften.betalatidvissinombrevibilens attägare uppmanas

betalningsuppmaningitidavgift inominteBetalas9 § angessom
intefäravgiftenförhöjdaDenavgiftförhöjdskall ut.enligt 8 tas

olovligvarjeförfemhundra kronor av-passage avhögre änvara
olovligtillhänsynmedvarierasfär passageBeloppetgiftsstation. om

bil.eller lättmedskett tung
fördagenfränmånadinombetalasskallavgift senastFörhöjd en

avgift.förhöjdbeslutet om
efterskänkasellerjämkasavgiften kanförhöjda omoch denAvgiften

oskäligt utframstår att taomständigheternatilldet med hänsyn som
avgiften.

Uppbörd m.m.

lag.enligt dennaavgiftuppbördsmyndighet förVägverket är10 §
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ll § Vägverket får inrätta register med hjälpett automatiskav
databehandling över registreringsnumren depå bilar videofotogra-som
ferats vid avgiñsstation. Detta register fårpassage samarbetas medav
bilregistret.

Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter Râr registret och
dess handhavande.

Överklagande

12 § Vägverkets beslut enligt denna lag far överklagas till länsrätten.
överklagandet skall ha kommit in inom två månader från dagen för
beslutet.

Prövningstillstand krävs för överklagande till kammarrätten.
Överklagandeinverkar inte pa skyldighet betala avgift.att

Indrivning

13 § Om den förhöjda avgiften inte betalas inom föreskriven tid skall
den lämnas för indrivning enligt lagen 1993:891 indrivningom av
statliga fordringar Vid indrivning får verkställighet ske enligtm.m.
utsölmingsbalken.

Denna lag träder i kraft den
.... ..
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vägtrafikktfngörelseniändringförodningtillFörslag om

1972:603

vägtrafik-§§164och159, 160148147,föreskriverRegeringen att a,
lydelse.följandeha1972:603 skallkungörelsen

lydelseNuvarande

samtligañrellervägsträckaellervissñr vägtrafikreglerSärskilda en
trafikföreskrifterlokalameddelasområdevisstinom genomvägar ett

§§.154ochi 151falli deutom avsessom

trafikföreskrifterlokalameddelafårmyndigheter omangivnaNedan
följande.

MyndigheterFöreskrifter

KommunenmedtrafikFörbud mot
fordonellerslagvisstfordon av

beskaffenhetvisslastmed av
miljökänsligasärskiltieller,

sådanatätortenmedområden av
medbussardieseldrivna en

eller3,5totalvikt över ton
lastbilardieseldrivna somtunga

bilavgasförordningenenligtinte
visstillhör1991:1481 en

miljöklass

KommunenKörriktning
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Föreslagen lydelse

147 §

Särskilda trafikregler ñr viss ellerväg vägsträcka eller för samtligaen
inom visstvägar område meddelas lokala trafikföreskrifterett genom
i de fall i 151 och 154 §§.utom som avses

Nedan angivna myndigheter får meddela lokala trafikföreskrifter om
följande.
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MyndigheterFöreskrifter

Kommunentrafik medFörbud mot
eller fordonvisst slagfordon av

beskaffenhetvissmed last av
miljökänsligasärskiltieller,

områden tätorter, som av-av
kommunali over-gransats

bilarsådanamedsiktsplan;
bilavgasenligtinte r-som

1991:1481 tillhörordningen
förkraveneller visats motsvara

avgiftspliktmiljöklass;vissen
bilarellertrafik med bilar,för

bilavgasfbr-enligtintesom
tillhör1991:1481ordningen
miljö-tillhöraeller visats viss

områden.klass, sådanai

Körriktning
Kommunen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

148a§

be-skall underKommunenunder be-skallKommunen
ärendenredningenredningen ärenden omavomav

trafikföreskrifter enligtlokalaenligttrafikföreskrifterlokala
samrådakungörelsedennasamrådadenna kungörelse

och, ipolismyndighetenmedoch, ipolismyndighetenmed
principiellharärendenprincipiellharärenden somsom

med vägverket.betydelse,vägverket.betydelse, med
statlig väghåll-Vidare skallväghåll-skall statligVidare

enskildningsmyndighet ellerenskildningsmyndighet eller
beredasberörsväghållareberedasberörsväghållare somsom

sig.tillfällesig.tillmle att yttrayttraatt

ärendenberedningVid omav
trafilçföreshzfterlokala om

avgifispliktellerförbud mot
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för ;med bilartrafik i särskilt
miljökänslliga områden av

ernligt denna kungörel-tätorter
:ställetskall gälla följande.ise

Kommunem skall upprätta en
konsekventsbeslcrivning. I
konsekventsbeslaivningen skall

föreeskriftens omfattninganges
vilkezn inverkan den kansamt

förväntas .ha miljön ochpå
människans hälsa övrigasamt
förhållanden betydelse.av
Vidare skzall kommunen sam-
råda med Vägverket, länssty-
relsen, potlisntyndigheten,
sådan huwudman isom avses
lagen 1978:438 huvud-om
mannaskagp för kollektivviss
persontrajñk trafikhuvudman

intillliggande kommunersamt
kan beröras föreskrif-som av
Andrta väsentligt kanten. som

beröras awföreslaiften skall
beredas tiillfälle sig.att yttra

I nedan angivna fall får medges följaandeundantag myndigheter.av

Bestämmelser Undantaget Myndiighetrör

20 § första stycket En kommun Kommunen

Utom i fråga undantag frtågaUtom i undantagom om
fran 106 107, 109 eller 139- från 107, 109106 eller 139-, ,,144 § eller från lokala trafik- från lokala144 § eller trañk-
föreskrifter parkering skall iöreskriftcer parkering ellerom om
undantag visst ända- förbud ellerett avgiftspliktavse mcot
mal. för trafik med bilar särskilti

miljökånstliga områden av
kommunimom skalltätorter en
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ända-visstundantag ettavse
mål.

kommunen,paragrafdenna prövasenligtundantagfrågaSkall avomen
detankommerolägenhet,avvaktasbeslutkommunenskan inte utanmen

Polismyndigheten prövarfrågan.polismyndigheten prövaställeti på att
trafikföreskrifterlokalafrånundantag transportfrågorockså avomom

olägenhet.avvaktasinte kanbeslutlänsstyrelsensgods,farligt när utan

rörel-förundantagfrågarörel- IförundantagfrågaI omom
sådana bestäm-frånsehindradebestäm-sådanasehindrade från

trafikföre-lokalaellermelsertrafikföre-lokalaellermelser
stannandeskrifterstannandeskrifter som avseravsersom

förbudellerparkeringochbestämmel-parkering ñnns motoch
medtrafikavgijisplikt föreller159iser a

miljökánsligasärskiltbilar i
finns bestäm-delar tätorterav

i 159melser a

rörel-förundantagrörel- FrågorförundantagFrågor omom
sådanabestäm-frånsehindradebestäm-från sådanasehindrade

trafikföre-lokalaellermelsertrafikföre-eller lokalamelser
stannandeskrifterstannandeskrifter avsersomsom avser

förbudellerparkeringeller moteller parkering eprövas
medtrafikavgiftsplikt föreller

miljökansligasarsláltgälla bilarskall iundantagetnär
områden prövasdengenerellt för tätorteravperson, aven

folk-sökandendärkommun är
gällaskallundantagetsökanden inteeller, närbokförd om

denförgenerelltriket, där hanfolkbokförd iär avperson,en
folk-sökandendär ärkommunvistas, samt

intesökandeneller,bokförd om
hanriket, därfolkbokförd iforskall gällaundantaget ärnär

vistas,kommu-ändamål,visst samtett av
berörundantageteller, omnen

gälla förskallundantagetinomkommun närän ettenmer
kommu-ändamål,vissteller,länsstyrelsenlän, ett avomav

berörundantageteller,undantaget berör än ett omnenmer
inomkommunlänsstyrelsen i något än ettlän, enav merav

länsstyrelsen eller,län,de län berörs. omavsom
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Även medgivande enligt undantaget berör änutan ettmer
första stycket får fordon län, länsstyrelsen i någotett av av

eller parkeras de län berörs.stannas utan som
hinder förbud har med-av som

Ävendelats lokala trafikföre- medgivande enligtutangenom
skrifter det föranvänds första stycketnär får fordonett

sjuka och rörelse- eller parkerastransport stannas utanav
hindrade. Detta undantag gäller hinder förbud har med-av som
dock endast omständig- delats lokala trafikñre-om genom
heterna kräver det och särskild skrifter det används förnär
försiktighet iakttas. sjuka och rörelse-transport av

hindrade. Detta undantag gäller
dock endast omständig-om
heterna kräver särskilddet och
försiktighet iakttas. Vad som nu

galler framförandeävensagts
fordon strid förbudi motav

eller avgifisplikt för trafik med
bilar särskilt miüökansligai
områden tätorter.av

Vägverket får meddela föreskrifter hur i utfärdadestatom annan
parkeringstillstånd för rörelsehindrade skall gälla här i riket.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Till penningböter döms Till penningböter döms

förare utryckningsfordon förare utryckningsfordonav av
lyder anvisning lyder anvisningsom som som som

i 6 i 6avses avses

16. den bryter andra 16. den bryter andramot motsom som
lokala trafikföreskrifter lokala trafikföreskrifterän än
sådana stannanderör eller sådana stannande ellerrörsom som
parkering eller belagts med parkering eller avgijisplikt försom
straff i 2 eller 15, trafik med bilar särskilt miljo-i

kansliga områden tätorterav
eller belagts med straff i 2som
eller 15,
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1990:484ändring iLag lagenom om

övervakningskameror m.m.

Genom riksdagens beslut föreskrivs § lagen 1990:4844 över-att om
vakningskameror skall ha följande lydelsem.m.

Tillstånd använda övervak- Tillstånd övervak-användaatt att
ningskamera krävs för ningskamera krävs ñratt att enen

skall fåsådan kamera sådan kamera skall fåvara vara
riktasden kan den kan riktasså såuppsatt att uppsatt att

allmänhetenplats ditt ditt allmänhetenplatsmot moten en
har gäller dock docktillträde. har tillträde. gällerDetta Detta
inte övervakningskamera inte övervakningskameraen en
som som

trañksäkerhetsskäl eller trafiksäkerhetsskäl ellerav av
för säkerheten i arbetsmiljön för arbetsmiljönsäkerheten iär är

fordon, maskin eller maskinpå fordon, ellerpåuppsatt uppsatt
liknande ñr förbättra sikten liknande siktenför förbättraatt att
för ñrraren eller för användaren,användaren, förraren eller

avsedd ñr skydd avsedd för skyddär ärav en av en
anläggning eller område anläggning områdeellerett ett

§enligt § 2--5 eller 5 § enligt 2--5 eller 54 4 §som som
lagen 1990:217 skydd för lagen 1990:217 skydd ñrom om
samhällsviktiga anläggningar samhällsviktiga anläggningar

har förklarats har förklaratsutgöra utgöram.m. m.m.
skydsobjekt, skydsobjekt,

polismyndig-används används polismyndig-av en av en
het vid automatisk hastighets- het vid hastighets-automatisk
Övervakning, övervakning,

används automatiskvid
trafilgöre-övervakning lokalav

skrift trafikavgifisplikz förom
med bilar områdeni som avses

147 § I stycket 1 punkteni
vagtrajikkzangørelsen.

En polismyndighet eller den räddningsledare enligt räddnings-ärsom
tjänstlagen 1986:1102 får under viss tid, högst fjorton hadagar, en
övervakningskamera i första stycket sökaså sägsuppsatt utan attsom
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tillstånd, användning kameran oundgämgligen nödvändig vidärom av
olyckshändelse eller överhängande sådan eller förfara for attem
upprätthålla allmän ordning och förutsättningUmdersäkerhet. att
ansökan tillstånd inom fjortongörs dagar får kameran uppsattom vara

tillstånd för tid därefter, amvändningenäven länge ound-så ärutan
gängligen nödvändig för ändamålet länsstyrrelsen inte haroch prövat
ansökningen.

Specialmotivering

Lag för kommun avgift för trafük med bilar,ratt att ta utom m.m.

1 §

Paragrafen bemyndigar avggiftkommunen i miljözon. Det ärta utatt
kommunfullmäktige avgifftbeslutar och bestämmeratt ta utsom som
avgiftsnivån. kommittén amförtJämför vidare vad i den allmänna
motiveringen lbefogenhetunder rubrikerna Kommunens införaatt
miljözon ñrfattningsreglerimg ske.Hur skallsamt

till bil1ar,Möjligheten begränsadavgift är bland därföratt ta ut annat
endastrniljöklassningen bilavgasförordningeni bilar. detNäratt avser

mopedengäller fordon ochmotorcyklar kan det dessutomsom
eiffektivifrågasättas klarardet tekniska videofotografe-systemet enom

identifieraring. Det vidare omöjligtär mmpeder eftersom dessaatt
avgiftslbeläggasfårsaknar registreringsnummer. Det framföran-ärsom

det bilarna.av

2§

Paragrafen reglerar användningen skall sinabäramedlen. Syystemetav
kostnader. Vad kan disponeras medeldie återståregna som som

sedan kostnaderna för drift och lbetalats. krävsadministration Det att
medlen används till åtgärder miljön miljözonen.fördel itillär förrsom

3§

Paragrafen reglerar hur avgiften får differentieraas.
En princip gäller för kommunala likställighetsprin-avgifteer ärsom

cipen, dvs det inte skall finnas godtycklig differentieringnågonatt av
avgiñema. Det behövs därför föreskrift differentieringen fårlhurrom
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ske. vad kommittén anfört i den allmänna motiveringenJämför vidare
avgifter.under rubriken Differentiering av

§§40ch5

övervaknings-med hjälpförutsätts övervakning skall skeDet att av
ske automatiskt med hjälpkameror och debitering främst kommer attatt

lämpligenteknisk utrustning. tekniska börDet systemetav annan
kommunikationsenheterutformas likartat kommunerna. Bilarnasinom

och alla harbetalkorten bör kunna användas i kommuner systemsom
Även finnas.med avgifter i miljözon. andra samordningsbehov kan

föreskrifterbehov tillgodoses regeringen utfärdarDessa kan attgenom
den tekniska utfommingen.om

övervakningskameror får5 § erinras regler hurI attom om
användas finns i särskild lag.en

6§

trafikföreskrifter enligtParagrafen upplyser det lokalaärattom
vägtrafikkungörelsen miljözon sanktionerasavgiftsplikt i somom

lagens bestämmelser.genom

7§

ansvarigbilens registreradeParagrafen innebär det ärär ägareatt som
bilen.för föreskriven avgift betalas kört Ansvaretoavsettatt vem som

utformat med ledning hur bestämmelserna ärägaransvarär av om
felparkeringsavgift. striktautformat 1976:206 Deti lagen om

bilen inte kommerförutsättning, eftersom förarenägaransvaret är aven
kunna identifieras.att

8§

ellerfall avgift inte betalasParagrafen reglerar förfarandet för det att
faktureras det gäller avgiftstationernavid avgiftsstation. Närpassage av

betalas ellervid infarterna till miljözonen skall avgift givetvis endast
finns avgiftsstationer inomfaktureras vid infart. de fall där detI

varjevidmiljözonen skall däremot avgift betalas eller faktureras
avgiften föravgiftssnitt finns inom miljözonen delas alltsåNärpassage.

avgiftsstationer. detta ökar reskostnadenflera Påpå sätten resa upp
miljözonen.med den sträcka bilen framförs inomsom

skall brevBetalas eller faktureras inte avgiften föreskrivetpå sätt ett
skickas den betalningsskyldige bilägaren.med betalningsuppmaning till
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Av anmaningen skall framgå när betalning skall ske ochsenast att
sanktionen förhöjdär avgift.

Föreskriften utformadär med tanke på det skall finnas vissatt
möjlighet betala i efterskottatt sanktion inträder.utan Eftersomatt
efterskottsbetalning inte eftersträvansvärtär med hänsyn till det
merarbete och de merkostnader detta medför, har kommunen enligt 3
§ fått möjlighet i dessa fall differentieraatt avgiften och kan då ta ut
avgift enligt högre taxa.en

9§

Paragrafen sanktion inträderatt utskickadnär betalningsanmaninganger
inte betalats inom föreskriven tid och sanktionen beståratt av en
förhöjd avgift. Att sanktionen knutenär till underlåtenheten betalaatt
betalningsanmaning beror påpekats tidigare möjlighet skallsom att
finnas till efterskottsbetalning. Angående den förhöjda avgiftens
utformning jämför även vad anförts i den allmänna motiveringensom
under rubriken Sanktionssystem.

Den ñrhöjda avgiften påförs särskillt beslut skallettgenom som
skickas till den betalningsskyldigeut bilägaren. Av beslutet skall framgå
hur överklagande sker dennär förhöjdasamt avgiften skallsenast
betalas för den inte skall lämnasatt till indrivning.

Det kan finnas situationer, exempelvis nödsituationer, eller bilenatt
varit stulen, gör avgift inte bör Möjlighetattsom tas efterskänkaut. att
eller jämka avgiften bör därför finnas.

l0§

Paragrafen föreskriver vägverket handlskall haatt uppbörden.om
Jämför även vad anförs i den allmänna motiveringensom under
rubriken Vägverket skall sköta uppbörden. innebärDetta det åratt
Vägverket skall tillämpa föreskrifterna §i§.som i 6-9

l1§

Ett elektroniskt övervakningssystem fordrar register upprättasettatt
över registreringsnumren depå bilar aivgiftsstationenpasseratsom utan

avgift erlagtsatt föreskrivetpå sätt. Detta register måste sedan kunna
samarbetas med bilregistret så uppgifter biläigama kanatt fram.tasom
Sådana åtgärder kräver dock tillstånd Datainspektionen eller detav att
finns författningsföreskrift medgeren åtgärderna får vidtas. Omattsom
Vägverket skall ha hand uppbörden behöver tillståndet ellerom
föreskriften upprätta dataregisteratt samköira uppgifterna medsamt att



1995:64SOU386

upprättandeFöreskriftVägverket.endastbilregistret avomavse
i 11finnsdataregister m.m.

Särskildatill kommunerna.betalasför sedanmedelInbetalade ut
tillersättningenavseendebehövasverkställighetsñreskrifter kan

administrationskostnader.dessñrVägverket

12§

beslutTill deöverklagande.föreskrifterParagrafen innehåller somom
avgift ochförhöjdbeslut attblandhöröverklagaskan att ta utannat om

avgift.befrielse fränmedgeinte
tillmed hänsynochdomstol attbörbeslutVägverkets prövas av

skeprövningenbörbeslutförvaltningsrättligtfraga är avettom
be-förvaltningslagensgällerföreskrivsinteOmlänsrätten. annat
denendastblandinnebäröverklagande. Dessa annat attstämmelser om

beslut.överklagaavgift harförhöjd rättbetala ettskyldig attär attsom
Överkla-rubrikenundermotiveringenallmännai denanförtsSom

mednödvändigtdetmängd görärendenasdetgande kan antas att
tiden föroch över-beslutmeddelandeföreskriftersärskilda avom

isändsbeslutetbör skebeslutMeddelande attklagande. genomav
härtill bör över-Med hänsyndelgivning.krav påbrev,vanligt utan

rimligtdet ärmånader, sä atttill tva att antaförlängasklagandetiden att
beslutet.fä delkunnatbilägarenbetalningsskyldigeden av

Ärendenas och länsrättensvägverketsmängdoch gör attart
falldock finnaskantillräcklig. Detbör kunnai principprövning anses
sigexempelvis det rörnärske kammarrätten,prövning bördär aven

mycket belopp.storaom
detfordrasmassärendenfråga attdettanke ärMed på att om

före-därförbörmöjligt. Deteffektivtsäuppbördssystemet är som
överklagandebetalasskallavgiften ävenförhöjdadenskrivas omatt

tillbaka.avgift betalaserlagdöverklagandet fårVid bifall tillsker.

l3§

VägverketEftersomindrivning.föreskrifterinnehållerParagrafen om
fordringarstatligaindrivningreglernauppbördsmyndighet börär avom

tillämpas.kunna
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Förordning ändring i vdgtrajikkungörelsenom

147 §

Paragrafen kommunen befogenhet lokala trafikföre-ger att genom
skrifter förbjuda trafik med fordon. Sådant förbud kan inom särskilt
miljökänsliga områden tätorter, s.k.miljözoner, begränsas tillav
lastbilar och bussar inte tillhör viss miljöklass.som en

sinI delbetänkande SOU 1994:92 Miljözoner för trafik i tätorter
föreslog Trafik- och klimatkommittén möjligheten förbjudaatt trafikatt
med miljöovänliga bilar i miljözoner skall utvidgas till gälla ävenatt
lätta bilar. Samtidigt föreslogs miljözonen skallatt iavgränsas
kommunal översiktsplan. Genom tillägg till den där föreslagna lydelsen

första punkten kommunen möjlighetav meddela lokala trafik-ges att
föreskrifter även avgiftsplikt för trafik med bilar i miljözon.om

Avgifisplikten kan alla bilar eller begränsas till endastavse att avse
vissa slag bilar ocheller till endast bilar tillhörav att vissavse som en
miljöklass. Beslut avgiftens storlek och hur differentiering skallom om
ske fattas kommunfullmäktige enligt föreslagen lagav förrättom
kommun avgift för trafikatt ta ut med bilar, m.m.

l48a§

Pragrafen innehåller bestämmelser samråd vid meddelande lokalaom av
trafikföreskrifter.

Kommittén har i sitt tidigare delbetänkande SOU 1994:92
föreslagit särskilda bestämmelser konsekvensbeskrivning ochom
samråd vid meddelande lokala trafikföreskrifter förbudav motom
biltrafik i miljözon. De föreslagna ändringarna skall lokalaävenavse
trafikföreskrifter avgiftsplikt för trafik med bilar i miljözon.om

159 §

Paragrafen reglerar möjligheten meddela undantag från lokalaatt
trafikföreskrifter. Det vanliga är undantag endast färatt ett ettavse
särkilt ändamål. När det gäller lokala trafikföreskrifter parkering farom
dock kommunen meddela vissa generella undantag.

Kommittén har i sitt tidigare delbetänkande SOU 1994:92
föreslagit möjlighetenatt meddela generella undantagatt skall gälla
även lokala trafikföreskrifter förbud biltrafik i miljözon. Dennamotom
möjlighet skall finnas även vad även lokala trafikföreskrifteravser om
avgifisplikt för trafik med bilar i miljözon.
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159a§

vilken kommunbestämmelsersärskildainnehåller somParagrafen om
ochparkeringstillståndfåskallrörelsehindradskall pröva enom
ochstannandetrafikföreskrifterlokalafrånundantagmedges om

medgivandefånämligenrörelsehindrad kan ett somparkering. En
rörelsehindradesdendetfalldetI ärkommuner.i allagenerelltgäller

tillståndet.utfärdarhemkommun som
lokalafråntill undantagmedgivandegällaskall ävenBestämmelsen

i miljözon.bilarmedtrafikavgift ñrtrafikföreskrifter om

164§

lokalaöverträdelservidstraffbestämmelserinnehållerParagrafen av
böter.Påföljden ärtrañmreskrifter.

föravgiftspliktföreskriftöverträdelseförsanktionenEftersom omav
avgiftförhöjdböterskallintei mijözon utanmed bilartrañk envara

straffbestämmelser.vägtrañkkungörelsensfrånundantag görasmäste

övervakningskamerorlagenändring ilagFörslag till m.m.omom

§4

frånövervakningskameroranvändningvissundantarParagrafen av
tillstándsplikt.

rubrikenundermotiveringenallmännai denutvecklatsskälAv som
börm.m. ävenövervakningskameror an-användaTIllstånd att

föreskrifterövervakningvidövervakningskameror omvändningen avav
tillstândsplikt.frånundantasmed bilartrafikföravgiftsplikt
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Bilaga 11

Naturvårdsverketsriktvärden luftkvalitetför i tätorterna

Ämne Riktvärde Medelviirdestid Anmärkning
mgmKoloxid 98-percentillär halvår86 timmar
ugm3Kvävedioxid lll0 timme

dygnrigmi l
halvårrigm Artimetisktmedelvärde

pigm3 98-percentillärSvaveldioxid l halvår200 timme
dygnpgm3 ll00

halvårpgm3 Animaliskt medelvärde50
dygnpgm3 98-percentill halvår90Sot

pgm3 halvår Artemetisktmedelvärde40

bedömningsgrunder:följandepartiklarFör anges
;iQW dygnl 98-perrentillör halvårll5TSP
rigm halvår värdeHögsta
ugm3 dygnl värde100PMm Högsta
rigm halvår värdeHögsta

vidbedömningvärdenarekommenderas mätvärdenlörpartiklarangivna av
partiklarmängdensvävandetotalaISP

partärlarinandningsharoMm
Mm-värdenatak medan belastadeISP-värdenagäller platser gaturniliöovan t.ex.avsermer

Naturvårdsverkets miljömål för buller, dBA

VägtrafikBullernivä Spärtralik Flyg
2000:

Ekvivalentnivåute
Ekvivalentnivåinne 35

45 50Maxnivå inne

långsikt:
Ekvivalentnivåute
Ekvivalentnivåinne 30 30
Maxnivå ute

ekvivalentnivällyglsullelnivållyg WN-nivå, vikta:medhänsynl För dygnetbullretnären somanges
lörekommer.
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Bilaga 12

Miljömål för itransportsektorn
Storbritannien

Pollution 1994 Eigh-Royal Commission EnvironmentalKälla: on
Cm 2674, HMSO:teenth and the EnvironmentReport: Transport

London

Regeringens för hållbar trafikpolicy:enram

förmåga stödjafinna den balansen mellanrättaatt transportsystemets att
skydda miljön och upprätthållaekonomisk utveckling och förmåga att

framtida livskvalitet

sociala behov medtillgodose ekonomiska och tillgänglighetatt av
mindre resbehov

miljöpåverkanreducerar trañkens och påverkarvidta åtgärderatt som
trafikens tillväxt

socialafullasäkerställa användare betalar den och miljömässigaatt att
detförkostnaden transportbeslut förbättra beslu-deras sättetattav
därigenomeffektivitet ochsamhällsekonomiska åstadkommatens

miljömässiga fördelar

formulerade RoyalMiljömål ñr transportsektorn Commission onav
Pollution:Environmental

A. säkerställa alla beslutsnivåerAtt påeffektiv trafikpolitikatt en
integrerad prioriterarmarkanvändningspolitik ochär med

enminskning andelen medtransportbehovet ökaroch resorav
transportslag miljöstömingarmedför mindresom

B. Att luftkvalitetskrav skadliga effekteruppnå skyddar motsom
på människans hälsa och miljön

Bl luftkvalitet2005 uppfylla WHO:s rekommendationer ñråratt
det föroreningargäller trañkrelateradenär
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luftkvalitetskravområdentillämpliga upprättai2005B2 åratt
nödvändi-ärbelastningsgränserkritiskasådanabaserade på som

ekosystemkänsligaskyddaför attga

minskasärskilt i tätorter,livskvaliteten, attökaAttC. genom
möjlig-alternativatillhandahållaochdominansbiltrañkens att

tillgänglighettillheter

i Londonom-50bil frånmedandelenminska tätortsresorCl att
65 % ifrån2010 ochår2000 och 3545 % årtillrådet

202050 %2000 och år60 %tätortsområden till årandra

mindremedgodstransporterochandelarnaökaD. Att personresor
existerandeanvändabästaoch på sätttrañkslagmiljöstörande att

infrastruktur

%från 12kollektivtrafikmedpersonkilometerandelenökaD1 att
2020%30 år2005 och%till 20 år1993år

1993 till6,5från årmed tågtonkilometerandelenökaD2 att
201020och år200010 år

1993 till25 årsjöfart frånmedtonkilometerandelenökaD3 att
därefterandelenbehålla denåtminstoneoch2000%30 år

transportinfrastruktur itillmarkförlustvarjehejdaAttE. av
kultur,bevarande,tillmed hänsynvärdefullaområden ärsom

förmarkenanvändningenintesåvidatrivsel,ellerskönhet av
miljö-frånalternativetdet bästavisatsharändamåletdet vara

synpunkt

rekommenderas:principerFöljande

reglerasbevarandeområden förspecielladestrikt skydd somava.
SpeciesHabitats anddirektivEU:s omav

ochnaturligaförstörelseellerförlustytterligarevarje av
tillreducerasfyndarkeologiska måsteellermiljöerhalvnaturliga

minimumabsolutett
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miljö inte kanhalvnaturligförlust naturligdär ellerav en
tillhandahålla någonundvikas, måste exploatören åläggas att
miljö i närhetenersättning skapa lämpligattgenom en ny

används förtrivselvärdemark har tydligtdär somannan
tillhanda-transportinfrastruktur, exploatören åläggasmåste att

likaoch medtrivselvärdelikvärdig mark med likvärdigthålla en
för allmänhetengod tillgänglighet

allvarligmedförajärnväg befarasföreslagen ellerdär vägen
tunnelden iplaceramiljöskada, bör det övervägas att ennoga

transportsektornkoldioxid frånminska utsläppenAtt av

koldioxid från markbundnautsläppenminskaFl transporteratt av
överstiga 80 % 1990 nivåårs2020 till inteår att av

koldioxid frän Imarkbundnabegränsa utsläppen transporteratt av
nivå19902000 till årsår

bränsleeffektiviteten bilargenomsnittliga hosdenF3 ökaatt nya
40 % mellan hosStorbritannien med 1990 och 2005,säljs isom

och hos fordon %med 20 % med 10lastfordonlätta tunga

efterfrågan transportinfrastrukturminska denmärkbartAtt som
icke förnybarafordonsindustri materialhar påoch

bilarskrotadehos ellerviktsandel återvinns,Gl öka denatt som
%till 85nuvarande 77 %tillanvänds energiproduktion, från

952002 och 2015år år

används tillelleröka andelenG2 bildäck återvinns,att som
tilltredjedelenergiproduktion, mindre änfrån nuvarande en

90 % 2015år

användsmaterial2000 fördubblaG3 år andelen återvunnaatt som
fördubbla den2015vid byggnad reparation oclhoch årvägarav

igen

tramsportsektomAtt minska bullerstömingarna från
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H1 minska exponeringen under dagtid för och järnvägs-väg-att
tillbuller högst 65 dBLMm utomhus vid bostäder

H2 minska exponeringen under nattetid ñr och jämvägsväg-att
buller till högst 59 dBLM, utomhus vid bostäder



Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

.Älvsäkerhet.Ett renodlatnäringsförbud.N. 40 K.. Arbetsföretag En förmöjlighet arbetslösa.A. 41.Allmänbelhöriglnetför högskolestudier.ny U.-. Grön diesel miljö- ochhälsorisker.Fi. 42.FramtidsanpassardGotlandstrañk.K.-. Längtidsutredningen1995.Fi. 43.SambandetRedovisning Beskattning.Ju.. -Várdenssvåraval. 44.Aktiebolagetsorganisation.Ju.. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.S. 45.Gnmdvattenskydld.M.av
Muskövarvetsframtid. Fö. 46.Effektivarestyrning och rättssäkerhet. Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.A. iasylprocessen.A.. Pensionsrättigheteroch bodelning.Ju. 47.Tvângsmedelenlligt27 och 28 kap. RB. Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi. polisliagen.Ju.samt..Översyn skattebrottslagen.Fi. .EG-anpassadekiörkortsregler.av K.

.Nya konsumentregler.Ju. .Prognoser inkomsteröver och utgifter. Fi.sstatens
Mervärdesskatt Nya tidpunkterför .Kunskapslägetpå kämavfallsomrádet1995.M.-
redovisningoch betalning.Fi. Elförsörjnimgi mfred.N,
Analys Försvarsmaktensekonomi.Fö. Godtrosförvärv stöldgods Ju.av :av
Ny Elmarknad Bilagedel.N. Samverkan+ för ifred. Den rättsligaregleringen.Fö.
Könshandeln.S. Fastighetsbildnimg uppgift fören statgemensam-Socialtarbete prostitutioneni Sverige.S. ochkommlun.MI.mot
Homosexuellprostitution.S. Ett samlatverksaamhetsansvarfor asylärenden.A.
Konst i offentlig miljö. Ku. Förmånerochsanktioner
Ett säkraresamhälle.Fö. utgifter administration.lför Fi.-Utan Sverige.Fö. Förslag iintemationelltstannar flygsäkerhets-ettom..Stadenpå Fö. universiteti Norrköping-Linköping.vattenutanvatten. U.

.Radioaktiva slårämnen jordbruk i Skåne.Fö. .Kompetensoch kunskapsutvecklingut yrkes-om-.Brist på elektronikkomponenter.Fö. rolleroch arbetsfältinom socialtjänsten.

.GasmolnlamslårUppsala. .OhälsoförsäkringFö. och samhällsekonomi

.Samordnadoch integreradtågtrafikpá olikaaspekterpå modeller, finansiering-Arlandabananoch i Mälardalsregionen. incitament.K. och s.
26. Underhállsbidragochbidragsförskott, 60.Kvinnofridl Del A+B. S.

Del A och Del B. -MyndiâhettsutövmingS. 6l vid medborgarkontor.C.
27. Regionalframtid Skåne.bilagor. .EnC. 62+ Mrenar

.Översyn28. Lagen vissainternationella 63sanktioner skatttereglerrtaför stiftelserom av och ideella
översyn. föreningar;UD. Fi.en-

29. Civilt bnik Klifnâifäfäñdriñigarförsvarets 64 i trañkpolitiken.av K.resurser-regelverken,erfarenheter,helikoptrar. Fö.
30. Alkylat och Miljöklassning bensin.M.av
31. Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. M.
32. IT och verksamhetsfömyelseinom rättsväsendet.

Förslagtill samverkansfonner.Ju.nya
33. Ersättningför ideell skadavid personskada.Ju.
34.Kompetensför strukturomvandling.A.
35 Avgifter inom handikappomrádet..36 Förmåneroch sanktioner samladredovisning.en-. Fi.
37 Vän dagligablad stödtill svenskdagspress.Ku.-.38 Yrkeshögskolan Kvalificeradeftergymnasial-. yrkesutbildning.U.
39.Someretlections SwedishLabourMarketon

Policy. A.
Någrautländskaforskares svensksyn
arbetsmarknadspolitik.A.



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Kommunikationsdepartementet
Pensionsrättigheteroch bodelning.[8] Samordnadoch integreradtågtrafikpå

konsumentregler.Nya [ll] Arlandabanan ioch Mälardalsregionen.[25]
Ãlvsäkerhet.IT ochverksamhetsfömyelseinom rättsväsendet. [40]

Förslagtill samverkansformer.[32] FramtidsanpassadGotlandstrafik.[42]nya
Ersättningför ideell skadavid personskada.[33] EG-anpassadekörkortsregler. [48]
SambandetRedovisning Beskatming.[43] Klimatförändringar trafikpolitiken.i [64]-
Aktiebolagetsorganisation.[44]

FinansdepartementetTvängsmedelenligt 27 och28 kap. RB
polislagen.[47]samt dieselGrön miljö- ochhälsorisker.[3]-Godtrosförvärv stöldgods [52] Längtidsutredningen1995. [4]av

Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9]Utrikesdepartementet Översyn skattebrottslagen.[10]av
Lagen vissainternationellasanktioner Mervärdesskatt tidpunkterförNyaom -

[28]översyn. redovisningochbetalning.[12]en-
Förmåneroch sanktioner samladredovisning.[36]en-Försvarsdepartementet utgifter.Prognoser inkomsteroch [49]över statens
Förmåneroch sanktionerMuskövarvetsframtid. [6]

forutgifter administration.[56]Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]av -Översyn förskattereglema stiftelseroch ideellaEtt säkraresamhälle.[19] av
föreningar. [63]Utan Sverige.[20]stannar

Staden [21]vattenutanvatten. UtbildningsdepartementetRadioaktiva slår jordbruk i Skåne.ämnen [22]ut
Brist på elektronikkomponenter.[23] Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial-GasmolnlamslárUppsala.[24] yrkesutbildning. [38]
Civilt bruk försvarets Allmän behörighetför högskolestudier.[41]av resurser-regelverken,erfarenheter helikoptrar. [29] flygsäkerhets-Förslag internationelltettom,Samverkanför fred. Den rättsligaregleringen.[53] universitet i Norrköping-Linköping.[57]

Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
Vårdenssvåraval. Arbetsföretag möjlighet för arbetslösa.En [2]ny-Slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5] Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]av
Könshandeln.[15] Kompetensför strukturomvandling.[34]
Socialtarbete prostitutioneni Sverige. reflections[16] Some SwedishLabourMarketmot on
Homosexuellprostitution. [17] Policy. [39]
Underhållsbidrag bidragsförskott,och Någrautländskaforskares svensksyn

DelDel A och B. [26] arbetsmarknadspolitik.[39]
Avgifter inom handikappomrâdet.[35] Effektivare styrningoch rättssäkerhet

och ktmskapsutvecklingKompetens yrkes- i asylprocessen.[46]om-
och arbetsfältinom socialtjänsten.roller [58] samlatEtt verksamhetsansvarför asylärenden.[55]

Ohälsoförsäkringoch Samhällsekonomi
Kulturdepartementetolika aspekter modeller, finansiering-

och incitament.[59] offentligKonst i miljö. [18]
Kvinnofrid. Del A+B. [60] Vårt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-

Näringsdepartementet
renodlatEtt näringsförbud.[l]

Ny Elmarlmad Bilagedel.[14]+
Elförsörjning i ofred. [51]



Statens offentliga 1995utredningar

Systematisk förteckning

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]

Miljödepartementet
MiljöklassningAlkylat och bensin.[30]av

Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]
Grundvattenskydd.[45]
Kunskapsläget kämavfallsomrâdet1995. [50]
Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-
och kommun.[54]
Ett Skåne.[62]renat








