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Till statsrådetoch chefen för
Kommuni ationsdepartementet

Regeringen bemyndigade den 22 december 1994 chefen för
Kommunikationsdepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt en

den december1att 1996 utarbetasenast nationell plan fören
kommunikationerna i Sverige.

I uppdraget ingick också i delbetänkande förslag tillatt ett ge
inriktning infrastrukturplaneringen för perioden 1998-2007. Dettaav
delbetänkande har kommittén överlämnat till regeringen den 4 mars
1996 SOU 1996:26.

Regeringen beslutade den april25 1996 kommittén tilläggs-att ge
direktiv principer för ekonomiska styrmedel kommunika-inomom
tionssektom. harVi den 14 november 1996 till regeringen överlämnat

delbetänkande beskattningett vägtrafiken SOU 1996: 165.om av
På grund kommittén fick tilläggsdirektiv beslutadeatt regeringenav
flytta redovisningen slutbetänkandetatt till den 1 1997.senastav mars
Vi har antagit Kommunikationskommittén.namnet
Vi har underlag för arbetevårt låtit utarbeta flera särskildasom

harDessa allmänt intresse, varförrapporter. vi önskar redovisa dessa i
särskilt bilagebetänkande. redovisasett Här dock inte bilagorna till

dessa rapporter.
Statens institut för kommunikationsanalys SIKA har löpande

bistått kommittén med samhällsekonomiska analyser och bedömningar
i olika trafikpolitiska frågor. Underlagsrapporter från kommerSIKA att
publiceras i SIKA:s rapportserie under huvudtiteln Underlag föregen
trafikpolitiken.
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KOMMUNIKATIONS-
K1995:O1/3531996-09-12KOMMITTEN

chefen förochStatsrådet
Kommunikationsdepartementet

infrastrukturkollektivtrafikensregionalatill denStatens stöd

1996dendelbetänkande 4Kommunikationskommittén har i ett mars
förinfrastrukturplaneringeninriktningtillförslaglämnat aven
påsatsningfortsattinnebärförslagVårt1998-2007.perioden en

frånomfördelningoch storainfrastrukturenutveckling enav
riktadetillunderhålldrift och vägnätettill samtväginvesteringar av

höjningföreslog vijärnvägarmiljöåtgärder. Förochtrafiksäkerhets- en
utbyggnadfortsattvidmakthållandeför samtanslaget avenav

ochbärighetenför höjaX2000-trafikför attsamtjämvägsnätet
godstrafiken.förkapaciteten

utgick viLTAlänstrañkanläggningartillanslagetgällerdetNär
underlagpåpå bristgrundadesoförändrad nivå. Detfrån omen

aviseradeVikollektivtrafikanläggningar.regionalatillstödbehovet av
arbete.fortsattavårtibehovdettaanalysera närmareskulleviatt

stödstatligtbehovetbedömningvi vårredovisarbilagda PMI avav
Promemorianinfrastruktur. ärkollektivtrafikensregionalatill den

ochregeringenskommittén förfrånunderlagytterligaredärmed ett
underinfrastrukturplaneringeninriktningenbeslutriksdagens avom

1998-2007.perioden
regionalatill denstödförmdkr bör9 avsättasKommittén attanser

innebärtioårsperioden. Dettaunder attinfrastrukturkollektivtrafikens
mdkr.mdkr till 1410nivå påfrån dagensbör höjasLTA-anslaget

kommeråtgärderolika avgöraspå attLTA-anslagenFördelningen av
analyseratvi harnationellt. Närbindasdärför inteoch börregionalt

har vikollektivtrafikanläggningarregionalatillstatsbidragbehoven av
mdkr förpå 2,5kollektivtrafikregional väg,förmdkrmed 4räknat

tågtrafikregionalförstombanor samtpååtgärderochlänsjärnvägar
förförutsattsharmdkrhandikappsanpassning. 5tillmdkr2,5

handikapps-åtgärder förviktenpeka påsärskiltvill attVilänsvägar. av
planeringen.regionaladenprioriteras ianpassning

län sker påpåLTA-anslagen ettfördelningenfrånutgårVi att av
del.tillhela landetkommerutökningensådant sätt att
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Vi utgår i princip från föreslagnaden på cirka 190 mdkratt ramen
gäller. vårt delbetänkandeI redovisade vi åtgärder för 187 mdkr.
Därutöver redovisades cirka mdkr bundna2 i storstadsöverens-
kommelsen. bakgrund dettaMot vi 2 mdkr kan användasattav anser
för den föreslagna utökningen LTA-ramen på ungefärutan attav ramen
190 mdkr utökas. Resterande mdkr bör2 från underhåll.tas

Våra bedömningar bygger på analyser redovisas i bilagda PM.som
Vi koncentrerar där på underlag viktigt för ochregeringensäross som
riksdagens inriktningsbeslut, dvs. fråganpå stöd till kollektiv-om
trafikens infrastruktur. Vi redovisar också översiktligt vår påsyn
kollektivtrafikens roll och uppgift på vilka åtgärder behövssamt som
för stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft.att

framgårSom promemorian kommer vi redovisa betydligtatt ettav
fylligare material i vårt slutbetänkande. kommer fokus liggaDär inte att
på kollektivtrafikens infrastruktur på driftenutan snarare av
kollektivtrafiken på vilka principer ska förgälla stödsamt statenssom
till och kollektivtrafikensstyrning utveckling.av

Ledamoten Segelström harInger deltagit vid utarbetandet av
skrivelsen, har vid slutjusteringen.närvaratmen

Till denna skrivelse bilagdaoch fogaspromemoria reservationer av
ledamöterna Siby,Ingemar Karin Svensson Smith och Per Westerberg.
Särskilda yttranden har lämnats enligt bilaga.
Stockholm den september12 1996

Rolf Annerberg

Elving Andersson JohanssonKarin Leif Marklund

NilssonBo SegelströmInger SibyIngemar

Kenth Skårvik Karin Smith WesterbergSvensson Per

/Kristina Feldhusen

Marika Engström

FahlströmEva Lena

MårtenssonMatz

SilbomHans
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samhället stödjaVarför skal

kollektivtrafik

övergripandedettrafikpolitiska beslut1988 årsI attanges
olikanäringslivet landetsmedborgarna och itrafikpolitiska målet att ge

trafikförsörjning tillmiljövänligtillfredsställande, säker ochdelar en
välkan uppnåssamhällsekonomiska kostnader intelägsta utan en
fastvid flertal tillfällen slagitkollektivtrafik. Riksdagen harutbyggd ett

den grundläggandebetraktas del iden kollektiva trafiken böratt som en
samhällsservicen.

medelmålkollektivtrafiken inte i sigutvecklingEn ettär ett utanav
viktigtmiljöpolitiska målen.trafik- och Detför uppnå de är attatt

spelakollektivtrafiken och bör ikanvilken rolltydligt klartgöra
slutbetänkande. Somredovisa i vårtkommer visamhället. Detta ettatt

kollektivtrafikinvesteringar itillställningstagandeunderlag för vårt
skälviktigapeka någravill dock redan påinriktningsplaneringen vi nu

kollektivtrafiken:stödjaför samhället att

skola, servicetill arbete,för alla medborgareskapa tillgänglighetatt0
rikt ochförutsättningar föringåroch andra aktivitet ettsom som

meningsfullt liv
mindrevid bemärkelse, dvs.miljön itill förbättringbidraatt av0 en

arealförbrukning ochbuller också mindreluftföroreningar och men
naturlandskapetkultur- ochingrepp i

därmed också mindreenergiförbrukning ochlägrebidra tillatt0
koldioxidutsläpp

effektivarebidra tilloch därmedträngseln påminska vägnätet ettatt0
utnyttjande vägarnaav

utnyttjandesamhällsekonomiskt effektivtbidra till ettatt avmer0
kollektivtrafiken.

kollektivtrafiken.andra skäl stödjafinnaskanDet även att
kan stärka denstabila ochi tidKollektiva ärtransportnät rumsom

bärkraftig. Om flerdennaochfysiska samhällsstrukturen göra mera
innebärakollektivt kan det ocksåtill åkabiltrafikanter övergår attatt

ökar.trafiksäkerheten



SOU 1997:35 Statens stöd till den regionala kollektivtrafikens infrastruktur ll

l.l Tillgänglighet för alla medborgare
Hög rörlighet har blivit allt viktigare för kunna välja arbete ochatt
utbildning, få tillgång till kommersiell och samhällelig service och
kunna ha meningsfull fritid. Möjligheterna till god livskvalitet haren
blivit allt beroende goda transporter.mer av

De har tillgång till bil har i dag betydligt bättre tillgänglighet tillsom
olika aktiviteter dem inte kanän utnyttja bil. ökadeDen bilismensom
förstärker denna skillnad underlaget för kollektivtrafikenattgenom
minskar och bebyggelsen glesas med försämradut,
kollektivtrafikstandard följd.som

Enligt Resvaneundersökningen 94/95 RVU 94/95 har omkring
80 % svenska medborgare l8 år tillgång till bil hushållet.över iav
Cirka 72 % medborgarna 18 år har både körkortöver och bil iav
hushållet. praktikenI dock möjlighetenär använda bil betydligtatt
mindre. Det gäller naturligtvis barn och ungdomar under körkorts-
åldern, också äldre människor inte har bil och körkort i likamen som

utsträckning genomsnittetstor de oftast kvinnor intesamtsom som- -
har tillgång till bilen för den används någon hushållet.att iav annan
RVU 94/95 visar också körkortsinnehavareatt dubbelt såänreser mer
långt dem saknar körkort.som som

Kollektivtrafiken har således fundamental roll för allaatten ge
medborgare, dvs. den relativtäven människor harintestora grupp som
möjlighet använda bil, tillfredsställandeatt transportförsörjning.en

Eftersom kollektivtrafikens förutsättningar betydligtär sämre
utanför tätbebyggda områden i har boende landsbygdän tätortema på
och i glesbygd ofta mycket begränsad tillgång till kollektivtrafik ochen

därmed ofta hänvisade tillär själva ordna sinaatt transporter.
En särskilt drabbad äldreär och funktions-ärannan grupp som

hindrade möjlighet använda bil. har dessutomutan De ofta svårtatt att
utnyttja den ordinarie kollektivtrafiken. En studie Agneta Ståhl vidav
Lunds tekniska högskola visar 40 % denna människoratt av grupp

sig begränsade i sin rörlighet. I studien gjorde de färdtjänst-anser
berättigade 0,8 dygn. de fickNär tillgång till servicelinjeresor per en
ökade resandet till 1,8 dygn. Kollektivtrafiken har såledesresor per
också viktig roll för skapa tillgänglighet dem med nedsattatten
förmåga sig i trafiken.röraatt

I vårt fortsatta arbete kommer vi lämpligheten ochövervägaatt
möjligheterna formulera samhälliga mål för för allaatt en grupper av
medborgare acceptabel tillgänglighet eller tillfredsställande
transportförsörjning.
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miljö1.2 Bättre

behållahandförstakollektivtrafik kan ipåsatsningarGenom man
utsträckningökadungdomen ioch fåkollektivtrafikanterdagens att

storstadsområdenasträckor och ilängrekollektivtrafikanter. Påförbli
åkatillövergåbilisterkollektivtrafikenpå attkan satsningar att

miljön positivt.påverkaskollektivt. Därmed
kollektivtrafik ocheldrivenspårburenuppenbartDet attär

luftförore-utsläppmindregod beläggningmedtrådbusstrafik avger
elenhurgällerbiltrafik. Dettabullerningar och oavsettän genereras.

bussttrafikanterstället blirbilister iförhåller det sighurMen om
utsläppförhållandevisfortfarandeDieselbussen har stora.- av

totalabussarnasgällerpartiklar.och Dettakväveoxider även om
underrespektive %75minskat med 35 %harutsläpp dessa ämnenav

cirka 17dagkrävs i1996.SLTF Detårende femtonsenaste
likvärdigskaaspekterdessaför denbusseni att varaurpassagerare

1,2dvs.medelbeläggning,vidmedelgod bilmed passagerareen
utsläppssynpunktbusstrafiken från ärbetyder1993.Lenner, Detta att

underförekommerde beläggningarmedpersonbilenbättre än ensom
iBeläggningeninnerstäder.städernasdedel dygnet i störrestor av

och tider.olikamellanmycketemellertidvarierar orterbusstrafiken
tillkommande bilisterdock attklaras utanledig platsfinnsdetDär

medförväljer bussbilistVarjein.fler bussar behöver sättas som
kanändå går. Påbussen sätteftersommiljövinstdärmed mansammaen

dagensbehållalyckasmiljövinstdetpåstå äratt om manen
andraundvika behovetlyckasdessutomochkollektivtrafikanter enav

bil hushållen.i
bättrebetraktasska ännukollektivtrafiken ettFör att som

ytterligaredockluftföroreningssynpunkt krävsmiljöaltemativ från
frånpartikelutsläppenochkväveoxid-minskaföråtgärder att
kanochalkoholerdrivmedelAlternativadieseldrivna bussar. gassom

haendastbehövergasbussväsentligt. Enutsläppminska dessa ent.ex.
utsläpplika lågaförcirkapå 10beläggning att som engepassagerare

1995.Ecotraffic,medelbeläggningmedpersonbilkatalysatorrenad
Busstrafi-biltrafiken.yteffektivmycketKollektivtrafiken änär mer

drygtenbartoch spårvagnarbilarplatstiondel såken stor entar somen
1995.TøIkollektivtransport,Faktatjugonde så utrymmestort om
andraföranvändaskansåledesKollektivtrafiken utrymme somspar

stadsbildenstadsmiljön och änimindre intrångändamål och ger
biltrafiken.

Antaletbiltrafiken.säkraredessutom änKollektivtrafiken är
busspersonbilförhögre än15 gångerpersonkilometerdödsfall ärper

SLTF 1996.
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och mindreenergiförbrukning1.3 Lägre
koldioxidutsläpp

vilketbiltrafik,energieffektivalltidKollektivtrafiken änär nästan mer
mindrepersonkilometerkoldioxidutsläppen ärockså innebär att perav

skillnadernakollektivtrafik kanVid eldrivenoch 1995.TøIVTI 1993
EU:stillräckligt. Enligtpassagerarunderlagetmycketbli ärstora om

networkkollektivtrafik Citizen s ärgrönboknyligen utkomna om
pendeltågför buss ochpersonkilometerenergiförbrukningen per

beläggningsgradvidprivatbilismenden förungefär femtedel enaven
på 50 %.

tillbidrakollektivtrafiken kanhurenkel kalkyl visatharSLTF i en
1 %1996. Omkoldioxidutsläppen SLTF attminska antar avatt man

busstillflyttasbilresorkortväga överrespektive 3 %långväga av
omkringmed 360 000 Detkoldioxidutsläppenminskar motsvararton.
innebäröverflyttningsådankoldioxidutsläpp. Envägtrafikens2 % av

ökatfårbusstrafikenoch kortvägalångväga ettbåde denatt
inteåstadkommesmed cirka 30 %. Detta utanpersontrafikarbete

styrmedel.

påträngselMinskad1.4 vägnätet

trängseln påupplevs ettområden vägnäteturbanaI Europas som
kostaträngseln påberäknas vägnätetEUproblem. Inommycket stort

byggaskantrafikproblem inteEftersom dessavarje år.2 BNP% av
medkombinationtrafiken iprissättningeffektivarebort avanses en

uttryck för detta ärenda lösningen. Ettkollektivtrafikutbyggd vara
kollektivtrafik.ochprissättninggrönböckernyligen utgivnaEU:s om

starktträngseln påstorstadsområden vägnätet ettvåraOckså i är
Även begränsadkollektivtrafiken.stödjasamhälletförskäl att en

fåförmycketbetydahögtrafiktid kan attbiltrafik underavlastning av
framkomlighet.och bättreutnyttjandeeffektivare vägnätetett av

effektivitetSamhällsekonomisk1.5

fairTowardsprissättningfrångrönboken EUnämndaDen omovan
medförbiltrafikentransport visar storaana efficient pricing in att

betalar iBiltrafikentätortsorriråden.framför allt ikostnader,externa
luftföroreningar,trängsel,förkostnader, dvs.för dessadag inte externa

städernabiltrafiken iSå länge inteolyckskostnader.buller och vissa
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detta och det inte heller bedömsgör möjligt de fullaatt ta ut
kostnaderna kan det finnas kollektivtrafiken.skäl subventioneraatt

Det finns emellertid ytterligare starkt samhällsekonomiskt skälett
för samhället stödja kollektivtrafiken. Till skillnad från biltrafikenatt
har kollektivtrafiken positiva effekter. Om fler börjar åkaexterna
kollektivt kan tuitätheten och standarden på kollektivtrafiken höjas
vilket dem tidigare. Nya trafikanter kanäven såledesrestegynnar som
leda till förbättringar för alla, till skillnad från inom biltrafiken, där ny
biltrafik leder till ökad trängsel och försämringar för alla tidigare
bilister.

En egenskap med kollektivtrafik, jämfört med andraannan varor
och tjänster, trafikantemas insatser i formär gångtid,att egna av
väntetid, åktid och bytestid del totalkostnaden förär storen av resan.
Denna särprägel plus förhållandet de trafikantinsatsema kanatt egna
sjunka vid tillskott trafikanter kan tala detett gör att attav man om
finns stordriftsfördelar inom kollektivtrafiken.

Dessa stordriftsfördelar innebär trafikföretaget inte får fullatt
kostnadstäclaiing för tillkommande trafikanten enbarten resa om
betalar den merkostnad förorsakar, dvs. marginalkostnaden.som resan
Om höjer kollektivtrafiktaxan så trafikanten betalar den fullaattman
kostnaden för trafikföretaget får välfárdsförlust, eftersom detman en
finns trafikanter villiga betala marginalkostnaden dvs. denär attsom
samhällsekonomiska kostnaden inte det högre priset.men

Om den samhällsekonomiska marginalkostnads-accepterarman
principen kollektivtrafikeninom så betyder alltså stordiifts-även
fördelarna det samhällsekonomiskt motiverat stödjaäratt att
kollektivtrafiken med skattesubventioner. Flera ekonomer har försökt
beräkna hur detta skattetillskott bör Larsen 1993 harstort vara.
bedömt det bör ligga på i storleksordningen 199140 %. Janssonatt
har beräknat det samhällsekonomiskt optimala tillskottet för lokalatt
och regional busstrafik bör ligga mellan 30 och Storleken50 %. av
subventionsbehovet för kollektivtrafiken beroende biltrafikenhurär av
prissätts, dvs. de kostnaderna eller ej,tar ut externa samtom man av
hur kollektivtrafiktaxan konstruerad. Subventionsbehovet minskar iär
den utsträckning biltrafikantema betalar för effekter.sina externasom

Subventioner till kollektivtrafiken alltså inte för täckaatt ettges
driftunderskotf följdtill eventuell orationell drift för få tillutan attav
stånd optimal kapacitet turtäthet hos kollektivtrafiken.en

kommerVi återkomma till dessa principiella frågoratt om
finansiering, prissättning och i vårt slutbetänkande.taxor
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Målkonflikter1.6

samhälletskäl förfinns det fleraredovisningenframgåttSom ovanav
trafik- ochövergripandesyfte dekollektivtrafiken uppnåstödja i attatt

det finns mångauttrycka det såkan ocksåmiljöpolitiska målen. Man att
dessutomkollektivtrafiken, vilka behöver preciseras. DetFörmål är

samhället skaolika aktörer ivilketnödvändigt taövervägaatt ansvar
för skilda mål.

hurmålen. Beroende påde olikakonflikter mellanOfta finns det
stånd olikafå tilldelmål kanmellan olikaprioriterar manman

prioriterargeografiskt olika satsningar. Omochinriktningar t.ex.man
deförsta hand iiträngselmålen bör tätastochmiljö- satsasresurserna
innebärtillgänglighetsmåletprioriterarområdena. Ombebyggda man

tillgeografiskt,spriderutsträckningdet i störreatt resursernaman
områden.bebyggdaför glestfördel

vårtavvägningsfrågor ibehandla dessaVi kommer att
slutbetänkande.
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Kollektivtrafikens2 utveckling och
framtidsutsikter

Kollektivtrafiken förutsättningar storstadsregionerna och dehar bäst i i
kollektivtrafikandelen resandetstäderna. detta harTrotsstörre av

minskat oförändrad under lång följd åreller legat kvar på nivå en av
redovisning dennai storstadsregionerna. Vi ingen iäven gör närmare

utvecklats, vill peka påPM hur kollektivtrafiken har vi någraav men
faktorer betydelse för kollektivtrafikens framtids-har avgörandesom
utsikter.

del socioekonomiskaKollektivtrafikresandet påverkas av en
ocksåfaktorer inkomst, bilinnehav och sysselsättning,t.ex. men avsom

kollektivtrafiken förhåller tillhur kostnaderna och standarden på sig
biltrafikens kostnader och standard.

tillgångför valet fárdmedel harbetyderDet ärmest av om mansom
städer detill bil eller undersökning i tio visarinte. En Norges största att

cirka medan deinte har bil åker kollektivt vid 30 % sinasom av resor,
kollektivtrafiken vid endast cirka sinahar bil utnyttjar 5 %som av

desto mindretillgång till bil har,Ju större manresor. man reser
kollektivt Holmberg, 1995.

yrkesaktivadet kvinnor, äldre och ickeinnebärDetta äratt unga,
biltillgångenkollektivtrafiken närvarande ökaranvänder Förmest.som

denbåde och äldre. snabbt detta sker berorbland kvinnor Hur av
kollektivtrafik-ekonomiska finns dock riskutvecklingen. Det atten

kundgiupper.minska för dessa viktigaresandet kommer tvåatt
vilkahar också analyserbåde och Sverige gjortI Norge avman

kollektivtrafikfaktorer konkurrensförhållandena mellan bil ochrörande
följandepåverkar fárdmedelsvalet Tøl, 1995. arbetsresorFör ärsom

faktorer viktigast:

ellerOm har tillgång till bilman
använder bil arbetet ellerOm iman

till parkeringsplats vid arbetetOm har tillgång gratisman
för färdmedelRestiden respektive

Turtäthet
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Kollektivtrafiktaxa jämfört med bensinpris och eventuella0
bilavgifter
Möjlighet till direkta kollektivtransporter bytenutan0
Möjlighet till sittplats fárdmedlet och rimligt gångavstånd tillpå0
hållplats

mycketdem har parkeringsplats vid arbetet krävs detFör gratissom
för de ska låta bilen stå hemma. analys från Osloornrådet visarEnatt

direktaparkeringsplats värdesätts till cirka kronor igratis 50att
reskostnader.

och samhälls-På lite längre sikt har bebyggelselokaliseringen
kollektivtrafiken kan hävdaplaneringen mycket betydelse för hurstor

följdUnder lång tid har bebyggelsen, bl.a.sig bilen.gentemot som en
kraftigt. har ytterligareden ökade bilanvändningen, spritts Dettautav

kollektivtrafiken,underlaget förbiltrafiken och minskatgynnat som
alltsåKollektivtrafikens framtidsutsikterdänned fått standard. ärsämre

och förändringar ihög beroende den fysiska planeringeni grad av
denna.

omfattningkollektivtrafiken kommer minska iSlutsatsen är att att
konkurrenskraft.genomförs för stärka dessinga åtgärder attom

ibekräftas analyser gjorts SIKAslutsats vissaDenna avav som
antaletinriktningsanalysema. Räknat isamband med de fördjupade

kollektivtrafikandelen iberäknaslokala och regionala personresor
Kronoberg,från till i Skåne,Norrlandslänen sjunka 5,8 % 5,2 % samt

förslag ifrån till med kommitténsBlekinge och Halland 10,2 % 9,9 %
jämförelsealtemativetåtgärder genomförsdelbetänkandet. Om inga

Även räknat iblir kollektivtrafikandelenminakar ännu mer.
kollektivtrafikandelen. SIKA 1996.persontrafikarbete minskar

för kollektivtrafikenfinns då vända denVilka möjligheter att
resandeutvecklingennegativa
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Åtgärder3 för stärka kollektiv-att

trafiken

Vi kommer inte i denna PM fullständig förteckning olikaatt ge en av
åtgärder och deras effekter för stärka kollektivtrafiken. Enatt mer
utförlig redovisning detta kommer i vårt slutbetänkande. finnsDetav
bra underlag för sådan redovisning, inte frånminst dengöraatt en
norska "Førsøksordningen for kollektivtransport, där underman
perioden 1991-1995 har gjort olika försök506 med kollektiv-
trafikåtgärder för NOK 466 miljoner. Alla försöken har utvärderats
efter mall. utvecklingEn denna mall användsen gemensam av nu
också i de svenska modellortsförsöken i Jönköping, Nacka och
Sundsvall.

norska försökenDe detvisar går vända den negativa trenden iatt att
kollektivtrafikresandet. Under perioden 1982-1993 minskade kollek-
tivresandet med i genomsnitt %, de7 åren har resandet isenastemen
stället ökat i många städer. beror bl.a.Detta på satsningarna försöks-i
ordningen TøI, 1995.

Avsikten med detta avsnitt översiktlig bild vilkaär att typerge en av
åtgärder effektiva betydelseni verkningsfulla för stärkaär attav som

kollektivtrafikens konkurrenslqaft. avsnitt redovisar specielltI 4 vi
denvissa frågor rörande regionala tågtrafiken. På detta visätt ettger

underlag för den avslutande diskussionen stöd tillstatensom
kollektivtrafikens infrastruktur.

3,1 Konkurrensytor mellan kollektivtrafik och
biltrafik

Vi har konstaterat de har tillgång till bil utsträckningiatt storsom
redan har valt färdmedel, dvs. väljer bilen för de flestaman resorna.
Resultat från den norska försöksordningen visar emellertid ocksåatt
12-43 dem% kollektivt har bilen viktigasteav som reser som
alternativt färdsätt även den kanske ofta används någon iom av annan
familjen. finns såledesDet möjlighet för många kollektiv-av
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trafikresenärema till bil kollektivtrafikstandarden blir förgå överatt om
dålig.

Försöken det mycket få väljavisar också svårt bilisteräratt att att
kollektivtrafiken där utbudet dåligt. också erfarenheternaDet visarår
från andra länder. Schweiz räknar med turtätheten börI att varaman
åtminstone för få bilister åka kollektivt. Holland15 minuter Iatt att

får långrestiden kollektivt inte dubbelt såänattanser man vara mer
vadmed bil det ska finnas reell konkurrens. ocksåDet ärsom enom

Stockholm. ofta delSL räknar med i Det inte såär storen av
persontrafikmarknaden klarar dessa Slutsatsen från dengränser.som

kollektivtrafikennorska försöksordningen endast kan konkurreraär att
till och frånmed bilen på de trafiktunga sträckningama centrum-

områdena under rusningstid.
regionala och lokala kollektivtrafiken bästockså denMan attanser

restidkonkurrerar längre eftersom skillnaden imed bilen på resor,
med reslängden. Enligt Holmberg 1995mellan färdmedlen sjunker är

kollektivtrafiken sträckor.cykeln bättre alternativ på kortaänett
kollektivtrafikantemaAnalysema från dessutom inteNorge visar att

kollektivtrafikenhomogen Många trafikanter använderär en grupp.
enstaka enstaka perioder. Stabiliteten fárdmedelsvaletdagar eller i är

klartöverraskande låg både hos bilister och kollektivtrafikanter, men
lägre hos de Möjligheten få fler kollektivtrafikresenärer ärattsenare.

depåverka de marginella kolllektivtrafikantema, dvs.störst attgenom
kollektivtrafiken då och då. Erfarenheterna detutnyttjar Visar ärattsom

bilanvändare till kollektivtrafiken.mycket få fastasvårt överatt
därför de marginella kollektiv-Uppmärksamheten bör koncentreras på

behålla kollektivtrafikantertrafikantema. Viktigt deDet är att man
redan har.

fördjupademodellberäkningar gjorts i deVissa SIKAsom av
fördubblad turtäthet ochinriktningsanalysema tyder på åtgärderatt som

derelativt kraftigt,nolltaxa kan öka kollektivresandet mångaatt avmen
skaoch cykeltrafikanter.tidigare gång- Omresenärerna är mannya

höjdlocka till kollektivtrafiken således enbartbilister äröver
kollektivtrafikstandard ineffektiv åtgärd 1996.SIKAen

Helhetslö sningar3

detbiltrafiken finns det erfarenheter visarOm vill minska attman som
påeffektivare bilkostnadema eller införa restriktionerhöjaär att

Enligtkollektivtrafiken.bilanvändningen öka standarden påän att
ungefär dubbelt såHolmberg 1995 bensinprishöjningarär

kollektivtrafiken det gällerverkningsfulla förbättringar när attavsom
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verkningsgradreducera biltrafiken, kortsiktigt. Skillnaden iåtminstone
mellan åtgärder naturligtvis beroende priser, standarddessa är m.m.av

restriktioner ellerutgångsläget. Samtidigt det viktigt kombinerai är att
förbättrarfördyringar för biltrafiken med åtgärder som

kollektivtrafiken.
lyckats mycket bra medfinns exempel städer harDet på som en

tyska Freiburg medsådan kombinerad trafikpolitik. exempelEtt är
införde bilfri ochungefär 180 000 invånare. Där stor storman en zon

samtidigtrestriktivitet parkeringsutbyggnader i centrummot som man
satsade infartsparkering och rabatteratbyggde påspårvagnsnät,ut ett

kollektivtrafikenkollektivtrafiken. Resultatet blevkortsystem på att
medanfick under perioden 1983-1986,resandeökning med 50 %en

1995.biltrafiken minskade med cirka %. TøI5
bättreockså rad exempel visarfinns emellertidDet attsomen

handlar det dåkollektivtrafik fler Ofta nygenere-omger passagerare.
cykeltrafikanter. Biltrafikenochrade överflyttade gång-samtresor

Holmberg 1995 redovisarpåverkas endast marginellt.i regel ett
dubblerad turtäthet påberäkningsexempel från Skåne visar att ensom

medaneffekt biltrafikarbetet,kollektivtrafiken mycket liten påger
framförkraftigt. får nygenereringkollektivtrafikarbetet ökar Man aven

besöks- och rekreationsresor.allt kollektiva inköps-,
fysiskakollektivtrafiken, såvälhinder väljafinns mångaDet mot att

Äldre kan hafunktionshindradeinformativa. ochoch psykiska som
delkollektivtrafiken eller komma på bussen,svårt nåatt personeren

dålig kunskapkollektivtrafiken och andra har såkänner isig otrygga
för åka kollektivt.de hur de ska bära sigutbudet inte attatt vetom

därför påkollektivtrafiken måsteska höja kvalitén iNär man seman
till dörr. dessutomhela hela från dörr Detpå ärsystemet, resan

anläggautgångspunkt, dvs.det från trafikanternasnödvändigt attatt se
bl.a.förutsätterhela reskedjan.kundperspektiv på Detta attett man

på:satsar

lyckatsstäder harprofilering. DeHelhetlig design och tydlig som0
höjakollektivtrafiken har mycket påbäst med utveckla attsatsatatt
åkatrafiken. Zürich det högkvaliteten och på I är status attstatusen

har därför ocksåkollektivt och standarden mycket hög. Manär en
jämfört med 24 % ikollektivtrafikandel alla på 42 %,resorav

bilindustrin har1995.Stockholm och i Göteborg TøI Inom15 %
produkterna.vid utformning och design på Detlagt viktstorman

bör för kollektivtrafiken.även göraman
hållplatserna måstegångvägar. tillGångvägarnaBra och säkra var0

säkra och Enframkomliga alla årstider stortrygga.samt vara
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till ochliggerför kollektivtrafikanterna iolycksrisk transporterna
från hållplatser.

Undersökningarhållplatser terminaler.ochBekväma och trygga0
betalavilligaoch visarbåde Sverige Norgei ärresenärerna attatt

samhällsekonomisktvindskydd på hållplatserna.och ärför regn-
påstigandeskydd det 10-30det lönsamt är övernärsättaatt perupp

ochbusshållplatser. Ljusa,de allra flestaoch det hardag, trygga
trafikanterna. minstockså Inteterminaler uppskattas ärbekväma av

detStockholmstudie i visarmed synlig personal. Endet viktigt att
tunnelbanestationerha betjänadesamhällsekonomiskt lönsamt attär

känna sigfår trafikanternaWidlert, 1989. Det tryggare.att
norska medelstoraundersökning i femEnfardmedel.Bekväma0

hade problemtrafikanternaungefär fjärdedelstäder visade att aven
därfördessatredjedelocheller bussarnamed stiga på attatt avenav

betydaLåggolvbussar kanresande Tøl 1995.begränsade sitt
och andra, trafikanter.mycket för dessa,

undersökningar visarMångaoch turtäthet. attHög regularitet0
turtäthettidtabellshållning ochvikt vidlägger äntrafikanterna större

Åtgärder signal-busskörfält,restid.få minskadvid att som
enkla biljettsystembreda dörrar,låggolvbussar ochprioritering,

mycket förbetydahålllplatsstopp kanmed färreexpressbussarsamt
för förseningar.minska riskenatt

kollektivtrafiklinjer.mellantrañkslag ochSamordning mellan0
från dörr.dörr DefungerarviktigtDet vägenär att somresan

få sådanabörstationen/hållplatsencykla tillbil ellervill åka
börolika linjer,eller mellanoch buss,mellan tågmöjligheter. Byten

viktigamycketbytestider. Dettalångaske bekvämt ärutan
värdesätternegativttrafikanterna vänte-standardfaktorer eftersom

detsynpunkterdessaåktiden. Fråndubbelt så högt ärtiden som
infartsparkeringar,ochterrninallösningarbrapåangeläget att satsa

tidtabellsupplägg.ochockså på bra linje-naturligtvismen
undersökning Wernereuropeisktrañkantinformation. EnGod av0

kollektivtrafik-informeradedåligtbilistemavisarBrög äratt om
kostartid ochlängrekollektivresan 32 %utbudet. De tartror att

bilresandeSamtidigtfaktisktvad den taratt13 % gör. troränmer
faktisktvad denmindrekostar gör.tid och 45 %kortare än15 %

bilisterdehade hälftenundersökning BrögEnligt avavannanen
dåligkollektivtrafikanter såtänkbaraklassificerades somsom

påverkasskullerealiteten intekollektivtrafiken de ikunskap attom
Även under-svenskautbudet. TøI 1995.alls förbättring avav en

dåligkollektivtrafikutbudetkunskapenpekar på ärsökningar att om
kollektivt. Dettagäller dembland invånarna. Det även resersom

kontinuerligochmarknadsföringmedbådedet viktigtvisar äratt
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trafikantinformation. Särskilt viktigt det informeraär att om
kollektivtrafikutbudet för dem byter bostad eller arbete. Då harsom

enligt ocksåBrög möjlighet påverka bilister somstor attman
svåra påverka till övergå till kollektivaär fárdmedel.att attannars

Den trafikantinfonnation hållplatsemapå införstyp iav som nu
Göteborg mycket uppskattadär Det värderesenärerna. är stortav av

få realtidsinforrnation på hållplatsema, dvs.att att när nästaveta
buss eller spårvagn kommer. Automatiska informationssystem är
dock dyra och kräver relativt trafikantunderlag förstort att vara
samhällsekonomiskt lönsamma.

Det viktigt beakta alla delar kollektivtrafikantensär att av resa.
Kollektivtrafikanter missnöjda med del kan väljaärsom en av resan
andra fárdmedel i fortsättningen och därmed underlagetminska för
kollektivtrafiken. Därför kundanpassning i alla led nyckelbegreppär ett
hos många kollektivtrafikföretag. En del har också infört kundgarantier.
AS Oslo Sporveier införde tolv punkters kundgaranti vårent.ex. en
1994. Enligt punkt denna12 i garanti betalar företaget taxiräkningar

till kronor200 förseningar i Sporveiens utbud leder till attupp om
trafikanter kommer fram 20 minuter förän sent.mer

Trafikföretagen dockrår inte alla led reskedjan elleri allaöver över
delar i kollektivtrafiksystemet. därför viktigtDet övriga aktörer,är att

väghållare och kommunplanerare, också blir medvetnat.ex. attsom om
hela kollektivtrafiksystemet måste fungera för kollektivtrafiken skaatt
bli utnyttjad på det effektivaste kan endastDetta skesättet. genom
samverkan och samordning olika aktörers insatser.av

3.3 Exempel på genomförda åtgärder
SLTF har redovisat några svenska exempel på kollektivtrafiksatsningar

höjt standarden och minskat utsläppen SLTF, l996.Dessasom
exempel kommer under hösten 1996 redovisas Bland deKFB.att av
exempel lyfts fram ingår följande:som

Expressbusslinjer0
Från Falsterbo till Malmö med motorväghållplats.
Genom Göteborgs mellan områden på sidorömsecentrum om
Göteborg.
I Västernorrlands län.
Linjenät med hög standard0
Linjenät Jönköpingi med två huvudlinjer med minuters turtäthet,
hög framkomlighet bussgator, busskörfált, signalprioritering,
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bekväma lågt golv, många dörrar, ledbussar med mångabussar
med plattform ochsittplatser, attraktiva hållplatser hög

realtidsinforrnation.
trafikantinformationTrañkledning och0

Trafikledningssystem informationssystem realtid påmed i
hållplatser och telefon Göteborg GOTIC.via i -
Framkomlighetsåtgärder0

för buss- och spårvagnssystem i GöteborgprioriteraSystem att -
KOMFRAM.
Servicelinj0 er

etanoldrivna ochlågentrébussar varav 16Stomlinjenät med 28 nya
fordonmed delvis i Borås.servicelinjenät nya

Göteborg.servicelinje och färdtjänst iFlexlinjer mellanting mellan—
Glesbygdstrafik0

ornrådes- och tidtabellsbundenAnropsstyrd busstrafik, är mensom
invånare.områden medlinjebunden, kommun 8 6 500inte i Höör

busstrafik med s.k.traditionellGlesbygdstrafik kombinerarsom
Ockelbo kommun.lagstadgad trafik bl.a. Skolskjutsar i

Bussterminaler0
busstrafik ochför interregionalCityterrninalen i Stockholm

flygbussar.
medterminalbyggnadbussarBusstenninal med dockning motav

Kampenhof.hög standard Uddevallai
Alternativa drivmedel0

bussar ietanoldrift Stockholm 130bussflotta med iVärldens största
innerstaden 1996.

naturgasdriftbussflotta för imiljöoptimeradeVärldes största
Malmö-Lund 160 fordon.

Linköping.Biogasdrivna bussar i
med hybridbusssarVärldens största prov

Stockholm bussar på+generator 6elmotor+batteri+bensinmotor i
innerstadslinje 1996.en

iinfartsparkering och stadscentrumminibussar mellanBatteridrivna
Uppsala.

svenskamed denframgångarpekas påDessutom stora
kollektivtrafik.regionalupphandlingsmodellen förochorganisations-



24 Statens stöd till den regionala kollektivtrafikens infrastruktur SOU 1997:35

4 Regional tågtrafik

Spårburen trafik har fördelarvissa jämfört med busstrafik. har iDet
många fall visat sig lättare locka bilister till spårburenöveratt
kollektivtrafik, den bidrar till strukturera bebyggelsen och denatt ger

Åminst miljöproblem underlaget tillräckligt. andra sidanär ärom
kostnaderna regel högre.i

Tåg-, tunnelbane- och spårvagnstrafikens strukturerande effekt har
säkerligen betydelse på lång sikt för möjligheterna behålla ochstor att
utveckla bra underlag för kollektivtrafiken. Busstrafiken saknarett
denna effekt eller har den bara begränsadi utsträckning.

I Sverige genomförs investeringar i järnvägar. viktigtDet ärstoranu
dessautnyttja investeringar för regional trafik. Eftersom denatt även

regionala tågtrafiken har speciella problem förutsättningaroch har vi
låtit Olof Nordell utarbeta underlag för kommitténs överväganden.ett
Kommittén har ställninginte tagit till de förslag förs fram iännu som
Olof Nordells utredning. kommer ske tillsammans medDetta att annat
underlagsmaterial i anslutning till vårt slutbetänkande.

utredningen föreslåsI bl.a. trafikhuvudmännens investeringar iatt
fordon för lokal och regional jämvägstrafik ska hänföras till
infrastruktur och berättigade till statsbidrag. Om detta genomförsvara
påverkar det naturligtvis fördelningen infrastrukturanslagen underav

tioårsperiod.nästa
Enligt det underlag utredaren samlat från trafikhuvudmänneninsom
det dock först i planperiodens andra hälft behovet utbyteär som av av

fordon starkt. bättre bild bidragsbehovet finns därför sannoliktEnär av
gång infrastrukturplanerna revideras. principiella fråganDennästa om

statsbidrag till fordon för jämvägstrafik återkommer vi till i vårt
slutbetänkande.
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Kollektivtrafik för alla5 avgrupper
människor

handikappade iungefär miljon människorI Sverige bedöms 1 vara
1995:70. Förförtlyttningssammanhang Samreseutredningen, SOU

förofta avgörandeutformningdessa kommunikationemasär
samhällsaktiviteter.möjligheterna delta i olikaatt

funktionshindradedehelt övervägande delenDen görav resor som
ellerorganiserade specialtransportersker fordon samhälletmed i av

Även sker på dettahuvuddelen sjukresomamed personbilar.privata av
emellertidSarnreseutredningen låtit visarstudierDe göra attsätt. som

användamöjligheterhar godaäldre och funktionshindrade attpersoner
fysiskadenfärdmedel, förutsatt dessa, ochkollektivasig ävenattav

förflyttnings-bättre anpassad tillmiljön, blir betydligt resenärernas
medpraktiska försökockså sig vidbehov. har visatDetta t.ex.

servicelinjer kollektivtrafiken.i
kollektivtrafikendärför den ordinarieSamreseutredningen attanser

basen denhandikappanpassad och imåste bli betydligt utgöramer
samordningha bättretrafikförsörjningen. vill ocksåoffentliga Man en
ekonomiskafinns starkamellan olika offentliga Detpersontransporter.

specialfordonochsamhällsbetalda med taxieftersom demotiv, resorna
och tåg.linjetrañken med busskostari många län änmer

trafikhuvud-förföreslagit utvidgatUtredaren har bl.a. ett ansvar
och sjukresor.dvs. färdtjänstsärskild kollektivtrafik",för s.k.männen

Kommunförbundet och Landstings-frånsakkunniga utredningenDe i
förändringställt bakom dennaförbundet emellertid sighar inte av

ansvarsförhållandena.
kollektivtrafiken måsteden ordinarieemellertid enigMan är attom

Utreda-ekonomiskahandikappanpassad. kräverbli Detta resurser.mer
underinfrastrukturanslagenmkr årföreslår 500att per reserveras urren
enligtbör,handikappanpassningsåtgärder. Detfemårsperiod fören

iInvesteringarbenämntanslagutredaren, nyttetttas somupp
Vägverket.handikappanpassningsåtgärder" och disponerassärskilda av
beräknademed 50 %Investeringsbidrag ska kunna lämnas av

medelresterandeskjuter tilloch landstingkostnader. Om kommuner
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skulle alltså åtgärder för lmiljard kronor år genomföras underper
femårsperioden.

I Kommunikationskommitténs förslag till inriktning infra-av
strukturplaneringen under perioden 1998-2007 har inga särskilda
medel tagits för handikappsanpassning. berorDetta på detattupp
saknades underlag för bedöma behovet. Frågan har sedan studeratsatt

trafikverken i det särskilda regeringsuppdrag fått utarbetaattav man
visst underlag inför regeringens inriktningsbeslut. Resultatet kommer

redovisas till regeringen Vägverket den 23 september.att av
Arbetet med belysa behovet handikappanpassning i denatt av

regionala kollektivtrafiken inför redovisningen till harregeringen letts
Vägverket och samordnats i med förrepresentanterav en grupp

berörda HandSAM-gruppen. Följande föråtgärder handikapp-parter
haranpassning studerats:

Utformning hållplatser mdkr0,4av
Låggolvbussar, servicelinjer mdkr1,0
Nya 4,0 mdkrresecentra
Handikappanp. bef. mdld0,5resecentraav
Informationssystem, biljettbokning, service mdkrl,0

Med nuvarande bidragsystem huvuddelen dessa åtgärder, medär av
undantag låggolvbussar och servicelinjer, statsbidragsberättigadeav
och ska inrymmas inom LTA-anslagen. HandSAM-gruppen har inte
analyserat behovet åtgärder jämvägsfordon.iav

de beloppAv således mdkr för1,9är avsettsom anges ovan
handikappanpassning befintliga anläggningar, informa-inklusiveav
tionssystem och kan inrymmas nuvarande bidragssystem.inomm.m,
Därtill kommer investeringar i Statsbidraget förärresecentra.nya
närvarande 50 %. Frågan statsbidragsmöjlighetema ska utvidgas,om

enligt Sarnreseutredningens förslag, studeras också Vägverket.t.ex. av
bakgrundMot det underlagsmaterial finns tillgängligtav som nu

kommittén det motiverat mdkr de statliga2,5är avsättaatt attanser av
infrastrukturanslagen till åtgärder för handikappanpassning denav
regionala kollektivtrafiken under tioårsperioden Vi1998-2007. intetar

ställning till frågan eventuell utvidgning statsbidrags-nu om en av
möjligheterna och bidragsprocenten handikappanpassning.till
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6 Samhällsekonomiska bedömningar
kollektivtrafikåtgärderav

Vi har visat det samhällsekonomiskt motiverat tillföraäratt att
kollektivtrafiken i tätortsornrådena. Kollektivtrafiken kräverresurser
mindre plats biltrafiken, kräver mindre och billigare förän energi är
samhället. Satsningar på kollektivtrafiken viktigt medel förär ett att

deuppnå överordnade trafik- och miljöpolitiska målen.

6.1 kanHur kollektivtrafikåtgärder bedömas
samhällsekonomiskt

Olika åtgärder för utveckla kollektivtrafiken bör, förprecisatt som
andra infrastrukturåtgärder, bedömas samhällsekonomiskt. Resultaten
från den norska försöksordningen visar det finns många kollektiv-att
trafikåtgärder god samhällsekonomisk lönsamhet.som ger

Det emellertid betydligt svårare beräkna den samhälls-är att
ekonomiska enstaka kollektivtrafikâtgärdernyttan än t.ex.av av
enstaka vägsatsningar. Kollektivtrafiken sammanhängandeär ett

där varje del bidrar till trafikantemas uppfattningsystem om
kollektivtrafiken och därmed till kollektivtrafikens attraktivitet och
framtidsutsikter. Erfarenheterna från de framförstäder i allt Schweiz
och Tyskland lyckats öka kollektivresandet kraftigt minskaochsom
bilresandet visar det krävs helhetliga och omfattande påsatsningaratt
alla led kollektivtrafikkedjan.i innebär förbättradeDet gång- ocht.ex.
cykelvägar till hållplatser, infartsparkeringar för bilar och cyklar, bättre
hållplatsstandard, busskörfält och signalprioriteringar, bättre bytes-
terminaler, bättre marknadsföring och trafikantinforrnation, bättre
fordon bättre trafikupplägg.samt

Det svårt i samhällsekonomiska kalkyler enstaka åtgärderär att över
hänsyn till systemeffektema. mycketEn otrivsam ochta otrygg

busstenninal kan skrämma bort" många kollektivtrafikanter ocht.ex.
Åsatsningar på busskörfált olönsamt.göra andra sidan kanett

satsningar på trafikantinfonnationssystem dra till trafikantersigt.ex.
ökar lönsamheten på busskörfält. Mycket talar därför förett attsom
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helhetligaeffekternasamhällsekonomiskaanalysera debör meravman
varjesamhällsekonomiskadensatsningar nyttanännoggrant avmer

enskild del.
bestårhelhetssatsningarviktigtnaturligtvisSamtidigt det attär av

vimöjligt. Someffektivasåområdenolikaåtgärder inom är somsom
försök, inte minst i Norge,omfattandefinns detredovisat genomovan

effektiva.åtgärdervilkauppfattningganska god ärsomomen
bekvämlighet,ökadhandlareffekteråtgärderMånga omsomger

hållplatserhögklassigagällertrygghet. Dettrivsel ochkomfort, t.ex.
Även ocheffekterdessapris pådet svårtoch terminaler. sättaär attom

ändå vissaolycksrisk finnsminskadellermed tidsvinsterjämföra dem
sådanavärderartrafikantemahurantydanstudier omensom ger

vind-värderartrafikantemasighar visatstandardhöjningar. Det attt.ex.
samhällsekonomisktdetså högthållplatserregnskydd på äroch att

vidpåstigandefåmycketvidsådana redanlönsamt sättaatt upp
ellerbussterminalergällerdethållplatsen. störreNär t.ex.

beräknings-utprovadväldock någonfinns inteinfartsparkeringar
bedömningarSystematiskakalkyler.samhällsekonomiskaförmetodik
bedömningarmåstepå görakunnabör dock sättgöras mansamma som

systemeffektema.av
följande:dettaSlutsatserna ärresonemangav

isamhälleliga insatsermedsamhällsekonomiskt lönsamtDet är0
måsteframgångnåtätortsområden. Förkollektivtrafik i att

helhetligadär görkollektivtrafiken systemett mansomses
analysernasamhällsekonomiska nyttansatsningar. De avav

tillkoncentrerashandförstaikollektivtrafikåtgärder bör
helhetslösningarna.

åtgärdereffektivainnehåller såhelhetslösningamaviktigtDet är att0
omfattandedenanvändsåtgärderprioriteramöjligt. För rättattsom

samhälls-möjligtlångtsåfinnskunskap görssamt somsom
driftåtgärderochinvesteringarsåvälbedömningarekonomiska av

enskilt.värderadock svårafaktorerVissaandra attinsatser. ärsom
användasmåstebedömningaranalyser ochSamhällsekonomiska0

samhällsekonomiskaskälandrafinnsförnuft. änmed Det
ochSocialakollektivtrafik.påeffektivitetsmotiv satsaatt

och medtilloch kanstarka vägrafördelningspolitiska motiv är
subventioner.behovetbedömningarvidtyngre avav

samhällsekonomiskaanvändaangelägetemellertidDet attär0
prioriteringenvidbeslutsunderlaganalyser ävenett avsom

LTA-anslagen.kollektivtrafik inomföranläggningar
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Några6.2 exempel på samhällsekonomiska
beräkningar

illustreraFör problemen med samhällsekonomiska beräkningaratt av
kollektivtrafikåtgärder och för få bedömning den samhälls-att en av
ekonomiska några olika åtgärder har låtitSLTFnyttan typerav av
konsultföretaget Transek fem beräkningsexempel. stude-AB Degöra
rade åtgärderna är:

Falsterbostråket på expressbusslinjesatsningen-
Kampenhoftenninalen i Uddevalla
Jönköpings Komfort
Bussvändplats Hallandi Frillesås i
Tunnelbaneförlängningen mellan och SkarpnäckBagarmossen

samhällsekonomiska effekterna bussvändplatsen FrillesåsDe iav
kunde inte beräknas. Resultatet de andra fyra beräkningarna redo-av
visas i det följande.

Falsterbostråket

Expressbusslinjen mellan Malmö och Falsterbo kan med vissa
investeringar framkomligheten snabbare ochförbättrar görassom
effektivare. högtrafik frånSamtidigt förbättras turtätheten under 15
minuter till minuter.10

därmed också minskadebestår kortare körtider ochNyttan av
restider, ökade grund fler trafikanter positivabiljettintäkter på samtav

effekter biltrafiken minskar. Kostnaden består inves-närexterna av
driftkostnader förbättra turtäthetenteringar, ökade för samtatt

skatteförluster biltrafik. Nettonuvärdeskvoten harpå grund minskadav
beräknats till vilket innebär något0,1, är större änatt nyttoma
kostnaderna.

Kampenhofterminalen i Uddevalla

Kampenhofterrninalen Uddevalla kostade mkr bygga.Den i 35 attnya
komfortNyttan den terminalen ligger i ökad trivsel och samtav nya
har beräknatsmöjlighet till bättre kringservice. Nettonuvärdeskvoten

iställettill faktorer rymliga toaletter0,6. harDe vägt ärtyngstsom nya
för slitna med bekväma stolar ochtrånga, moderna anläggningar ren
fräsch miljö realtidsinformationssystem terminalen.isamt
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ökatterminalenmedräknatintekalkylen har attI genererarman-
biljettintäkter.Ökadedärmedresande och

KomFortJönköping

framkomlighetenförbättraförgenomförtsharåtgärderantal attEtt stort
till mkr.beräknats 60harKostnadenJönköping.busstrafiken iför

drift-minskadekraftigttillhar lettFramkomlighetsåtgärdema
harblivit Dessutomharrestidsvinstemasamtidigt stora.kostnader som

tilldettalederSammantagetförbättrats.miljönochsäkerheten en
högmyckethar alltsåProjektetnettonuvärdeskvot på 6,5.högextrem

lönsamhet.samhällsekonomisk

SkarpnäckT-baneförlängning till

Stockholms-itunnelbanestationenöppnadedenSkarpnäck är senast
tunnelbaneförlängningenförInvesteringskostnademaregionen. var

restidsvinsterbestårfrämstmlq. Nyttoma,445mycket höga, avsom
kan intebiltrafiken,från uppvägaeffekterminskadeoch externa

till -O,5.beräknatsharNettonuvärdeskvotenkostnaderna.
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7 Statligt stöd till kollektivtrafikens
infrastruktur

Ansvaret för den regionala och lokala kollektivtrafiken ligger på
trafikhuvudmännen i respektive län. Under 1993 uppgick kommuner-

och landstingens stöd till denna trafik till cirka mdkr.7,2 Dessutomnas
lade ned cirka 6,3 mdkr på färdtjänst, Sjuktransporter ochman
skolskjutsar. Källa: Kommunikationsdepartementet.

förhållandeI till dessa bidrag till driftenär denstatenssummor av
regionala kollektivtrafiken blygsamma. Genom principöverens-en
kommelse mellan och Kommunförbundet,staten Landstingsförbundet
och SLTF, civilrättsligasamt avtal mellan ochstatengenom
trafikhuvudmännen, får trafikhuvudmännen cirka 200 mkr år iper
bidrag till trafiken utmed länsbanoma.

ekonomiskaDen situationen för kommuner och landsting innebär att
investeringar i kollektivtrafik inte kommer få någonatt större
omfattning under de åren.närmaste

7.1 Statens nuvarande stöd till
kollektivtrafikinvesteringar
Statens stöd till investeringar i regionala kollektivtrafikanläggningar
och länsjärnvägar kanaliseras via anslaget till länstrafikanläggningar

ÅrLTA. 1994 utgick 877 mkr i bidrag till regionala kollektiv-
trafikanläggningar och 142 mkr till länsjämvägar. Nonnalt harsett
dock bidragen varit lägre och i gällande tioårsplan totalt 10upptas
mdkr för LTA-anläggningar, dvs. mdkr1 år. dessaI medel inrymsper
också länsvägar.

Medel till kollektivtrafikanläggningar utgår också storstads-genom
överenskommelserna.

Det inte självklart investeringsbidragär via LTA-anslagenatt detär
effektiva förmest sättet stödja den regionala kollektivtrafiken.staten att

Mot bakgrund de kostnaderna liggeratt på driftenstora och medav
tanke på vilka åtgärder effektivaär för utvecklamest attsom
kollektivtrafiken kan syftet med investeringsbidrag till oftast relativt
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nackdelarochbåde för-finnsotydligt. Detanläggningarsmå synas
bidragssystem.nuvarandemed

ande:följkannackdelarnaBland nämnas

åtgärderna.effektivadetillutgårbidragensäkert mestinteDet attär0
påtågtrafikeninter-regionalaochregionaladenförInsatser

betydandefallvissakan iåtgärder ieller vägnätet gestomnätet
kanskekollektivtrafiken. ärDetregionalaför den mereffekter

kanske skaellerinvesteringarföriställetdriftstödjalönsamt manatt
informationsteknologiochmaterielrullandeiinvesteringarstödja

anläggningar.fastaför iistället
mindrepåtrafikhuvudmännen satsarkanBidragen attmotstyra0

åtgärder.bidragsberättigade,effektiva, men
med attsågenomförandetiden väntarattpåverkakanBidragen man0

utgå.kanbidragåtgärd tillseffektivgenomföra en
samladekollektivtrafikenstillförhållandesmå irelativtBidragen är0

förRiskbyråkrati.ocharbetekrävaändåkan stortkostnader, men
mycketkostaråtgärderföriställetutvärderasåtgärdersmå somatt

pengar.
självständigheten.regionalapå denhämmandeverkakanBidragen0

investering,räknasvad somvemSvårigheter avgöraatt somsom
klassificeras.skakollektivtrafikformerolikahurvad,betalaska av

ÄrkollektivtrafiklokalÄr ellerregionalförbussterminalen
tågtrafiklokalellerregionalfjärrtrafik,förtågstationen

och dyraomfattandeintestorlek klarasbidragets t.ex.grundPå av0
skalänsbanorpåSpårupprustninglänsjämvägsnätet.iinsatser

påarbeten stom-medanLTA-anslag typviabetalas avsamma
underhållsanslag.Banverketsfrånkanbanoma tas

deklararvetframdrivas attkan utanInvesteringar om manman0
driftkostnadema.ökade

finns:fördelarnaBland
investeringarviktigagenomförandet annarsStimulerar somav

kommuneriekonomidåliggrundframtiden påpåskulle skjutas av
landsting.och

väginvesteringardärinvesteringsplaneringsamordnadtillBidrar en0
varandra.kollektivtrafikinvesteringar vägs motoch

bebyggelseplanering,föransvarigaihopkopplatillBidrar att0
trafik.ochinfrastruktur

medel.för småeffektgodrelativtfåkanMan0

finansieringkollektivtrafikens samtförFrågan ansvaretom
ividarediskuterasinsatserfördelningenochför statensformerna av

regionalatill denstödetpåvikoncentrerarslutbetänkande. Härvårt oss
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kollektivtrafikens infrastruktur i kommande tioårsplan, dvs. enligt de
bestämmelser vi har eller med endast förändringar.smärrenu

7.2 Vilka kollektivtrafikinvesteringar är
angelägna stöd aatt

Vi har visat det samhällsekonomiska skäl viktigast stödjaatt är attav
åtgärder i de trafikstarka kollektivtrafikstråken och måstetunga att man

hänsyn till hela reskedjan. Men det ocksåta viktigt sociala skälär attav
stödja åtgärder tillfredsställande kollektivtrafiktillgänglighetsom ger en
för alla människor. innebärDet följandeatt typergrupper av av
infrastrukturella åtgärder angelägna:är mest

Framkomlighetsåtgärder.0
För öka hastigheten och förbättra regulariteten måsteatt
kollektivtrafiken prioriteras på och trafikeras devägar gator som av

linjerna. innebärDet behov bygga bussgatortyngsta t.ex. att utav
och busskörfált kollektivtrafikprioriterande trafiksignaler.samt

hållplatserFörbättrade och terminaler.0
ÄvenHögklassiga hållplatser och terminaler behöver byggas vidut.

mindre hållplatser krävs bekväma vänteanordningar.
Infartsparkeringar för bilar och cyklar behövs på många platser.
Spåranläggningar.0
Den regionala tågtrafiken utvecklas kraftigt. dennaFör att
utveckling ska kunna fortsätta måste spår, signalsystem och
stationer förbättras. Investeringar i rälsfordon problemär ett stort
för trafikhuvudmännen.
Trafikantinformation.0
Informationen kollektivtrafiken måste förbättras. kan ocksåDetom
behövas moderna för trafikledning.system
Handikappanpassning.0

krävsDet särskilda åtgärder både anläggningari och fordon för att
kollektivtrafiken tillgänglig för allagöra miljon1typer resenärer.av

människor i Sverige har någon form funktionshinderav som
begränsar rörligheten. Se avsnitt 5 ovan.

Våra översiktliga analyser har visat dessa åtgärder kanatt typer av
samhällsekonomiskt lönsamma. Handikappanpassningen dess-ärvara
motiverad sociala skäl.utom av

2-17-0396
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under periodenstatligt stödBehovet7.3 av
0071 99 8-2

underlag församhällsekonomisktsaknadesdetMed anledning attattav
kollektivtrafikanläggningarregionalaangelägenhetenkunna bedöma av

LTA-anslag underoförändradefrånKommunikationskommitténutgick
inklusive länsvägartotalt mdkrtioårsperioden, dvs. 10den kommande

ibehovet investeringaruppskattadeVägverketlänsjämvägar.och av
förskulle återståmdkrinnebärmdkr, vilket 5till cirkalänsvägar 5 att

ochkollektivtrañkanläggningarregionalalänsjämvägar,
i dennaunderlag redovisasdetMed stödhandikappanpassning. somav

infra-inriktningförslag tillkompletterar vi vårtPM av
följande bedömningar.meedstrukturinvesteringar

länsjärnvägarexklusivekollektivtrañkanläggningarRegionala

underlagVägverketmedtillsammans1995utarbetade hösten ettSLTF
kollektivtrafiken iregionaladenmedel förbedöma behovetför att av

användeförenklade metodmycketinriktningsplaneringen. Den man
mdkrtioårsperioden på llunderutbyggnadsbehov näravisade på ett

grundaltemativet. Dettalänsjämvägarinvesteringar iexklusive
följandefördelade sig påutbyggnadssbehov sätt:

mkr1530Framkomlighet
mkr2940Hållplatsentenninaler

mkr5 80Trafikantinformation
mkr1170Handikappanpassning anl.
mkr1080miljö, hkpbussarNya
mkr3460rälsfordonT-bana,Spårväg,

mlq10760Summa

Åtgärder mdkr.cirkamed 1,5ingårhandikappanpassningför
utbyggnads-innebärmedutgår 50 %regelstatsbidrag iEftersom

statligademdkrpåmedelsbehov 5,5mdkrbehovet på ll ett av
för handikapp-åtgärderborträknarinfrastrukturanslagen. Om man

blirovan,avsnittse 5för sigbehandlasvilkaanpassning,
åtgärderna iredovisadedel demdkr. Encirka 4,75medelsbehovet av

nuvarandemedstatsbidragsberättigadeemellertid interälsfordon är
behovredovisarSLTFinnebär ettbestämmelser. Detta att av

gällandemedför åtgärdermdkromkring 4statsbidragsmedel på
statsbidragsbestämmelser.

förmdkromkring 4bör inrymmaLTA-ramenbedömningVår är att
ochexklusive länsjämvägarkollektivtrafikanläggningar,regionala
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handikappanpassning. Detta grundar sig på SLTF:s redovisning samt
de motiv förvi fram i denna PM angelägenheten stödjaattom av
kollektivtrafikens utveckling.

Länsjärnvägar

SLTF har inte gjort någon motsvarande redovisning behovetav av
investeringar länsjämvägar.i Det går inte heller utläsa behovet i detatt
underlag utarbetats Olof Nordell den regionala tågtrafiken.som av om
Banverket bedömde i inriktningsanalysemas grundaltemativ inteatt

l mdkr kunde motiveras utifrånän samhällsekonomiska kalkyler.mer
Samtidigt framför Banverket fullständig samhällsekonomiskatt en
bedömning kan motivera satsningar på länsjärvägar och åtgärderstörre
på stombanor för regional tågtrafik, eftersom trafikhuvudmännen ofta

beredda bedriva trafik företagsekonomisktär inteatt motiverad.ärsom
Som visadevi i vårt delbetänkande har resandet på länsjämvägama

utvecklats relativt snabbt under år. På hållvissa har också storasenare
insatser förgjorts modernisera banor och fordon och utvecklaatt
trafiken. Under perioden 1989-1995 har omkring 440 mkr årper
investerats i länsbanoma, vilket 4,4 mdkr undermotsvarar en
tioårsperiod.

Länsjämvägama har också betydelse för godstrañken. Förstoren
genomföra de särskilda godssatsningar finnsatt vårt samladeisom

inriktningsförslag krävs investeringar på länsjärnvägama.även
Vår bedömning utbyggnadstakten på länsjämvägamaär böratt vara

fortsatt hög. LTA-anslagen bör inrymma omkring för2,5 mdkr
investeringar länsjämvägar.i Vi har då inte räknat med eventuella
anslag for jämvägsfordon. Till denna fråga återkommer vi i vårt slut-
betänkande se avsnitt ovan.4 Vi behandlar där också finansierings-
och bidragssystemets utformning, med tanke på många investeringaratt
på länsjämägar hittills har krävt särskilda sysselsättningsmedel för att
kunna genomföras.

Handikappanpassning den regionala kollektivtrafikenav

föreslårVi LTA-anslagen bör inrymmma 2,5 mdkr för åtgärderatt för
handikappanpassning. Motiven för detta redovisas i avsnitt 5 ovan.
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LTA-behovetSlutsatser8 avom

perioden 1998-2007underanslag

frånmdkrutökas med 4föreslår vi LTA-ramenSammanfattningsvis att
åtgärderolikaLTA-anslagen påFördelningenmdkr.mdkr till 1410 av
på denbindasdärför intebörregionalt ochkommer avgörasatt

nivån.nationella
regionalatillstatsbidragbehovenanalyseratharviNär av

fördelningföljandemedräknatviharkollektivtrafikanläggningar av
LTA-rarnen:

mdkr5,0Länsvägar:
mdkr4,0kollektivtrafik påRegional väg:

åtgärder påochLänsjämvägar
mdkrtågtrafik: 2,5regionalförstomjämvägar
mdkr2,5Handikappanpassning:

14 mdkrSumma:

handikappanpassningåtgärder förviktensärskilt peka påvillVi attav
planeringen.regionaladeniprioriteras

sker påpå länLTA-anslagen ettfördelningenfrånutgårVi att av
del.tilllandethelakommerutökningensådant sätt att

vårt samladeiinrymmasLTA-anslagenutökningenskaHur av
periodenförinfrastrukturplaneringeninriktningtillförslag av

1998-2007

mdkrcirka 190påföreslagnadenfrånprinciputgår iVi att ramen
mdkr.för 187åtgärderredovisade videlbetänkandevårtgäller. I

storstadsöverens-bundna imdkrcirka 2redovisadesDärutöver
användasmdkr kanvi 2dettabakgrund attkommelsema. Mot anserav

ungefärpåLTA-rarnenutökningen attföreslagna utanför den ramenav
underhåll.frånmdkr börResterande 2utökas.mdkr tas190
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miljöpolitiktransportpolitik,ochEuro transporternaa -
sisk planeringoch

debakgrundsbeskrivningavseddredogörelseDenna är att avge en
arbete.Kommunikationskommitténs Denpåaspekternainternationella
innehållet iredovisningtillutsträckning koncentreratshar i stor aven

EU,olika inomfrånolika dokumentkringdiskussioneroch organ
denhar, iFramställningenfrån kommissionen.dokumentframför allt

1.3.1997. Detdenuppdateratsmöjligt,det varitutsträckning per
vissaochframställningenluckor ifinnas attdet kanutesluter inte att

inaktuella.delvisuppgifter kan vara
fråndokumentolikaihågkommaviktigtdetläsaren attFör attär

dvs. EG-Grundfördragen,olikaharinom EUolika status.organ
stålunionenkol- ochupprättande samtFördragetfördraget, avom

fördragDessagemenskapen.för helagrundenEuratomfördraget, utgör
Maastrichtfördraget.tillfällen,olikavidhar ändrats t.ex. genom

itillämpasskabeslut,ochdirektivförordningar,dvs.Rättsakter,
Förordningarkaraktär.bindandejuridisktharmedlemsländerna och en

ochdirektivmedannationellinförlivas i rättoch ska intedirektgäller
Övrigarättsordningar.nationellainförlivas igradvarierandebeslut i

frångrönböckerellerhandlingsprogramförslag,dokument, t.ex.
rättsligamotsvarandehar inte status.kommissionen

innehållaiblandoch kandiskussionsunderlaggrönbokEn är ett
går iGrönböckerradikala.mycketförefallakanoch tankarförslag som
inomberördatill andrafalltillyttrande iförnormalfallet vart organut

idiskussionerdessaIbland resulterarmedlemsländerna.tillochEU en
vitböckerIbland publicerashandlingsprogram.tillförslagvitbok med

grönbok.publiceringföregåendedirekt någonutan enav
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Transportornrådet1

1.1 Vitboken denom gemensamma
transportpolitiken CTP

Vitboken transportpolitiken det viktigaste dokumentetär EU:som om
transportpolitik. Den gmndstenarnautgör deti arbete pågåtten av som
och pågår för utveckla denatt transportpolitiken.gemensamma

Boken 1992 EG-kommissionen. Syftetut med Vitbokengavs av var
fastställa samladatt strategi för lösa återstående problematt påen

transportornrådet för kunna genomföra denatt inre marknaden för
tillhandahållande tjänster. För detta mål ska kunna nås måste,attav
enligt Vitboken, gemenskapens fungera påtransportsystem ett
ändamålsenligt och sund konkurrenssätt råda mellan trafikslagen.en
På så kan enligtsätt Vitboken utvecklingen säkrare,styraman mot
effektivare och miljövänliga Man vill ocksåtransporter. motverkamer
trängsel och olyckor i trafiken bl.a. främja kollektivtrafiken.attgenom

Kommissionen lade i Vitboken fram åtgärdsprogram för denett
transportpolitikens fortsatta utveckling. Programmetgemensamma

innehåller fem huvudkomponenter: Utveckling och integrering av
i gemenskapentransportsystemen på grundval den inre marknaden,av

säkerhet, miljöskydd, social dimension relationerna till tredjesamten
länder. Vitboken innehåller bilaga med åtgärder, knyter tillen som an
de fem huvudkomponenter och börnämnts genomföras inomsom ovan

Åtgärdsprogrammetframtid. ska konkret uttryck fören snar ettses som
den transportpolitiska linje kommissionen följa. Programmetattavser
kommer också uppdateras regelbundet.att

De områden behandlas dei grönböcker redogörs för nedansom som
Ett för allatransportnät respektive För och ejfektivrättvisen-

prissättning transportsektorn i Vitboken CTP.togsav upp om-
Sverige delar vitbokens grundläggande värderingar och inriktar

arbetet särskilt på miljö- och säkerhetsfrågor.
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Källor

utvecklingenframtidatransportpolitiken DenvitbokEG:s avom0 -
transportpolitikenden gemensamma

verksamheten iBerättelse1995/96:190skrivelseRegeringens om0 -
under 1995Europeiska unionenden

denföråtgärdsproKommissionens1.2 ram
95-20001t1ken 1transportpogemensamma

fåraugusti 1995,publicerades i enAktionsprogrammet, ses somsom
vitbokenpubliceringefterföljdedebattden omuppföljning avsomav

ipubliceratshartransportpolitiken. Programmetden gemensamma
Europaparlamentet,Ministerrådet,tillkommunikationform enav

Regionkommittén. Program-kommitténsocialaoch samtEkonomiska
policy.kommissionensmarkeringtydligavsettärmet avensom

Förbättradområden:olikatyngdpunkten påläggs treI programmet
marknadenden inrehurförbättringkvalitet på transporterna, aven
detdimensionen,denbreddningoch externa senarefungerar aven

länder.tredjemedförbindelserförbättradebl.a.genom
mindreellermedbilagorantalinnehåller ettProgrammet mer

ochvidtaskommeråtgärder attvilkabeskrivningardetaljerade somav
formisida,kommissionensfrån t.ex.kommerinitiativVilka att tassom

framtagandeochlagstiftningtillförslaggrönböcker,framtagande avav
guidelines.av

gällerdetnärkvalitetsförbättringar nämnsrubrikenUnder
energi-ochmiljövänligatilltillgångförbättradbl.a.systemutveckling

tillämpningar,ochteknologiforskningtrafikslag,besparande om ny
all-förbättringTEN,nätverkTranseuropeiskautvecklandet avav
Närbestämmelsereventuellaochkommunikationer ansvar.ommänna

lokaliseringpåuppmärksamhetökadbl.a. avmiljögällerdet nämns
miljöpåverkantrafikensidentifieringbostäder,ochaffärslokaler avt.ex.

TEN,MKBmiljökonsekvensbeskrivningstrategiskinklusive av
och motkommunikationer strävan merallmännaförbättrade

ochkostnaderförändringtransportmedelmiljövänliga avgenom
hannoniseringbl.a.säkerhetfråga nämnsprissättning. Iavgifter om

vägtrafiken,säkerhet iförbättradvägtrañkfordon,säkerhetskrav påav
förtillgänglighetförbättradflygetpåoch personersjöfarten samtinom

rörlighet.nedsattmed
tilltillgånggällerdetmarknad närrubriken nämnsUnder inre -

EG:sefterlevnadfastmarknadsstrukturochmarknaden aven—
Ensjöfarten.särskilt inomstatsstöd,ochkonkurrensbestämmelser om



SOU 1997:35 EU och 43transporterna

fortsatt liberalisering jämvägssektom också.nämns När det gällerav
avgifter och kostnader utjämningnämns skillnaderna medlems-av

emellanstaterna ifråga hur infrastrukturkostnader ochom extema
kostnader belastar Ävenolika transportslag. åtgärder för reduceraatt
trängsel nämns. När det gäller den sociala dimensionen nämns att
aktionsprogrammet kommer ha särskild relevansatt på arbets-
förhållandena inom transportsektorn, Ävensåsom flyg och sjöfart.
konkurrensförhållandena mellan transportföretag och åtgärder för att
öka användandet allmänna kommunikationer nämns.av

Under rubriken relationer bl.a.externa flygförbindelsernämns med
Östeuropa,Central- och förhandlingar med USA flygtransport-ettom

avtal och slutförandet WTO-förhandlingar liberaliseringar påav om
sjöfartsornrådet. Kommissionen kommer också arbeta för stärkaatt att
EUzs roll i internationella transportorganisationer.

1.3 Grönboken kollektivtrafik Ettom
trañknät för alla

Grönboken 1995 och har varitut på remiss hos bl.a.ute medlems-gavs
länderna. Det första gången kommissionenär policydokumentut ettger

kollektivtrafiken.om
Boken innehåller antal förslagett syftar till kollektiv-att görasom

trafiken attraktiv och lätt utnyttja, vilket innebärattmer att

kollektivtrafiken måste bli flexibel och bättre0 anpassad tillmer
kundernas behov, och
framför allt måste kollektivtrafiksystemen och färdmedlen0 anpassas
på sådant de kanett sätt användasatt människor harärav som
nedsatt rörelseförmåga handikappade och äldre.

Målet skapaär kollektivtrafiksystematt ett nät anpassadeärav som
till varandra.

Uppgifter framkommer i boken bl.a.attär trängselkostnademasom
inom EU uppgår till 120 miljarder ECU bygger på uppskattningen av
OECD till 2 % BNI och 40 % hushållenatt i EU saknar tillgångav av
till bil.egen

bokenI uppställs följande kvalitativa krav på trafiknätEtt för alla:

tillgänglighet0
prisläge0
säkerhet0
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medfördelar resan
miljöeffekter

frågabl.a. ilösningar,lyckadeexempel påantalinnehållerBoken ett

om

Nederländernacykling0
USAbl.a.samåkningI

Münchentrafikledningelektroniskintegrerad0
ochtidtabellersamordnadesystemintegration t.ex.genom0

biljettsystemharmoniseradeintegrerade och
fárdmedelolikamellanövergångförstationer

Hamburgtill dörrfrån dörrtransport
vid planeringkollektivtrafikprioritering av

kollektivtrafikförfilersärskilda
trafiksignalervidkollektivtrafikförförtur

bilfria zoner
sak pånederländska Rättdetmarkutnyttjande, t.ex.planering av

Portland USAiexempel ärp1ats; annaträtt ett

roll blirEU:s

målformuleraochkunskapspridaatt
behovanvändarnastillFoU-prioriteringarnaatt anpassa
skapas, attTENorden attbakom genomkraftsätta genomatt

skapas,närtrafikochlångdistans- genommellankopplingar
strukturfondema,regionalpolitiken t.ex.användningen genomav

telematikutnyttjandeochmedelenergipolitiska avgenom
innehållergrönbokentillbilaga BregelverkEG:smoderniseraatt

rättsakterrelevantaförteckning överen
tekniskgenomförs,standardhöjningar t.ex. genomtill attatt se

miljökravökadeochharmonisering

innehållettillpositivtallmäntställt sigremissvarsitthar iSverige
frågorviktenframhållit atthar omgrönboken. Mani avtill ansatserna
nationellaförblirmöjligtutträclcningsåkollektivtrafik i stor som

tillämpas.närhetsprincipendvs.angelägenheter, att

Källor

allaförtrafiknätgrönbok EttKommissionens -
kommissionentillremissvarSveriges
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Sammanställning remissvaren i Sverigeöver0
Intervjuer med tjänstemän vid Kommunikationsdepartementet0

1.4 Grönboken För rättvis och effektiven
transportsektornprissättning av

Grönboken publicerades kommissionen 1995. Boken frågantarav upp
prissättningen transportsektom. Slutsatsen i boken det förär attom av

utsträckningi inte alls finns rimlig relation mellan detransporter stor en
priser betalas de enskilda konsumenterna och de kostnadersom av som

upphov till. kostnader,Vissa knutna tillärresorna ger som
miljöproblem, olyckor och trängsel, täcks endast delvis eller alls.inte
Det varierar också kraftigt mellan transportslagen i vilken grad
infrastrukturkostnaderna täcks. Grönboken fråganintetar upp om
koldioxidutsläpp, eftersom kommissionen vid ungefär tidpunktsamma
publicerade dokumentsom den frågan, avsnitt 2.3.ett annat tar upp se

Trängselkostnadema beräknas i grönboken vid försiktigen
värdering till 2 % BNP varje år, olyckor till ytterligare och1,5 %av
luftföroreningar och buller till minst Totalt kostnaden0,6 %. uppgår
inom till miljarderEU 250 år och dessa90 %överca ecu per av
kostnader knutna tillär vägtransporter.

Målet minska trängsel, olyckor och miljöproblem. Genomär att att
minska de sidoeffektemanegativa kan de verkliga kostnadema komma

minska.att
Åtgärder krävs snabbt. rad åtgärder kan genomföras med kortEn

varsel, däribland

befintlig gemenskapslagstiftning förAnpassning vägavgifter0 av om
lastfordon syftei komma och effektivrättvistunga närmareatt en

prissättning
Elektroniska kilometeravgifter baseras slitage påpå0 som
infrastruktur och andra tunga lastfordonparametrarev
Vägtullar överbelastade/känsligai områden
Differentierade bränsleskatter avspeglar skillnader bränsle-isom
kvalitet t.ex. miljömässiga egenskaper
Differentierade fordonsskatter, beroende fordonetspå miljömässiga0
och bullerrnässiga egenskaper, kopplade till elektroniskadeev.
kilometeravgiftema
Differentierade landningsavgifter lufttransporter spåravgifteroch0
tåg
Tillhandahållande av information säkerhetsprestandan avseende0 om
fordon och transportsätt
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Enligt grönboken bör korrigering strukturen befintligaien av
skatte- och avgiftssystem stå först på och skulle kunnaprogrammet
leda till effekterpositiva skatterna behöver höjas.stora utan att

föreslagnaDen prissättningsstrategin förutsätter hög graden av
differentiering och bör helt och hållet hänsyn till lokala förhållanden.ta
Det innebär särskilt landsbygdsområden måste behandlasatt
annorlunda, vilket också gäller randregioner.

Behovet rättvis och effektiv prissättning förstärks enligtav en
grönboken det pågående arbetet med genomföra den inreattav
marknaden. Skäliga konkurrensvillkor därför nödvändiga.är

effektivEn rättvis och prissättning enligt grönbokenöppnar
möjligheter till bättre koppling mellan avgifterna och infrastruktur-en
kostnadema, vilket minskaskulle underhålls- och driftskostnaderna.
Lämpliga infrastrukturavgifter skulle också kunna avgörande förvara

ska kunna få fram förprivat kapital infrastrukturprojekt. Detatt man
skulle kunna möjligheteni sin för offentliga/privataöppnatur partner-
skap och minska trycket på redan ansträngda budgetar.

Olika delar transportpolitiken utarbetas på olika nivåer. finnsDetav
därför enligt grönboken behov bred överenskommelseett av en om
politiken, vilket också nödvändigt för den inre marknaden skaär att
fungera effektiv och för hänsyn till gränsöverskridande effekter.att ta

diskussion grönbokenEn prissättningen på enligtärtransporterom
absolut finns behov framförhållning, tankenödvändig. medDet ett av
på den tid det för och försigt.ex. tar transportsystemet att attanpassa
utveckla teknik det ungefär decennium byta existerandetar ett att utny
fordonspark. därför viktigt på olika nivåerDet är näratt, nu man
planerar inför tydliga allvarliga signalersekel, ochnästa attge om

bättre avspegla kostnaden. Breda och djupapriset på måstetransporter
diskussioner genomförasoch samråd hur denna princip ska kunnaom
behövs därför enligtomgående, grönboken.

Grönboken hos bl.a. medlemsländerna ochhar varit på remiss i
Sverige inom landet. Sverige har i sitt yttrande konstateratinterntäven

de för prissättningen förordasprinciper iatt transporterav som
grönboken med den trafikpolitiki stämma överensstort synes som
gäller och de för trafikens kostnadsansvar lagtsi Sverige principer som
fast den svenska riksdagen. yttrandet framhölls viktenI attav av
samtliga styrmedel inom transportsektorn behandlas i sammanhang,ett
bl.a. för förunderlätta helhetssyn på prissättningen och kunnaatt atten
identifiera eventuella överlappningar.
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Källor

och effektiv prissättninggrönbok "För rättvisEG-kommissionens en0
transportsektomav

Kommunikationsdepartementetvidmed tjänstemänIntervjuer
till kommissionenyttrande 29.8.1996Sveriges

inom SverigeSammanställning remissvarenöver0

transportnätverk TENTranseuropeiska1.5

områden:olikahandlar egentligenTranseuropeiska nätverk treom
Även tviveldettelekommunikationer.ochenergi utantransporter, om

kopplingende olika områdena,finns beröringspunkter mellan t.ex.
resbehov,och människorstelekommunikationermellan utvecklade

tillframställningen koncentrerasde härbehandlas Denseparat.
transporter.

vitboken denpresenterades iförPrincipema TEN gemensammaom
Maastrich-formaliseradestransportpolitiken. Planerna på TEN genom

l29b-d. fick därigenomEG-fördraget artikel Dekomavtalet och in i
särskild tyngd.en

utformningen TENriktlinjer förförsta officiella förslagetDet avom
Öresunds-projekt, däriblandprioriteradeoch innehöllkom 1994 14

diskussioner itriangeln. Efter Europa-förbindelsen och Nordiska
i juni 1995ministerrådet lämnade kommissionenparlamentet och ett

projektantalmycketinnehöllförslag till kompromiss, stortettsomen
ochministerrådetmellanFörlikningsförhandlingarst.över 200

beslut,juli 1996har lett till iparlamentet gemensamtantog ettatt man
europeiskadetför utbyggnadriktlinjer1692/96/EG, med av

tillfram årinförasska successivtEnligt artikel 2 nätettransportnätet.
förinfrastruktumätmedlemsländernasintegrering2 010 avgenom en

Översiktsplanerenlighet med delufttransporter iland-, ochsjö- som
ellerbeslutet,finns bilaga tilli Iantal kartor,finns på ett stort som

till beslutet. Avfinns bilagaspecifikationer ienligt de särskilda som
omfattartransportinfrastrukturframgår förutomartikel 3 nätetatt

Artikeloch navigeringssystem.positionsbestämnings-trafikstyrnings-,
ochskapandeprioriteringar, bl.a.bestämmelserinnehåller5 om
detförbindelselänkarförbindelser ochutbyggnad gört.ex. somav

ochsaknasfärdigställa avsnittflaskhalsar,möjligt avlägsnaatt som
förbindelselederna.komplettera de stora

utvecklingochskapandeBland övriga prioriteringar nämns av
knytatillgänglighet för kunnaför öar,infrastrukturer attnätets samman

centrala regionergemenskapensrandornråden medochinlandsområden
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miljödimensionen förverkligandetintegrering i och utveck-samt av
lingen Artikel innehåller bestämmelser definierar7nätet.av som
projekt intresse. Artikel innehåller bestämmelser8gemensamtav om
skydd miljön, bl.a. hänvisning till det s.k. MKB-direktivet, avsnittav se
2.9. Kommissionen åläggs också utarbeta analysmetoder bl.a. i syfteatt

strategisk utvärdering effekter hela projektet påatt göra en av av
miljön. olika delarna beskrivs i artikelDe 9 17.nätet närmareav -
Beslutet innehåller också bestämmelser upprättande särskildom av en
kommitté för bl.a. utbytande information respektive medlems-av om
länders planer och för utbyggnaden det transeuropeiskaprogram av

ska femte år och med börjanKommissionentransportnätet. vart senast
den eventuell1.7.1999 lämna till parlamentet och rådetrapport omen

riktlinjerna till ekonomiska och tekniska utvecklingen påanpassning av
transportområdet, särskilt beträffande jämvägstransportema.

har bestämmelser finansiellt stöd tillMan antagit TEN-även om
ellerprojekt, rådets förordning EG 2236/95. Stöd kan iges ense nr

flera följande former: samñnansiering studier rörande projektav av
högst till lån beviljas50 % kostnaden, räntesubventionerav som av

förEuropeiska investeringsbanken EIB, bidrag till premier garantier
för lån fån direkt stöd till Totalt får stödet inteEIB, investeringar.

fogasinvesteringskostnaden. Till ansökan skaöverstiga 10 % enav en
beslut stöd tillMKB. Kommissionen fattade under 1996 om

tilldelats stöd.Sammanlagt svenska projekt harprioriterade projekt. 7
nordeuropeiska ländertillsammans med andraSverige har också

behand-tilldelats till det s.k. Vikingprojektetstöd på 900 000 somecu
vägtrañkinformation. Vidarelar radiodatasystem förett gemensamt

Öresundsförbindelsen medtillutgick stöd i form räntesubventionerav
miljoner9 ecu.

förslag höjningKommissionen lade i början fram1996 ett avav om
miljarderför till från miljarder till ECU.anslagen 1,8 3TENramarna

Ministerrådet avslog kommissionens begäran.
finansie-och fått gehör för skrivningar både iSverige har drivit

milj skaringsförordningen riktlinjerna medföroch i attsom
beaktas arbetat aktivt ii arbetet med Sverige har ocksåTEN. en
arbetsgrupp Member and Maritimeinom States Group PortsEU, on

harTransport, arbetat med hamnama i Sverigeintegrera TEN.attsom
också regional arbetsgrupptillsammans med Danmark lett arbetet i en

Östersjöornrådet.för under höstenhar redovisat sitt arbeteGruppen
the1995 i of anaIntegration Ports Maritime Transport inrapporten

T Network within the Baltic Searans-European Transport Region.
Nästa detta arbete bilaterala diskussioner mellan kommissio-i ärsteg

och respektive medlemsland och länder utanför förEUäven att tanen
fram projekt intresse.gemensamtav
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Källor

1995:112Betänkande SOUframtiden,förNäringsjöfartSvensk0 -
utredningenSjöfartspolitiskaav

2236/95EGförordningRådets nr0
kommissionenutgivenNetwork,TransportTrans-EuropeanThe av0

1994
ochEuropaparlamentetbesluttillFörslag gemensamt av0

slutlig95298KOMministerrådet
1692/96/EGbeslutrådetsochEuropaparlamentets nr0

1996/97:53propositionRegeringens
ochKommunikationsdepartementetpåmed tjänstemänIntervjuer0

EU-delegationensvenska
95/10TETENs,questionsTen on0

iverksamhetenBerättelsel995/96:19OskrivelseRegeringens om
under 1995Europeiska unionenden

järnvägsfrågorSärskilda1.6

organisa-olikasamarbete inominternationelltomfattandepågårDet ett
EuropeiskaIC,UjämvägsunionenInternationelladäriblandtioner,

CNR.jämvägsunionenNordiskaochCERjämvägsunionen
utvecklingen9l/440/EEGdirektivfinnsjärnvägssektom omInom

medlemsstaternaskadirektivetEnligtjärnvägar.gemenskapensav

jämvägsföretagen,föroberoendeförvaltningsmässigtsäkerställaa ett
fråninfrastrukturenochjämvägsdriftenförvaltningenskiljab av

företageniräkenskapernaåtminstonesåtransportverksamheten att
särskilda,är

företagen,hos samtstrukturenekonomiskadenförbättrac
förjämvägsnätmedlemsstaternastilltillgångsäkerställad

företagförochjämvägsföretagsammanslutningarinternationella av
kombitransporterinternationellainomsysselsatta

säkerställa attförtillkommithar att95/19/EG,direktiv,Ett annat
utföravillsammanslutningar,internationellaoch somjämvägsföretag

tilltillgångfår9l/440/EEG,direktivenligtinternationella transporter
grunder.diskriminerandeickepåbanupplåtelse

interoperabilitetbestämmelsermeddirektiv omEtt gemensamma
förhöghastighetsnätverkeuropeisktdirektivtillförslag ettoch ett om

innehöllreglerramverkskapaSyftet ett somantagits. är atthar avtåg
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höghastighetstågstandarder för och tekniska specifikationer för
interoperabilitet.

Bestämmelser statsstöd till jämvägsföretag finns förord-i rådetsom
ning EEG 1107/70.nr

Sverige har det mycket viktigt inom försökerEUansett attvara man
utarbeta interoperabilitet för den tekniska utrustningen samtnormer om
för infrastrukturen. Sverige har genomfört bestämmelserna i direktiv
91/440.

Vitboken järnvägstrañkenom

Kommissionen julii 1996 vitbok jämvägstrafiken Enutgav en om
för vitalisering gemenskapensstrategi järnvägar.av

boken konstaterasI järnvägssektom inom i kris,EU vilketatt är
illustreras med uppgifter minskande marlmadsandelar Enom m.m.
orsak till nedgången för järnvägssektom det kommit fram andraär att
transportslag, bussar, lastbilar och personbilar, flexiblareärsom som
och billigare. hänvisar till grönbokenMan internaliseringom av

kostnader konstaterar samtidigt det illusionexterna äratt att tro,men en
det skulle räcka med varje transportslag bär sinaatt att externa

kostnader för återuppväcka intresset för järnvägen. Andra faktorer,att
förutom spelar vid valetpriset, in transportmedel hastighet,ärsom av
tillförlitlighet och flexibilitet frågai service. konstaterarMan iom
Vitboken har förEU inte någon inre marknad jämvägsservice,att trots
försök skapa regelverk för nå dithän, och finnsdet mångaatt ett att att
juridiska föroch administrativa hinder detta mål.nåatt

För jämvägssektom ska kunna överleva och utvecklas krävs,att
enligt Vitboken, den drivs kommersiella förutsättningpå grunder. Enatt
för detta jämvägssektom blir oberoende och får förär att attresurser
konkurrera befrias från bördor från det förflutna, gamlad.vs.samt
skulder. En viktig faktor betalar full kompensationär att staternaannan
för offentlig ochservice exceptionella sociala kostnader.

Kommissionen kommer från och med regelbundet1997 att
hur medlemsstaterna lyckas försöki sina reducerarapportera att

järnvägsföretagens skulder och förbättra deras finanser. Man
konstaterar samtidigt EG-fördragets bestämmelser statsstödatt ärom
tillämpliga och sådant stöd måste godkännas kommissionen.att av
Kommissionen kommer godkänna statsstöd jämvägsföretagtillatt
endast stödet sambandi med rekonstruktionsprogram, iettom ges
enlighet med kommissionens riktlinjer från 1994 statsstöd.om

introduktionEn marknadskrafter inom jämvägssektorn kräver,av
enligt Vitboken, möjlighet för olika jämvägsföretag få tillgång tillatt
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enskilt jämvägsföretag intef.n. kankonstaterarspår Man att ettm.m.
nationella ochbådeinkluderarerbjuda hel transportkedja, somen

samtidigt till kommissionensförbindelser. hänvisarinternationella Man
för enskildamöjligheternaförslag utvidgning1995 avom
internationelltbådeall fraktservice,jämvägsföretag få tillgång tillatt

internationell passagerarservice.nationellt, och tillgång tilloch även
skaparföreslagittill Neil Kinnock harrådgivareEn att mangrupp

"rail freeways.medför godstransporter järnvägkorridorer EUgenom
kring dettamed detaljeråterkommakommerKommissionen att mer

behövsfrågan detocksåkommerprojekt. Kommissionen överatt se om
infrastrukturavgifter.bestämmelser omgemensamma

medarbetetvitboken, fortsättaenligtKommissionen kommer, att
handikappadesfrågan äldre ochstandardiseringsfrågor,bl.a. om
vidfrågan fördröjningarochtillgång till järnväg gränserna.om

hurpubliceraocksåkommerKommissionen rapportatt omen
undersöka hur inter-ocksåfrämjas. kommerintermodalitet kan Man att

kanför frakttransporterinternationellaolikaoperabiliteten på rutter
detta arbete kommerkostnadseffektivt Iförbättras på sätt.ett man

föranvändasTEN-fonder ska kunnafrånockså övervägaatt pengarom
ärnvägsföretag.flera jinvolverarprojekt som

framkommertidtabell, vilken detockså iinnehållerVitboken en
underpåkommer koncentrera sigåtgärder kommissionenvilka att

tabeller medantalVitboken fogatTillperioden 1998. är ettt.o.m.
respektivejämvägssektorn ianställdaantal inomuppgifter bl.a.om
tonkm pårespektivetrafikarbetet i antaletmedlemsland samt person-

bl.a.uppgifter framgårmedlemsland. dessaAvrespektive attjärnväg i
varierandede olika ländernasförmed reservationSJ/Banverket,

hade1994nationella jämvägsföretagdet/debokföringssystem, somvar
och inanställdpersonkm tonkm störsttrañkenheterflest tog+ per

anställd.intäkter per

frånUttalande E Uss transportministrar
12-l3.12.l996sammanträdevid sitttransportministrar uttaladeEU:s

förverkaocksåbeslötVitboken.för tankegångama i Mansitt stöd att
försärskilda korridorer godstransporter.
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Källor

Regeringens skrivelse 1995/96:19O Berättelse verksamheten i0 om
Europeiska unionen under 1995
Rådets förordning EEG 1107/70nr
Direktiv 91/440/EEG
Direktiv 95/ 19/EEG
Kommissionens vitbok förEn vitalisering gemenskapensstrategi av
järnvägar
Intervjuer med vid ochtjänstemän SJ Banverket

1.7 Särskilda sjöfartsfrågor

Medlemskapet i och det föregående samarbetetEU EES-avtaletgenom
medförde de bestämmelserna tillträde till markna-att gemensamma om
derna för kustsjöfart och inre gäller för Sverige.vattenvägar även

pågår arbete med sjösäkerhets-Det inom EU och miljöfrågor. Efter
från rådet publiceradeuppmaning i januari 1993 kommissionenen

förslagår policy safe 9366 final.A COMettsamma common on seas,
Förslaget har rådet och vidareutvecklatsantagits antalettav genom
resolutioner och beslut, vilka syftat till ökad Sjösäkerhet genom

föråtgärder få bort undermåliga fartygatt
åtgärder för säkerställa enhetlig tillämpning internationellaatt av
sjösäkerhetsregler och för undvika skilda säkerhetsnivåer inomatt
gemenskapen
åtgärder för stödja IMO:s normgivningatt
åtgärder för få kraftfullare och effektivare hamnstatskontrollatt en

sjöfartens infrastrukturåtgärder för förbättra med särskildatt
inriktning miljösynpunktpå områden känsliga frånär extrasom

sjöfartspolitiken,Frågor såväl konkurrens- och närings-rörsom
frågor trafikpolitiskt inriktade sjösäkerhets- och miljöfrågor, harsom
fått uppmärksamhet inom under tid. KommissionenEUstor senare
presenterade under vitbok sjöfartspolitiken Towards1996 Newen om a

final.Maritime Strategy COM9681 Följande huvudområden behand-
lasiboken.

sjösäkerheten
marknaderöppna

konkurrenskraften
statligt stöd
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denförinominom EUflera år harSedan gemensammaramenman
närsjöfarteneuropeiskasärskilt denutvecklatransportpolitiken försökt

trängseln iökandedenmedproblemenmed bl.a.tillrättakommaför att
delarcentrala Europa.av

sjöfartSvenskabetänkandehar i sittutredningenSjöfartspolitiska -
sjöburenbehovethur1995:112SOUför framtiden utrettNäring av en

Kommis-perspektiv.långsiktigtitillgodosesbäst kanutrikestrafik ett
developmentThehandlingsprogrampublicerade 1995sionen ett
särskilt inrättatfinal.95 31 7 EttCOMEuropeshippingshort insea

dendeltagandemedFIFIndustries Forumforum Maritime av
korn-förviktig basolikasjöfartsnäringens utgöreuropeiska parter en

III harDGKommissionensjöfartsområdet.pådess arbeteimissionen
maritimadenbehandlar helakommunikationpubliceratvidare somen

Futures MaritimeShaping Europeutvecklingsmöjligheterindustrins
96 84.COM

blandremisspåvaritsjöfartspolitiken har uteVitboken om
de idéertillpositivthuvudsakställt sig iharSverigemedlemsländerna.

särskilt betonatharSverigeVitboken.fram ilagtsförslagoch som
taxfree-effektereventuella attsäkerhetsfrågorochmiljö- samt av

upphör.försäljningen

Källor

ochKommunikationsdepartementetpåmed tjänstemänIntervjuer0
Sjöfartsverket

final95 317COM
96 84COM

finalCOM9681
1995:112Betänkande SOUframtiden,försjöfart NäringSvensk —

utredningenSjöfartspolitiskaav

luftfartsfrâgorSärskilda1.8

varit1944tillkomstChicagokonventionensalltsedanharLuftfarten
intematio-andra formerochkonventionerinternationellastyrd avav

debildrättvisandedärför svårtsamarbete. Det attnellt är avge en
organisationernaviktigasteluftfarten. Deaspekternainternationella av

ICAO, ärOrganisation ettAviationCivilInternational somär
Chicagokonventionen,påarbetesittbyggerochFNinomfackorgan

europeiskECAC,Conference ärCivil AviationEuropean ensom
Organizationmedlemmar, European30-talmedpolicyorganisation ett
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for the Safety of Air Navigation EUROCONTROL, vilken har fler-
talet medlemsstaterna i EU och antal central och östeuropeiskaettav -

Malta och Turkietstater medlemmarsamt och sigägnarsom
trafikledningsfrågor och slutligen Joint Aviation Authorities JAA,

har i medlemmarstort sett EUROCONTROL ochsom samma som
framför allt sig säkerhetsfrågor.ägnar Förutom detta samarbete finns

internationell organisation för flygplatser. finnsDeten även ett
omfattande samarbete mellan de nordiska och framför allt de
skandinaviska länderna.

EG/EU spelar betydande roll strukturen på det interna-en men
tionella samarbetet dess roll kan variera igör ganska högatt grad,
beroende på i vilket internationellt forum olika frågor behandlas. Det
finns uttalat mål inom Europa skaett arbetaatt mot ett gemensamtman
flygledningssystem. praktikenI har det flygledningsområdetpå också
blivit så EG har antagit antal tekniska standarder,att formi olikaett av
rättsakter, tidigare utarbetats EUROCONTROL. harDet ocksåsom av
pågått diskussion EU ska medlemsstaternasatt överta platseren om
inom EUROCONTROL. detNär gäller flygsäkerhetsfrågor pågår det
diskussioner europeiskt tlygsäkerhetsorgan,ett igemensamtom som en
ännu inte definierad omfattning ska komplettera de nationella flyg-
säkerhetsorganen. kanDet det flygsäkerhetsområdetinomnämnas iatt
allmänhet inte problem med brister i regelverketär i dessutan snarare
tillämpning.

När det gäller genomförandet EU:s inre marknad har detav
genomförts olika luftfartsornrådet.inom Rätten till cabotage, dvs.steg

bedriva inrikestrafik,rätt kommer fr.o.m.att 1.4.1997 gälla föratt att
flygbolag inom EU/EES. Det innebär flygbolag från andra EU/EES-att
länder kommer få bedriva inrikestrafik andra medlems-rätt iatt att
länder.

För ytterligare belysa flygets internationella roll kanatt nämnas att
OECD i nyligen utgiven i vilken drar antalrapport, etten man
slutsatser bl.a. behovet internationella flygtransporter. Behovetom av

sådan kommer enligt öka beroendetransporter på bl.a.rapporten attav
allt fler länder, långt bort från traditionella industricentra,att integreras

i den globala ekonomin och tjänstesektom expanderar alltmer.att
Sverige mycket tidigt med avreglering luftfarts-utevar en av

marlcnaden. Landet deltar i omfattning i det internationellastor sam-
arbetet. Sverige driver bl.a. frågan satellitkontrollprogram förettom
trafikledning och säkerhetsfrågor.även De sistnämnda frågorna har
kommissionen, efter påtryckningar från bl.a. Sverige, börjat arbeta
alltmer med.
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Källor

InternationalProjektInternationalOECD Futures Programme: on0
Air Transport

LuftfartsverketpåIntervjuer med tjänstemän0

vägtrafikfrågorSärskilda1.9

påMått vägfordonoch vikt tunga

mycketlastbilar fördes framstorleken påFrågan tunga som enom
svensktmedlemskapsförhandlingama. Förfråga underviktig svensk

miljön ochför industrin,betydelsevidkommande fråganär av
frågaframför alltvidkommande detvägtrafiken. EG:sFör är om

tid harunder långförhandlingar pågåttkonkurrensneutralitet. De som
innebär bl.a.Direktivetdirektiv 96/53/EG.till rådet antagitlett attatt

långa,25,25fordonskombinationermåste tillåtaSverige är rnsom
med 24nationellafår behållamedför landetvilket transporteratt m
direktivet,konsekvensernautredningpågårlånga fordon. Det avomen

oktoberinförlivat den 1997.ska 17senastsom vara

Källor

skrivelse 1995/96: 190Regeringens0
Vägverketvidmed tjänstemänIntervjuerI

96/5 3/EGDirektiv0

Trañksäkerhetsfrågor

vitbokenfrågaviktig ifördes framTrafiksäkerhetsfrågorna omsom en
redanför EUföremål initiativ inomhade varittransportpolitiken men
Roadfrån kommissionen 1989kommunikationtidigare, bl.a. genom en

särskildocksåfickFrågornaför the Community.safety: priority ena
infördesvilkenEG-fördraget,artikel iändring 75tyngd avgenom en

vitbokenhar följtKommissionenMaastricht-fördraget. omuppgenom
trafik-forhandlingsprogramoch publicerattransportpolitiken ett

har inrättatfinal. KommissionenCOM93 246säkerhet, även en
Kommunikations-frånföreträdaresvenskamed bl.a.högnivågrupp,

Vägverket.ochdepartementet
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Det pågår kontinuerligt arbete inom kommissionenett med att
utveckla tekniska krav på fordon ska tillgodose trafiksäkerhets-som
aspekterna. Under 1996 har det också lagts fram antal olikaatt ett
förslag från kommissionen deni riktningen.

För kunna förverkliga nollvisionen krävs, förutomatt olika incita-
också obligatoriska krav fordon.påment, Som EG-rätten utformadär

f.n. går det inte ställa så långtgående krav det skulle kunna bliatt som
frågan Den krav det kan bli fråga kommer alltsåtyp attom. av om
förutsätta beslut på gemenskapsnivå.

Källor

Intervjuer med tjänstemän vid Vägverket0
European Commission, DG III, 1996 Working plan of unit III/E/50
COM93 246 final0

Yrkestrafikreglering

Cabotage, dvs. bedriv inrikestrafik, ska genomfördrätt 1998att vara
för godstransporter på väg.

Kommissionen har lämnat förslag ändring förordning EEGett av
684/92 internationella med buss. harDenpersontransporternr om

också lämnat förslag till förordning villkoren för nationellaen om
på Båda dessa förslag syftar tillpersontransporter ytterligareväg. att

liberalisera bestämmelserna inom EU.persontransporterom

Källor

Intervjuer med tjänstemän på Kommunikationsdepartementet0

Skatter och avgifter

Det pågår f.n. två diskussioner skatter och avgifter på den tungaom
vägtrafiken. Den gäller revidering direktiv 93/89/EEGena en av
eurovinjettdirektivet. EG-domstolen har upphävt direktivet av
formella skäl beslutat det får tillämpas och då utgått från detatt attmen
inom rimlig tid fram direktiv. sådant arbeteEtt pågår ochtas ett nytt
kommissionen lade 1996 fram förslag, KOM96 331 slutlig.ett
Förslaget behandlas f.n. rådet. Förslaget ganska långtgående ochärav
det krävs enhällighet mellan medlemsländerna för bestäm-att anta
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melser den här kan därför komma långDet tid innantypen. att ta ettav
direktivnytt antas.

andra diskussionen gäller tillämpningen direktiv 93/89/EEGDen av
och anslutning till det sk. pågårSveriges eurovinjettsystemet. Det
förhandlingar anslutning till f.n. omfattarSveriges systemet,om som

Tyskland.Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna och

Källor

slutligKOM96 3310
Direktiv 93/89/EEG0

vägavgifter för fordonLagrådsremiss 29.8.1996 vissa tunga0 om

farligt gods1.10 Transport av

bestämmelser medlemsstaternas har-Direktiv 94/55/EG innehåller om
farligt medanlagstiftningen gods påmonisering vägtransport avav om

motsvarande bestämmelserdirektiv 96/49/EG innehåller transporterom
95/50/EG, enhetliga kontrollerpå direktiv,järnväg. Ett annat avom

säker-farligt har har antagits direktivgods antagits. Det även ett om
hetsrådgivare för farligt gods.transport av

Källor

Kommunikationsdepartementetmed tjänstemän påIntervjuer
Direktiv 94/5 5/EG
Direktiv 96/49/EG
Direktiv 95/5 O/EG

inomArbetet CEMT1.11

påsamarbetareuropeiska transportministrama inom CEMT,De
ofConferenceof of theengelska The Council Ministers European

ochgrundades 1953of ECMT. OrganisationenMinisters Transport
associerade medlem-länder medlemmar,har flertalet europeiska som

med observatörsstatus. Organisationenutanför och länderEuropamar
regelbundet och harsammanträderknuten till OECD. CEMT ettär nära

Bland deoch tillfälliga, arbetsgrupper.antal, permanentapermanenta
för trañksäkerhetsfrågor.arbetsgruppema finns en
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förhandlingsprogram 1996-1999.CEMT i maj 1996 ettantog
tyngd vid frågorlägger integrationenProgrammet rörstor som av nya

Östeuropa.från Central- ochmedlemsländer, allmänhet länderi
miljöpolicy inklude-innehåller också punkterProgrammet rörsom

kostnader,rande frågan intemalisering vägtransporterexternaavom
konkurrensfrågor ochinkluderande bestämmelser,hamionisering av

kombineradesäkerhet, omstrukturering järnvägar, transporter,av
rörelsehinder.trafikinformation för medoch transporter personer
antal bl.a.lades det framVid konferensen i maj 1996 rapporter,ett

relevans för internationellaSkatteregler medmedlemsländernasom
trafikolyckor påtrender frågagodstransporter, i väg samt omom

hastighetsbegränsningar.

Källor

CEMT/CM964, och 11100
och påKommunikationsdepartementetpåmed tjänstemänIntervjuer0

den Europeiska unionenvidStändiga RepresentationSveriges

Östersjösamarbetet1.12

samarbete imellanstatligtorganiserattransportorrirådet förekommerPå
s.k.förekommer det Barents-former. Barentsregionenolika Inom

transportutvecklingen ilåtadär kommitsamarbetet överens attomman
det s.k.transportkorridor, Euro-ske underregionen namnet av en

enadesseptember 1996Vid iarktiska nätverket. ettmöteett man om
Enutanför Sverigeshuvudsakligenprioriterade projekt, gränser.antal

Luleå-Rovaniemi-Murmansk-mellanflygförbindelsernaförbättring av
projekten.prioriterademed bland defanns emellertidArchangelsk

Helsingforskommissionensamarbete inomsjöfartsornrådet skerPå
s.k. Baltic Seadenockså samarbete inomskerHELCOM. Det

avsnittVASAB,inomof ofConference TransportMinisters samt se
3.2.

Källor

1996-10-29KommunikationsdepartementetPromemoria
Members of theof theofThe of the Ministers TransportMeeting

1996Archangelsk, September 10,CouncilEuro-ArcticBarents -
STATEMENT

Kommunikationsdepartementetpåmed tjänstemänIntervjuer0



SOU 1997:35 ochEU 59transporterna

Miljöfrågor2

2.1 femteEG:s miljöhandlingsprogram
Kommissionen presenterade 1992 aktionsprogram Towardsett
Sustainability, det s.k. femte miljöhandlingsprogrammet. Programmet

1993 och politisk avsiktsförklaring medlemsländernaantogs är en som
och innebär hänsyn till miljön ska finnas med vid allaenats attom

politiska beslut inom gemenskapen. I antal sektorerprogrammet tas ett
fram för särskild granskning: industri, energi, jordbruk ochtransporter,
turism. konstaterarMan förstrategi uthållig transportsektoratt en en
kräver kombination åtgärder, inkluderaren av som

förbättrad planering markanvändningenav
förbättrad planering, ochstyrning användning infrastrukturen,av
vilket ska medföra de verkliga kostnaderna för både infrastrukturatt
och miljön finns med i investeringspolicyn och samband medi
investeringsbeslut omfattar kostnaderna för användarenävenmen
utvecklande kollektivtrafik förbättrandeoch dess0 av av
konkurrenskraft
kontinuerlig förbättring fordon och bränslen och tilluppmuntran0 av
användning miljövänligare bränslenav
främjande miljövänlig användning privatbilar0 av en mer av

2.1.1 Revidering handlingsprogrammetav

Kommissionen har under lämnat förslag till femterevidering detett av
miljöhandlingsprogrammet, 95 final. förslagetCOM 624 I görs
följande prioriteringar på transportornrådet:

Förbättrad uppmärksamhet de faktorer bestämmerpå som
transportbehovet genom

utveckling metoder för intemalisering kostnaderexterna0 av av
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planeringförbättrad integrationuppmuntran avav0 av
exempelvisochochmarkanvändning uppmuntrantransporter av

telematikanvändning

olikaobalansen mellanreduceramåletFullföljande attav
transportslag, särskilt genom

vidför strategisk MKBmetodikochutvecklande kriterierav0
infrastrukturprojekt inom TENplanering av

ekonomiskgemenskapen påför vägmöjligheterinventering att0 av
transportslagenmellanbalansbättreuppmuntra en

orsakademiljöproblemen,lösaramverk förutvecklande attett avav0
transitregionerinkluderande situationen igodstrafik,tung

transportmedel,miljövänligaanvändandet t.ex.uppmuntra merav0
kollektivtrafikuppmuntran avgenom

frånoch bullerför utsläppbestämmelsernaskärpaytterligareAtt
fördrivmedel,påför kvalitetenflygplan attfordon och attsamt agera

och skärpapassagerarfordonfrånkoldioxidutsläppenreducera
efterkontrollochhållbarhetskravbestämmelsergemenskapens avom

fordon.

myndigheterlokalamellanerfarenheter närutbyteAtt uppmuntra av
miljöanpassadefördet gäller initiativ transporter

rådet,behandlatsharFörslaget antog gemensamensomav
Europaparlamentetf.n. iFörslaget liggerdecember 1996.ståndpunkt i

för behandling.
har iSverigedess prioriteringar.ochaktionsplanenstödjerSverige

med tydligarekompletterasskaplanenverkat förförhandlingar att
uppnådda inomkallresultatoch krav påmålformuleringar envarasom

särskiltdär detområdenframhållit fyra ärhartid. Sverigeviss angiven
bland dessaresultat,konkretakravpåmål ochmed tydligaangeläget

styrmedel.ekonomiskaförsumingspolitiken ochåterfinnsområden
Östersjöfrågoma uppmärksammasförverkathar ocksåSverige att

särskilt.

Källor

1992publicerad kommissionenSustainability,Towards av0
finalCOM95 624förslagKommissionens0

Miljödepartementetpåmed tjänstemänIntervjuerI
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2.2 Uttalanden från ministerrådsmöte i
december 1994

Medlemsländemas miljöministrar sammanträdde decemberi 1994.
Även de blivande medlemsländernas miljöministrar deltog i deImötet.
slutsatser publicerades efter fanns bl.a. särskild bilagamötetsom en om
miljön och bilagan gjordesI antal uttalanden i linjetransporterna. ett
med vad framgår det femte miljöhandlingsprogrammet. Detsom av
fanns också antal preciserade uttalanden, bl.a. följande:ett mer

betonadeMan vikten samspelet mellan fysisk planering och0 av
trafikplanering och framhöll både vid planering städeratt man av
och landsbygd ska rationellare och minskasträva mot transporter att
transportvolymema.
Gränsvärdena för växthusgaser och buller från år och framåt20000
måste baseras på bästa tillgängliga teknik.
Kommissionen måste så möjligt lägga fram förslagsnart ettI som om
bränslekvalitet.

nödvändigtDet så långt det möjligt, förutsätt-är utröna,att är0
förningarna reducera koldioxidutsläppen inom transportsektorn,att

optimering fordonsteknik, trafikledning Mant.ex. genom av m.m.
föreslog kommissionen skulle undersöka möjligheterna tillatt
väsentligt lägre bränsleförbrukning och utsläpp bilari nyregistrerade
år 2005.

höjningEn bränslepriserna fiskala skulleåtgärder på ettI av genom
effektivt bidra till reduktion koldioxidutsläppen.sätt av
Man uppmanade medlemsstaterna och kommissionen arbeta föratt0

miljö- och hälsokonsekvenser ska med i beräkningama vidatt tas
värdering transportprojekt.av
En prioritering transeuropeiska jämvägsnät för godstransporter,0 av

nätverk för sjötransporter inklusive inre vattenvägar ochett en
expansion kombitransporter kommer bidra till utvecklaatt att ettav
effektivt och miljövänligt för godstransporter.system

nödvändigt införlivaDet flygtransportema övergripandeiär att ett0
miljövänligt transportkoncept samordning med andragenom
transportslag. Flyg ska vidare, det möjligt, järnväg,är ersättasom av

det socio-ekonomiskt och geografiskt tillmöjligt och det ledernär är
bättre miljö.
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dehölls deltog. Tillmedlem iinte EUSverige när mötet menvar
från antalfogat deklarationerpubliceradesslutsatser ettett parvarsom
framhöllsden deklarationenmedlemsländer bl.a. Sverige. I attsamt ena

tekniskt möjligbränslevolymenhalt bensen på procent varavav enen
denskulle begränsas till det värdet. Ibensen därföroch haltenatt av

höjningde möjliga effekternauttaladesandra deklarationen att avav en
borde beaktasdieselskattema inom EUpå bensin-miniminivåema resp

förskulle EU:sutredning kommissioneni presenteraen som
under året.finansministrar ECOFIM

Källor

doc.Council,from EnvironmentProceedingsofOutcome0
CouncilThe12288/94, Union,European

ochtill rådetmeddelandeKommissionens2.3
föremenskapsstrateparlamentEUzs 1enom

orbättraochkold1ox1dutsminskade app
bränsleekonomi

årsskiftetmeddelande vidovanståendepubliceradeKommissionen
framhar tagitsDokumentetslutlig.1995/96, 95689KOM som svar

Syftetdecember 1994.vid iuttalandebl.a. miljöministrarnaspå mötet
ochrådet Europa-diskussion iförberedamed meddelandet att envar

förbättraförskulle väljasvilken strategiparlamentet attsomom
bränsleeffektivitet.personbilars

intäkterkostnader ochvilkauppgifterinnehållerDokumentet om
med-bränsleeffektivitetpersonbilarsförbättringbetydande avensom

styrmedelpolitiskaanalys deocksåinnehållerför. Dokumentet aven
översiktocksåuppnå denna. Det överfinns för att enges ensom

medellång sikttillför på kort avsevärtsammanhängande strategi att
personbilar påhosbränsleekonomingenomsnittligaförbättra denkunna

dedefinierarKommissionenkostnadseffektivt. ävensätt ärett som
strategin.vidareutveckla denförvidtaåtgärder attattman avser

koldioxidutsläppenminskningkonstaterarKommissionen att aven
åtgärdspaket,minskaskanendastfrån ettvägtranspoiterna somgenom

hastighetensänkamotorfordon,användningenminskasyftar till att av
motorfordonenhosbränsleeffektivitetoch uppnå högre engenom

åtgärder.icke-tekniskaochtekniskakombination av
bl.a.kommissionenpolitiska målNärståenderubrikenUnder anger

följande:
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Kommissionen kommer inom kort lägga framatt förslag till0 att
utsläppsnonner för personbilar och bränslekvalitetsspeciñkationer
Auto/Oilprogrammet

kanDet bli nödvändigt kompromissa mellan säkerhets-att och0
bränsleekonomimålen ändå målen förenligaatt ärmen man anser
med varandra

Kommissionen konstaterar medlemsstaterna ochatt Europaparla-
har bränsleförbrukningmentet nämnt l/mil0,5 för bensindrivnaen om

fordon och 0,45 l/mil för dieseldrivna fordon såvitt fordon tillavser nya
år 2005. Man konstaterar de rådfrågatsatt enigaexperter är attsom om
det går uppnå genomsnittlig bränsleförbrukningatt inom dessaen

med bästa tillgängligagränser teknik. Man konstaterar också bilarnaatt
kommer bli dyrare den minskade kostnadenatt för drivmedelattmen
kan tilluppgå 3 000 under fordonsöver hela livslängd.ettecu

Kommissionen diskuterar för- och nackdelar med olika styrmedel
med utgångspunkt i åtgärderna ska kostnadseffektivaatt och attvar
olika inte får uteslutas från bilanvändning åtgärdengrupper genom
likabehandling. Man diskuterar olika skattetekniska åtgärder:
differentiering accis/registreringsskatter, differentiering årligaav av
vägtrañkskatter på grundval koldioxidutsläpp, referensnonner förav
koldioxid och för skattetekniska incitament punktskattersamten ram
på motorbränsle. Bland de icke skattetekniska valmöjlighetema disku-

avtal med bilindustrin,terar stöd till forskning och utvecklingman samt
bränsleekonomimärkning kompletterande åtgärd.som

På grundval analysen kommissionen övergripandeattav anser en
gemenskapsstrategi bör grundas på:

Ett avtal mellan gemenskapen och bilindustrin med tydliga mål och0
bestämmelser för övervakning
Främjande personbilars bränsleeffektivitet ska ingå0 ettav som av
målen i framtida gemenskapsinitiativ fordonsbeskattningett vidom
omprövning sker inom det områdetsom
Bränsleekonomimärkning kompletterande åtgärd0 som en
En ambitiös satsning på enligtFoU viss angivna handlingsplaner för0

förbättra motorfordonens prestandaatt och för främja attraktivaatt
alternativ till vägtransporter
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på kommissionens rapportMinisterrådets svar

dokumentkommissionensuttalandejunigjorde iMinisterrådet ett om
koldioxidstrategi.om en

genomsnittligsikt nåmedellångpåmåletstöderMinisterrådet att en
skullebilar.nyregistrerade DetförC02/km120gutsläppsnivå om

km för100förbrukning 5genomsnittligräknat motsvara avgrovt en
stöderbilar. Mandieseldrivnaförkm100och 4,5bilarbensindrivna

omgåendedetkonstaterartill år 2005, attmåldettanåockså att men
Skulle det inteuppföljningssystem.medinfasningsperiod ettkräver en

dock intesträckasinfasningsperioden ut,målet kannåmöjligt attvara
2010.till årlängre än

avtalsiktkortpåstrategin ärbästa ettdenMinisterrådet attmenar
informationochincitamentolikamedkombinationbilindustrin imed

andrakrävasdet kan ävenocksåMan attkonsumenterna.till menar
kollektivtrafik,användningökadföråtgärderolikaåtgärder, avt.ex.

1997slutet rapporterakommissionen motsenastoch att avuppmanar
tillräckligtskullestrategidennainteåtgärder. Omsådanalämpligaom

inklusiveåtgärder,andrakommissionen ävenöverskaeffektiv se
utsläpp.ikoldioxidnivåerbestämmelserbindande om

framkommissionen tarviktenpåtrycker attMinisterrådet av
koldioxid-pånivånhuruppföljningförbestämmelser systemett avom

förslagsådantEttmedlemsländerna.utvecklas ibilarhosutsläppen nya
ocksåvälkomnar attRådet1997.juniikommaförväntas senast

bestämmelsertillförslagframläggaavsiktför ettharkommissionen att
bilar.hoskoldioxidutsläppkonsumentinformationförsystem omettom

bränslenpåskatt ärpåminiminivåerhöjdaocksåframhållerRådet att
koldioxidutsläpp. Manminskaförstrategininslag i attviktigtett

medlemsländernasstuderafortsättakommissionen attocksåuppmanar
konsekvensernaanalyseraochbilarbeskattning attförolika system av

ochkoldioxidutsläppen rapporteraatttillrelationidessa systemav
kommissionen attMinisterrådet1997.juniiresultatet uppmanarsenast
framework överreferenceregelverktillmöjligheternaundersöka ett

medavtalmedsambandifråga ikommakanincitamentfiskala som
industrin.

utvärderaregelbundetkommissionen attMinisterrådet uppmanar
ochstrateginföreslagna attdengenomförandetvideffektiviteten av

kommis-ocksårådet. Mantillregelbundet lämna rapportera uppmanar
tillmöjlighetervilka2000 rapportår presenterasionen omatt senast en

tekniskaframtidamedförväntaskanbränsleeffektivitetförbättrad som
framsteg.
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Källor

Kommissionens meddelande KOM95689 slutlig
regeringens skrivelse 1994/95: 167
intervjuer med vidtjänstemän Miljödepartementet

CommunityA reduce C02-emissions fromstrategy to passenger
and fuelimprove Council conclusionscars economy —

2.4 Kommissionens utvärdering av
medlemsstaternas nationella förprogram
koldioxid och andra växthusgaser

fattadeRådet beslut1993 93/389/EEG övervakningsprocessett om en
för växthusgaser. beslutetI anmodades kommissionen årligen lämnaatt

till rådet och Europaparlamentet huruvida framstegderapporten om
gjorts i gemenskapen helhet räcker förtill säkerställaatt attsom som

koldioxidutsläppen år kan stabiliseras2000 på 1990 års nivå.
kommissionens andra utvärdering,I KOM96 91 slutlig, konsta-

ländernasbakgrund mål och målsättningar, femteras att, mot av egna
länder B, D, och L kan förväntas minska koldioxidutsläppenDK, UK
fram till år konstaterar fyra länder2000. Man A, och INLatt

stabilisera utsläppen och länder SF, GR, och EIRL, Pattavser sex
räknar med ökning koldioxidutsläppen fram till år 2000.en av

Kommissionen konstaterar det förekommer vissa skillnader iäven att
mätmetoder det inte har varit möjligt någon EU-upprättasamt att att
inventering efter medlemsländerna lämnat otillräckliga1990, attp.g.a.
uppgifter. Kommissionen konstaterar dock kvalitetenatt rapporte-
ringen och de nationella blivit bättre sedan 1993.avsevärtprogrammen

Källa

KOM969 slutlig0

2.5 Auto/ oilpro grammet

Auto/oilprogrammet Samarbetsprogram mellan kommissionenär ett
och den europeiska bilindustrin ACEA respektive petroleumindustrin
EUROPIA. Syftet med möjligheternaanalyseraärprogrammet att att
reducera miljöfarliga från vägtrafikfordon. startadeutsläpp Programmet
1993. Tanken kommissionen ska använda resultatet detsig iär att av
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också bli frågadirektiv. kanframtida arbetet med Dett.ex. omnya
bilindustrin. Projektet har dockochavtal mellan kommissionen t.ex.

medlemsländerna.förhaft medkritiserats för det inte representanteratt
studie kostnads-omfattandegenomfördes1994-95 aven
minska utsläppen frånåtgärder förantal olikaeffektiviteten attettav

novemberpublicerades i 1995.slutrapportvägtrafikfordon. En
för minskakategorier åtgärderanalyserades fyraI attrapporten av

åtgärderbränslekvaliteten,åtgärderåtgärder,utsläpp: tekniska rörsom
icke-tekniskaefterkontroll fordonochfår hållbarhetskrav samtav

förutsättningarbyggde påAnalysenåtgärder. tre

introdu-skullereducera utsläppEG-rättsakter förerforderliga att0
under 1996ceras

genomföra de åtgärderförtill år 2000övergångperiod fram att0 en
rättsakterovanståendeisom anges

åtgärderna årgenomfördaresultatet deanalys ärmålår för avav0
2010

följande.enligtsammanfattaskandras islutsatserDe rapportensom
myckethela gemenskapen,tillämpade inomTekniska åtgärder, är

kväveoxider ochutsläppgäller reduceradetkostnadseffektiva attnär av
reduktion 40Vid25-30 %.till nivå på överutsläppandra enenupp

nåstarkt. Villganska störremarginalkostnaden ännu% stiger man
medområdenirekommenderas ireduktion storarapporten att man

med bussarförsökerutsläppproblem med transporteruppmuntra som
tekniskadenhöjerframförLPGdrivs med attmotorgas man

hela EU.motorfordon inomstandarden för
rekommenderas iminska utsläppförtekniska åtgärderFörutom att

restriktioner ivägavgifter och andrabör övervägarapporten att man
minskadetillledaåtgärder kanSådanaproblem.städer med stora

ytterligare 10-25 %.medkväveoxiderutsläpp av

248 finalCOM96Kommissionens rapport,

frånhar resulterat iauto/oilprogrammet rapportArbetet inom en
COM96 248parlament,ministerrådet och EU:stillkommissionen

utsläppkontrollförstrateginframtidadenfinal. Rapporten rör avav
tillförslaginnehållerochfrånatmosfärenföroreningar i vägtransporter

ochdieselpåkvaliteten93/ 112/EEGbl.a. direktivändringar i om
föravgasbestämmelsergällerdet70/220/EEGdirektivbensin närsamt

passagerarfordon.
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Förslaget avgasbestämmelser förrör lätta fordon innehåller tvåsom
första med bestämmelsersteg, ett skasteg gälla från år 2 000 ochsom

andra, betydligt ambitiöst,ett år 2 005. Bestämmelsersteg medmera
skärpta krav för bränslen föreslås träda krafti år 2 005 samtidigt som
det andra i skärpningensteget avgasbestämmelsema. Förslagenav

auto/oilprogrammet.bygger på resultaten I aviseras ocksårapportenav
kommande förslag skärpta bestämmelser i direktiv 70/220/EEG närom
det gäller från lätta lastbilar, direktiv 88/77/EEG handlaravgaser som

från lastfordon direktivtunga 92/55/EEGom samtavgaser om
hållbarhetskrav och efterkontroll fordon.av

förslagetI till skärpning avgasbestämmelsema för personbilarav
finns bestämmelse ålägger kommissionen inom viss tid,en attsom
dock den 31.12 1998, lämna förslagsenast till ytterligare revidering av
direktivet. dennaI revidering ska hänsyn till tekniska framstegtas när
det gäller fordon och eldrift eller bränsleceller.motorer, t.ex. Hänsyn
ska också till bl.a. potentialen itas användandet alternativaav
drivmedel, dimetyleter och biobaseradenaturgas, motorgas,som
drivmedel.

Förhandlingarna direktivförslagen pågår och bli avslu-väntasom
tade under 1997. Sverige verkar för kommissionens förslagatt attom
gemenskapen ska införa hållbarhetskrav i kombination med tillverkar-

också genomförs. Förslaget ligger i linje med detansvar system som
tillämpas i Sverige.

Källor

Commission of the European Communities, DG FinalIII, Report, A0
cost-effectiveness study of the various that likely tomeasures are
reduce pollutant emissions from road vehicles for the 2010,year
November 1995
COM96 final248
Intervjuer med tjänstemän på Miljödepartementet och på0
Naturvårdsverket

2.6 Försurningsfrågor
Frågan försurning nyckelfråga iär svensk miljöpolitik och harom en
förts fram prioriterad fråga i det svenska EU-arbetet. Eftersomsom en
Sverige de medlemsländerär känsligtett för försurningär mestav som

frågan särskiltär viktig för landet, inte lika viktig för alla andramen
medlemsländer. harDet emellertid tagits antal initiativ inomett
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försumingsfrâgan.betydelse för Enhargemenskapen närmaresom
respektiverubrikerna bränslenåterfinns underredovisning avgaser.om

försurningsfrågor. Avhar utarbetatKommissionen rapporten om
effekternadels förinnehåller olika scenarierb1.a.rapporten, avsom

och nationell nivågemenskaps-lagstiftning påmild respektive strikt
teknik BAT.tillgängligabästatillämpningdels för effekterna avav

inom EUscenarier blir idessaResultatet rapporten att manav
från årsvaveldioxidutsläppnå reduktionlagstiftningsvägen kan aven

med tillämpning BATmed 60/70% och1990 till år 2010 enav
30/50 ikväveoxider %siffror forMotsvarandemed ärreduktion 90 %.

drasBAT-scenariot. Ioch 70 % ilagstiftningsscenariot rapporten
EUförsumingsproblemen inomslutsatsen det, merpartentrots attatt av

internationellt samarbete. Mankrävsfrån källor inom EU,också härrör
scenarierna imed de olikafinnsåtgärderockså dekonstaterar att som

kritiskaingamålsättningenvill nåräcker till,inte attrapporten om man
får överskridas.utsläppnivåer på

Källor

1994/95och 1671994/95: 19skrivelserRegeringens :0
workingCommissionAcidification paper0 —

Naturvårdsverketmed tjänstemänIntervjuer0

VägtrañkAvgasfrågor2.7 -

tagitsmotorfordon harfrån nämntsFrågan uppovansomavgaserom
utsläppkrav påbestämmelserharEGauto/oilprogrammet.inom om

förslagetsuccessivt. Detskärpskravmotorfordon. senastefrån Dess
Kommis-passagerarfordon.gälleravgasbestämmelserskärpningom av

lämnaunder 1997förväntasochlämnatunder 1996har attsionen
ochpersonbilarförreglerskärpta tungaytterligare förslag ävenom

Group,Vehicle Emission ärinom Motorpågår arbetelastbilar. Det som
olikahar i sinArbetsgruppenkommissionen.under turarbetsgruppen

under sig.arbetsgrupper
bilavgaslag-svenskaför denbestämmelserEG:s ramarger

tekniskaställa ytterligarekanSverige inteinnebärstiftningen. Det att
bestämmelser. Detenligt EG:stypgodkänts ärkrav på bilar som

ytterligareintroduceramedlemsländernaförmöjligtemellertid att
EG:sidekravnivåermed angettsmiljöklasser strängare änär somsom

försäljningsskattendifferentieraDirektiven begränsardirektiv. rätten att
deavgaskravklarar änför fordontill förmån strängaresom
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obligatoriska. Endast fordon uppfyller beslutad inteännusom en men
obligatorisk kravnivå får Friheten däremot detär större närgynnas.
gäller differentiering fordonsskatten. EG:s regelverk omfattar inteav
alternativt drivna fordon.

Sverige driver frågan kommande regler börattom gemensamma
frånutgå vad motiverat med tanke på miljösituationen.är Ensom

viktig fråga ha miljöklassystem kopplat till ekonomiskaär att ettannan
styrmedel. Sverige försöker verka för bestämmelser attom

också fungerar effektivt vid kallstarter, effektivaavgassystemen att
bestämmelser hållbarhetskrav och efterkontroll införs.om

Källor

SOU 1995:31, delbetänkande Miljöklassutredningenav
1994/94:Prop. 19
1995/96:6Prop.

Prop. l995/96:l75
COM96 248 final
PM 1996-01-25 Miljödepartementet

,
Brevväxling mellan Lindh ochAnna Ritt Bjerregaard
Intervjuer med tjänstemän på Miljödepartementet

8 Drivmedelsfrågor
Även bränslefrågorna inomtas nämntssom ovan upp

Ävenauto/oilprogrammet. här har kommit förslag till EG-nya
bestämmelser.

Sverige försöker verka för högre ambitionsnivå inom detEU nären
gäller bränslen och fortsättningsvis kan högavi ha kvar våraävenatt
krav på dieselkvalitet. Sverige verkar också för det ska finnasatt
möjligheter för medlemsländerna stimulera introduktion bättreatt en av
kvalitet. Frågor driver särskiltSverige bl.a. lägre svavelhalter iär
bränslen.

Källor

Regeringens skrivelse l995/96:12O0
Brevväxling mellan Lindh ochAnna Ritt Bjerregaard0
Rapporter från sammanträden med underarbetsgrupper0
kommissionen
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Miljödepartementet och påmed påtjänstemänIntervjuer0
Naturvårdsverket

finalCOM96 2480

miljökonsekvens-AnvéindniIi§BaV2.9
beskrivningar M

ochmetoder för strategisk MKButvecklashar verkat för detSverige att
TEN-projekt.utförs vidsådanaatt

87/337/EEG,finns direktivprojektnivå iBestämmelser påMKBom
bl.a.lagändringar,fått genomföra vissamedfört Sverige harvilket att

med byggande järnväg.sambandinföra bestämmelser MKB i avom
önskemål.medvilket linje SverigesDirektivet utvidgats, varit ihar

och sjöfartLuftfart2.10

den mån desjöfart förutsätter, igäller flyg ellerMiljöfrågor rörsom
förhandlingar inomallmänheteller avtal, iinternationella bestämmelser

internationella organ.
Internationalbl.a.förhandlingar inomsjöfartens del skerFör
HELCOMHelsingforskommissionenIMO,Maritime Organisation

Nordsjoch
och inombåde inom EUförhandlingarflygets del skerFör

diskus-ICAO. pågårOrganisation DetAviationInternational Civil
härmiljöområdetstyrmedel påmiljörelaterade ärsioner ävenmenom

överenskommelser.internationelladet nåmycket svårt att
svavel-sänktfrågansjöfartsområdet drivaförsöker påSverige om

kväveoxider.reduktionfråganbunkerolja till fartyghalt i samt om av
landningsav-bullerrelateradeförarbetar SverigeluftfartsområdetPå

höghöjdsutsläppför kväveoxiderutsläppskravgifter och skärpta samt
vattenånga.av

Källor

l995/96:l20skrivelseRegeringens0
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3 Arbetet med rumslig utveckling

3.1 Arbetet inom Committee Spatialon
Development CSD

Arbetet inom EU med frågor fysisk planeringrörgemensamtsom
påbörjades 1989 då medlemsstaternas respektive ministrar ansvariga
för regional utveckling och fysisk planering började träffas regel-
bundet. 1991 bildades särskild kommitté, Committee Spatialen on
Development, för stödja kommissionen i dessatt arbete med rumslig
utveckling.

Inom för CSD sker arbetet inom något kallas Europeanramen som
Spatial Development Perspective ESDP. Inom detta arbete försöker

den fysiskaväva planeringen och regionalpolitiken. Detman samman
pågår flera projekt inom för arbetet. Ett dessa projekt ärramen av
arbetet med det s.k. Kompendier, ska beskriva och jämförasom
medlemsländernas planeringssystem lagstiftning, policy och praktiskt
funktionssätt. Ett projekt det s.k. Observatoriet,ärannat är ettsom
nätverkssamarbete mellan forskningsinstitutioner arbetar medsom
rumslig utveckling.

Sedan Maastricht-avtalets tillkomst har samarbete börjat inriktas på
fram policyatt ta inom området för rumsligen gemensam

utveckling/planering. Arbetet stödjer sig på artiklar i EG-fördraget,tre
artikel 129b Alleuropeiska nätverk, artikel 130a-b ekonomiskom om
och social sammanhållning cohesion bestämmelserna i artikelsamt
130s åtgärder beträffande fysisk planering, markanvändningom m.m.
Arbetet med TEN mycket viktigtär underlag för arbetetett inom CSD.

Inom ESDP-arbete har respektive medlemsland utarbetat antalett
trendscenarier, dels med utgångspunkt från rådande förhållanden och
med beaktande de viktigaste utvecklingstendensema, dels önsk-av
värda scenarier.

finnsDet vissa möjligheter för kommissionen fondmedelavsättaatt
för rumslig planering. Medlen ska bidra till genomförandet olikaav
pilotprojekt transnationellt rumsligtrör arbete. Pengarna skasom
användas till planering, inte till investeringar. Sverige har på den vägen



1997:35SOUoch72 EU transporterna

miljövänligaprojektför planeringfått miljoner ECU rör7 ett somav
till olikaframtiden få bidragmöjligheter ifinnssjötransporter. Det att

Östersjöområdet.förplanerprojekt rört.ex.som
bemärkelsen detdenformaliserat iinteCSDSamarbete inom attär

drivamedlemsländer har velatEG-fördraget. Vissamedhar kommit i
ska begränsassamarbetetpolicy har varitSverigesden linjen medan att

europeisk betydelse.nationsövergripande ellertill frågor harsom
medproblemenhar varitsvenska politikendenPrioriterade mål för

miljöanpassatbl.a. behovetdärmiljöföroreningar, transport-ettav
och medelstoramellan små-nätverksbyggandekommer in, ettsystem

arealadevid sidanutvecklingsmöjligheterlandsbygdensstäder, av
Östersjöområdet. vidkom-svensktFörfrågornäringama rörsamt som

helaomfattarpå siktESDP-arbetetangelägetmande det attävenär
Europa.

Källor

miljöarbetet i EUsvensk1995/952167 DetskrivelseRegeringens0 -
genomförandeochInriktning

13Boverket, 1995:utveckling, RapportrumsligmedarbeteEU:s0
Boverketoch påInrikesdepartementetpåmed tjänstemänIntervjuer0

konkurrenskraft och sysselsättningTillväxt,Vitboken0

Östersj övisionen3

Östersjön ocholika formerihar pågåttländernamellanSamarbete mnt
mellankonferenshöllsantal år. 1992underpå olika nivåer ett en

Östersjöstatemas föransvarigaministrarrespektiveNorgeinklusive
mellankonferensentredjeInför denoch planering.utvecklingrumslig

andprogramdokument Visionhölls 1994dessa ministrar etttogssom
forFrameworkTowards2010Baltic Seaaround theStrategies a-

medSyftetVASAB.Balticthe Sea RegionSpatial development in
formulerariktningiförstadokumentet har varit mot attstegatt ettta en

olikasamarbete inomförstrukturochstruktursamlad rumslig en
sektorer.

förstrategierochvisionerdokumentetinnehållertitelnSom anger
Östersjöområde. mycketblandinnehåller,Det annat,framtidaett

Östersjö-flygplatsnät irespektiveför jämvägsnätscenarier vägnät,
länderna år 2010.

dokumentetföreslås iåtgärder ärde förstaBland somgemensamma
Östersjöländemasmellanmotsvarande konferensmedtillsammansatt,
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transportrninistrar, identifiera möjliga platser för multimodala
och identifieratransportcentra ytterligare behov utvecklaattav

infrastrukturen i inlandet främja pilotprojekt på telekommuni-samt
kationsornrådet. För nå de övergripande målen föreslåratt blandman
de första åtgärderna organisera diskussioner medatt EUgemensamma

rumslig utveckling och planeringspolicy. föreslårMan också bl.a.om
demonstrationsprojekt användandetatt rör MKB på tidigtettsom av

stadium i planeringsprocessen ska uppmuntras.
Östersjökonferensen i Visby i maj 1996 resulterade bl.a. i att man

påpekade vikten de åtgärder i föregående styckenämntsav som
genomförs.

Vid den fjärde konferensen mellan planministrama och mot-
svarande, hölls i Stockholm i oktober 1996, rekommenderadesom

bl.a. antal mål för det fortsatta arbetet med kustzonemaettman runt
Östersjön och hur målen ska kunna förverkligas.

Källor

Visions and Strategies around the Baltic Sea 2010
Intervjuer med tjänstemän vid Miljödepartementet
VASAB Secretariat FROM VISION T0 ACTION
Common recommendations for spatial planning of the coastal zone
in the Baltic planningsea

3.3 Arbetet inom Urban Environment Group
1991 publicerades grönbok stadsmiljön. Efter publicerandeten om av
grönboken bildades Urban Environment Group, är expertgruppsom en
bestående från medlemsländerna och oberoenderepresentanterav

Expertgruppens arbete faller under miljödirektoratet DG XI.experter.
Gruppen har under åren drivit1993-95 projektet Sustainable Cities
Projekt. Huvudsyftena med projektet med projektet bidra tillär att
tänkandet kring uthållighet i europeiska stadsmiljöer, utvecklaatt ett
omfattande utbyte erfarenheter, sprida information godaattav om
exempel på det lokala planet och på sikt formulera rekom-att
mendationer för påverka policyn inom EU och på olika nivåer inomatt
EU. förInom arbetet har SustainableEuropean Citiesrapportenramen
publicerats 1994. slutsatsEn drar i det på siktär ärrapporten attman
viktigare utveckla metoder för reducera behovetatt att änatt attav resa
lägga tonvikten på åtgärder syftar till minimera restiden.attsom
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dennuvarande arbete påsittfungerar i sätt attGruppen ger
genomföras inom EU. DetAgenda ska21råd hurkommissionen om

Sustainableframtagen, Europeanfinns ytterligare rapporten
Development.

Källor

Sustainable CitiesEuropean0
Boverketoch påMiljödepartementetpåmed tjänstemänIntervju0
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Övriga4 frågor

4.1 Ra Sustainable mobiliporten in Europe
and the of the automobile A criticalro e -
inquiry

I KFB-rapport 1995:17 Sustainable mobilityen Europein and the
role of the automobile A critical författadinquiry, professorav em—
Emin Tengström m.fl., har frågan vilka hinder det finns för nåattom

miljöanpassatett europeiskt tagitstransportsystem Rapportenupp.
innehåller redogörelse för antal internationellaett studier och förfat-en

finner vetenskapsmäntarna i allmänhetatt lägger alltför tonvikt vidstor
politikernas roll och vetenskapsmännen inteatt i tillräcklig grad
uppmärksammar bilen globalt fenomen.att är Rapportenett innehåller
också analys olika aktörers roll på olika nivåer ien av motprocessen

miljöanpassatett Författarnatransportsystem. drar slutsatsen att
aktörerna huvudsakligen sig åt försökaägnar påverkaatt varandras
attityder på olika med klent resultat.sätt, Rapporten innehåller också en
analys aktuella strategier för nå miljöanpassatattav ett transport-

inbegripet analyssystem, i globalt perspektiv.etten
Författarna drar slutsatsen skälet till inte lyckatsatt slå inatt påman

uthålligtväg trafiksystemmot ett i Europa inteen marknads-är ett
misslyckande eller misslyckande från politikernasett sida. Skälet till att

inte lyckatsännu bristerär i samspelet mellanman de olikasnarare
aktörerna politiker, industri, miljörörelser m.fl.. För nå bättreatt ett
samspel krävs de olika aktörerna försökeratt definiera hur man
uppfattar vilka problem finns och hur de bör lösas. Därefter kansom en

och intensifieradöppen debatt vidta, för så småningom leda framatt till
enighet vilka problemen och hur skaär försöka lösa dem.om man
Författarna också strategiatt uthålligt europeisktmotmenar etten
transportsystem förutsätteräven globalt perspektiv.ett
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edirektivenMineralolj4.2

harmonisering92/81/EEGdirektiv avMineraloljedirektiven är tre, om
92/82/EEGdirektivochmineraloljorpåskatt omförstrukturerna

allmännainnehåller92/12/EEGDirektivskatter.dessapånivåerna
flyttninginnehav,ochpunktskattepliktigabestämmelser omvarorom

sådanaövervakningoch varor.av
alltinnebärbl.a.bestämmelse attinnehåller92/81Direktiv somen

motsvarandebeskattasskafordonsbränsleanvänds somsomsom
enskildaförmöjligheterantalinnehållerDirektivet ettmineraloljor.

dartikel 8.2Iskatten.reduceradelviseller gesheltmedlemsstater att
ellerheltskattenreduceramedlemsländerenskilda attförmöjligheten

utvecklateknisktförpilotprojekt att mermedsambandidelvis
råvaror.förnyelsebarafrånbränslensärskiltprodukter,miljövänliga

särskildamedlemsländerna attförmöjligheterockså avfinnsDet
bestämmelserna. Ettfrånundantagytterligareintroducerapolicyskäl

rådetBådemedgivanderådetenighet i närtillstånd kräver ges.sådant
direktivframdet ettvikten somuttalat tasattharkomissionenoch av

biobränslen.beskattninggäller av
klimatfrågor,protokollsförhandlingarinternationella ompågårDet

på EU:sfram vägnartagitspositionspapperdedeltar. Idär EU som
styrmedelekonomiskavilkaochtrafikenavsnitt rörsärskildafinns som

användas.kansom
energi-medsysslarsärskild arbetsgruppfinnsrådet somInom en

finansministrarfrån EU:sbeslutfinnsDetkoldioxidskatt. ettoch
energibeskattningtillförslagframskadet1996 tasECOFIN i attmars

innebärakommer attgrund. Det att manmineraloljedirektivenmed som
bestämmelsermedkoldioxidbeskattningbestämmelserintegrerar om

publicerats.inteharförslagsådant ännumineraloljebeskattning. Ettom
påkravförgehörintemedlemskapsförhandlingarnavidfickSverige

EUinomarbetepågickdeteftersombiobränslenförskattereduktion
stödmedemellertidharSverigedrivmedel.biobaserademed frågor om

beskattningreduceradtillmöjlighetfått92/81direktiviartikel 8.4av
differentieradförochbrukindustrielltföranvändsmineraloljor somav

harSverigemiljöklassning.beroende pådieselolja,bl.a.beskattning av
beskattning.frånbiogaservissaundantatillmöjlighet attäven

tillämpningmeddispensärendenantal aviharRegeringen ett -
energipåskatt1994:1776lagen§12kapi 2bestämmelserna om -

drivmedel ibiobaseradepåskattfrånbefrielsedelvisellerheltgett
tidsbegränsadepilotprojekt. Dispenserna ärmed vissasamband
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Källor

92/81/EEG 92/82/EEG92/12/EEG,Direktiv resp0
Miljödepartementenvid Finans-med tjänstemänIntervjuer resp0

konferenserInternationella4.3

HABITAT II

Stadsutveckling,bebyggelse ochboende,FN-konferensen om
från HABITATslutdokumentetIstanbul 1996.hölls i IHABITAT II,

hållbarframgår bl.a.Habitat-agendan,s.k.II-konferensen, den att en
kulturella,sociala,förutsätteroch boplatserstäderutveckling av

iocksåkonstaterarhänsyn.miljömässiga Manekonomiska och
ikonsumtionproduktion ochförnuvarandedetagendan mönstretatt

landsbygdomgivandeochmellan städersamspeletliksomstäderna
medhushållninguthålligfrämjaSiktet börmåste attomprövas. envara

kulturarvetbiologiska mångfalden,bevara den värnanaturresurser, om
integrationen.socialastärka densamt

Källor

1996:48World SOUUrbanizinginSustainable HomesShaping an0
rskrutveckling,hållbarförinternationella samarbeteSveriges0

l996/97:2

1997ECE-konferens

konferensnovember 1997anordnar iför Europa,ECE, FN:s enorgan
and theConference TransportRegionaltrafikenmiljön och onom

Environment.

transportkonferensAlleuropeisk

Transportkonferensen,Alleuropeiskas.k.denkommerjuni 1997I som
hållaEuroparlamentet,medtillsammans attkommissionenanordnas av

Helsingfors.konferens ien
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Beräkningsförutsättningar

Stockholm i 1997mars
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Ekonomisk och demografiskl utveckling

Försörjningsbalansens 1995-2020utveckling

denI långtidsutredningen LU95 beskrevs framtidaSverigessenaste
ekonomi för scenarier bas, låg och hög. Basscenariot har använtstre -

för frarnräkninggrund scenario för den långsiktigaettsom av
utvecklingen till år scenario har sedan ingångsdata2020. Detta utgjort
till trafikprognoserna.

någraTabell Utvecklingen makrovariabler 1995-2010. Indexav
på1995100. Basscenariet baserat LU 95.

1995 2000 2005 2010
BNP 100 108 121 133
Privat konsumtion 100 109 128 142
Offentlig konsumtion 100 103 104 106
Export 100 127 156 192
Industriproduktion 100 110 125 143

Befolkning, sysselsättning och inkomst

Befolkningsprognosen kommer från och sedan kompletteradSCB är
med kommunernas skattningar de regionala utvecklingama.av
Befolkningsökningen på riksnivå beräknas uppgå till i genomsnitt

Överkommande hela perioden0,28 % år de 15 åren. 1995-2020per
bedöms befolkningsölcningen bli drygt år. Sveriges0,2 % per
befolkning miljonerkommer enligt uppgå till 9,2 år 2010attprognosen
och miljoner9,4 år 2020.

sysselsättningsprognoser trañkprognosema har påDe ianväntssom
uppdrag utförts konsultföretagetSIKA INREGIA. Prognosen ärav av
avstämd befolkningsprognos förSCB:s hela Sverige,mot
kommunernas befolkningsprognoser och frånsysselsättningsprognoser
Sveriges länsstyrelser. Sysselsättningsgraden beräknas ligga på 78 % år

och förändras fram2010 inte till år 2020.nämnvärt
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näringsgrenarUtvecklingen för olika

beräknats Konjunkturinstitutet KIutveckling harNäringsgrenamas av
modell kallad ISMOD.med hjälp Dennauppdragpå SIKA enavav

modell används NUTEK.även av
jämförelse medliggergodsprognosema igrund förSom ett

utveckling.för näringsgrenarnasmodifierat scenariobasscenariet något
och jäm/stålmassa/papperbasindustriemainnebär främst antasDet att

transportmedelnäringsgrenenutvecklingstarkare attsamten
total-oförändradsker inomförändringarutvecklas Dessa ensvagare.

signalerfor förändringarnaför produktionen. Motiven är omram
betydandeinnebärbasindustrinkapacitetsutbyggnader inom som

godsmängden 1993-2010transporteradetotalavolymsökningar. Den
miljoner ton.+63beräknas med 20 %näraväxa

trafikpolitikoförändradVidTrafikprognoser2

jämförelsealternat1Vet

konstruktionjämforelsealternativetsPrinciper för

infrastruktureninvesteringar iendast deAlternativet innebär att som
trafiknäten.inkluderas iplanperioden 1998-2007påbörjas före den nya

detomfattningutföras sådankunna iunderhåll förutsättsDrift och att
bibehållas.kanochnedlagt i jämvägsnätetkapital väg-ärsom

Persontrafik

framtidafaktor bakom denväsentligBiltätheten transport-är en
medprognostiseratsbilinnehavet harframtidautvecklingen. Det en

RegionalVägverket.uppdragpåutvecklats VTImodell avavsom
enligtBiltätheten kommerVTI.RBP95,bilinnehavsprognos -

till 461år 1992personbilar/ 1000 invånarefrånmodellen öka 397att
och 2020.respektive för åren 2010500

ochför lång-persontrafiken har skettförPrognoserna separat
för långvägatrafikmodeller IC3med uppsättningkortväga resor en

harNätfördelningenför kortväga.modelleroch fem regionalaresor
standardprogram.tillgängligakommersielltgjorts med
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Nedan sammanfattas det prognostiserade persontransportarbetet för
jämförelsealternativet.

Tabell 2 Persontransportarbete ijämförelsealternativet mellan 1993 ocha.
2020 långväga-totalt och resande längre än 10 mil enkel resa. Miljarder
personkilometer.

1993 1995 2005 2010 2020
Totalt:
Bil, beläggningsgrad; personer/bil 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52
Transponarbete:

Bil 89,8 92,6 104,7 110,8 123,7o
Tåg 5,7 6,1 8,0 9,0 9,5o
Flyg 2,9 2,8 3,6 4,0 4,3o
Buss 9,2 9,5 10,0 10,2 10,4c

Buss, beläggningsgrad 12 12 12,4 12,6 13

Långväga resor:
Beläggningsgrad bil:
privatresor, personer/bil 1,84 1,84 1,74 1,74 1,74
tjänste, personer/bil 1,10 1,10 1,08 1,08 1,08
Transportarbete:

Bil 22,8 23,54 25,7 26,8o
Tåg 4,19 4,48 6,01 6,78o
Flyg 2,9 2,8 3,6 4,0o
Buss 0,96 0,99 1,09 1,13o

Tabell 2 b. Förändrat jämförelsealternativetpersontransportarbete i
mellan 1993 och 2020, Index 1993:100.

1993 1995 2005 2010 2020
Bil 100 103 117 123 138
Tåg 100 107 141 158 167
Flyg 100 97 124 138 148
Buss 100 103 108 111 113

Siffrorna för basåret 1993 hämtade från årTransportprøgnosär
2005 och 2020 BV förP 1993:4, VV 1993:063. Värden 1995 har
beräknats från 1993 års värden med hjälp utvecklingstakten för deav
olika trañkslagen mellan och1993 1995. utvecklingstakt förDenna är
de olika trafikslagen beräknad från följande underlag:

Bil: Utvecklingen bensinleveranser Allmän månadsstatistik, SCB,av -
96:12
Tåg: Utvecklingen passagerarkm Allmän månadsstatistik, SCB,av -
96:12
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Flyg: Utvecklingen passagerarkm Allmän månadsstatistik, SCB,av —
96:12
Buss: Utvecklingen antal fordon trafik Allmän månadsstatistik,iav -
SCB, 96: 12

lastbilarLätta i yrkesmässig trafik med modellerna.i Derasär
19911. Övrigatrañkarbete uppskattades till 2 miljarder fordonskm lätta

lastbilar finns med under kategorin bil.
förPrognosen 2010 och har med följande2020 gjorts antaganden:

Personbilamas bränsleförbrukning förutsätts minska från i0
genomsnitt liter/mil till1,01 1995 0,90 liter/mil år och2010 0,83
liter/mil år 2020.

Beläggningen bussar ökai något enligt tabellenantas0 ovan.

ochBensinpris dieselpris realt oförändrade från och medantas0 vara
1993 7,66 i års pris.1993

Transportarbetet för harår 2005 erhållits interpoleringgenom en
mellan åren och till1995 2010 i proportion utvecklingen privatav
konsumtion. Alla prognosvärden har efter nivån pånorrnerats
trañkarbetet basåret 1993.

Godstransporter

beskriverMatriser godsflöden för år transportmedel har1993som per
sammanställts officiell statistik har utnyttjatsatt samt attgenom
information har inhämtats frånvia intervjuer med representanter

företagtransportbranschen och från transportköpande matriserDessa
transportslag ihop Prognostiseradehar lagts till totalmatriser.per

för beskriver allamatriser åren 2010 och 2020, godsflödet mellansom
kommuner i Sverige och för antal utlandsornråden, har sedanett stort
beräknats med metod hänsyn till utvecklingen för olikataren som
näringsgrenar och regioner.

1Varutransporter halvåretmed lätta lastbilar, andra 1991, Statistiska meddelanden, T 57
SM 9201, SCB
2 Källmaterialet finns dokumenterat för godsflöden,i Modell simuleringrapporten av
Vägverket, Sjöfartsverket,Banverket, SIKA, november 1995.



84 Beräkningsförutsättningar SOU 1997:35

trañknät kommersielltTotalmatriser för olika år läggs på i ettut
nätverksanalys STAN,tillgängligt för varigenomprogram

uppdelat trafikslag kan beräknas.transportarbetet på

jämförelsealternativet 1993-2020.Tabell Godstransportarbete i3 a.
Miljarder tonkilometer.

2005 2010 20201993 1997
Totalt

13,1 13,1Lastbil, 12,6 13,1 13,1genomsnittlig last, ton
32,0 34,6 37,2Lastbil 29,0 28,5

Tåg 23,5 25,2 27,019,7 21,1
34,929,1 32,5Sjöfart 25,2 24,4

0,92 1,1 1,10,8 0,7Färja lastbil
0,20,2 0,2Färja järnväg 0,2 0,1

Långväga transporter:
2824 2622 22Lastbil

-97beräknad med STAN, version: januariUtveckling transportarbeteav

jämförelsealternativetgodstransportarbete iTabell 3 b. Förändring av
1993-2020. Index 1993:100.

2005 2010 20201993 1997
12898 110 119100Lastbil
137Tåg 107 119 128100

129 138100 96 115Sjöfart
124 13485 108Färja lastbil 100

8672 80100 60Färja järnväg

årfrånhämtade TSiffrorna för basåret 1993 är ransportprøgnos
långvägaAndelenoch 1993.och VV, VTI,2005 2020 BV

tiden, 76 %. Dennakonstanttransportarbete för lastbilar överantas vara
underlastbil ochmedandel skattad utifrån Varutransporter järnvägär

SIKA/SCB.meddelanden, 9603,Statistiska T 30 SM1995,
medoch STAN-systemet,har för åren 1997 2010gjortsPrognoser

antaganden:och följandeversion: januari -97,

Öresundsbron inlagd.ochtrafiknäten för 2010 2020I 1997, är
förutsätts.bränsleeffektiviseringIngen

drivmedelspriser.Konstanta
länk-till aktuell nivåjusteradeBanavgifterna Tysklandi är

kr/tonkm på järnväg.justerad medkostnaden +0,1

inriktningsplaneringen SAMPLAN-den fördjupadesamband medI
jämförelsealtemativformulerades1996:15Nr ettrapport, vars

juliversion:godstrafikarbete enligt STAN-systemet,prognostiserade -
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ovanståendeitrafikarbetedetfrån presenterasskiljer sig96 som
2010mellan årenantaltillväxten ialternativ tontidigaretabell. I antogs

altemativetstidigareton. Detmiljoner+48%bli 15och 2020
tabell 4.igodstransportarbete visas

användes ijämförelsealternativdetGodstransportarbete i4.Tabell som
Miljarderinriktningsplaneringen.fördjupademed densamband

tonkilometer.
202020101993
37,334,529,0Väg
25,324,126,3Sjöfart
25,324,419,7Järnväg
88,083,075,0Totalt

årenmellaninterpoleringerhållitsharför år 2005Värden genom
för 2020SiffrornaBNP-utvecklingen.tillproportionioch 20101997

finnsgodsantaletdet totalamellanmed kvoten tonuppräknade somär
vilketmatris,2010 årsantalet itotalaoch detmatrisårs toni 2020 ger

efterharprognosvärdenAlla normeratspå 1,075.uppräkningsfaktoren
1993.basårettransportarbetetpånivån

harredovisatsinriktningsplaneringenfördjupadedenSedan
påfrämstberorräknats Det2020och2010för årengodsmatrisen upp.

vadgodsslagför vissa änhögrebliberäknastillväxttakten somatt
degällerdetgjortsdessutomhar närFörbättringarberäknats.tidigare

utförligareanvänder. Enmodellenkostnadsfunktionerochlänkar som
ochlänkardeigjortsförändringarvilkabeskrivning somav

ifinnsanvänderSTAN-systemetkostnadsfunktioner som
från SIKA.underlagsrapport

vissaberäkningförUnderlag externa3 av
vägtrafikenkostnader 1

Fordonsskatter

Kommunikationskommitténåtberäkningarmed SIKA:ssamband avI
ochvägtrafikenförkostnadericke-intemaliseradeochintemaliserade

beräkningarutifrån dessamotiverasskulle kunnade skattenivåer som
delutgjortfordonsskatteintäkternuvarandehar aven
nedan.tabell 4framgårvärdenaanvändaberälcningsunderlaget. De av
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Tabell Beräknade totala skatteintäkter för 1996.
Personbilar, bensin 2687
Pb, diesel före 1993 157
Pb diesel efter 1993 48
Bussar, diesel 20
Lastbilar, diesel 150
Lastbilar diesel 1021
Källa Vägverket, trafikregistret 1996-08

Emissioner fordonskm grund för beräkningenper utsläppsom av
från personbilar

Bensinbilars utsläpp beräknas på basen gränsvärden för miljöklass 2av
1996, bensinförbrukning 0,83 l/mil nya bilar 1993 enligt
konsumentverkets PM 1996-09-29, 91/K1664:3C.Dnr

Dieselbilars utsläpp beräknas på motsvarande enligtsätt
gränsvärden överensstämmande med obligatoriska EU-krav från och
med 1997-01-01; bränsleförbrukningen för dieselpersonbilar har
antagits 0,75 liter/mil. Konsumentverket dieselbilarvara attuppger nya
i genomsnitt har 20 % lägre bränsleförbrukning personbilar.än Vica
har dock utgått ifrån dieselbilama iatt genomsnitt är större än
personbilar i genomsnitt och den genomsnittliga bränsleförbruk-att
ningen därför bör endastsättas 10 % under snittförbrukningen förca
alla personbilar.nya

Den trafikenstunga marginella slitagekostnader

Fordonsekvivalentfaktom FEF specifikt fordonsettanger summan av
respektive axlars N10-värde. Med N10-värde axels last iavses en
förhållande till axel med axellasten 10 Statuston.en quo-
underhållskostnad för belagda EG 11,5/ 19/60vägar ianges
Vägverkets till 1 856 mkr/år. 60rapport % NIO-andel dvs.anges vara
kunna hänföras till den trafikentunga motsvarande 1 113 mkr/år.

En genomsnittlig N10-kostnad FEF-km har beräknats för helaper
med hänsynvägnätet till trafiksammansättning och fördelning på olika

typer Denna kostnadvägar. uppgår till 0,26 lcr/FEFkm. Den frånav
detta värde resulterande slitagekostnaden fordonskm för olikaper
fordonsslag bestäms FEF-värdet för respektive fordonstyp. Dettaav
bestäms i sin lastfaktor ochtur vägval för de olikaav
fordonskombinationema. Det genomsnittliga FEF-talet för hela den

lastbilsparkentunga kan beräknas total NIO-kostnad, antalur
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FEF-km. FEF-och kostnaden Dettafordonfordonskrn/år för tunga per
tal 1,92.är

statligaberäknad utifrån detmarginalkostnadhar antagitVi att en
helagiltig för vägnätet.vägnätet är

deformations-beräkningaralternativaredovisastabellen nedanI av
valdamed SIKAtillsammansslitaget på vägnätet av

beräkningsantaganden.

kostnad kronordeformationskostnad N10MarginellTabell 6. per
olika källor.fordon enligtför olika tungafordonskilometer typer av

SIKAAv använtLIN-konsultDS 1992:44
värdelägre FEF-prisuppräknat till

värden1996
0,06Lastbil, 1+1
0,610,243,61Lastbil 1+2
0,730,480,73Lastekipage 2+3
1,130,601,073+4Lastekipage
0,610,240,61Buss 1+2

från VägverketuppgiftermuntligaPubl 1990:36,1990-10,Vägverkets PMReferenser:
från LlN-konsulttill SIKAUnderlagsrapport

marginelladenföranvända värdenaSIKAdeOm av
ochfordonför olikadeformationskostnaden tungatyper av
förtrafikarbetetmedmultiplicerasovantabell 5fordonsekipage

deformationskostnaden,totalafås denfordonstyprespektive som
siffraår. Dennakronormiljonertill 1400uppgår perca

slitagekostnaden,förutgângsvärdetmedbörsigöverensstämmer som
årstill 1996uppräknatmkr/år i 1990 år prisermkr/år 1 1131 380ca

priser.
slitagebestämmandebetydande spridning idet finnsEftersom en

gällerdetfordonsekipagefordon- ocholika närfaktorer mellan t ex
trafikeratslitagekänslighet hos vägnät,lastfördelning,lastvikter,

ellerenskilda fordonföravsevärda avvikelserkandäcksutrustning mm.
tabellde 5jämfört med iförekommatransportverksamheterenskilda

slitagekostnaderna.angivna

maximilast,totalvikt,fordonsBeräkningsantaganden tungaom
medelkörsträckabränsleförbrukning och

iberäkningarnavidtabell harnedanståendeUppgifterna i använts av
internaliserade ieffektertrafikensden ärvilken mån externatunga

fordonsbeskattningytterligarevilkenrespektivedieselbeskattningen,
kostnader.trafikensdenfull intemaliseringkrävs för tungaavsom
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Tabell Vissa7. beräkningsantaganden för den vägtrafiken.tunga
Lastbil Lastbil Lastbil Lastbil Lastbil Buss

1+1axlar 1+2 2+3 3+4 medel- 1+2
axlar axlar axlar fordon axlar

Totalvikt 9 24 40 60 14,6 24
Bränsleförbrukning 2,1 3 4,5 4,5 3,11
Maximilast 3.5 16 22 40
Körsträcka frånLb 3 000 3 000 13 000 10 000 2065 5 745
TFK, buss från VTI
T 149, mil/år1994,
Körsträcka fordon 2 251 8 500 8 500 12 300-

årsmodellsenaste
enligt VTl T 149

Uppräkning kostnadsnivåav

För uppräkning kostnadsnivån t för slitagekostnader mellanav ex
1990 och har kvoten1996 mellan för de bäggeKPI åren använts.
Denna kvot 1,24.är

Den lätta påtrafikens slitagekostnader vägnätet

Kostnaden har beräknats med hjälp Vägverkets kalkylsystem EVAav
och trañkfördelningen på olika delar ochUrvägnätet. systemetav

underhåll/ådt3trañkfördelningen erhållen marginalkostnad för 0,0342
kr/fkm har justerats till andel för ådt-beroende underhållskostnaden
2 577 mkr/år ifrån totalkostnaden dra ifrån skattat värdeatt ettgenom
för den trafikens deformationskostnader 1 157 mkr/år. ådt-Dentunga
beroende underhållskostnaden har skattats till 0,027 kr/tkm.

Den ådt-beroende underhållskostnaden liter bränsle har sedanper
beräknats utifrån schablonförbrukningen för bensindrivna personbilar
till 0,33 kr/liter bensin.

3 ådt årsdygnstrañk
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Beräkningsförutsättningar enligt4
kommittens samladeförslag

Nedan de beräkningasantaganden formulerats utifrånpresenteras som
Kommunikationskommitténs förslag. Investeringar i och järn-väg-

altemativet4.följer förslagen revideradei det sammanvägdavägsnäten

Drivmedelspriser

förutsätts förslaget årBensinpriset enligt stiga realt med lO öre per
fram till år 2020.

förutsätter motsvarande prisökningar för diesel. EnligtKommittén
kommitténs analyser de kostnaderna för dieseldrivnaär externa
personbilar högre för bensinbilar. Därför föreslås ytterligareän en
höjning diesel medenergiskatten på 50 i 1995 års priser.öreav

förhållande Krlliter iTabell Bensin- och dieselpris, höjningar i till 1995.
årsprisnivå.1995

År DieselprisMotsv. Motsv. Energi-Prishöjning Bensin-
på bensin pris COQ-skatte- dieselpris skatte- exkl. moms,

rabatthöjning, höjning höjning, inkl
kr/kg diesel

4,501995 0 7,62
5,000,501997 0 7,62
5,262000 0,10 0,260,30 7,92
6,152010 8,92 0,45 1,151,30
7,012,012020 2,30 9,92 0,79

bränsleförbrukningReglering specifikav

successivtBränsleförbrukningen personbilsparken helheti antassom
minska till följd teknisk utveckling och förändringar närspontanaav
det Bränsle-gäller konsumenternas bilval, körsätt och resvanor.
effektiviseringen för lastbilar och bussar förväntas till 0,25uppgåtunga

fram% år till år 2020.per

4 SAMPLAN-rapport, för infrastruktur-Nr 1996:15, Fördjupat underlag inriktningen av
investeringarna.
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kommitténsI förslag förutsätts därutöver regleringen av
bränsleförbrukningen personbilar för få till stånd snabbareattav nya en
minskning bränsleförbrukningen.av

kraftRegleringen träda i juni och bilar skall då ii 1998antas nya
genomsnitt ha bränsleförbrukning på högst liter/mil. dag0,85 I ären
förbrukningen hos fordon liter/mil hänsyn till0,92 tasnya ca om
körsträckor för olika fordon Konsumentverket 0,84typer av anger
liter/mil för bilar Därefter skärps kravet bilarsår 1994. pånya nya
bränsleförbrukning till då kravetsuccessivt år 2005 0,63 liter/mil.är

förblirKravet därefter oförändrat från år till2005 år 2020.

Inblandning biobränslenav

förutsätts det inblandning icke fossiltFör personbilar skeratt en av
bränsle bränsletst.ex. alkoholer till nivå 3,3 %motsvararen som av

öka,energiinnehåll år och år 2010. andel beräknas sedan2005 Denna
för Introduktion skeuppgå till 6,7 % år 2020. kunna påatt antas ett
sådant bränslet räknat efterpriset på till konsument,sätt att
energiinnehåll, påverkas.inte

Trängselavgifter i vissa tätorter

Kommitténs förslag innebär intemaliseringen trafikensutöveratt av
kostnader landsbygd sker fullständig intemaliseringpåexterna en av

kostnader med hjälp lämpligtvägtrafikens i tätorter ettexterna av
tekniskt system.

beräkningsförutsättningama detredogörelse förFör närnärmareen
gäller trängselavgifter hänvisas till den beställdai SIKAtätorter av

diflerentierade viigavgifterRoad utvärderingEnpricingrapporten av—
Transek.i större tätorter,

långvägaKorrigering vissa skatter/avgifter för denav
persontrafiken

täckaföreslår den långväga persontrafiken fullt skallKommittén att ut
samhälleliga marginalkostnader inklusive kostnader formsina i av

utsläpp, drabbar trafikanterna. Förslagetbuller andra änetc. som
innebär fordonsskatten för bussar används ibland annat att som
långväga trafik skall höjas betydligt.

priskorrigeringarFör beskrivning beräkningarna dessaen av av
hänvisas till SIKA:s underlagsrapport.
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Ändrad fordonsskatt för lastbilar

Kommittén har tänkbara nivåer för intemaliserandepresenterat
höjningar fordonsskatten för olika fordonskategorier med beaktandeav

EU:s restriktioner och möjlig konkurrens från utlandsregistreradeav
lastbilar. analyserna fordonsskattenI för fordon höjas enligtantas tunga
nedanstående tabell.

Tabell Internaliserandefordonsskattehöjningar för olika fordons-
kategorier, kronor.

9 ton 24 40ton ton 60 ton
2 axlar 3 axlar 5 axlar 7 axlar

Nuvarande skatt 2 500 20 000 13 000 34 000
Föreslagen skattehöjning 7 500 4 000 13 000 16 000
Ny skatt förslagetmed 10 000 24 000 26 000 50 000

Trepartsöverenskommelsen för sjöfarten

Sjöfartsverket, Sveriges Hamn- och Stuveriförbund och Sveriges
Redareförening har träffat överenskommelse åtgärder i syfte atten om
sänka utsläppen svavel och kväveoxider från sjöfarten till börjaniav av
2000-talet. Reduktionen skall uppnås tillämpninggenom av
miljödifferentierade sjöfartsavgifter och hamnavgifter. I Våra
konsekvensanalyser förutsätts reduktionen ha skett fullt till år 2005.ut

Det avgiftssystemet beräknas innebära:nya

Fartygsdelen den farledsavgiften blir 2,90 kr/bruttoton med0 av nya
katalysator utsläpp 2 NOx/kWh och 4,50 kr/bruttoton utang
katalysator utsläpp NOx/kWh.l2 g
bidrag kommer med tredjedel installationskostnadenatt0 ges en av
för katalysator.

högre farledsavgiftEn 0,5 kr/bruttoton för de fartygtas ut0 som
använder olja med högre svavelhalt 0,5 viktprocent.änen

Beräkningar effekterna har genomförts för olika fartyg.typerav av
Förutsättningar för analyserna nedanståendei tabeller.presenteras
Fartygsdelen farledsavgiften kallas fortsättningeni fartygsavgift.förav
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typfartyg.för olikaEgenskaperTabell 10 a.
anlöpantalGenomsnittligt HögstaNettolastLast-BruttotonFartygstyp
årliggrund förtillantal anlöpfaktor per

fartygsavgiftår
121002 0000,5Torrlast 4 000
1210010 0000,5000RoRo 20
182001 3800,02360 000Större färja
124200400,67Oljetanker 60 000

bruttodräktighet.fartygetsberoendestorlekFartygsavgiftens är av
till högstafartyg begränsasavgiftsuttaget ettsammanlagdaDet ettav

Förtabellenikolumnenenligt sistaårantal ovan.resor per
nettolast finnsfartygsberoendedäremot,varuavgiften ettär avsom

begränsning.motsvarandeingen

nuvarande system.Sjöfartsavgifter,Tabell 10 b.
årAvgift för ettanlöpPer

TotaltFtg-avgift Varu-Ftg-avgift Varu-Varu-Ftg-Fartygstyp
kkravgiftavgift kkrkravgiftavgift

kkrkrkr/ton kr/ton
893720173200714 4003,63,6Torrlast

4 464600864 3000000 36723,63,6RoRo
4 8829943 888968000 42163,6Finlandsfärja 3,6

563579 1984144 720246 0003,64,1Oljetanker

avgifteröverenskommelsensvadhar gjortsBeräkningar över nya
katalysatorerdvs.vidtas,åtgärderolika fartygstyperblir för om

antagithar violjetankersanvänds. För attoljalågsvavligochinstalleras
lönsamtdetta inteeftersominstalleras, ärkommerkatalysatoreringa att

vid få anlöp.

förutsattöverenskommelsen,enligtSjöfartsavgifterTabell 10 c.
katalysatorer.installation av

årAvgift för ettanlöpPer
TotaltFtg-avgift Varu-Ftg-avgift Varu-Varu-Ftg-Fartygstyp

kkravgiftkkravgiftkravgiftavgift
kkrkrkr/tonkr/ton

859720139200600 7113,62,9Torrlast
29643 60069636 000000582,9 3,6RoRo
1264994132968 34174 0003,6Finlandsfärja 2,9

1 7315791521144 7200003,6 2884,8Oljetanker

förgrundtillliggertabell 10ivisasalternativDet prognosencsom
förslag.kommitténsförgodstransportarbetetav
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Övriga förutsättningar

fordonsskatten för lastbilar innebärhöjningenBegränsningen attav av
kostnader intemaliseraslastbilstransportemas beräknade inteexterna

intemaliseradedenfullt tabell nedan redovisas intellI attut.
detonkm förkostnaden kan uppskattas till 4marginella öre per

sjöfart.med ochfordonstyper mån konkurrerar järnvägi visssom

Iastbilsekipagemarginalkostnader för olikainternaliseradeTabell 11.
tonkm.räknat per

LastbilLastbil LastbilLastbil
axlar3+43 axlar 2+3 axlar2 axlar,

60 ton24 409 ton tonton
435milj/år 843533 424Fordonskm,

9275milj/år 1576 2903 15568Tonkm,
21,318,5tonkm/fordonskm 3,0 6,8
0,040,040,03 0,01internaliserat kr/tonkm

SlKA:s beräkningarKälla: T30 SM 9603 samt

lastbils-internaliseringenden ofullständigaFör trotsatt av
transportslagsfördelningriktigåstadkommakostnaderna ändå en

ochföravgiftssänlmingar järnvägkompenserandeföreslår kommittén
följandetillkompensationsåtgärder harsjöfart. Dessa översatts

beräkningsförutsättningar:

till noll.harBanavgiftema för godstransporter på järnväg satts0
simuleraspåtill kombitransporter järnvägSubventioner engenom

öre/tonkm jämvägs-motsvarandegenerell sänkning 2 avca
mellankonkurrens råder järnvägdärkostnaden för den varugrupp

lastbiloch
CO2-komponent.sjöfartsavgifterna ingeningårI0

utveckling medTransportarbetets5
kommitténs förslag

Persontransporter

beräkningsförutsättningarna,härleddade kommitténs förslagMed ur
enligtutvecklaspersontransportarbetetredovisats beräknassom ovan,

tabellen nedan.
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för kommitténsTabell Persontransportarbete mellan 1993 och 202012 a.
förslag. Miljarder personkilometer.

2005 2010 20201993 1995
1,52 1,52Bil, beläggningsgrad 1,52 1,52 1,52

106,8 114,4Bil 89,8 92,6 101,2
Tåg 8,6 9,8 10,55,7 6,1

3,2 3,5 3,6Flyg 2,9 2,8
10,1 10,4 10,8Buss 9,2 9,5

12,6 13Buss, 12 12 12,4beläggningsgrad

förmellan 1993 och 2020Tabell Förändrat persontransportarbete12 b.
kommitténs förslag, Index 1993100.

20202005 20101993 1995
127119103 113Bil 100
184172Tåg 107 150100
125119100 97 111Flyg
117110 113100 103Buss

medkorrigeradtrañkarbetetberäknade utvecklingenDen äravovan
trängselavgifter och justeringarihänsyn till effekterna tätorter avav

kommittén föreslagnaenligt deavgifterna långväga trafikeni den av
nedan.redovisas tabellenkorrigeringar iprinciperna. Dessa

på trafik-effekterträngselavgiftersTabell Internaliserings- och12 c.
respektivepersonkilometermiljarderarbetet 2005 och 2020,mellan

minskning.procentuell
202020102005

iförhå/lande 1993, förFörändrat trafikarbete, till
långväga interna/isering,till följdresor av
miljarder personkm

0,20,20,2Bilo
-0,39-0,25 -O,33Flygo

följd trängselavgifterFörändrat trafikarbete till av
%i tätorter,

-3-3-3Bilo

Godstransporter

för dessagällerjämförelsealtemativetförtrañknätSamma som
Även beräknings-ochgodsmatrisernautvecklingen avprognoser.

och 2020värdena för åren 2005metodiken bakom överensstämmer
med jämförelsealternativets.
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Tabell 13 Godstransportarbete mellan 1993 och 2020 för kommitténsa.
förslag STAN, version: januari -97. Miljarder tonkilometer.

1993 1997 2005 2010 2020
Lastbil, genomsnittlig last, ton 12,6 13,1 13,1 13,1 13,1
Lastbil 29,0 28,5 30,9 32,7 35,1
Tåg 19,7 21,1 24,8 27,4 29,5
Sjöfart 25,2 24,4 29,1 34,932,5
Färja lastbil 0,8 0,7 0,90 1,0 1,1
Färja järnväg 0,2 0,1 0,18 0,2 0,2

Tabell 13 b. Förändrat godstransportarbete förmellan 1993 och 2020
version:kommitténs förslag, Index STAN,1993100 januari -97.

1993 1997 2005 2010 2020
Lastbil 100 98 107 113 121
Tåg 100 107 126 139 150
Sjöfart 100 96 115 138129
Färja lastbil 100 85 105 120 129
Färja järnväg 100 60 83 100 107

6 Emissionsfaktorer

framtidaDen utvecklingen genomsnittliga föremissionsfaktorerav
olika kategorier fordon och farkoster i hög grad osäker. Manärav
tvingas därför beräkningsantaganden kan upphov igöra som ge

Ävenskillnader i resultaten mellan olika beräkningar. valet
beräkningsmetod kan upphov till sådana skillnader.ge

harVi valt inhämta prognosvärden rörande olika fordonsslagsatt
utsläpp luftföroreningar fordonskilometer alternativtav per per
personkm från flera olika källor för åren fram till och med 2020. Dessa
har sedan för beräkna utsläppen från trafiken vid olikaanvänts att
tidpunkter.

personbilar,För bussar och lastbilar emissionsfaktorer,allatunga är
förutom värdena för koldioxid, hämtade från förskrivenrapporten
KFB5 K-E Egebäck. För åren 1990 och används Egebäcks1993av
siffror för 1988 års bensindrivna bilar. och1996,För 2005, 2010nya
2020 används 1993, 1996, respektive2000 2010 års siffror för nya
bilar. Tidsförskjutningen gjord för värdena på rimligt skallär sättatt ett
spegla fordonsparken.genomsnittet i

5 Karl-Erik Luleå,Egebäck, Tekniska Högskolan i Emissionsfaktorer för fordon drivna
med alternativa fossilarespektive drivmedel, för Kommunikationsforsknings-rapport
beredningen Förhandsex



1997:35SOUBeräkningsförutsättningar96

liter bensinförbrukningenfrånKoldioxidutsläppen antasenav
tilldiesel 2 600och för literuppgå till 3202 eng

glfkm.Personbil, bensinTabell 14 a.
202020102005199619931990
0,351,923,6611,820,220,2CO
0,080,460,891,192,52,5HC
0,040,170,261,53 0,51,53NOx

0,00120,013 0,0070,0180,0370,037Partiklar
167 151188232234244C02

0,650,720,8111,01km 1,05Bränsleförbrukning I/10
6,73,30 3,30energi 0biobränsleAndel av

diesel glfkm.Tabell 14 b. Buss,
202020102005199619931990

11,61,91,83,23,2CO
0,150,40,720,761,31,3HC
3,27,39,71013,213,2NOX

0,070,150,20,210,50,5Partiklar
767850,2884910988988C02
2,953,273,43,53,83,8Bränsleförbrukggl/W km

Luftfartsverket. Imaterial frånpåbyggeremissionsfaktorerFlygets
underflygplanstyperolikaförutsläppenredovisasdetta en

utsläppBeräkningarkm.på 380flygninggenomsnittlig perav
flygplan.genomsnittligtförsedan gjortspassagerarkm har ett

glpkm.Flyg,Tabell 14 c.
2020201020051993
0,390,520,520,52CO
0,080,10,10,1HC
0,360,510,580,73NOx

Partiklar
143190190190C02

diesel glfkm.Lastbil,14 d.Tabell
202020102005199719931990

2,54,566,28,58,5CO
0,150,280,370,331,25 1,25HC
4,18,213 11,516,616,6NOX
0,10,20,30,340,580,58Partiklar
767858910910936936C02

3,3 2,953,53,53,63,6kmBränsleförbrukning I/10
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Sjöfartens olika emissionsfaktorer uppdelat på lastfartyg,
lastbilsfarjor och jämvägsfárjor emissionsfaktorer församt

KFB6godstransporter på järnväg hämtade från skriven förär rapporten
DemkerG m.fl. För åren 1993 och har1997 rapportensav

nulägesbeskrivning finnsFör år 2005 det gjord ianvänts. en prognos
har Emissionsfaktorema år beräknade2010rapporten använts. ärsom

medelvärde för 2005 och 2015, medanettsom av prognosen
emissionsfaktorema år 2020 medöverensstämmaantas
prognossiffroma för 2015.

Tabell 14 Sjöfart, Iastfartyg, gltonkm.e.
1993 1997 2005 2010 2020

Svaveldioxid 0,11 0,11 0,05 0,04 0,03
CO 0,019 0,019 0,016 0,015 0,013
HC 0,013 0,013 0,011 0,01 0,009
NOx 0,43 0,43 0,37 0,32 0,26
Partiklar 0,016 0,016 0,014 0,014 0,013
C02 18,3 18,3 16,8 16,5 16,1

Tabell 14 Färjor, lastbil gltonkm.
1993 1997 2005 2010 2020

Svaveldioxid 0,16 0,16 0,076 0,05 0,02
CO 0,082 0,082 0,063 0,05 0,037
HC 0,022 0,022 0,017 0,014 0,01
NOx 1,4 1,4 0,99 0,69 0,39
Partiklar 0,04 0,04 0,035 0,032 0,028
C02 62 62 59 57,5 56

Tabell 14 Färjor, gltonkm.järnvägg.
1993 1997 2005 2010 2020

Svaveldioxid 0,71 0,71 0,34 0,21 0,08
CO 0,42 0,42 0,032 0,0190,026
HC 0,1 0,1 0,008 0,007 0,005
NOX 6,2 6,2 4,4 3,05 1,7
Partiklar 0,18 0,18 0,015 0,014 0,013
CO2 290 290 280 270 260

6 G Demker, E Flodström, A Sjöbris och M Williamson, Miljöeffekter transportmedels-av
förval godstransporter, KFB 1994:6rapport

4-17-0396
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g/tonkm.godsTabell 14 h. Järnväg,
20202005 201O19971993

0,00080,00280,00470,012CO 0,012
0,00020,00070,00120,003HC 0,003

0,0140,0380,0610,13NOX 0,13
0,00020,00050,002 0,00080,002Partiklar

1,082,022,955,95,9C02

på personbilarsregleringochprishöjningEffekter av
för koldioxidemissionsfaktor

denpåverkaskoldioxidförEmissionsfaktom autonomaav
nedantabellenoch regleringen. Ibensinprishöjningenutvecklingen,

personbilarspåinverkankomponentersredovisas dessa
emissionsfaktor för CO2.

föremissionsfaktorerochbensinförbrukningUtvecklingTabell 15 ava.
på åtgärders effekt.olikauppdelatpersonbilar,koldioxid hos

Effekt regle-Effekt autonomEffektutvecklingAutonom avavav
ringutveckling kombi-bensinprishöjningbränsleförbruk-av

med pris-neratBfning och
höjningemissionsfaktor

Ef
EfBfÅr Ef,BfEfBfBf Ef

g/fkml/milg/fkml/mill/fkml/milgfkmI/mil
2341,01234234 1,011,012341993 1,01
1670,722020,872270,982090,902010
1510,651810,782210,951930,832020

och ijämförelsealternativetpersonbilar iförTrafikarbeteb.Tabell 15
fordonskm.miljarderförslag,kommitténs

förslagKommitténsJämförelsealternativet
59,159,11993
70,372,92010
75,3812020

med denfalletkoldioxid iutsläppen autonomatotalaDe av
trañkarbete.jämförelsealternativetsutifrånberäknadeutvecklingen är

liggerstuderasregleringsaltemativetocheffekterDå prishöjningens
grund.tillförslagkommitténstrafikarbetet i

introduktionföljdtillkoldioxidutsläppMinskningen avav enav
utvecklingkombinationenutifrånberäknatsbiobränslen har autonom

prishöjning.och
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Tabell 15 Utsläpp frånkoldioxid åtgärderspersonbilar, olikac. av
effekter, år.kton per

Autonom Autonom Autonomut- Biobränsle-utv+ Reglering+
utveckling veckling prishöjning avdrag introduktion+ +

prishöjning introduktion biobränslen
biobränslen

1993 13 843 13 843 13 843 84313
2010 15220 14187 13714 -473 11268
2020 15 671 64113 12 731 -909 44310

samhällsekonomiska7 De beräkningarna

Kalkylernas ofullständighet

Genom ställa kostnader försöker i den samhälls-att nytta mot man
ekonomiska analysen skapa bild vilka investeringar ien av
infrastrukturen, och vilka andra åtgärder, värda genomföra.är attsom
Analysen syftar i tillprincip hänsyn till alla betydelsefullaatt ta
konsekvenser. de samhällsekonomiskaMen kalkylema ändå integer en
fullständig bild.

Vissa betydelsefulla konsekvenser ingår inte därför de svåraäratt
värdera i kanMan alltså inte säker på projektatt att ettpengar. vara

verkligen samhällsekonomiskt lönsamt den beräknadeär även om
kostnaden. Viktiga exempel konsekvenserpåär större ännyttan av

trafikanläggningar hittills inte kunnat värderas i ärsom pengar
intrångseffekter olika slag, anläggningar värdefulli kultur- ellert.ex.av
natunniljö. Därför det viktigtär i total samhällsekonomiskatt man en
bedömning också beaktar sådana effekter möjliga beskriva iär attsom
ord, inte kan uttryckas imen som pengar.

Andra betydelsefulla konsekvenser ingår inte i den samhälls-
ekonomiska kalkylen därför de normalt faller utanför denatt
trafikpolitiska handlingsramen. viktigtEtt exempel detta effekterpå är
på sysselsättningen. beaktaFör sysselsättningseffekter på rimligtatt ett

vid genomföranade långsiktiga investeringar eller långsiktigtsätt av
verkande trafikpolitiska åtgärder, skulle tvingas till antagandenman om
arbetsmarknademas långsiktiga strukturella obalanser geografiskt och
funktionellt. skulle föraDet mycket långt och leda till förrisk ett
betydande godtycke införa sådana antaganden på sektorsnivå.att

deAtt samhällsekonomiska kalkylema ofullständigaär är ett
problem vid prioritering enskilda ochprojekt åtgärder. Det utgörav
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inriktningsplanering.övergripandeförproblemmindremöjligen ett
Ändå bevaka riskeninriktningsplaneringvidviktigt attdet ävenär att

harsystematiskt överskattas. Dettainfrastruktursatsningarvärdet av
planeringsprocessen.konsekvent ihittills skett påinte sättett

omfattandeletthar SIKAplaneringsomgångenInför den senaste en
tillfreds-Någonkalkylprinciper.ochkalkylvärdenbådeöversyn av

harbarriäreffektemaochintrångs-hanterametod förställande att
kalkylvärden1995 defastställdes vårenföreslagits. Däremot som

för vissaolycksrisker ochförändradeför restidsvinster,tagits fram
tagitsvärdensagda dedetframgåttavgasutsläpp. Som är somovanav

riktasocksåKritik kanmiljöeffekter osäkra. motolyckor ochfram för
spelarolycksvärderingen,medtillsammans stortidsvärderingen, som

kalkylutfallet.roll för

utvecklingseffekterpå grundLönsamhetsunderskattning av

ochutvecklingregionalpåeffektertransportinvesteringarsFrågan om
betydandeårendeunderhar rönt ettekonomisk tillväxt senaste

myckettalades1990/91:87tillväxtpropositionregeringensintresse. I
ekonomiskförbetydelsekommunikationernasochinfrastrukturensom

s.k.denIproduktivitet.näringslivetsförtillväxt och
produktivitetförDrivkrafterhuvudrapportproduktivitetsdelegationens

påsatsningarförslagspelade1991:82välstånd SOUoch om
tillförsöka kommagällde rättahuvudroll detinfrastrukturen när atten

produktivitetsproblem.med Sveriges
transportinfrastrukturtilltilltronstarkatidigareDen som

metod- ochintensivtillmedverkatharfaktortillväxtfrämjande en
orienteradetransportekonomisktregional-blandmodelldiskussion som

transportinfrastruk-betydelsenbl.a.Diskussionenforskare. avavser
möjligheternaochriktningorsakssambandets atttillväxteffekter,turens

rekommendationertillframproduktivitetsstudierutifrån komma av
Åtskillig ocksåharmödavidtagas.börochprojektvilka somprogram

utsträckningvilkenklarhet isöka bringaned pålagts att som
utvecklings-eventuellafångakankalkylersamhällsekonomiska antas

investeringsprojekten.effekter av
ifråganiuppfattningarrådande presenterasredogörelse förEn en

hela1992:21. slutsatsEn är nyttanTFB-rapport attfrån TFBrapport
vägen.avläsas "påkunnaskatransportinvestering principienav

transportmarknademauttryck påtillproduktion kommerEffekter på
tilladderaochnygenererade atttransportervia resor

Samtidigt betonastrafiken.existerande attför denkostnadsbesparingar
defångas ikannormalt intepraktikeneffektenhela i
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efterfrågesamband de samhällsekonomiskatvingas utnyttja isom man
kalkylema. gäller särskilt långsiktseffelder till följd ändradDet av

Ochlokalisering, kan uppkomma med betydande tidsfördröjning.som
förändringar strukturen kan knappast fångas med analysi instora en av

betalningsvilja under dagens förhållanden.trañkanternas
främstTransportekonomema hävdar väginvesteringnyttanatt av en

för existerande trafik och dethar med kostnadsbesparingargöra attatt
från genereraddärför berättigat praktiska skäl bortsekan attvara av

samhällsekonomiskabetonartrafikökning. Regionalekonomema att
förunderstödjas med olika modeller och metoder påanalyser måste att

olikatillfredsställande kunna fånga nyttoeffektema för isättett grupper
kanMetoder måste tillskapas, hävdarolika tidsperspektiv. man, som

transportinvestering kanfånga värdet de anpassningar som enav
modeller framhålls dessa ekonomerKompletterandemöjliggöra. av

efterfrågan.oumbärliga för prognosticeraattsom
vilken grad totalnyttan iForskarna iinte enigaär somom

underskattad. Vidkalkyler kansamhällsekonomiska ett avvara
ordnat seminarium påKommunikationskommittén hösten 1996 temat

utvecklingseffekter drogs dock slutsatsentrafikinvesteringars att ett
skulle kunna höjahänsynstagande till efterfrågesidan intekorrekt

medinvesteringsprojektens lönsamhet 10 %.änmer ca





SOU 1997:35 103

Institut för KommunikationsanalysStatens SIKA

iförslagenRegionala konsekvenser av

Kommunikationskommitténs

1996:26SOUdelbetänkande -

trañkpolitikeniNy kurs

länsstyrelsernauppdrag tillSammanställning av

1996-10-01Nr. 1996:3,
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Förord

Kommunikationskommittén beslutade den december4 1995 att ge
länsstyrelserna till regional nivå konkretisera kommitténsi uppdrag att

infrastrukturen förförslag till nationell inriktning planeringen avav
Därefter kommittén uppdrag tillperioden Statens1998-2007. gav

Kommunikationsanalys sammanställa läns-Institut för SIKA att
styrelsemas svar.

länsstyrelsemas redovisningar uppdragetEfter ha tagit delatt av av
konsek-från Kommunikationskommittén har sammanfattat vilkaSIKA

fåkommitténs förslag skulle för detlänsstyrelserna bedömer attvenser
inriktningsplanema bordede de regionalalänet och hur attegna anser

hur länsstyrelsernautformas. sammanfattning redovisasEn även serav
kommunikationsområdet.inompå planerings och beslutsprocessen

till huvuddragkommentarer någraSIKA avslutningsvis några egnager
redovisningar.i länsstyrelsemas

Kommunikations-med konkretiseraLänsstyrelsemas arbete att
parallellt med länsstyrel-huvudsak skettkommitténs förslag har i att

delbetänkande kurs ipå kommitténs "Nybesvarat remissenserna
påhar därvid visat sigtrafikpolitiken" SOU 1996:26. Det att svaren

medsammanfallerflera uppdraget konkretiseringenfrågorna i omav
behandla remissvaren.för länsstyrelserna ivad angelägetvarit attsom

gäller behovet satsningar påsärskilt detåterspeglas också,Detta när av
härmedsammanfattning Iinfrastrukturen, den SIKAi presenterar.som

anspråksammanställning deredovisassärskild bilaga somen aven
järnvägaranslag för investeringar iframfört pålänsstyrelserna vägar,

länstrafikanläggningar.och
för utarbetandet före-NilssonharInom SIKA Lennart svarat av

liggande rapport.
Regionala konsekvenserhärmedöverlämnarSIKA rapporten av

delbetänkande 1996:26Kommunikationskommitténs SOUförslagen i
Sammanställning uppdrag till läns-trafikpolitiken".kurs i"Ny av

Kommunikationskommittén.styrelserna till

Stockholm i oktober 1996

Staffan Widlert
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1 Uppdraget

Som utvidgning remissbehandlingen Kommunikations-en av av
kommitténs Komkom delbetänkande "Ny kurs i trafikpolitiken" SOU
1996:26 har kommittén uppdragit åt länsstyrelserna konlqetiseraatt
förslagen på regional nivå. Enligt uppdraget från december 1995 skall
länsstyrelserna besvara följande frågor:

Kommittén har gjort nationella avvägningar mellan0 av resurserna
olika trafikslag och mellan investeringar, underhåll, drift och andra
åtgärder. Vad betyder dessa nationella avvägningar för länet
Vilka specifika förhållanden läneti måste särskild hänsyn tillm taman

den nationella kommunikationspolitikennär utformas
Behövs andra trafik och miljöpolitiska mål läneti deän0 som
kommittén på nationell nivå Vilka falli så skillnadernaangett är

skulleHur regional inriktningsplan för kommunikationerna0 en
kunna läneti det nationella förslaget konkretiserasut tillse om
regional nivå
Vilka avvägningar skulle länsstyrelsen vilja vid försökgöra0 ett att
lägga regionalt helhetsperspektiv på kommunikationspolitikenett
Vad skillnaderna jämfört med kommitténsär förslag

kanHur på regional nivå åstadkomma bättre samordning0 man en
mellan utbyggnad infrastrukturen och trafikeringav

kanHur få bättre samordning mellan utbyggnad0 man en av
nationella och regionala infrastruktumät
Vilka beslut investeringar, underhåll och drift infrastrukturen0 om av

trafikering lämpliga fattasamt på nationellär respektiveattom
regional nivå

I tillägg till uppdraget från 1996 önskarett Komkom också attmars
länsstyrelserna redovisar den politiska förankringen, samarbetet mellan
olika uppläggningen det kommande arbetet medsamtorgan av upp-
rättande LTA-planen.av

Föreliggande redovisning detär uppdragrapport en av som
Kommunikationskommittén har till Statens förInstitut Kommuni-gett
kationsanalys, SIKA sammanställa länsstyrelsemas redovisningar.att
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medarbeteLänsstyrelsernas2

redovisningen

förankringpolitiskochmaterialRedovisat2.1

kommunika-det tydligtframgårredovisningarlänsstyrelsemas attAV
iprioritethöginfrastrukturen harutbyggnadenochtionerna enav

avseendenfleraiuppnåföransträngningama att gynnsamen
respektive län.förutveckling

arbetenfram ivuxitmaterialfall tillfleraiHänvisningar görs som
regionalautveckling,landsdelensellerlänetsförmed visionerex.

församhällsplaneringregionaluppdragetmiljöstrategier, om
de olikamedArbetetRESmiljöanpassat transportsystem mm.

ocksåharLTA-medelfördelningplaner,trafiksektoremas mmav
iolika instansermellanför samverkanformerskapabidragit till att

samordningsroll.viktigharoftastlänsstyrelsernaoch därlänen en
länetför detkonsekvensernaanalyseramedArbetet att avegna

genomföras inomdel kunnatväsentligdärför tillförslag harKomkoms
etablerats iårundersamverkanförformerför de senaresomramen

redovisarLänsstyrelsernakommunikationsfrågoma.länen kring
regionalaandramed kommuner,samrådskettgenomgående detatt

intresseorganisa-berördaoch övriganäringslivlänstrafikbolag,organ,
informations-ordnatlänsstyrelserförekommitocksåhartioner. Det att

dessaiandraoch intressenterför kommunerseminarierochmöten
frågor.

tjänste-utarbetatslänenstillunderlagetOftast har rapporter enav
harSamrådkommunikationsdirektör.letts länetsavmannagrupp som

Banverket,kommunförbundet,landstinget,länets kommuner,skett med
m.fl.länstrañkenVägverket,

tillfällenfleravidfallvissastyrelser har iLänsstyrelsernas -—
depåbetänkandeKomkomspåsåvälbehandlat remissvaret svarensom

länsstyrelserna.tillställtsuppdragdettaformvilka isärskilda frågor av
och vissalandstingetandrastyrelser iocksåfall hardel t.exI organen

från länet.till rapporteringenställningtagiti regionenkommuner
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2.2 Samverkan länsgränseröver

Ett tjugotal länsstyrelser hänvisar i sina redovisningar till samarbete
med andra län, vilket resulterat i analyser,gemensamma program som
behandlar kommunikationernas utveckling frånRapportermm.
länsövergripande samarbete bifogas redovisningar från länsstyrelser i
Västsverige, Sydlänen och Norrlandslänen.

I Utveckla Norra Sverige, utarbetatsrapporten kommunika-som av
tionsdirektörema dei nordligaste länen tillsammans med Ban- ochsex
Vägverkets två nordligaste regioner, strategipresenteras en gemensam
för trafikpolitiken i Sverige. Länsstyrelserna den bredaattnorra anser
samstämmighet mellan länsstyrelser, landsting, kommuner, trafikverk,
handelskarnrar och näringsliv här kommer till uttryck måstesom
tillmätas vikt kommandei trafikpolitiskastor avvägningar.

ÄlvsborgsLänsstyrelserna i Hallands län, Göteborgs och Bohus län,
län, Skaraborgs län och Vännlands län har sedan tidigare samarbeteett

bland har resulterat i Västsvenskannat förstrategisom en gemensam
förbättrade kommunikationer 1994. Med utgångspunkt i denna hand-
lingsplan har de berörda länsstyrelserna såväl berettgemensamt
remissvaret Komkoms betänkande besvaratöver uppdraget frånsom
kommittén.

Östergötlands,Likaså har sydlänen dvs Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län kunnat
hämta underlag för sina redovisningar i analysen gemensam av
behoven infrastruktur framtiden.i Resultat detta samarbete ärav av
bland inom för RESuppdraget ochannat rapporten gemensam ramen

fysiskaDen infrastrukturen för kommunikationerrapporten i sydlänen
november 1995 syftar till underlag för planeringenattsom vara av
investeringar i järnvägar med för periodenvägar, 1998-2007.mera

Hänvisningar till internationella kontakter finns redovisningari från
bland andra länen i Norrland Barentsregionen och samarbeteövre om

Kvarken frånöver Västsverige angående samordning medsamt Norge
infrastrukturplanering. Länen längs ostkusten framhåller betydelsenom

östersjöperspektiv och hänvisar flerai fall tillett kontakter medav
Östersjön.regioner runt

2.3 Kommande arbete med LTA-planema
Av på kommitténs fråga hur arbetet med kommande LTA-svaren om
plan planeras framgår det arbetet påbörjas relativt omgående medatt
uppdatering befintligt och framtagande planeringsunderlag.nyttav av
Länsstyrelserna genomföra detta i samverkan med kommuner,attavser
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sedankommerplanförslagetm.fl. Själva attlänshuvudmäntrafikverk,
inriktningenbeslutriksdagensefteromedelbart avupprättas om

kommerLTA-planernamedArbetetinfrastrukturen.iinvesteringar
kommunikationsdelega-utvecklingsråd,deväl iförankrasockså att

länen.flerafinns iliknandeellertioner avsom
länsstyrelsernakommer attremissbehandlingsedvanligEfter

1997.slutetsannolikt ifastställa planerna, av
tillfällenolikavidkommeranför attlänsstyrelserFlera att man -

inriktnings-riksdagensefterochkommande höstunderbland annat
förutsättning-intressenteroch övrigakommunerinfonnerabeslut- om

för planeringen.arna
blandframförsarbetsforrnernautvecklingSynpunkter på avav

möjlig-godalänoch BohusGöteborgslänsstyrelsen iandra sersom
förankringen,politiskadenstärkaochplaneringenbreddaheter att

inledningsskedetsärskilt iochberedningsgrupperske viavilket kan en
aktörer.viktigaandraochkommunernameddialogutvecklad

tidplanerbeslutfattadecentraltiocksåLänsstyrelsen att ommananser
diskussionertid forbehovetbeaktabörflerårsplaneringen omför av

nivån.regionalaochlokaladenpåprioriteringar
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förhållanden i länenSpecifika3

specifikadebeskrivalänsstyrelserna ingårtilluppdraget attI
vidbetydelsesärskildharespektive länförhållanden i ansessom

Flerakommunikationspolitiken.nationelladenutforrrmingen av
befolkning,redovisningutförligrelativtlänsstyrelser avger en

nuvarandeochmiljöproblemaktuellanaturförhållanden,näringsliv,
trafikstruktur.

frånredovisningamasammanfattningkortfattaderelativtdennaI av
förut-näringsgeografiskaochtyngdpunkten på vissalänen läggs natur
ställerlänsstyrelsernatrafikförhållandensättningar samt ansersom

ochkommunikationssystemetutformningenkrav påsärskilda av
ochuppgifterstatistiskadet gällerinfrastrukturen. Närutbyggnaden av

respektivetilllänen hänvisasenskildadeinformationallmän ommer
redovisning.länsstyrelses

naturgivnaochMiljösituation3.1
förutsättningar

miljösituationAllvarlig

detochlänenimiljösituationenallmänhetibeskriverLänsstyrelserna
fram-växthuseffekt T.exluftföroreningar,tilltrafikenbidrag mm.ger

problemallvarligaSverigeoch mellerstasödraisärskilt från länenförs
tillvisserligenluftföroreningarföljdtillförsurningmed somav

stårtrafikeninhemskadär denutifråndel kommerövervägande men
förKonsekvensernalänet.detutsläppen idelväsentligför egnaaven

blandhållallvarliga på vissasärskiltblibedömsutsläppennaturen av
känslighethögaochutsläppsmängderberoende på naturensstoraannat

SverigefrånframhållerExempelvis attvästrautsläppen.för manman
motstånds-grund lågpåutsläppluftburnahårtsärskiltdrabbas avav
svavel ochnedfalletochförsurningjordlagerochkraft berg atti mot av

tål.vadhögtsåtill fyra gångertvå naturenkväve är som
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Gotland med rik halt kalk i jordlager och berggrund har däremotav
motståndskraft försurande nedfall från kväveoxider och svaveldi-mot
oxid. Här innebär emellertid jordtäcke och sprickig berggrundett tunt
särskilda risker för förorening vattentäkter.av

Sammantaget råder det enighet bland länsstyrelsernastor attom
miljösituationen allvarlig. Med tanke på trafiken förär ståratt en
betydande andel luftföroreningama instämmer länsstyrelserna iav
bedömningen åtgärder riktas fordon och trafik måste till föratt motsom

minska skadliga utsläpp i miljön.att
Särskilt i storstadsornrådena i vissa andra stadsmiljöerävenmen

föranleder trängsel och köbildningar behov vägomläggningarav mm
ofta blir konfliktfyllda på grund hård konkurrenssom av om

markutrymmet och bland knapp tillgång på områdenIannat grönytor.
med känsliga och kulturmiljöer innebär dragningnatur vägarav nya
och järnvägar också ofta problematiska intrång och barriäreffekter.

Högre underhållskostnaderanläggnings- på hålloch vissa

Kostnaderna för bygga och underhålla och järnvägar varierar iatt vägar
olika delar landet beroende på topografi, klimat vilket påverkarav mm
lönsamheten i kalkylema för såväl investeringar drift ochsom
underhåll. förFörutsättningarna genomföra jämförbara inves-att t.ex.
teringar kan därmed variera.

Länen i framhållerVästsverige byggkostnadema i delaratt av
regionen högre genomsnittet på grund topografiska förhållan-är än av
den med omväxlande mäktiga bergsryggar och djupa lerdalar. Exempel

där anläggningskostnaden för utbyggnad i Bohus-E 6väganges en av
län enligt Vägverket blir dubbelt så hög för motsvarandesom
anläggning i normal terräng.

Liknande synpunkter framförs från Västernorrland där kostnaderna
blir höga följdtill kraftigt kuperat landskap med brant ochettav
sönderskuren kustlinje. Befolkningen här koncentrerad till djupaär
älvdalar med besvärliga jordarter och många övergångar.

Länsstyrelsen Stockholms läni konstaterar Stockholm byggtäratt
på Tidigare innebar detta krav på kostsamma broar ochöar. numera
ställs kostsammare krav förpå tunnlar förbindelsemaännu över
Saltsjön-Mälaren.

I Norrlandslänens under tvårapport attgemensamma anges ca
månader varje år, i samband med tjällossningen, l/3 detstängs ca av
allmänna föri Sverige trafik, vilket medförvägnätet tungnorra av
problem särskilt för skogsnäringens råvara. Avstängningtransporter av
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enskild dvsfyra milleder tillallmänmil väg,väg att caav en
blir tillgänglig.samtidigt inteskogsbilväg,

Även VästsverigeSmåland och ihåll, bland iandrapå annat
anförs iBlandföljd tjällossning.problem tillframförs attannatav

jordbruk ställssmåskaligtskogsbruk ochdominerasområden avsom
finmaskigadetioch bärighetframkomlighetkrav på ävenstora

svåramed tjällossningkorta perioderkan attDessutomvägnätet. vara
planera för.

näringslivsstrukturochBefolknings-3.2

betydelse förkommunikationernasframhåller överlagLänsstyrelserna
etableringavseenden; sysselsättning,flerautveckling iregionernas av

levnads-människorsföretagbefintligaoch utveckling samtavnya
förhållanden i stort.

ganska jämntstråk ellerstorstäder,ifördelningBefolkningens
trafikplaneringenförförutsättningarolikaspridd hela länetöver ger

inom-hävdassödra Sverigelän ikollektivtrafiken. Från attt.ex.och ett
skillnaderland påtagligareochmellan stad änskillnaderregionala är

förstärks behovetinlandNorrlandslandet. Förolika delarmellan avav
genomsnittsålderhar högrebefolkningenregionala satsningar attav

bedömsinfrastrukturenFörbättringarandel kvinnor.lågoch avav
åtgärder.särskilt viktigalänsstyrelserberördahärvid somav

ilänsstyrelsenställer enligtnäringslivetStrukturomvandlingar i
stål-ochskogs-infrastrukturen. Inomkrav pålänGävleborgs nya
ökabedömsgodsettransportbehovuppkommerindustrin attavnya

ökarSysselsättningenminska.kommermedan sysselsättningen att
myckettjänsteföretagen. Ettochkunskaps-sannolikt inom mer

erfordras.kommerinfrastruktumätfinmaskigt att
syssel-förbetydelsedirektatransportsektornsexempel påSom

region,transportintensiv attför Västsverige,sättningen är ensomanges
GöteborgEftersomsektor.dennainomarbetarungefär 90000 personer

hitlångvägakoncentrerashamn transporterNordensharbl.a. största
området.etablerade itransportföretagoch många är

från länsärskiltframhållsfunktionhelapåKrav transportsystemets
väsentligatillmarknaderföretagensstorstadsområdena därutanför

medandra länGotland ochFrånlänet.utanför detliggerdelar egna
särskilt.dettaframhållsglesbygdbetydande

före-denglesbygdsbefolkningenförkonsekvensernaförOro av
frånhållfrån allaframförsdrivmedelsprisemaslagna höjningen av -

glesbygdikvinnornaframhållerlänNorrbotten. Vissatill attSkåne
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kommer drabbas särskilt hårt dyrare drivmedel.att Glest och sprittav
boende höga kostnader för bland kollektivtrafik.annatger

Pendlingens omfattning och variationer kommenteras någraav
länsstyrelser. Exempelvis för Södermanlands län tiondeattanges var
länsinvånare pendlar dagligen till arbete utanför hemkommunen och
där andelen varierar mellan 4 och 25 mellan olika kommuner iprocent
länet. Enligt länsstyrelsen illustrerar den variationen på tydligtstora ett

kommunikationemassätt betydelse för människor nå vidgadstora att en
arbetsmarknad. I Västmanlands län där regionaltågstrañken utvecklats
kraftigt under år, 10 arbetspendlingen iatt procentsenare uppges av
länet sker med kollektivtrafik.

Den kommunbaserade pendlingsstatistiken har analyserats inärmare
Jämtlands län. länetsFör del, med kommuner och litenytstora
folkmängd utspridd beskrivningaröver grundas påstor yta, ger som
kommunnivå ofta ofullständig bild. Pendlingsströmmar döljsen som av
den kommunrelaterade statistiken framkommer vid indelningen av
kommunerna ski SAMS-ornråden, vilka kan betraktas funktionellasom
kommundelar och kan jämförbara med kommunernasanses vara mer
ytstorlek i södra Sverige. Antalet pendlare sådanaöver
kommundelsgränser ungefär dubbelt så mångaär kommun-översom

Motsvarande bristfälliggräns. beskrivning foruppstår godstransporter
de kommungräns därmäts över på till 15 mil kantransporterom upp

ske inom kommun. Behov åtgärder bedöms på nationellsamma av som
nivå kan enligt länsstyrelsen således bli missvisande de grundas påom
uppgifter kommungräns.transporter överom

Kommunikationemas betydelse för tillgång till högre utbildning
framhålls flera länsstyrelser. MellannorrlandI där Mitthögskolan,av

nätverkshögskola med institutionerär i Härnösand, Sundsvall,som en
Örnsköldsvik Östersund,och kommer få universitet ställsatt status som
enligt berörda länsstyrelse i Västernorrland och Jämtland krav påstora

Östergötlandfungerande kommunikationer. exempel därär ett annat
det pågår utbyggnad Linköpings universitet i Norrköping. Meden av
de relativt korta avstånden mellan läneti det många eleverärorterna
vid länets universitets- och gymnasieutbildningar bor kvar isom
hemmet och därmed skapar underlag för omfattande skolpendling.en

3.3 Nuvarande trafikstruktur

Den nuvarande trafikstrukturen bedöms på vissa håll godage
förutsättningar för den regionens utveckling. T.ex vissaegna anses

längs ostkusten ha strategiskt bra kommunikationslägenorter med
hamnar bedöms kunna utvecklingsmöjligheter för länen intesom ge -
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Östersjöperspektiv. Örebrominst i I län framhålls också detett
utmärkta transportgeografiska läget i länet utnyttjaattsom man avser
för skapa närhet och tillgänglighet till europamarknaden.att Det
internationella perspektivet betonas också de nordligaste länenav som
framhåller transportsambanden med Norge, Finland och även norra
Ryssland.

I Västsverige dominerar godsflöden hamnar och andramot
terminaler. Enligt studie länsstyrelserna i regionen låtit göraen som
beräknas tio lastbilstransportema kunna överföras tillprocentca av
järnväg respektive sjöfart.

Förekomsten omfattande transittrafik behandlas fleraav en av
Örebro,länsstyrelser, i Skåne, Södermanland, Västsverige,t.ex.

Östergötland och längs södra norrlandskusten. genomgåendeDenna
trafik ställer särskilda krav på bland tillgång till terminaler ochannat

för farligt gods. de berörda länenI det också i regelärpassager en
högre andel olyckor förhållande till folkmängdeni genomsnittligt.än

vissa kustområden och fjällenI i berörda länsstyrelser denattanser
intensiva trafiken under relativt korta turistsäsonger medför måttetatt
fordon årsmedeldygn tillräckligtinte grund för dimensio-ärper som
nering Från skogslänen med betydande glesbygd ochvägsystemet.av

framhållsglesa huvudvägnät betydelsen de mindre och medelstoraav
för näringslivetsvägarna transporter.

förDe specifika problemen Gotland där färja och flyg ersätter-
och både miljö- och trafiksäkerhetsaspektertåg enligtvägar gör att

länsstyrelsen innehåll.måste vidare Konkurrensen mellan olikaettges
transportslag begränsas; har flyglinjema andel privat-störret.ex. en

flyglinjerpå andra inrikes och högre biljettpriser flygpåresenärer än
efter avregleringen. har också inslag enskildaHär vägarett stortman av

viktiga för allmän trafik och dessutom ofta gammaltär ärsom av
vilket dem från kulturhistorisk synpunkt.intressantagörursprung

Etableringar IT-baserade tjänsteföretag har ökat bland iannatav
glesbygden vilket medför behov goda telekommunikationer formiav

nättjänster medger överföring tal, och bild till rimligatextav som av
kostnader.
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Konsekvenser förslag4 KomKom:sav

till länsstyrelserna innehåller frågor vilkaKomkoms uppdrag om
kommitténs förslag tillkonsekvenser det blir för länen avvägningarav

ochmellan trafikslag mellan investeringarpå nationell nivå såväl som
frågan de trañk- ochunderhållsåtgärder. uppdraget ingår ocksåI om

för nationell nivåmiljöpolitiska mål kommittén ärangettsom
mål för länet.län eller det behövs särskildatillämpliga i respektive om

investeringar ochFördelning mellan4.1
underhåll

Avvägning

föreslagnaflesta länsstyrelser denPrincipiellt de iinstämmer
ochtill driftfrån investeringarinriktningen omfördelaatt resurser

främst har sinframförs emellertid, vilkaunderhåll. Invändningar
otillräcklig.totaladen föreslagnautgångspunkt i äratt resursramen

delför länetsVästernorrlandlänsstyrelsen iExempelvis attanser
samtidigttredjedelarminskar investeringsanslagen med två som

ökar alls. Skåneunderhåll själva verket inte Ianslagen till drift och i
bedömasdrift underhåll kanmellan och inteavvägningenattanser man
behoven.åtgärd tillgodosereftersom medelsnivån för respektive inte
kommergällande väghållningsplanhävdas utbyggnader enligtHär att

för drift ochoch den föreslagnaskjutas på framtidenatt att ramen
skalllångsiktigtmed förunderhåll bör höjas tio vägarnaattprocent

tillfredsställande skick.hållas i
konsekventlän kommittén inteLänsstyrelsen Jönköpingsi attanser

medel mellanvid fördelninghar till samhällsnyttan väg-sett av
vid fördelningenenligt länsstyrelsen tydligtregionema. Detta är av

för drift och underhåll.såväl för Attmedel investeringar mersom
länsstyrelsen leda tillsamhällsnyttan skulle enligtkonsekvent till ense

förunderhåll till förmånpå drift ochomprövning satsningenav
och LTA-anslag.investeringar
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Det enligt länsstyrelsen Kalmar läni oekonomisktär åter-att
kommande vidta åtgärder för drift och underhåll i stället för byggaatt

Östergötlandsäldre länI viss delvägar. attom anser man en av
ökningen till drift och underhåll bör överföras till investeringsmedel.
Här påpekar också särskilda medel behövs till underhåll ochattman
drift länsjämvägama. finnsAnnars det risk för underhålletattav en av
dessa banor måste reinvesteringar finansierade med LTA-ersättas av
medel. StockholmsFrån län ifrågasätts omfördelningen frånom
väginvesteringar till drift och underhåll samhällsekonomisktär
motiverad. enligtDet länsstyrelsen svårt genomskåda hurär att man
kommit fram till den föreslagnajust fördelningen mellan investeringar
och underhåll.

Länsstyrelsen Dalarna,i i princip stöder förslaget omfördelaattsom
investeringar från driftinvesteringar till och underhåll, vill påpeka att
tidigare planering baserar tydligt behovsig på investeringar ochett av

denna planering skapat förväntningar, inneburitopinioner,att upprört
mycket arbete till vissa delar fullföljasmåste intemm som om
trovärdigheten i planeringssystemet ska förlorad.gå högre anslags-En
nivå kan därför erfordras i inledningen förplaneringsomgångnästaav

fullfölja åtaganden.vissaatt

Investeringar

flesta länsstyrelser förDe uttalar sitt stöd Komkoms förslag att
stråktänkandet på vägsidan ska bestå, behöver hastråken inteattmen
enhetlig standard. framförsExempelvis den lokala trafiken ofta äratt
dominerande de trafikflödetpå övergripande stråken varföräven större
kan variera mycket längre vilket påverkasträcka, böröver en
standarden vid ombyggnad olika vägavsnitt.av

framförs dock fördelningenDet många synpunkter på av
investeringsanslagen mellan landets olika delar. Stockholms länI anser

den föreslagna medger vadinte investeringar utöverattman ramen som
ingår Dennisöverenskommelseni samtidigt den överens-som
kommelsen förutsätter oförändrademinst statliga anslag till länets
infrastruktur. Norrlandslänen hävdasFrån den sänkta investerings-att
nivån i kombination med stark koncentration till storstadsområdena ien
allmänhet och Mälardalen i synnerhet medför viktiga investeringaratt
skjuts framtiden.på

Behov satsningar på framförs samtligajärnvägar nästanav av
länsstyrelser. fleraFrån håll uttrycks för den föreslagna investe-attoro
ringsnivån inte räcker till för vissa projekt länsstyrelsernasom av
bedöms för trafik-angelägna främja regional utveckling, miljö,att
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säkerhet NorrlandKustlänen i betonar starkt behovetmm. av en
järnväg längs kusten dvs. Botniabanan. framhållsI Västsverige att

Nordlänken bör fortsättasatsningen på Götalandsbanan ärsamt att ett
Örebroviktigt framtidsprojekt. län Nobelbanansatsning påFör är en

Örebromellan och Kristinehamn Karlskoga projekt.via intressantett
hela landet framhålls också behovetI överstort sett av

reinvesteringar och standardhöjningar länsjämvägama. Flera läns-på
styrelser för såväl anläggande vidmakthållandeatt ansvaretanser som
och drift anslutningsspår till industrier bör ankomma på ochstatenav

idag kommunal eller enskild angelägenhet. oftastinte Desom vara en
initialkostnadema det ekonomiskt svårt anlägga dessagörstora att

dem till eller länsjämvägsnätet. allmänjärnvägar och ansluta Enstom
uppfattning bland länsstyrelserna därför anslutningen till dessaär att

ansvarsområde.spår bör ligga inom Banverkets

iGrov uppskattning investeringskostnaderna länensav
redovisningar

och beskrivalänsstyrelserna lagt vikt vidSammantaget har stor att ange
särskild bilaga till dennabehov infrastrukturen.investeringar i I enav

de objekt länsstyrelsernahar sammanställning gjortsrapport av somen
betänkandebilaga.genomföra återges dennaviktiga iattanser vara

enligtlänsstyrelsernaKostnaderna för de investeringar äruppgersom
miljarder kronor miljarderberörda trafikverk totalt 58170 varavca

och Komkoms förslag.tillsammans gällande planer iingår i
behovlänsstyrelsernanationella och riksvägarFör vägar ettanger

kr kan betraktas låsta imdr kr, mdr60 llmotsvarar somsom ca varav
föreslås Komkom.gällande plan och mdr kr12 som av

bedömningdet gäller investeringar i stomjämvägarNär ger groven
totaltkostnaden mdr kr 35länsstyrelsernas redovisningar 95 varavav

förslag.stomnätsplan och Komkoms Avmdr kr finns gällande ii
hälften de beräknade kostna-tillkommande mdr kr består drygt60 av

Botniabanoma.Götalands-, ochderna för de projekten Europastora
LTA-anslaget blir drygt mdr krsamlade anspråken på 15De varav

föreslår oförändradvägprojekt. Komkomtvå tredjedelar anges som
mdr kr.vilket enligt gällande plannivå på LTA-anslaget lOär

underhållDrift och

med dennöjdaHuvudintrycket länsstyrelserna i ärär stortatt
för drift och underhåll. Somföreslagna nivån på nämntsresurserna
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påochbärighetsåtgärdermedel tillytterligareanspråk påfinnsovan
nivån.generell höjningbehovhållnågra avav enanges

drift ochtillmedlenlänsstyrelsernaantagande attEtt att anserom
föreslårkommitténvadhögretiominst änunderhåll bör procentvara
därmedunderhåll bordedrift ochförnivåntotalarimligt. Denförefaller

planeringsperiod.förmdr kr130på nästaliggalänsstyrelsernaenligt ca
missgynnadsigSverigeochsödralän iflera västra avI mananser

ochytstandardutifrånfördelas enbartunderhållochdrifttillmedlenatt
Därmedtrafikrnängd. attochreskostnadtillmed hänsyn maninte anser

smala,upprustningframförprioriterasbärighetförstärkning avav
för-tillmedelsynpunktenframförsBland attkrokiga annatvägar.

investeringsmedel imed övrigaslåsbörbärighetbättrad samman
respektive län.

innebäratjälsäkringpåtill satsningförslagetVästsverigeFör anses
50tioårsperioden. Caunderåtgärdaskanbehovet30 procentatt avca

mål-finns inomregionenvåglängden iåtgärdadedenprocent av
strukturfonder.områden för EU:s

innebärförslagetlänsstyrelsen attbedömerdel attVästerbottensFör
under-bättrehalverastrafik kan samt attföravstängningstiden tung

tillgodoses.kanpåhållsbehov vägar
underhålleftersatt snarastframhållerNorrbotten attLänsstyrelsen i

bärighets-särskildadetfullföljandeochåtgärdasbör ettatt av
insatser.fortsattalcräverprogrammet

målentrafikpolitiskadeUppfylls4.2

nationellaförhållande tillmål iRegionala

trafik-nationellahurfrågankommenteratharlänsstyrelserVissa om
regionen.inomantagitsmåltillförhåller sigmålmiljöpolitiskaoch som

iförekommer,deutgår,ochallmänna närrelativtKommentarerna är
förbevaka inomviktigasärskiltblirfrågor attvissafrån ramenregel att

exempelvishelhet. Ilandetförmålenriksdagende antagna somav
bakgrundlänenberördadehar motVästsverigefrån avredovisningen

ochtrafik-angivitutvecklingregionensmål förformuleradeallmänt
därmålennationelladepåbyggermål imiljöpolitiska menstortsom

betydelse iökadfåkommertransportsektorn attbetonarsärskilt attman
Regionenkonkurrens.ökadochmarknadmedEuropaett gemensam

starktsittsituationspecifiksammanhangdettahar i genomen
transportregionrolloch sinnäringslivinriktadeinternationellt avsom
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nationell och nordisk betydelse. ökadeDet trafikarbetet i och genom
regionen får dock inte innebära belastningen på den västsvenskaatt
miljön ökar.

Beträffande buller flera län i regionen har tagit framatt längreanges
gående mål de nationella. harän Man också preciserade regionalamer
mål de nationella förän och biologisk mångfald liksomnaturresurser
för VOC, hälsa, samhällsplanering, övergödning mm.

Investeringar viktiga för målalla ska uppfyllasatt

föreslagnaDe minskningama investeringarna begränsar enligtav
flertalet länsstyrelser möjligheterna uppnå de olika trafikpolitiskaatt
målen. Exempelvis framförs ofta utbyggnad förbifarter vidatt tät-av

och vissa motorvägsavsnitt harorter positiva effekter på trafiksäkerhet
Ävenoch miljö. uppfyllandet övriga mål effektivi-av om

tet/framkomlighet, regional balans och främjande näringslivetav
bedöms förutsätta investeringar i och järnvägar till kostnadervägar som
inte alls inom den föreslagna investeringsramen.ryms

Över i hela landet framhåller länsstyrelsernastort betydelsensett av
jämvägsinvesteringar medel för uppnå de olika trafikpolitiskaattsom
målen. T.ex. vanlig synpunkt det bakgrundär kommitténsatt moten av
inriktning miljö och trafiksäkerhet angeläget fortsatt ochmot är att om
tillbyggnad j hög prioritetärnvägsnätetav ges

Länsstyrelserna ofta redovisninggör åtgärder fören gemensam av
främja miljö och trafiksäkerhet.att Den kommittén föreslagnaav

inriktningen bättre miljöanpassning och ökad trafiksäkerhet fårmot
starkt stöd länsstyrelserna. helhetsperspektivI för miljö ochettav
trafiksäkerhet kan dock enligt länsstyrelsen i Jönköpings län del-
betänkandet uppfattas inriktning och omfattning investe-som om av
ringar i infrastruktur inte har någon betydelse.nämnvärd

Miljö

Flera länsstyrelser tillstyrker i princip åtgärden successivt höjaatt
koldioxidskatten åtgärd vilken leder till bättre möjligheter attsom en
uppnå de övergripande miljömålen. Från bland Västsverigeannat
framförs dock det också måste till flera samverkande åtgärderatt som
långsiktigt ändrar transportstruktur och begränsar transportbehoven.
Samhällsplaneringen bör utvecklingen minskatstyra mot ett transport-
behov och skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik. Vidare bör
järnvägen för andel trafikarbetet. instämmerstörre Mansvara en av
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drivmedlenbiobränslen i samtinblandningförslageniäven avom
drivmedelskostnad.oförändradrealtmed minstrimligtdetanser

harendastförslagenlänStockholmsLänsstyrelsen i attanser
framtidadärmed denpåochtrafikutvecklingeneffekt påmarginell

arbetsmaskinerochsjöfartdellänetsförståremissionsbilden. T.ex.
kväveoxiderutsläppför likakommitténbehandlas storainte avavsom

koldioxid-utvecklingenberäknadevägtrafiksektorn. Den avsom
osäkrasynnerligenfleralänsstyrelse påenligtbyggerutsläppen samma

biobränsleinblandningbränsleförbrukning,förreglerantaganden om
mm.

förslagetförfarhågoruttrycker attlänsstyrelser attsamtligaNästan
hushållochför företagkonsekvenserfår negativakoldioxidskattenhöja

glesbygds-förerfordraskompensationformglesbygden. Någoni av
reseavdrag.ellerdrivmedelsskatterdifferentieradebefolkningen, t.ex.

till dentveksamhetdirektuttalarlänsstyrelserocksåfinnsDet som
enligtkommerHöjningendrivmedelspriset.höjningenföreslagna av

transportmedelpåverka valetmarginelltendastuppfattningenden att av
konkurrens-skogsindustrinssärskiltdåochindustrins,samtidigt som

resmöjligheter.fårglesbygdsbefolkningen sämreochkraft försämras
bränsleförbrukningentillpositivaöverlag attLänsstyrelserna är

hållvissaPåintroduceras.biobränslenoch tillregleras manseratt
inomochskogsbrukjord- och äveninomsysselsättningtillmöjligheter
Frånlänet.tilllokaliserasproduktionsanläggningarförädlingsledet om

fåkanbiobränslenproduktiondockpåpekashållnågra att av
därförochalstrastransportbehov attökatmiljöeffekter ettattgenom
ochutarrnningtillledaåkermark kanochskognyttjande varaökat av

Kommitténmångfalden. attbiologiskadenför noganegativ uppmanas
allamedförakanbiobränslen närintroduktionvadanalysera aven

beaktats.hareffekterna
redovisalänKronobergslänsstyrelsen i enKomkom avanses

byggandemedfögapåverkasutsläppenvälgrundad analys avattav
miljönintrång ifysiska ärinfrastrukturensAnalyseninfrastruktur. av

ofullständig.mycketochytliglänsstyrelsenenligtdäremot
vattentäkter ärhotbiltrafikoch mottåg- samtfrånBuller

därochbefintligauppstår transportsystemmiljöproblem avsom
motverkaförstödStatligtvidtas. attkanåtgärderlänsanknutna

direktadelslänsstyrelser lämnasnågraenligtbörtrafikbuller genom
tillbidragformdels iVägverket,ochBanverketåtgärder från av

alltförAmbitionsnivån äråret.skettdetpå senastekommuner sätt som
särskilt ibullerminskamedel förgäller attdet avsättalåg attnär

förmålNaturvårdsverketshåll.på vissamiljöerbefintliga mananser
tydligtbörbuller anges.
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Hot vattentäkter kan begränsas medmot både vägombyggnader och
trafikregleringar. Det innebär kan sträckningatt vägar eller attges ny
Vägdiken för medge ökadtätas tid för saneringatt vid olycka. formEn

trafikreglering kan länsstyrelsen utfärdar förbudattav vara mot
genomgående trafik med miljöfarligt gods på vissa känsliga vägavsnitt.

Några länsstyrelser, främst i södra Sverige efterlyser analys hurav
trafiksystemet skall utvecklas med hänsyn till hushållning med

Det anförsnaturresurser. allvarlig brist kommittén inteattsom en
förmår hantera barriärer och andra intrång. Föreslagna medel för
miljöåtgärder kommer heller inte kunna räcka till begränsaatt att
befintliga trafikanläggningars intrång och störningar i värdefulla natur-
och kulturmiljöer. Särskilt påtalas bland andra länsstyrelsen iav
Kronoberg perspektivet på kulturmiljön alltföratt är snävt.

Trafiksäkerhet

Det nationella trafiksäkerhetsprogrammet genomgåendenoteras som
positivt. Nollvisionen bör dock enligt länsstyrelsen i Norrbotten
kompletteras med konlqeta, regionaliserade, delmål förgärna att
arbetet skall bli gripbart kortpå sikt. En synpunktmer annan som
framförs anslaget uppfattasär välatt Effekten olikastort.som av
åtgärder bör kontinuerligt utvärderas och anslaget bör beviljas deni
takt motiveras projektets möjlighet önskad effekt. Detatt ärsom av ge
också enligt vissa länsstyrelser oklart hur medlen för trafiksäkerhets-
främjande åtgärder ska användas.

Behovet investeringar i mindre trafiksäkerhetsobjekt ökar närav
investeringsanslaget dras ned. Särskilt anförs behov ökadeav resurser
för minska antalet plankorsningaratt mellan och järnväg. Iväg
storstadsregionema dessutom den andelen olyckoratt storaanser man
på det kommunala bör uppmärksammas bättre.vägnätet

I Uppsala län den andelen cykelolyckoratt storaanser man
föranleder krav på ökadi utsträckning de oskyddadeatt separera
trafikanterna från biltrafik både inom och mellan blirDet härorterna.
också särskilt viktigt öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.att

Regional balans

Kommentarer till målet regional balans i regel bakgrundgörs motom
strukturförändringar inom näringslivet och sysselsättnings-av

utvecklingen. Slutsatsema blir därvid från Västsveriget.ex. att
tilldelningen för liten för målet skaär nås. Stockholmsattav resurser
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län emellertid det gjorts nedprioritering restidsvinster tillattanser en av
förmån för regional balans vilket drabbar storstadslänen.

lågtrañkeradeDet bör enligt länsstyrelsenvägnätet i Södennanland,
förbättras ytterligare med ökad bärighet, tjälsälcring och belagda-

för målet regional balansgnisvägar skall uppnås. Betydelsenatt om-
länstrafikhuvudmannen upprätthåller kollektivtrafik trafiksvagaatt iav

delar länet framhålls också Viktigt för den regionala balansen.av som
Länsstyrelsen Jämtlandsi län tyngd bör läggas vidstörreattanser

målet regional balans och målavvägningen bör påverkasattom av
flygets roll och tvämordiskt perspektiv.ettav

Jämställdhet

Eftersom kvinnor kollektivt går och cyklarsamt än män ärreser mer
enligt flera länsstyrelser satsning på kollektivtrafiken viktigtetten
medel för öka kvinnornas tillgång till arbete och utbildning ochatt även
för locka fler åka kollektivt. Den föreslagna minskningenatt män att av
väganslaget får enligt länsstyrelsen i Uppsala län effekt frånnegativen
jämställdhetssynpunkt därför möjligheterna begränsas föratt att
förbättra för den regionala busstrafiken.
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inriktnings-analyser ochRegionala5

redovisningplaner länsvis-

ska hurlänsstyrelserna visauppdragcentral del KomkomsEn i är att en
kanhelhetssyn i länetbyggd påinriktningsplanregional ut.seen
respektiveåterspegla det innehållförsökerFöljande redovisning som

inriktningsplan ellerregionalunder avsnittetlänsstyrelse redovisat
olika karaktärfår dock litepresentationemaliknande. länsvisaDe

inriktnings-behandlat innehållet iharberoende länsstyrelsernapå att
målforrnuleringartyngdpunkten pådel har lagtplan på skilda Ensätt.

lämpligaeller behovsredovisningbeskrivningoch översiktlig av
projektvilka konkretahar starkare betonatåtgärder medan andra som

skaför länentrafikpolitiska målenmiljö- ochbör utföras för deatt
uppnås.

Stockholm

hållning till denspeglardelsredovisasregional inriktningEn ensom
sakinriktad pådelsKomkom tematambitionsnivå är meranger,som

utgångspunktväsentligplaneringen.fogas in i Enhur miljöaspekter kan
kompletteraingårdettabefintliga Iutveckla de attt.ex.är systemen.att

lösningarkunnaochde trafiksystemennuvarande även acceptera som
kombineradagsläget. Attbättreperfektainte helt är änär men som

redanled utnyttjaviktigt iocksåolika trafiksystem kan attettvara
kopplagällakanmöjligt.effektivt Detgjorda såinvesteringar attsom

bytespunkter.skapa effektivaellerspårsystem attsamman
bättrede befintligariktlinje utnyttjaVidare systemenattanges som

informationtrafikering,kollektivtrafiken förbättraföratt t.ex.genom
Även vägtrafikenstyrningtill och trafikstyrning.trafikanter somaven

värdefull.maxtrafiken Här-dimensionerandeskulle reducera den vore
användning.komma till Bättreinfonnationsteknikvidlag modernkan
mycket lönsamma.samhällsekonomiskttrafiksignaler framhålls som

också.ekonomiska styrmedel kommenterasanvändaMöjligheten att
utformningenkanbeteendepåverkanattityd- och vägarnaUtöver av

ochför trafiksäkerhetenbetydelsehaoch kring dessamiljön stor
länsstyrelsen villinriktninginslag i denBlandmiljön. övriga som
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arbeta efter ingår bland förbättra dåliga vägmiljöer ochatt ökaannat
säkerheten för oskyddade trafikanter.

Uppsala

Inriktningsplanen ska kunna "Vägvisare" till robust ochettvara en
välfungerande Enligt planen börtransportsystem.

spårutbyggnad och anpassning till snabbtåg på länets järnvägar0 stora
fullföljas,

järnväg byggas på sträckan EnköpingUppsala,ny
utbyggnad fulllföljas,europavägarnaav
länsväg 288 och bli del riksvägrustas 55,upp en av
godsfarjomas farled till Hargshamn förkortas och anslutande
järnväg elektrifieras,
hög standard på till strategiska stationsorter och vidvägar0 orter
sidan järnvägama,av
riksväg 76 utvecklas till nationellt turismstråk och
effektiva, mindre godstenninaler byggas i strategiska lägen för ökad0
samordning godstransporter mellan järnväg och övrigaväg,av
transportslag.

Vidare bör antal åtgärder vidtas leder till ökadett användningsom
kollektiva transportmedel och underlättar för ochgång-av som

cykeltrafikanter; utveckling regional tågtrafik och attraktivat.ex. av
utvärdering försöken med lokalt bansystemresecentra isamt av

Uppsala. God trafikplanering, ökad andel kollektivtrafik och miljö-
vänliga fordon cykel och lokalt bansystem exempel på åtgärderärsom
för minska användning fossila bränslen.att av

Överväg i vissa fall längre och därmed dyrare vägsträclcning av
hänsyn till kultur och naturmiljövärden.

Södermanland

Inriktningen miljöanpassat innebär behovmot ett transportsystem av
planering syftar till minska det totala transportbehovet ochattsom
samtidigt öka järnvägens andel föreslagnaDetransporterna.av
åtgärderna för trafiksäkerhet och miljö ligger väl linje dei med
prioriteringar länsstyrelsen själv har gjort. För tillgodose måletattsom

god tillgänglighet och effektiva det nödvändigttransporter är attom
nuvarande investeringsnivå upprätthålls. Satsningen ökadpå bärighet
förbättrar godstransportema och därmed företagens konkurrens-
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åtgärderförbättras påförmåga. Persontrafikens villkor satsningenav
för högre hastigheter på stambanoma.

balans bör det lågtrafikerademålet regionaluppnåFör att om
belagdabärighet, tjälsäkring ochförbättras; med ökadvägnätet grus-

kollektivtrafik iupprätthållandeLänstrafikhuvudmannensvägar. av
regionala balansen.också viktigt för dentrafiksvaga delar länet ärav

Östergötland

dänned föreslagennationell nivåbedömning påKomkoms samt
åtgärder förkombination medoch trafiksäkerhet iinriktning på miljö

tillämplig ocksåkonkurrenskraft allt väsentligtiÖka näringslivets äratt
behovframhålls för länets delpå länet. justeringarDe avavsersom
och bättreför ökad trafiksäkerhettätortsgenomfartersatsning påstörre

ökadekollektivtrafikenocksådessa mål börmiljö. nåFör att ges
regionala balansen.främjar denvilket dessutomresurser,

Ökade Därmedangelägna.underhåll mycketmedel för drift och är
och länetsregional balansendenfrämjas såväl trafiksäkerheten som

standardpåmängder godsnäringsliv. Stora vägartransporteras vars
fram tillbyggasVidare bör och järnvägbehovet.inte väg ettmotsvarar

förgodaförutsättningarnaNorrköpings hamn däri ärtransportcentrum
Finland och Baltikum.färjetrañk tillutvecklingfortsatten av

Jönköping

blandangelägnaframhållsväglänkarantal annatEtt rustaatt upp;som
väntadvidmed hamnar i sydöstförbindelserde blir viktiga ensom

ipå järnvägamaviktigt fortsättaökad östhandel. Vidare detär att satsa
Jönköpings-ochtill kustbananstambanan,dvs Södra Kustregionen,

Götalands- ochutredningarnaaktivt delta ibanan ävensamt av
under dennade påbörjasmed målsättningenEuropabanoma att

planperiod.
bör vidtas;konkreta åtgärderradDessutom t.ex.somanges en

förbättringarfinmaskigaunderhåll detbevarande och vägnätet, avav
trafiksäkerhetsplan,enligtoch korsningarolycksdrabbade vägavsnitt

statligafall behovvissaoch cykelvägar iutbyggnad gång avav
farligt godsfrån olyckor medvattentäkterbidrag, skydd samtmmav

behov ochkollektivtrafikensinformation,för bullerskydd,insatser
lokala fraktbolag.inrättande av
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Kronoberg

Med rimligare lönsamhetslqav vad ställs Komkom ochän som upp av
med utvidgade överväganden innefattar värderingarävensom av
boende goda miljöer och landskapshävd länsstyrelsen kunnai siganser
hänvisa till behov ochinvesteringar i järnvägar ivägar angesav som

Kronoberg innebär hela högre standardvision 2010. Det E4,motorväg
standardpå fem riksvägar, snabbtåg på södra stambanan och högre på

km/tim. förslagtill kust banan delvis 200 KomkomsKust I svänger-
dock pendeln för kraftigt från investeringar drift och underhåll.mot

Länsstyrelsen framhåller överdriven trafikering varkenatt ger
samhällsekonomi eller god miljö. samåkning och bränslesnålare,Mer

bilar miljömässigt svårslaget landsbygdsregion.avgasrenade iär en

Kalmar

investeringsbehov för ochviktiga 22För E störrevägnätet treanges
trafiksäkerhet och framkomlighet.riksvägar i syfte uppnå godtagbaratt

bärighetVidare bör mindre så EU-krav pådet vägnätet rustas attupp
deklaras. till och underhåll viltstängsel längsMedlen uppsättning av

fortsattbör ökas. erfordrasFör järnvägamastörre vägarna en upp-
länsjämvägama med blandbåde ochrustning stomnätet annatav

bör Banverket forelektrifiering banor. Vidarevissa övertaav ansvar
industrispår och anslutningsväxlar.

för ökaSamtrafikering flygplatserna bör utvecklasi regionen attav
finnas förturutbud och antal destinationer. På sikt bör det utrymme en

eller baltisk stad. Kalmar bör kunnadirekt flygförbindelse till polsken
för flyg till Polen/Baltikum.bli regional utgångspunkt

Östeuropa etablerakan det intressantUtvecklingen i göra att
länet och andrafor godstransporter mellan hamnar i påreguljär sjöfart

Östersjön. Terminalstruk-bör härvid samverka.sidan hamnarLänets
och till planeringenbör också planeras bättre knytas närmareturen av

infrastruktur.övrig

Gotland

infrastrukturplaneringen.Sjö- och luftfart måste ingå från början i För
flygtrañk.för färje- ochgod tillgänglighet krävs viss turtäthetuppnåatt

avregleringenför nackdelar till följdbehöver kompensationLänet av
nationellatrañksystem i detflyget. Vidare måste integreras väg-önsav
kollektivtrafikanslutande järnvägar ochoch dvsjämvägsnätet; vägar,
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kommerpå järnvägför den satsningställetfastlandet.på I som
Gotland.kollektivtrafik påtillökat stödtill del börfastlandet ges

med-viktiga näringarskogsbrukoch transporterJord- tungaär vars
statligastandard på detnuvarande vägnätetminimikravför attsom
behovföranlederturismenomfattande t.ex.upprätthålls. Den av

informationsplatserochvälordnadecykelvägar, samtsatsningar på rast-
enskildatillStatsbidragettillgängliga.allmäntenskilda vägar äratt

behöver ökas.vägar
tilltillgång till nättjänsteralla fårsåbör byggasTelenätet attut

kostnader.rimliga

Blekinge

mål förregionalaformulerasframtiden""BlekingestrategilänetsI mot
ochförMålenoch miljö.näringsliv transporterkommunikationer,bl.a.

för länetsska motorkommunikationer transportsystemetär att envara
Blandtrafiksäkert.ochmiljövänligtdetsamtidigtutveckling ärsom

främsta IT-EuropasskaBlekingeocksåingårmålen att avvara en
regioner.

försärskiltlmutpunktinternationelltillutvecklasskaLänet en
Öst- mellan länetsSamverkanCentraleuropa.ochmottransporter

vidolika regionermellansambandenutvecklas ochskallhamnar
tillbidrarÖstersjön eftersträvastillväxtregionalskall stärkas. En som

utveckling ifredligochdemokratiskmiljömässig,skapaatt en
investeringar iÖstersjöregionen. dvs främståtgärder,Nödvändiga

målen skall nås.föroch järnvägar attvägar anges

Skåne

betonasSkånelänen ide tvåfrånredovisningendenI gemensamma
utgångspunktsamhällsplaneringsamordnadbetydelsenstarkt somav
infrastruktur.ochåtgärder inomoch beslut transporterför planering om

AgendamiljöbättreförhandlingsprogrammettillHänvisning görs en -
innebär bl.a.riktningutvecklas ibör21. Transportsystemet somen

ochbostäderintegrationkollektivtrafik,utbyggdsparande energi, avav
långvägaDet transport-godstransportersmidigaarbetsplatser, mm.

produktionlokalinriktning påmedminskaskullebehovet avmer
livsmedel.särskiltvaror,

utbyggnader ifortsattabehovetochSkåneGenomgångstrafiken i av
framförs itankevidare. Enanalyseraslänen måstede båda som

gårmängd godstransporterdenredovisningen storaär att som nu
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Skåne skulle kunna reduceras de avlänkades hamnargenom motom
avsändnings-närmare och ankomstortema.

Älvsborg,Halland, Göteborg och Bohus, Skaraborg och Värmland

Länsstyrelserna hänvisar till det arbete de femgemensamma som
västsvenska länen utfört och där det framhålls länens inriktnings-att
förslag innebär utveckling infrastrukturen främjar näringsliven av som
och sysselsättning. Det dock mycketär viktigt den fortsattaatt
inriktningen förenlig medär långsiktigt hållbar utveckling i harmonien
med nationella och regionala miljömål. Den västsvenska strategin
innehåller kraftig satsning på kollektivtrafik liksom kompletteringen av
befintlig struktur med strategiska länkar i trafiksystemet.nya

Investeringarna i och järnvägarvägar måste bättre främja integra-
tionen mellan alla transportslig inkl flyget och sjöfarten. Potentialema

hos sjöfartenär stora miljövänligt och kapacitetsstarktettsom
transportmedel. Den strategiska betydelsen sjöfarten på Vänern ochav
Trollhätte kanal förär exportindustrinstor Vänern ochrunt en
utgångspunkt måste inte belägga den trafiken medatt avgift förvara
inrikestrafik.

Bland övriga kommentarer från de västsvenska länsstyrelserna kan
den norskanämnas regeringen har framförtatt förbindelserna medatt

Sverige och särskilt den nordiska triangeln där sträckan Oslo -
Stockholm ingår, ska hög prioritet. förutsättsI Norge härvid attges

från svensk sida bygger sina länkar till respektiveutman motorvägar
för höghastighetståg.

I satsningen på järnväg bör inrymmas förbättrade terminaler och
standardiserade lastbärare till järnvägenstargemensamma som vara
och sjöfartens miljöfördelar.även Kopplingen mellan trafikslagen är
mycket viktig och antal stationsfrågor härvidett angelägna lösa.är att

Örebro

Hänvisning till länsstyrelsensgörs inriktningsdokument "Transport
2000" i korthet innehåller följande regionala mål försom transport-
sektorn:

Skapa närhet och tillgänglighet till europamarknaden med bra0
transportmöjligheter på och järnvägväg med flyg och därsamt
länets utmärkta geografiska och demografiska läge utnyttjas.
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skallinfrastrukturenInvesteringar inäringsliv.länetsFörnyelse av0
kunskapsutvecklingkommunikation,forstärka länet centrumsom

kunskapsspridning.och
och därskall stärkasarbetsmarknadermellan ettSamverkan0

ochvilket braskapas, transportereffektivt transportnät ger
pendlingsmöjligheter.

för hållbargrundviktigbl.a.trafiksystemMiljövänliga är enensom0
utveckling.ekonomisktlänetoch för gynnsam

Västmanland

framhållspersontrafiksåväl gods-påBetydelsen systemsyn somav en
omlastningsterininaler ocheffektivabehovinnebärbl.a.starkt, vilket av

får inteMälarenSjöfarten ilastbilstransporter.förkombisystem
Östersjön. Vidare börtill/frånrestriktioner ibegränsas passagenav

miljö- ochlastbilstrafiken stärkaskonkurrenskraftjärnvägens mot av
godsspårenförminskasbörhuvudmänAntalettrafiksäkerhetsskäl.

ochmellan kund stornnät.
och allmäntill miljöhänsynangelägenkollektivtrafikgodEn är av

Ökade framförs påkravjämställdhetssynpunkt.fråntillgänglighet samt
angelägetocksålänsgränser. Detpersontrafik ärsamordning överav

StockholmsVästeråstågförbindelser attsamtmed bättre väster om
VidareMälarbanan.trafiken påförkapacitettillräckligfårCentral

Bergslagen därGodsstråketdubbelspår påbehovframförs nugenomav
fårspårutrymmetvid konkurrenspersontrafikeninterregionaladen om

godstrafiken. Dessutomviktiganationelltfor dentillbakastå anges
ochividbullerproblem tätortervägaråtgärder störrebehov motav

planskildafinansieringnuvarandeibristerlängs järnvägar samt av
möjligheternaFöri attoch järnvägmellan tätorter.korsningar väg

medtågförbindelserochmed godadet viktigtflyget väg-utnyttja är
Arlanda.

Dalarna

kommunika-för olikaharlänför DalarnasstrategitillförslagI ett
formulerats.delmålantaltionsornråden ett

ökaÅtgärda till länetpå samtflaskhalsar vägarstörreVägar:0
påsatsningKraftfullmedelstoramindre och vägar.bärighet på

belastningvägtrafikensminskningåtgärder ochsäkerhetshöjande av
miljön.på
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Järnvägar: Förkorta kraftigt restider mellan Borlänge och0
ÖkadArlanda/Stockholm mellan Borlänge och Gävle. satsningsamt

bör på godstrafik.göras
Flyg: förutsättningarNya bl.a. ökad intemationell trafik för0 -
trafiken på Borlänge, ochMora Idre.
Lokal och regional kollektivtrafik: Målet öka kort ochär att0
medellång arbetspendling kollektivtrafikmed den blirsamt att ett
attraktivt alternativ för både kvinnor och män.
Tele och datakommunikation: Hög kompetens och alla delar iatt0
länet har god tillgång så modern informationsteknik kanatt
utnyttjas. bör finnasDet distansutbildning väl utbyggd ochärsom
fördelad länet.över

Gävleborg

regionalaDen inriktningsplanen följer i hög grad den nationella dock
med vissa angivna skillnader och markeringar. Ett antal beslutade
upprustningar och fullföljsjärnväg vilket blandi ingårväg annatav
satsningar på jämvägsprojekt längs Ostkustbanan, Atlantbanan,stora
Godsstråket Bergslagen mm.

Godstransportema bör ökad betydelse i kalkylmodellema. Enges
strikt tillämpning modellerna konserverar bestående strukturer.av

för driftResursema och underhåll tjälsälcring mm bör öka liksom det
statliga för skapa ekonomiskt hållbar kollektivtrafikengagemanget att

i län med många småäven Hamninvesteringar och terminal-orter.
funktioner bör Bidragenprioriteras. till enskilda får intevägar
försämras. för industrispårenAnsvaret bör föras till syfteiöver staten

näringslivet konkurrensneutral tillgång till järnväg.att ge
Samhället fåmåste ökat inflytande telekommunikationemaett över

så enbartinte marknaden investeringarna.att styr

Västernorrland

önskvärdI regional utvecklingsplan redovisas de strukturellastörre,en
insatser krävs för skapa säkerställeratt ett transportsystemsom som en
långsiktigt hållbar utveckling i länet. Ambitionen utvecklaär att
integrerade transportlösningar och knyta lokala arbets-samman
marknader i effektiva transportstråk, upprustning 4 stråketEt.ex. av -
med förbifarter vid berörda städer åtgärder för samtligasamt attnya
regionala och lokala stråk ska kunna hållas året med fullöppna om
bärighet. framhållsVidare betydelsen det enskilda ochvägnätet attav
det tillförs tillräckliga från samhället.resurser

5-17-0396
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med byggandetfördet gäller järnvägarNär attargumenteras av en
Sundsvall-Nyland-Ömsköldsvik-Umeåsträckankustbana på

för denstandard och kapacitetåtgärda brister iBotniabanan
interregionalregional ochskapagodstrafikeninterregionala samt

Även utvecklabehovetNorrlandskusten.persontrafik längs attav
Östersund åtgärder förSundsvall ochmellanMittbanestråket samt

Sundsvallsornrådet betonas.godstrafik ibättre på järnväg
Örnsköldsvik angelägenoch Umeåflygplats förEn ansesgemensam

flygplatserna.de kommunalaförliksom störretar ettatt staten ansvar
norrlandsflyget.förviktigArlandaökad kapacitet påEn är ytterst

Övrigt kravkollektivtrafik påfrämjandeframförs samtär avsom
längsför sjöfartenkustpendelfå igångförsamhälleliga insatser att en

godslänköstvästligutvecklingplaner påkusten. Vidare av enanges
frångodsförbindelsedel långvägablifrån Finland vilken kan en av en

Norrland tillmellerstaFinland ochRysslandnordvästra genom
Trondheim.

Jämtland

medmål dockmed föreslagna störreiLänsstyrelsen instämmer stort -
tvärnordisktochflygets rollbalansvid regionaltyngd ettattsamt

denfinnaUtifrån måletmålavvägningen.påverkaperspektiv kan att
länetsbästtrafikslagende olikautvecklingenbalans i gynnarsomav

stråkvisfortsättaförhuvudinriktningen attutveckling vägarna attär
bärighetgodtagbartillbefintliga länsvägnätet samt attdetrusta upp

riksvägama.brister påbygga bort
standardhöggenomgåendefåinriktningenjärnvägenFör attär en

snabbtågsanpassning påochstomjämvägamapåoch kapacitet
standarden påakut höjadär detTrondheim;tillAtlantbanan är attmest

Östersund. för turismenbetydelseInlandsbanansjärnvägen väster om
fortsattangelägetunderstryks. Detinlandetnäringslivet i är attoch för

drift på banan tryggas.
påpriservid höjningkompenserasglesbygd måsteBoende i av

regionalpolitiken.från Detmed stödfår skedock intedrivmedel, vilket
till invånarna.direktoch riktastrafikpolitikensskemåste inom ram

Västerbotten

systembristeråtgärdaingårregionala strateginövergripandeden attI
avsaknad snabb-främstuppsamlande stråken;deoch flaskhalsar i

åtgärder påolikaBotniabanandvs.kustenlängs samtjärnväg
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Ökade behovstamvägnätet. i östvästlig riktning skalltransporterav
tillgodoses.

För det vidare angelägetvägarna begränsaär den nedsattaatt
bärigheten till följd tjälskador på Ingen del det allmännavägnätet.av av

bör ha nedsatt bärighetvägnätet veckor år.än Dettatre ärmer per
särskilt viktigt för skogsnäringen och för turisttrafiken oftaäven som
sammanfaller med tjällossningen. detNär gäller järnvägar så erfordras
åtgärder väntad kapacitetsbrist på stambananmot vilken bör
uppgraderas för tillåten axellaststörsta på 25 Tågvikts-ton.en
begränsningen beror på branta lutningar behöver också åtgärdassom
för klara den trafikens behovatt och minska Norrlandstunga

Äventransporthandikapp. lcraftförsörjningen längs stambanan bör
förbättras.

Bland övriga åtgärder deni regionala strategin ingår bland annat att
måste säkerställa det enskildastaten kollektivtrafikens andelvägnätet,

trafikarbetet skall öka, effektiva terminaler för gods- ochav
skall skapas flygtrafiken säkerställaspersontransporter långsiktigtsamt

där lämpliga alternativ saknas. Sjöfarten skall också likartadeges
förutsättningar andra trafikslag och bl.a. omfattas nuvarandesom av
transportstöd. Infonnationsteknologin utvecklas för samordning inom
och mellan olika trafikslag.

Norrbotten

tiotal målsättningarEtt för offensiva satsningar på infrastrukturanges
och transportlös-ningar. Målsättningarna går på skapaut att ett
komplett med hög produktionsfönnågatransportsystem dels för
basnäringamas dels för Växande tjänste och lättaremasstransporter,
varuproduktion Andra målsättningarsamt persontransporter. är att
komplettera det nord-sydliga perspektivet med öst-västligt vad gällerett
såväl utbyggnad infrastruktur skapande effektivaav som av
transportlösningar. Samordning främjas mellan transportslag välgenom
utvecklade tenninaler och resecentra.

Konkreta investeringar i redovisas förtransportsystemet att
målstandarden för skall uppnås; bl.a.vägnätet anpassning Evägarnaav

ochE10 utifrånRv 45 Barentsregion-perspektiv.ett För jämvägs-
bl.a. tågviktsbegränsningnätet och begränsad mötesspårs-attanges

kapacitet behöver åtgärdas på stambanan Norrland. Förövregenom
effektivare gods och persontrafik det angeläget både byggaär att
Botniabanan och vidta åtgärder för övriga järnvägar länet.iatt

detNär gäller flyget åtgärder kan förbättra trafikutbudetanges som
och flygsektoms funktionalitet: flexiblare avgiftssystem statligett resp
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garantierekonomiskaochNorrlandidet internaupphandling nätetav
Arlanda.pålandningstiderochattraktivaför start-

börtransportsektorninomavregleringeneffekternaregionalaDe av
säkerställeråtgärder ettförskapasstatligaochföljas somresurserupp

Även administrativaframhållsÖvrigtitrañkutbud.tillfredsställande
säkrartrafik ettstatligt köptransportstöd, sommmavsystem t.ex. --

transportutbud.tillfredsställande
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6 Förslag till inriktning kvarståendeav

frågor för KomKom

KomkomsI delbetänkande hänvisas till viktiga trafikpolitiska frågoratt
inte investeringsplaneringen kommer behandlasattsom avser senare av

kommittén. tilläggetI till uppdraget till länsstyrelserna också attanges
de bör behandla sådana frågor syftar till kommittén underlagattsom ge
för det fortsatta arbetet. blandHär antal olikaannat ettavses
trafikeringsfrågor och fördjupad behandling sjöfartens ochen av
flygets roll i trafiksystemet. följandeI redovisasavsnitt därför
synpunkter vilka länsstyrelserna framfört frågori inte behandlas isom
delbetänkandet.

l Kollektivtrafik

Flera länsstyrelser framhåller kollektivtrafikens betydelse för
trafiksystemet och förutsätter Korrikom föreslå åtgärderatt attavser

stärker kollektivtrafikens konkurrensförmåga. Eftersom lokal ochsom
regional kollektivtrafik på många håll uppbyggd busstrafikpåär anser

det viktigt den trafikens behov vägutbyggnader,äratt attman av
vägstandard, utformning hållplatser och terminaler beaktas.av
Sammankoppling och effektiva bytespunktertransportsystemav
framhålls viktiga for främja kollektivtrafiken. Från Västsverigeattsom
hävdas särskilt behovet för regional tågtrafik över gränsenav resurser

Norge och de särskilda krav skärgårdstrafiken ställer.ävenmot som
Även frågor trafikering, och komfort har betydelse förtaxor attom

kollektivtrafiken skall kunna hävda konkurrensen.sig i anslutning tillI
planerade eller pågående utbyggnader jämvägama har det ocksåav
förekommit problem med finansiering och genomförande resecentraav

kommittén bör uppmärksamma.attsom man anser

LTA-anslaget behöver utökas

Från flera länsstyrelser ställs krav på ökningar LTA-anslagen Lexav
för skall kunna genomföra sådana kostnadskrävandeatt man
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modernadenoch länsjämvägarlänsvägarupprustningar somav
Stockholm LTA-ramenLänsstyrelsen igodstrafiken kräver. attanser

nyttokostnadskvotmedalla objektomfatta överförutökasmåste att
väsentligtlänsvägamapå ärBehoven0,4. är stora mersom

långsiktigamöjliggöraFörövrigaskadedrabbade vägtyper. attän
Östergötland m.fl. kraftiglänsstyrelsen ienligtdetbehövssatsningar en

medel frånöverföringLTA-ramenförstärkning t.ex avgenomav
till länsbanoma.anslagetoch frånväganslagetregionala

krav påmycket högaställerbebyggelsestrukturSkånes täta
kollektiv-ochlänsjämvägarlänsvägar,upprustningochutbyggnad av

behov.alls dessaf.n. inteLTA-anslagettrafikanläggningar. motsvarar
for LTA-mdr krbedömning 3,5enligt länenserfordrasDet ca

innebäranslagetfördelningochnuvarande nivåmedaninvesteringar av
Skåne.kr förmdr1ca-

kollektivtrafikendelför viktiglän där järnvägenI avensvarar
ochmycketdefinansieringenproblemsärskilt storaett avsomanges

tågtrafik.trafikhuvudmannensföriinvesteringarnalångsiktiga vagnar
åtgärder itillstatliga anslaghärvid behovframförsflera hållFrån av

främjaförmodernisering,och attupprustningform t.ex.av
möjligtblibör detBland attlänsjäinvägama.kollektivtrafik på annat

trafik.regionaltågmateriel förockså iLTA-medelmed investera

sjöfartoch6.2 Hamnar

redovisningarsinahänvisar isödra Sverigelänsstyrelserna iFlera av
förinfrastrukturenfysiska"Dentill den rapportengemensamma

vilken2 ise avsnittfrån 95sydlänen"ikommunikationer mannov
kapacitet. Dethar godallmänthamnamakonstaterar settbland attannat

tillmöjligheterökadedelen Europamedväxande utbytet östra gerav
ostkusten.påfrån hamnamaframför alltgodstrafikochbåde- person

siktpåtrafikunderlagettveksamtdockdetEnligt ärrapporten om
därhamnarallafartygstrafik frånfullgodtillmöjlighetverkligen ger

Även frånredovisningenaktuelladenidiskuteras.trafiksådan nunu
överkapacitetbetydandedet finnsSödermanlands län att enanser man

bördärför detLänsstyrelsenhamnar. attlandetstotalt i varasett anser
mellansamordningtill ståndfåmotiveratsamhällsekonomiskt att en

hamnama.
flera hamnaroch Sydkustenlänen längsFrån ost- somanges

delarintegrerade i transportsystem.vidareutveckla ettlämpliga att som
tilllänsstyrelserbyggasberörda ettenligt utbörLandinfrastrukturen

Östersjöperspektiv.betydelsefulla iblikan ettantal hamnar som
ochgodabehovetunderstryker väg-Gotlands länLänsstyrelsen i av
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järnvägsanslutningar till de hamnar på fastlandet destinationerärsom
för firjetrañk. BlekingeIöns länet bör bli föratt ettanser man nav
internationella och där fárjeförbindelser tilltransporter Polen ocht.ex.

Även ÖstersjönBaltikum prioriteras. länsstyrelserövriga längs under-
stryker möjligheterna till sjöförbindelser med Östeuropa.

denI redovisningen från Västsverige hävdas attgemensamma
ytterligare överföring från land till sjö måste eftersträvas.transporterav

åtgärdEn därvid i pågående sjöfartsavgifterär översyn beaktaatt av
betydelsen svensk industri har kvar direktanlöpenatt transoceanav av

Ävenlinjetrañk. Vänersjöfarten bör främjas och bör beläggasinte med
avgift för inrikestrañk. Länsstyrelserna i regionen berördaattanser

bör initiativ till sjöfrakt med containrar mellanparter ta Vänerrregionen
och nordtyska harrmar.t ex

Nuvarande transportstöd bör enligt länsstyrelserna längs Norrlands-
kusten gälla på lika villkor för sjöfart för andra transportmedel.som
Som led utvecklingeni östvästliga samarbeten länsstyrelsen iav anser
Västerbotten det viktigt långsiktigt säkra färjetrafikenär Umeå-att att

ochVasa i Västernorrland finns planer på godslänk från Finland.
Länsstyrelsen i Norrbotten framhåller behovet kostnadseffektivav
åretrunttrañk med traditionell sjöfart kustsjöfarten utvecklassamt att
till hamnarna i Luleå och Piteå.

6.3 Flyg

Länsstyrelserna framhåller allmänt också flyget måste deningå iatt
helhetssyn på kommunikationerna bör ligga till grund försom
planeringen infrastrukturen. Bland på några hållannat tarav man upp
behovet fungerande på och järnväg till detransporter väg störreav
flygplatserna.

Behovet bra förbindelser med Arlanda/Stockholm betonasav
generellt. Flera länsstyrelser bland i Norrland störnings-annat attanser
känsligheten och köproblemen vid Arlanda måste åtgärdas. Från
Västerbotten redovisas exempel från flygplatsUmeå där hälftenänmer

under högtrafik drabbas förseningar påav passagerarna morgonens av
Arlanda.

Flera länsstyrelser behandlar frågor kommunala flygplatserom som
bör möjligheter till utveckling i paritet med vad gällerärges som som
för de statliga flygplatserna. Flygtrafiken framhålls mycketettsom
viktigt transportaltemativ för näringslivet i delar landet där möjlig-av
heter saknas för rationell tågtrafik och där hänvisad tillärman annars
bil- och busstrafik.



Regionala konsekvenser... SOU 1997:35136

utveckla flygförbindelser.län möjligheterVissa att nyaanger
bli regional utgångspunkt för tillExempelvis Kalmar kunna resoranses

del bör enligt länsstyrelsenPolen/Baltikum. NorrbottensFör man
östvästligaflygtrafiken i Norrland och denutveckla både den interna

länet ochkan få förbindelser dagen mellantrafiken så överatt man
grannländema.

efterlinjetrafiken har minskatlänsstyrelser påpekarFlera att
trafikform upphandlingStatliga åtgärder iavregleringen. t.ex. avav

Norrbotten för motverka de negativalänsstyrelsen ikrävs enligt bl.a. att
inrikesflyget.effekterna avregleringen avav

Länsstyrelsenockså flygplatsfrågor. iflera håll kommenterasFrån
med flygplats irealistisktKalmar det inte äratt en gemensamanser

vilket har diskuterats.Emmaboda, Desydöstra Sverige, it.ex. nu-
enligt länsstyrelsen inärhet till städerna börvarande flygplatsemas

flygtrafiken. Länsstyrelsen iför utvecklastället till änatttas mervara
Östergötlands miljökrav kan kommabedömer dock framtidalän attatt

vilketavvecklas ochflygplatser måsteinnebära ersättas,tätortsnäraatt
Linköping.Norrköping ochkan komma beröraatt

för länetBlekinge bli möjligtlänsstyrelsen ibör enligtDet att
flygplats istatligt stöd länetsregionalt, investera ibesluta medattom

Ronneby.
relativtför närvarandepå denframförs kravVidare storaatt

bör utjäm-kommunala flygplatserför statliga ochvillkorskillnaden i
underskottmed återkommandeflygplatser drasKommunala somnas.

för kommunernaNorrbotten orimligtlänsstyrelsen ienligtdet ärt.ex.
klara.på sikt kunnaatt

kombineradeochTerminaler6.4 transporter

börterminalstrukturenanför planeringlänsstyrelserNågra att av
bådekan finnasinfrastiukturplanering. Detsamordnas bättre med övrig

för samhälletmiljömässiga motivsamhällsekonomiska och att engagera
till effektivamedverkasammankopplingsig i transportsystem samtav

godshantering.kollektivtrafik och Enfrämja bådebytespunkter för att
bedömspå olika nivåeroch dess funktionerutveckling terminalemaav

och godstransporter.effektiviseraha hög potential för att person-
persontrafikterminaler. Omtill bidrag förfinns möjlighetNu

enligttillgodoses detska kunnanäringslivets transportbehov är ett par
tillbidrag till investeringar kanstatligalänsstyrelser viktigt ävenatt ges
förför på lägengodstrafikterminalema. Förutsättningarna att satsa nya

utvecklingsstödet tillmedochkombiterminaler har begränsats i att
kombitrañk bort.tagits
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kraftfull bör enligt flera länsstyrelserEn satsning pågöras
tenninalfunktioner för kombitrañk liksombl.a på standardiserade
lastbärare och andra åtgärder till och sjöfartensjärnvägenstarsom vara
miljöfördelar.
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Synpunkter på planerings- och7

beslutsprocessen

innehåller relativtLänsstyrelsemas redovisningar samstämmigen syn
for planering och beslut bör fördelas det gällerpå hur näransvaret

kommunikationsfrågor.
uppfattningutgångspunkt för länsstyrelsemas hur planeringsEn om

och beslutsprocessen bör utformas kommunikationerna berörär att
församhällsornråden och medel för uppnå olika målmånga är ett att

utbildning, miljö.regional utveckling, näringsliv, sysselsättning,t.ex.
fördärför samordning mellan planeringenbörDet näravara en

Exempel-utveckling och andra samhällsfunktioner.transportsytemets
måletmellan rad olika områden förerfordras samverkanvis attenen

tydligtskall uppnås. harmiljöanpassat Dettatransportsystemettom
dennaarbetet med RES-uppdraget.framgått bland i Motannat

för kommunikationerna skallbakgrund blir det naturligt planeringenatt
länsstyrelse, trafikverk, kommuner,drivas samverkan mellani nära

länstrafiken, trafikutövare, näringsliv m.fl.landsting,
uppgift verka för de nationella målen ochLänsstyrelsen har till att

vidplaneringen för länets utveckling idärvid bl.a. samordnarevara av
utformning harförmening och där planeringen transportsystemets en

normalt omfattandeplats. Därför har länsstyrelsernacentral ett sam-
Länsstyrelsernaoch andra berörda.arbete med kommuner ser en

arbetet medsamverkan led ifortsatt utveckling denna ett attsomav
trañkpolitiska målen.uppfylla de nationella,

den centrala där detframhålls den nivå underLänsnivån ärsom
tillmellan olika transportslagmöjligt avvägningar samtgöraatt se

och genomförandetmellan åtgärdersambandet i transportsystemet av
rollområden. Länsstyrelsens dubblanationell politik inom olika som

nationelltoch företrädareföreträdare regionalt regionensstatens
tillvara.håll härvidlag unik och börframhålls från något tassom

börblir enligt länsstyrelserna länenSlutsatsen störreatt ges
infra-trafikensbefogenheter det gäller beslut investeringar inär om

struktur.
framförs iöverlag i det förslagLänsstyrelserna instämmer som en

bör indelas i tvåKomkomtillunderlagsrapport vägnätetattom
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planeringsnivåer nationella respektive regionala och beslutvägar att— -
investeringar i det regionala skall ligga på länsnivå. Trotsnätet attom

Komkom behandlar frågan i delbetänkandet det flerainte närmare är
länsstyrelser framhåller betydelsen regional planeringsom av av

för möjligheterna de trañkpolitiskainvesteringarna nå målen och dåatt
särskilt miljömålen.

framför fleraSammanfattningsvis länsstyrelser synpunkter med
kommunikationsplaneringen bör förstärkas.innebörden deras roll iatt

Genomgående avstyrker de förslaget försöksverksamhet ändraiattom
kompetensfördelningen mellan och kommun.stat

vanlig uppfattning bland länsstyrelserna detEn är äratt ennu
detbakvänd turordning det trafikpolitiska arbetet. läggs ii Först en

fast relativt detaljerad inriktning påtraditionell planeringsomgång en
och Därefter skall kommittén siginvesteringar i järnvägar.vägar ta an

trafikpolitiken, vilken till väsentligaden övergripande inriktningen av
bunden vid de redan fattadedelar kommer investerings-att vara

besluten.
framhåller också problem uppstår denFlera länsstyrelser näratt

långsiktiga investeringsplaneringen för kortsiktig, ryckigutsätts en
stabila ochekonomisk politik. Planeringsförutsättningama bör ivara

flera ökning totalramen behövs för objekt ifall att attanser man en av
investeringsplaner ska kunna genomföras.gällandenu

Samordning infrastruktur och trañkeringmellan utyggnad av -
Västtågexemplet

mellanbelyser frågan samordningFlertalet de länsstyrelser som omav
regionalfrämst aspekter påoch trañkering behandlarinvesteringar

förfinns Väst-tågtrafik. samarbete i Västsverige inomDet som ramen
generelltsammanhanget kantåg belyser frågor i anses vara avsom

samordnadförstaintresse. samarbeteDetta är motett steg en mer syn
interregional tågtrafiklokal, regional ochpå äroavsett somvem

huvudman.
informationbl.a. marknadsföring ochGenom samarbetet, rörsom

länsstyrelserna detsamordning trafik och tidtabeller, attsamt anserav
för hittaskapas goda förutsättningar för avvägningar attgemensamma

såväl för för de olikade bästa lösningarna, SJtotalt sett som
förtrafikhuvudmännen. svårighet sammanhanget det svårtiEn är äratt

för långsiktiga åtagandensåväl trafikhuvudmännen binda sigSJ attsom
tågtrafik.kostnadskrävande verksamheter Föri så sompass

osäkert vad händer efter årtrañkhuvudmannen det dessutomär som
Någranuvarande statsbidrag för drift länsjämvägar.med2000 av
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trafikering kan därförlångsiktiga utfästelser inte garantiväntas somom
för spår.investeringar i t.ex.

behandla konflikten mellan den långsiktigaåtgärd förEn att
den företagseko-samhällsekonomin infrastrukturen och kortsiktiga

länsstyrelserna det rullandetrañkeringen enligtnomin är ävenatt se
infrastrukturen och därmed bör kunnatågmaterielet del somsom en av

länstrafikanläggningar.statligt anslag tillfinansieras med hjälp av
medandelVästtågMed visar störreatt resornaen avprognoser

och pendlingsavstânden blirkollektivtrafik ske med tågkommer attatt
längre.
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Sammanfattande kommentarer8

till vissakommentareravsnittavslutandedettaframför iSIKA
redovisningar.länsstyrelsemasihuvuddrag

påomfattande arbetegenomgående lagthar ettLänsstyrelserna ner
samråd ibrettvaritförefaller haförslag. Det ettKomkomsanalyseraatt
varithar detlandet ävendelaroch ilänrespektive enstora av

länsgränsema.samverkan över
alternativainnehållerhuvudsakdelbetänkande iKomkomsEftersom

infrastrukturplaneringeninriktningtillförslagochinriktningar ett av
tillredovisningarlänsstyrelsemashar1998-2007periodenför

för detblirkonsekvensernavilkabehandlakommitbetydande delar att
Fråninfrastrukturen.påsatsningartillförslagkommitténslänet avegna
gjortkommitténövervägandendeuttryckthåll har attnågra somman

påbrytasde kunnatkaraktärendenhaft attnationell nivå intepå ner
regional nivå.

deredovisninginnehållerinriktningsplanerLänsstyrelsernas aven
oftaharplanernaförUnderlagetlänen.finns ibehov ansersom man

koppladenormalt intevilkalänet ärförtransportvisionerfrånhämtats
Komkomsenligttillgängliga,blikan t.ex.till hur stora somresurser

förslag.

transportsystemetmiljöanpassningytterligareStöd för av

föråtgärdervidtabehovetgenerellt i attLänsstyrelserna instämmer av
utveck-främjaFörslagenmiljön.skador på atttrafikensminskaatt

biobränslen iintroduktionochbilarbränslesnålarelingen avav
oftaframförsbakom. Däremotocksåsigställerdrivmedlen man
ökadrivmedelspriset atthöjaåtgärdeninvändningar att genommot

höjninglänsstyrelsersamtliga attdetkoldioxidskatten. I närmaste anser
glesbygd.bor idemslå hårtkommer motkoldioxidskatten att somav

samtidigtsåkonstruerat attförslag attKomkoms är genom
kostnaderrörligaskall bilisternasbränsleförbrulmingen varareglera

drivmedlen. Manpåkoldioxidskattenhöjningvidoförändrade aven
detbedömerlänsstyrelserna intekonstateradock att somkan synessom
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sannolikt den högre koldioxidskattenatt kan kompenseras denav
reglering bränsleförbrukningen kommittén föreslår.av som

Stark tilltro till utbyggnad infrastrukturen för nå målolikaattav
för samhället

Länsstyrelserna framhåller genomgående infrastrukturens bety-stora
delse för näringsliv, sysselsättning och regional utveckling i övrigt. En

formuleringrepresentativ kan hämtas från länsstyrelsen i Norrbotten
hävdar avgörande förutsättningatt för stimulerasom atten

utvecklingen befintliga, framgångsrika företag och understödjaav ett
framgångsrikt nyföretagande offensivaär satsningar på infrastrukturatt
och transportlösningar kommer till stånd. Andra exempel kan fråntas

Östersjön,kustlänen vid starkt betonar den utvecklingspotentialsom
Östeuropafinns i ökat utbyte med ochett det därför viktigtsom att är

bygga landinfrastrukturenatt till hamnarut vid ostkusten, utveckla
omlastningsterminaler, etablera flyglinjernya mm.

Länsstyrelserna redovisar således antal och jämvägs-ett stort väg-
projekt bör genomföras för främja länens utvecklingatt i olikasom
avseenden. Här ingår ocht.ex. upprustadestora vägar mindre vägarnya

fullföljande projektidéersamt järnvägar. Vidare behovav om anges av
stöd till trafikering på länsjämvägama, anslutningsspår och växlar till
industrier mm.

Särskilt stark tilltro framförs till järnvägar bra för näringslivet,att är
främjar den regionala utvecklingen bidrar till bättre miljö,samt
trafiksäkerhet och till ökad jämställdhet.även

Den betydelse länsstyrelsernastora vill tillmäta utbyggnadsom av
infrastrukturen for främja utveckling näringsliv,att regional balansav

kan något förvånande bakgrund meningarnamotmm attsynas av om
regionala effekter satsningar på infrastruktur minst deladeär sagtav
bland forskare på området.

denI sk SAMPLAN-gmppens Fördjupat underlag förrapport
inriktning infrastrukturinvesteringama aug 1996, med anledningav av

regeringsuppdrag, refererasett till seminarium Komkomett som
anordnat med forskare på olika sidor i debatten betydelsen för denom
regionala tillväxten investera i infrastrukturen.att medverkandeDeav

enligt denöverensrapporten delenatt största närings-var om av
livseffektema fångas in de nyttokostnadsanalyser genomförs.av som
Samtidigt dock enig det finns ytterligare effekterattvar man om som
inte fångas in. Deltagarna också svårigheterna att mätavar ense om
produktivitetseffekter vilken väljs.oavsett De medver-ansats som
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kansaknaseffekterdebedömning mot-samladekandes att somvar
nyttoeffektema.totaladetiotalnågot procent avsvara

iinvesteringarmedel förföreslagnasamstämmighet attStor om
otillräckligainfrastrukturen är

förslagKomkomslänsstyrelser i attflertaletinstämmerprincipI
underhåll. Idrift ochtillinvesteringarfrånomfördela resurser

iför investeringartotalaemellertid denförslag harkommitténs ramen
alltförminskatsuppfattninglänsstyrelsernasenligtinfrastrukturen

projektbilagansammanställningen i övervisarmycket. Sammantaget
skatrañkpolitiska målendeförangelägnalänsstyrelserna attansersom

nuvarande totalramen.denrejäl ökningbehovstället pånås, i avenav
fortsatteftertryckmedframhållerlänsstyrelserna attflestaDe

allafrämjabetydelse förharinfrastrukturen attutbyggnad storav
miljögodsäkerhet,effektivitet,tillgänglighet,mål, dvstrañlcpolitiska

dentyckervanligtockså attbalans. Det attregionaloch är man
oacceptabelleda tillskulleminskningenföreslagna enresursernaav

planeringen.iryckighet
tillmedlenökatänka sigkanfallenstaka attnågraI man

underhålldrift ochmedel tillfrånöverföringinvesteringar genom en
hållandramiljöåtgärder. Påochtrañksäkerhets-fråneller mananser

upprustningochbibehållandeförföreslagnaemellertid ävenatt resurser
fleraotillräckliga,anläggningar t.ex.nuvarande är anserav

medel inteföreslagnaVästsverigeoch iNorrland attlänsstyrelser i
bärighetsåtgärder.erforderligatillräcker

innebärtrafikverk gjortberördauppskattningmycketEn somgrov
iåtgärda de bristerförmdr kr300storleksordningen attikostnader på

kostna-hälftenredovisar. Drygtlänsstyrelsernainfrastrukturen avsom
mdrresterande 130ochinvesteringarkr,mdreller 170derna, avserca

föreslåsnivådenhöjningtioprocentigkr avsommotsvarar avcaen
förmdr kr170gällerdetunderhåll. NärochdriftförKomkom summan

jämförelsekan attinvesteringsbehov noterastillgodose angivetatt som
redovisade behovLänsstyrelsemasmdr kr.föreslår 58Komkom av

denungefär 50medhöjning procentLTA-anslag avmotsvarar aven
oförändrade nivån.föreslagna,Komkom

uppgiftsindet attskedet intehärhar i detLänsstyrelserna sett som
Redovisadeföreligga.resursbehovaktuellablandprioritera som anses

kanperspektiv. Manlångsiktigtpåoftastgrundasbedömningar ett
kommerresursbehovet atthela det angivnasigförväntadärför inte att

planeringsperioden.under dentillgodosettbli närmaste
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Synpunkter på fördelningen mellan länen och behov bättreav
analysinstrument

Det relativt vanligt länsstyrelsernaär framför synpunkteratt på
fördelningen mellan länen. Ingen sig härvid för del i någotanser egen
avseende särskilt gynnad. Däremot det mycket vanligtär att man anser

andra landsdelar de kriterieratt tillämpats för fördelninggynnas av som
södraI Sverige exempelvis ytkriteriet vidattav resurserna. anser man

fördelning medel till upprustning Norrland.vägnätet Iav av gynnar
Dalarna hävdar standarden på drift och underhåll betydligtatt ärman
lägre läneti landetsi södra delar. Vidareän det flera länsstyrelserär

hävdar de höga lönsamhetslcraven innebäratt de flestaattsom
investeringarna hamnar i Mälardalen.

Länsstyrelserna framför genomgående synpunkter denpå metod för
samhällsekonomiska beräkningar tillämpas för prioriteringarsom av
olika åtgärder. Vissa länsstyrelser ifrågasätter vad man anser vara en

på samhällsekonomiskaövertro kalkyler, vilka bygger på tämligen
godtyckliga antaganden. framhållerMan behovet förutrymmeav
politiska värderingar i så viktiga framtidsfrågor det här gäller.som

I regel efterlyses hänsynstagande till faktorerstörre bedömssom
det länet; ökad internationell handel, regionala utveck-t.ex.gynna egna

lingseffekter, miljöhänsyn inklusive intrång i och kulturmiljöer,natur-
variationer i anläggningskostnader, trängseleffekter, säsongsvisa
skillnader i trafikbelastning Sammantaget kan konstateras attmm.
länsstyrelserna brister kalkylemai leder till det länetatt attanser egna
får för liten andel av resurserna.

SIKA instämmer i de samhällsekonomiska beräkningsmodellernaatt
behöver utvecklas i olika avseenden. Värdering intrång,av
barriäreffekter, påverkan på regional utveckling exempel på faktorerär

i fortsatt utvecklingsarbete behöver analyseras närmare.som
Förväntningarna bör dock inte för på bedömningarstora attvara nya av
de faktorer länsstyrelserna felaktigt värderade kommersom anser vara

leda till påtagliga omfördelningaratt landet.överav resurserna
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och SIKANUTEKKFB,

bedömningförUnderlag
introduktionav

drivmedelalternativaav

1996-09-23Rapport
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KFB Stockholm den 20 september 1996
SIKA
NUTEK

Till Kommunikationskommittén
103 33 STOCKHOLM

Kommunikationskommittén har givit KFB, ochNUTEK SIKA i
uppdrag utarbeta underlag för bred introduktion alternativaatt ett en av
drivmedel.

Vi har genomfört uppdraget och föreliggandeigemensamt rapport
skisseras olika introduktionsstrategier. Strategi och harl 2tre
utformats för nå målet biobaserad15% energianvändning inomatt
vägtransportsektom år 2010. tredje förlängsI strategi introduktions-en
perioden till år 2020 och målet till 10%.sätts

Strategi 3 innebär också introduktionsstrategien inleds med 5-att ett
årigt FoU-program. bör kompletterasDet med fortsatt skattebefrielse
för etanol och brett utvärderingsprogram för tillvaraett att ta
erfarenheter från olika användningsområden.

bakgrundMot FoU-läget för de olika alternativa drivmedlen och deav
höga kostnaderna för dagi påbörja bred introduktion bio-att en av
baserade bränslen förordar vi strategi

Stockholm den 20 september 1996

Urban Karlström Christer Heinegård Staffan Widlert
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Förord1

följande förkortad KomKom har iKommunikationskommittén i det
och uppdragskrivelse den juni 1996 givit KFB, NUTEK SIKA i28 att

klarlägga möjligheternatill den 6 september i vägtransport-senast att
drivmedelsektorn introducera alternativa till år 2010. KomKoms15%

harbilaga till denna Arbetsgruppenuppdrag ingår 1 rapport.som
fredagenslutföra till denfått förlängd tid för arbetetsedermera att

september.20
ordförandeUrban KarlströmArbetsgruppen har utgjorts av som
och SörenSwahn, Kinbom, NUTEKHenrik SIKA, Gunnarsamt

ochNils Elam, IEA/AFIS, medverkatBucksch, Vidare harKFB. som
Brandel, fungerat.sekreterare har IVL,Magnus

meddiskussion sketthar förankring ochUnder arbetets gång en
synpunkterdiskuterades ocholika aktörer. septemberDen 10 rapporten

Inbjudan deltagarförteckningframfördes vid på ochKFB.möteett
fram-harbifogas denna bilaga synpunkterDerapport somsom

kommit har utsträckning beaktats.i stor
underlaglåtit utarbeta följandebakgrund vårt uppdrag har viMot av

introduktionstatsñnansiella aspekter påSamhällsekonomiska och0
drivmedel,alternativa SIKAav

of 000supply and distribution 1500Estimated annual forcosts0
the Swedish roadcubic bioethanol transport sector,tometres

uppdragIEA/AFIS Nils Elam på NUTEK.av
drivmedel, förför introduktion alternativa InstitutetPlan vatten-0 av

uppdragluftvårdsforskning, Brandel, på KFB.och Magnus IVL av

författare.innehållet i dessaFör rapporter svarar resp.
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Vad2 vi med alternativamenar

drivmedel

Alternativa drivmedel alternativ till bensin och dieselolja iutgör som
dag dominerar vägtransportsektorn. förhållandevis be-vittDet är ett

och vi kan finna alternativ kan baseras på såväl fossilagrepp som som
förnybara råvarukällor.

finns drivmedelDet antal alternativa diskuteratsett som vars
gälleregenskaper olika det miljövänlighet, tillgång Tabell 1är när m.m.

beskriver översiktligt vilka alternativa drivmedel kan aktualiseras isom
framtiden. uppdelning sker dels alternativ baserade fossila ochEn i på

förnybara dels nischanvändning och storskalig användningråvaror, i i
nisch användning alternativt drivmedelnivå 0-10% ettavser en om av
och storskalig kan användning räknat på hela10%överavse en
drivmedelspoolen för vägtrafik.
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konverterings-ochdrivmedelolikaanvändningförPotentialTabell av
BV,INNASC.T.A. Leijspå WalvijkM.baseradKälla:teknik. van

1994Wegverkeer,hetBrandstoffenHolland voor
uppfylla 10%kanAlternativmed otill-Alternativ somAlternativ

användningstorskaligförkriteriumförkapaciteträcklig
förkriterium10%

nischanvändning
Lång siktMedellångsiktKort

sikt
råvarorFossila

XXbensinReformulerad
XXdieselReformulerad
XLPG

Naturgas
XfrånMetanol naturgas
XfrånDME naturgas

från kolMetanol
XdieselBlandning av

oljeestraroch veg.
råvarorFörnybara

Xfrån cellulosaMetanol
Xfrån socker-Metanol

stårkelserikaoch
växter

Xfrån cellulosaEtanol
Xfrån socker-Etanol

stärkelserikaoch
växter

Xoljorvegetabiliska
XvegetabiliskaEstrar av

oljor
XBiogas

Xfrån cellulosaDME
Xfrån förnybaravätgas

råvaror

debedömninghandförstaitabellenmarkeras avbörDet att ger en
Ekonomiskaanvändning.framtidaförförutsättningarnatekniska en

energiberedskaps-fråneffekterochmiljökonsekvenserkonsekvenser,
inteharalternativolikaintroduktionstorskaligsynpunkt avenav
10-medellångtill tio år,visiktMed kortbedömts. uppnärmare avser

år.20siktoch lång20 över
kanframtidenialternativantaletframgårtabellen attAv som

förnybarapåbaserasochanvändningstorskaligtillkomma som
bioalko-handförstagäller iDetbegränsat.sannoliktenergikällor är

ianvändaskanoch biogasväxtoljor merAlternativ enholer. som
isektorer,andrainomBeslutnischbränslen.skala,begränsad som

förutsättningarna attpåverkakan kommaenergisektorn, atthandförsta
framtiden.iochanvända vätgasnaturgas
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DME c1imety1-gter redovisas också i tabellen eftersom det visat sig
ha tekniska egenskaper och miljöegenskaper diesel-gynnsamma som
motorbränsle. DME hanteringsmässigtär likartad med LPG motorgas
och kan i princip tillverkas förnybara råvaror.ur
Pågående demonstration och användning i Sverige och internationellt
Den försöksverksamhet genomförs i Sverige redovisas im.m. som
tabell Till följd dessa satsningar har kunskaperna rörande produk-av
tion, distribution, användning och miljöeffekter alternativen ökat.av

Tabell Pågående2. demonstration och användning alternativa driv-av
medel och el i vägfordon Sverige åri 1996. Källa: NUTEK, KFB, SLTF m.fl.
Alkoholer Typ fordonav
Etanol 279 bussar

4 lastbilar
FFVl50-100

Blandbränsle 15% etanol 24 bussar
20 lastbilar

Gasformiga drivmedel
Naturgas 180 bussarca

17 lastbilar
LPG 2 fordon
Biogas 46 bussar
Övrigt
El 100 elbilar

9 elhybridbussar
l FFV bränsleflexiblaär Flexible Fuel vehicle fordon kan drivas med etanolsom
och/eller bensin

För närvarande använder 10% drygt 500 Sveriges änca av mer
000 bussar5 i linjetrafik någon form alternativa drivmedel. Enligtav

Svenska lokaltrafikföreningen kommer vidmakthållande dennaett av
omfattning vad gäller bussar och framtida expansionen ev. vara
beroende framtida beslut rörande alternativa drivmedel, skatter.av t.ex.
Vidare kan 300 miljöbilar kommernämnas introducerasatt i bl.a.attca
Stockholm med stöd från bl.a. THERMIE-programmet.EU NUTEK
stödjer fordonsprojekt demonstrerar användning Inomnaturgas.som av
KFB stöds olika fordonsförsök rörande biogas och etanol. Ett
demonstrationsprogram rörande el- och elhybridfordon genomförs med
stöd KFB och NUTEK stöder projekt rörande teknikupphandlingettav

elfordon.av
Tabell redovisar3 pågående projekt i EU olika alternativasom avser

drivmedel. Statistiken avspeglar situationen i början år och har1994av
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tillEU-nätverk knutetmedlem iWallonInstitututarbetats är ettsomav
uppdateradheltredovisningen inte ärTrotsThennie-programmet. att

bördag.i Dethuvudsak densammai ävenhuvudinriktriingentorde vara
fordon.antaletoch inteprojektredovisningenanmärkas att avser

år 1994,EU-Iändernafordon ibiobränslen iDemonstrationTabell av
WallonInstitutprojekt. Källa:

TotalellerAnnatRapsoljaBioetanolRMELänder
ospecificerat

100O1Belgien
10001Danmark

82190360Frankrike
59119O39Tyskland
00000Grekland
31101Irland

2620024Italien
00000Luxemburg
20011Nederländerna
00000Portugal
20002Spanien
10001UK

17723204130TOTAL

föröverviktbetydandedetframgårsammanställningen ärattAv en
alternativmedanRME t.ex.rapsmetylesterrörandeprojekt som

255med RME 1försöksverksamhetenomfattadeTotaltbioetanol få.är
El1994.Tyskland åroch 280 iItalieniFrankrike, 388fordon i

Frankrikeolika länder.skala är ettirelativtfordon ianvänds i stor
drivmedelalternativaolikaanvändningförEUland inomledande av

el.och
verksamhetomfattandepågårUSAvi ifinnerUtanför Europa att en

blandbränsleochlåginblandningbådeoch denalkoholermed avser
användningenfordon. Trotsform i attanvändning i avsamt ren

fossilbaseradegasformigaändådominerarkraftigtökarmotoralkoholer
BrasilienLPG. IPetroleum GasLiquefieddrivmedelsalternativ som

fordonetanol i lättaintroduktionstorskaligtidigaresedanhar aven
1970-talet harunder stagneratinleddesdettaskett somprogrammen

endast 5%påbl.a.beroendeminska atttenderaroch avatt
påsinberor i95-fordon. Detta turEnybilsförsäljningen utgörs av

milj.drivs 4,3dagdiesel. Iochmellan bensinprisrelationerändrade
vilketpå E22bilar går ärmilj.6,4och övrigamed 96personbilar E

redovisarsammanställningFöljandelandet.helaförobligatorisk
ochBrasilienidrivmedel ochalternativa oxygenateranvändningen av

1996.årUSA
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Tabell 4. Användningen alternativa drivmedel Brasilieni ochav m.m.
USA, typ drivmedel och andel fordon drivs med alternativaav av som
drivmedel. Källa: Claês Pilo, SDAB, PM Källhänvisningarse

Drivmedel Andel totalaav
fordonsparken

Fordon går på alternativa drivmedelsom m.m.
Brasilien E 96 40%
" E 22 60%
USA LPG, CNG 0,2%

M 85, E 85 0,03%
Förbrukning alternativa drivmedelav
Brasilien E 96 37%
USA LPG, CNG 0,2%
" M 85, M 100, E 85 0,005%
Förbrukning Iáginb/andningoxygenateriav
Brasilien E 22 12%
USA MTBE 2%

E 10 0,6%

Vi kan således dra slutsatsen Sverige i Europa tämligenatt är
driva utveckling motoralkoholer medanensamt att användningenom av

motoralkoholer i form och inblandningskomponent framförav ren som
allt sker i Brasilien i USA. Grundorsaken tilläven starkaRMEsmen
genomslag i Europa jordbrukets starka intressen och det relativtär sett

genomslaget för COZ-frågan miljödebatten.i siktPå kommersvagare
sannolikt flera olika alternativa drivmedel finnas på marknaden i
Sverige och internationellt antingen nischbränsle eller bränslesom som
används i skala.större
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storskaligförFörutsättningar3 en mer

introduktion

alternativaanvändningökad3.1 Nyttan avav
drivmedel

främja ökad användningförfinns flera olika skälDet att aven
drivmedelSådanaförnybara råvaror.drivmedel baserade påalternativa

uppnåmedverka tillfossilbaserade drivmedelmedkan jämfört att
inhemskoch videnergisystemetöka diversiteten imiljöförbättringar,

ochregionaltframför alltvilketskapa sysselsättningproduktion ettur
inhemskapåbetydelsefullt. de baserasOmlokalt perspektiv kan vara
bränslenfossilaimportbehovetmedverka tillkan deråvaror attäven av

minskar.
starkt pålyfts fram särskiltharför introduktionmotivEtt som

alternativa,omfattande användningtid är att aven mersenare
utsläppen C02.medverka till minskabiobaserade drivmedel kan att av

fossilaanvändningenminimerakanHärvid förutsätts att avman
alternativadistribution deochförädlingbränslen vid odling, av

andraochför motoralkoholerutveckladedrivmedlen. Motorer
introduktionlångsiktigadendrivmedel kan ökaalternativa nyttan av en

ochbränslenfossilaförbrukningdrivmedelalternativa att avgenomav
kan minska.trafiksektom ytterligareutsläpp från

drivmedelalternativa ianvändningbegränsad tungaEn avmer
bl.a. städereffekter isikt få positivakort och medellångfordon kan på

längreoch stoftutsläpp. Påbl.a. NOX-minskningoch tätorter avgenom
fossiladrivmedel ochalternativamellan olikasikt torde skillnaderna

teknikutveckling.fortsatt Fördrivmedel utjämnas ottomotorergenom
drivmedel,till förnybara alternativamed övergångvinstenutgör omen

tillOrsakenCOz-utsläppen minskar.skala,den sker i attstörre att
följdminskade COZ-utsläppmiljövinstema främst ärutgörs avenav
radikaltgjortkatalytisk avgasreningintroduktionen att mansomav

föroreningar.olika regleradeutsläppenlyckats minska av
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3.2 Tillförsel alternativa drivmedelav

Tabell 5 sammanställer förbrukningen fossila drivmedel inom väg-av
transportsektorn.

maTabell Förbrukning bensin och diesel âri vägtransport 1995,av
VägtransportlBränsle

Bensin 5 602 000
Diesel 1 650 000
Summa 7 252 000

1 Medräknas arbetsmaskiner ökar förbrukningen bensin diesel med 146 000av resp.
m31 425 Naturvårdsverket000 enligt siffrorna härrör från åren 1987/88resp.

Energiinnehållet i bensin och diesel skiljer sig något vilket kan
medföra den uppnådda oljeersättningen vid antaganden olikaatt om
introduktionsstrategi kan växla något. Så växlar enligt uppgift
ersättningen från bensin/etanol1,3 vid användning FFV-fordonica
till 1,7 vid användning i dieselfordon. Vi utgår fortsattai vårtca
arbete från volymsenhet1 oljebaserat drivmedel 1,5att motsvarar ca
volymsenhet etanol.

För dagens15% oljeanvändning i linje med uppdragetersättaatt av
m3erfordras 1,0 milj. fossilbränslen andra alternativ.att ersättsca av

När beräknarvi förbrukningen år 2010 utgår vi från den äratt
oförändrad jämfört med dag.i Vi har härvid förutsatt viss ökningen av
det totala transportarbetet samhälleti kompenseras ökadsom av
energieffektivisering i transportsektorn. Det innebär sålunda att om
förbrukningen totalt ökar dagens nivå krävs ökadutöversett en
användning alternativa drivmedel för uppnå 15%-ig intro-attav en
duktion.

harVi i vårt arbete baserat våra beräkningar på storskaligen mer
introduktion etanol eftersom underlaget för dennagöraatt typav av
bedömningar omfattande. vill dockVi markera denna bedömningär att
bygger på dagens kunskap och kunskap kan medföra andraävenattny
alternativ kan komma aktualiseras medellångpå eller lång sikt. Detatt
gäller i första hand metanol baserad på förnybara råvaror och DME.
Biogas och RME räknar vi marginella inslag isom mer en
introduktionsstrategi, liksom sannolikt i det kortareäven
tidsperspektivet. Det för etanolintroduktion vi närmareprogram som
utvecklar deti följande torde därför tillämpligt på metanoläven vara
varför det skulle konsekvent talaatt ett motor-vara mer om
alkoholprogram. Eftersom de tekniska förutsättningarna delvis olikaär
för etanol och metanol har dockvi ändå valt beskriva ochnärmareatt
precisera konsekvenserna introduktion etanol.av av
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m3.Dagens etanolproduktion landeti tilluppgår 15 000 Importenca av
m3etanol uppgår i dag till 50 000-100 000 motsvarande 0,35-0,7 TWh.

m3dagI används 5 000 etanol i reguljär drift fordons-i pågåendeca
projekt. Användningen etanol väsentligen kemisk-teknisk.ärav

Biogas utvinns dagi enligt NUTEK deponier55 med ettcaur
energivärde 0,4 TWh. användsDen till och kraftgenerering.värmeav
Potentialen för biogas har bedömts till TWh/år från avfalls-5ca
produkter. Användningen drivmedel i dag liten kanärsom men
bedömas öka. Med hänsyn till konkurrerande användningområden samt
uppbyggnadstakten för biogasbaserade fordonsflottor, bussar it.ex.
tätortstrafik, uppskattas biogas enligt NUTEK kunna bidra med 0,3
TWh år 2010 och TWh0,5 år 2020. Denna introduktion biogasav
förutsätter andra fordonsflottor bussar i successivt kan iatt än tätort tas
anspråk, eftersom denna fordonskategori till delen köra påstörre antas
etanolbränsle.

Produktionen begränsas enligtRME jordbruksareal,NUTEKav av
växtföljdsskäl och alternativa användningar livsmedel. En övre gräns

m3för dess användning drivmedel har bedömts till 100 000som
svarande 0,9 TWh/år. Denna nivå förutsätter utökadmot en
rapsproduktion. har betydandeLustgas växthuseffekt. bildasDen ien
förhållandevis mängder vid odling milj öskäl bedömerAvstora av raps.
därför 1/3 maxproduktionenNUTEK kommer till dvs.stånd, 0,3att av
TWh till år 2010.

Elfordon har inte begränsning biobränslensamma som av
resurstillgång dess möjligheter begränsas hur snabbtutan snarast av
den tekniska utvecklingen batterier och fordonsprestanda går.av
NUTEK uppskattar elfordon kanår 2020 komma för 5%att att avsvara
transportarbetet. Elfordon har till biobränsleni fördel imotsats atten
bränslet billigt, medan fordon med batterier denhärär utgör
begränsande faktorn. Utvecklingstakten för elfordonen dock svårär att
uppskatta med säkerhet. Med teknisk utveckling kanen gynnsam
elfordon komma spela avsevärd roll medan problem påatt en
batterisidan kan blockera den framtida utvecklingen. framstegOm stora
skulle komma inom batteritekniken fordonsprisernaoch sjunker från
dagens höga nivå till i närheten konventionella bilar, kan spontanav en
introduktion bl.a. på grund det låga elpriset i dagsläget cirka 1,50av
kr/mil inte uteslutas. Utvecklingen inom området bör därför noga
följas.

I de tillförselalternativ redovisarvi i det följande har baserat våravi
beräkningar på dagens produktionsprocesser och råvaror och det gäller

förstai hand jordbruksråvaror. förutsätterVi produktion iantingen
Sverige eller utomlands. Frågan vilka fysiska begränsningarom som

m3kan finnas för i Sverige producera råvara för milj. till1,5 år 2010att
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skulle dock innebärahar undersökts i detalj. Sannolikt detinte mer
korta sikten få fram sådanabetydande på den relativtansträngningar att

överskotts-spannmål.kvantiteter formi av
infasning detmotoralkoholer förutsätts ske iIntroduktion genomav

uppbyggnadbefintliga försörjningssystemet. och kräverBiogas av
uppmärksam-den följande framställningendistributionssystem. Inya

skalaför introduktion iförsta hand kostnadernavi i stor avenmar
etanol.

mellan ochscenarier till 5,3Kostnaderna för tillförsel uppgår i olika
vid introduktionvid oljeprisermiljarder kronor år dagens9,2 avenper

m3miljoner etanol år.1,5 per
för ellertillförsel kostnaderför ingår intekostnadernaI nyaev.

förkostnademabör markerasmodifierade fordon och Detmotorer. att
eftersom vi harjordbruksråvarorintroduktion baseras på användning av

hinner blicellulosahaltiga råvaror inteteknik baseradbedömt påatt ny
tillgänglig till år 2010.

m3år miljonertillförsel 1,5 itotalkostnader förTabell Beräknade per av
lEAIAFlSolika Källa:scenarier.

kostnadBeräknadTillförselscenario
kr/ár kr/litermilj.

4,2-5,5från 6 400-8 300etanoltillverkning inhemskaa Inhemsk varor
på världsmarknadenb Inköp etanolav

3,7-4-7050importavgift 5 500-7b1 exkl.
5,1-6-1150importavgift 7 650-9b2 inkl.
5,0500råvaror för inhemsk etanoltillverkning 7c Import av
3,5råvaru- etanolproduktion i 5 300d i ochInvesteringar

importavgiftutvecklingsländer exkl.

för tillförselkostnadsnivåematabellen angivnaDe i avser
kostnaddensubtraherasde skall alltsåtotalkostnader. Från somsenare

m3 bensin ellermilj.1,0undviks behovet importatt caav avgenom
totaltkr/l ellerkostnad i dagsläget 1,05diesel bortfaller. Denna är ca

miljarder kr.1,1
denvid vårt 10harStiftelsen Svensk Etanolutveckling SSEU möte

etanol anförtproduktionskostnad för 95%-igbeträffandeseptember att
denkr/l realistisk nivåskulle använts3 än avsomvara en mer

industriveteanvändningIEA/AFIS. koncept bygger då påSSEUs av
råvara.som

från två olikaetanolframställninginnebärförslagna konceptetDet
Kunskapernakombination.stärkelse cellulosa iråvarortyper resp.av

välteknik relativtdagensetanolframställning medkostnader för ärom
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det möjligtunderlagkända. har ingetDäremot görpresenterats attsom
kantill jäsbart socker.för hydrolys halm Vibedöma kostnaden av

presenteraderimligheten den SSEUdärför inte bedöma i av
erforderliga tiden fördenoch heller vilkenkostnadsnivån inte

kommersialisering kanprocessen vara.av
introduktionen 15%för den forceradeMed härtill harhänsyn av

få belyst befunnitsönskatbiodrivmedel till år 2010 KomKomsom
råvarukostnaderråvarubaser ochtills vidare utgå från deskäligt att som

framfört uppföra 3-5underlag. Tanken SSEUi vårtanvänts att, som
tillämpning teknikkommersiell skala medetanolfabriker i ännusomav

eventuellt delvis iochfinns prövad i laboratorie-inte änannat
tidigt väckt.läge förpilotskala, förefaller i dagens vara

universitet.sker vid Lundsenzymatisk hydrolysForskning rörande
etanol-kostnadseffektivteknik förutvecklingVidare pågår merav

deUSA. Omhydrolys träråvara ienzymatiskproduktion baserad på av
atillförselscenariekostnaderna enligtinfrias skulleamerikanska målen
årmilj. krtill 500förutsättningar reduceras 1med amerikanska per

vid dagensmilj. la årendast 500merkostnaden således tilloch perca
oljeprisnivå.

etanolpåverkas också påproduktionskostnaden prisetVid sidan av
perspektivglobaltenergiråvaror iprisutvecklingen på ettav

delmarknader. Vi har intemellan olikainnefattande samspelet närmare
det kan kommapeka påvill ändåanalyserat denna fråga vi attattmen

etanol.det framtida priset påpåverka
etanoloch priset påkostnadernapåverkarYtterligare fråga somen

vidmedförmineraloljedirektivEUsde begränsningarär ensom
innebärMineraloljedirektivendrivmedel.alternativaintroduktion av

förskattenivånreglerskattenivå, delsdels krav på minsta attomen
skildaförOlika skattesatserlika.drivmedel skalltyp varasamma av

Icketillåtna.inteoch oblyad bensinexempelvis blyadkvalitéer är
biobränslenandraetanol ochdrivmedel såsommineraloljebaserade

mineraloljebaserade de Detdeskall skattesats ersätter.ha somsamma
mineraloljedirektiven.inbyggd iregelundantag för dennafinns dock

ochför försöks-undantagsjälva lämnakap. kan ländernaEnligt 8 2
hos EU-kan ländernakap. 4demonstrationsverksamhet. Enligt 8

frånundantaggodkännande försökakommissionen permanentmer
ingetkap. 4 krävsgodkännas enligt 8bestämmelser.dessa För attatt

undantag.anför invändningarmedlemsland några mot ett
förslag inom EUdet funnits ersättaTrots attatt om

differentieradfördärmed kunnamineraloljedirektiven och öppna en
praktikenbiodrivmedel har detta idrivmedel ochbeskattning fossilaav

kan dock konstateramöjligt genomdriva. Mansig attinte visat attvara
skala hardemonstration istöd tillbestämmelserna i 8 kap. 2 störreom
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kommit tillämpas olika i länderna bl.a. beroende på nationellaatt
förutsättningar. därförDet tycks finnas visst för intro-ett utrymme
duktion alternativa drivmedel i medlemsländerna dettautan attav
skulle komma konflikti med mineraloljedirektiven.

3.3 Användning alternativa drivmedelav

Den nuvarande svenska fordonsflottans sammansättning

För fossila bränslen med alternativa drivmedel, förstai handatt ersätta
etanol, i transportsektorn krävs det kan användas olika fordon.i Avatt
grundläggande betydelse för kunna analysera introduktionsstrategieratt

drivmedelsförbrukningens omfattning och fördelningär på olika
fordonskategorier, ålderskategorier, ägarförhållanden Följandeetc.
uppgifter baseras i utsträckning på statistik frånstor
Bilindustriföreningen.

När det gäller fordonskategorier finner vi volymprocent77att ca av
fossila drivmedel utnyttjas i personbilar medan resterande 23%
förbrukas dieselfordon.i Viktig faktor för bedömaEn attannan
förutsättningarna för fordon deras ålder. Fordonsflottan iersätta äratt
dag består 66% personbilar år medan motsvarande för10änav yngre
bussar och lastbilar borde56% 65%. därför finnasDetär ettca ca
förhållandevis behov äldre fordon fordon.medstort ersättaattav nyare
Härigenom kan äldre och miljöstörande fordon fasassuccessivt utmer

vägtransportsystemet.ur
introduktionEn energieffektiva och miljöanpassade fordonav mer

underlättas nybilsförsäljningen kan öka. Riksdagens beslut att taom om
bort accis på fordon bör medverka till öka nybilsförsäljningenattnya
prop. 1995/96:222.

Avsättningsmöjligheter vid introduktion etanolen av

det följandeI redovisas olika möjligheter etanol i fordons-avsättaatt
parken formi renbränsle eller olika former blandbränslen.av av

låginblandningA. etanol bensiniav

Genomförande låginblandning förstai hand förhandlings-ärav en en
fråga mellan branschen och Svensk standard medger dagistaten. ca
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etanolinblandning bensin. volym-%5,5% i 5,5 etanol 21,4 MJ/l
inblandat bensin 31,5 MJ/li i energitermer 3,9%motsvarar av
blandningens energiinnehåll. introduktionen skall ske snabbt helaOm i
bensinpoolen sker den lämpligen i depå. Alternativt kan inblandning

rafñnaderi formske i i eller etrar fungerarETBE MTBEav som som
låginblandningskomponent bensin. Fördelen med inblandning ii en
raffinaderi etanolen kan åsättas högre värde bl.a.är att ett som
oktanhöjande komponent antalet bensinbolag kani Sverigemen som

till bensin begränsat. Skall hela poolen inblandasETBE isätta är upp
till krävs därför sannolikt kompletterande låginblandning5,5% en av

uppfattningar låginblandningetanol. har funnit det finns olikaVi att om
och och har därför anledninginblandning MTBE. Vi inteETBE attav

ställning till vilken form låginblandningen skall ske i vårtita men
räkneexempel från låginblandning etanol depå.utgår vi iav

har väckts högre inblandning etanol i bensinFrågan inte änom av
skulle snabbt få till ståndden för närvarande tillåts, väg attvar ensom

vägtrañksektom. Siffran harökad andel biobränsle inom 10-20%en
tabell framgår högre inblandnings-sammanhanget. 4i Avnämnts att

såväl gasohol med etanol iförekommer i USA 10%procent som
228 hänvisarBrasilien 22%. Svensk standard för bensin SS-E EN

Eftersom detta direktiv har implemen-till oxygenatdirektiv. inteEUs
standarden.begränsas inte oxygenathalten i Föri Sverige såterats

definieras kemiska produkterbensin Miljöklass i Lageni äromsom
ungefär 5,0%oxygenathalten begränsad till 2,0% Detta motsvararsyre.
kvalitetskravvid all inblandning övrigaetanol. Givetvis måste

kraft årförslag till EU-direktiv planeras träda iuppfyllas. I ett som
bensin.föreslås begränsning till 2,3% syrehalt i2000 en max

Inblandningsyrehalten flera.Anledningarna till begränsning ärav
energiinnehålletdvs.bensin medför bensinenetanol i utrnagras,attav

körbarhetengående medförminskar. alltför långt utrnagringEn att
främst ökar.påverkas och utsläppen NO,negativt av

också ångtrycket höjs.Inblandning etanol i bensin innebär attav
fråntill atmosfärenkan medföra kolväten avgårDetta att mer

från bilens tank och därmed ökar emissionernalagertankar och även av
form ökadkolväten. ångtryck kan också medföra körproblem iHögt av

Ång-risk för sk ånglås vilket kan leda till inte kanatt startas.motorn
vid till-trycksförhöjningen basbensinenkan kompenseras attgenom

lägre ångtryck. kan skeverkningen i raffinaderier Dettaett genomges
ångtrycket på sådantmindre butan blandas in i bensinen. Om sättatt

kvalitetskraven.reduceras alltför långt uppfyller emellertid bensin inte
vid depådärför bli bensinen ifråga i lägekrav tordeEtt att att senare

bensin måsteeller bensinstation skall blandas med etanol. påKraven
etanolinblandning skall ske eller inte.alltså ställas med hänsyn till om
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dagflexibilitetsbegränsning i IinnebärDetta transportsystemet.en
slutligutlastningshamnbensin lämnarovanligtdet inte attutanär att en

blikan konsekvensenpraktikenbestämd. Idestination att separataär
blandasskallför bensinbehöver etablerasdistributionssystem som

med etanol.blandasinteresp.
basbensinen måstebegränsas imängden butandet fallFör ettatt

marknad. åtminstone iDåpåbutanöverskotteventuellt avsättas annan
altemativvärdetblirråda för butanöverskott kanfallvissa som

tillverkningskostnademaökarbensin.raffmaderibränsle lägre Dettaän
påpekasetanol. skallför Detbetalningsviljamedför lägre attoch

reducera ång-ytterligareEU-kommissionenföreligger tillförslag att
etanolinblandningkanförslaget blirbensin.trycket i Om antaget en

måstebutanbensinkomponentervärdefulla ännödvändiggöra att mer
förKostnadenm.m..i-pentanfrån blandningen attuteslutas

bliuppstå kandärvid skulleoktantalsbortfallför detkompensera som
betydande.

innehåller 10%vilkengasoholen,den s.k.förekommerUSAI
betydandeklarar denna utmagringbensinmotoreretanol. Moderna utan

medbilarbiltillverkarna leverarde svenskaochkörproblem även
etanolinblandning. Dettaklarar 10%tillstandardmotorer USA som

medutrustade1990årsmodeller från år ärgäller bilar somav
Även flertaletdrivmedel.energiinnehållet ikan mätasyresensor som

körbarhets-etanolinblandning frånlO%-igtroligenbilar klararäldre en
fallöverskrids, i vissaavgaslcravenriskerassynpunkt. Däremot att

avsevärt.
Ångtrycksproblematiken i USAhittills klaratshar ettgenom

ångtryckinnebärandeWaiver,s.k.undantag, den Dupont att som
etanol-förorsakasdeändåmiljökravenöverstiger accepteras avom

emellertidharmiljömyndigheten EPAamerikanskainblandning. Den
undantagsbestämmelsen.siglänge opponerat mot

etanol-till 22%bensinkvalitet medBrasilien förekommerI uppen
körbarhetsproblemtillsannolikt ledaskullehalterSå högainblandning.

emissionema.medföra ökningochsvenskt klimati av
etanol-medbensinintroduceramed i SverigeHuvudproblemet att

förolikablirkonsekvenserna avsevärt5,5%inblandning är attöver
bestämmelserskulle mycketSannoliktårsmodeller.olika noggranna

tillåtaskanårsmodellerochbilmodellervilkabeträffandebehövas som
garantikravtill avgasutsläppen. Demed hänsynsådan bensinköra på

måstebiltillverkarnamiloch mångaflera årutsläpp efterpå nusom
problembetydandeRisk finnsfåsannoliktuppfylla skulle attöverges.

uppfyllandetefterlevnad förochkontrollgällerdetuppstår när av
katalytiskminskakan kommaProblemet närför bilar.miljökrav att

förbilparken,helaintroducerat iochavgasrening ärsyresensor
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närvarande 46% personbilsparken utrustade med katalytiskär ca av
medanavgasrening transportarbetet bilar utrustade med katalytiski

tillavgasrening uppgår 57%. vilken utsträckning katalytiskIca avgas-
lösarening kommer problemet med ökad användningatt oxygenaterav

i bensin dock fråga föremål för diskusson.är ären som
Sammanfattningsvis frågan inblandningkan konstateras att om av

etanol bensin komplicerad fråga särskilt högre inblandnings-i är en om
nivåer diskuteras. förefaller finnas olika uppfattningar vilkaDet om
tekniska förutsättningar och miljökonsekvenser vid särskiltuppstårsom
höga inblandningar över etanol.2% 5%syre ~

Introduktion V-fordon Flexible Fuel VehiclesB. FFav
bränsleflexibla fordon

krävs för uppnående denomfattande introduktionenDen som av
ha bredstipulerade redan från början börnivån 15% gör att man enav

innefattande enskilda hushåll.inriktning olika ägarkategorier ävenmot
fortsatt utveckling ochParallellt med bredare introduktion krävsen

FFV-bilamaförfining telmiken. viktigt inteDet änär är sämreattav
utsläppandra bilar det gäller andra C02.när än

genomföraför elfordonMöjligheterna på sättatt samma som
skulleteknikupphandling för syfte forcera teknikutvecklingenFFV i att

svenskt klimat,kunna gäller bl.a. dessa fordon iDet prövaprövas. att
hänsyn tilltill olika bränslesammansättningar Medoptimera dem etc.

upphandlingförutses framtiden borde sådanden marknad kan i ensom
medverka får förutsättaskunna bli attraktiv för bilindustrin Det attatt

för FFV-bränsledistributionsnätoljebranchen successivt bygger ettupp
detta bränsle.takt med efterfrågan skapas påi att

eftersträvasammanhanget på sikt börviktig frågaEn i är om man
bördedicerade för bränsle ellerfordon med motorer ett om man

förFFV-fordon. Avgörande dettafortsätta introducera är om en
motorbränsle sker Norden och påintroduktion etanol i övrigaav som

tillnaturliga skäl dag ställningkontinenten. går dock inte iDet att taav
med FFV-fordon det olika skäl intedenna fråga. fördelEn är att om av

etanol kan använda fordonetvisar möjligt användasig att somman
för effektivtbensinbil. Motortekniken kan dessutom utvecklas att

kunna olika drivmedels egenskaper optimalt.utnyttja
uppdragetför introduktionsstrategin imålDet ärangettssom

krävs olikaför säkerställa denna introduktionmycket ambitiöst och att
introduktionformer stynnedel. det första det viktigtFör är att en avav

trovärdig. kan ske viadessa fordon kan upplevas Dettasom

6-l7-0396
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skattelagstifiningen kräver diskussion och överens-ävenmen en
kommelse med branchen.

FFV-fordon det därförOm vill bygga användningen ärutman av
viktigt och utskromingen äldrenybilsintroduktionen energi-att av mer
slukande fordon ökar.och rniljöstörande

C. fordonTunga

etanolbussar demonstrerarPågående flottförsök omfattar b1.a. som
med motoralkoholerdieselbränsleanvändning etanol. Ersättning avav

förefaller eftersom det åtminstone i kortändamålsenlig i tätort ettvara
och partiklaroch medellångt perspektiv kan minska utsläppen NOXav

förutsätts skejämfört med dieselbränsle. fortsatt utvecklingEn av
utformahybrider. fördel kanoch drivsystem En ärmotorer manom
kalladeetanol med tillsats såbehöver utnyttjaintemotorer avsom

Samtidigtbåde dyra och hälsofarliga.tändförbättrare vilka idag är
tändförbättrare.kostnadseffektiva och miljövänligapågår utveckling av

jdieselersättarePå sikt kan möjligen alternativDME utgöra ett som
eftersom tändförbättrare.det inte kräver någon

ske medvidareutveckling etanolanvändning börDiskussioner avom
viktigtolika och transporthuvudmän.bussföretag, kommuner Det är att

jämfört med diesel kanför användning etanolmerkostnadema av
försöksverksamhet förut-nedbringas. och vidareutveckladfortsattEn
miljözoner eller planeraroch införtske i städersätts större tätorter som

verksamhet kanhuvudmän för sådandetta. Tänkbaragöraatt varaen
offentlig förvaltning ochsamfárdsel, och televaruhandel, post samt

andra tjänster.
etanol inbland-försök med introduktion inärvarande pågårFör av
hur mycketdiesel med syfte klarlägganingar högst 15% i att somom

med hänsyn till oljeersättningkan optimal inblandningsnivåvara en
sådan intro-och förutsättningar. komplement kantekniska Som ett en

duktion övervägas.

år 2010Fördelning etanolintroduktion tillframtidaav en

Komkomför introduktion etanolFör kunna uppnå de målatt somav
under korthar belysa krävs bred introduktiongivit i uppdrag att enoss

möjligtid. skall exempel påvill markera dettaVi att ett enmer se som
realismenintroduktionsstrategi och någon bedömninginte nämnare av

fordonskategorier.i detalj fördelning mellan bränslen ochmer om
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maTabell Exempel på7. introduktion åretanol till 2010,av
sammansättning Oljeersättning Etanol
a 5,5 volym% inblandning etanol i 200 000 290 000av
bensinpoolen

Påbörjadb infasning FFV-fordon 550 000 820 000av
c Tunga fordon E 95 och E 15 250 000 390 000
Summa 0001 000 1 500 000

En effektivisering användningen alternativa drivmedel kan, iav av
linje med vad vi tidigare funnit, minska behoven alternativa driv-av
medel. Om vi räknar med effektivare användning 1/ 1,3 1,5moten
olja/etanol sjunker användningen etanol i FFV-fordon från 000820av

m3.tillm3 715 000 detta följerAv effektivisering kan leda tillatt attca
behovet drivmedel kan minska.av

Kostnader för distribution

kortaDen tid står till förfogande till år 2010 torde erfordra attsom
etanol introduceras brett deti befintliga distributionssystemet. Detta är
sannolikt det kostsamma introduktionsscenariet eftersom detmest
samtidigt erfordrar introduktion flera olika bränslekvalitéer och iav
detta fall uppbyggande kompletterande distributionssystem. denIav
följande tabellen beskrivs kostnaderna för distribution alkoholer iav
olika scenarier.

Tabell årliga8. Beräknade merkostnader för absolutering och distribution
ma1,5 milj. etanol i olika scenarier. Källa: lEA/AFlSav

Anvädnings- och distributionsscenarier Beräknad kostnad
milj. kr kr/I

E851 Renetanoldrift bensinersättning, 600-1 365 0,4-0,9-
2 Renetanoldrift dieselersättning 765 0,5-

etanoI1Láginblandning3 i bensin 5% 990-1 850 O,6-1,2
4 Inblandning i diesel 15% emulsion 1 260 0,8

Inklusive absolutering

De i tabellen kostnadsnivåemaangivna för distribution och absolu-
tering merkostnader. Kostnaderna i intervall beroendeettavser anges
på kostnaderna för absolutering alkohol borttagande ivattenav av
alkoholer for undvikande fasseparation. Kostnaden för absoluteringav
uppgår till till20 60 liter beroende på vilken tekniköre per som
används. Kostnaderna fyra olika renodlade introduktionsalter-anger
nativ. tabell framgickAv 7 flera olika alternativ ingår i denatt
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möjligt inomdock varitintroduktionen. har inteförutsatta Det att ramen
introduktion ikostnadema förspecificeraför uppdragdetta nämnare en

exempel.linje med vårt

Fordonskostnader

tillläge uppgåbedöms dagensFFV-fordon iförMerkostnaden ett ca
påverkasdriftskostnaden kommermycketla fordon.000 Hur att7 per

ochoch motoroljor. Imaterialutvecklingutsträckning påberor i stor av
FFV-fordon börforskapasmarknad kanomfattandemed att en mer

lika medblisikt kunnadriftskostnader påochanskaffnings-
konventionella fordon.kostnader förmotsvarande

kommersielldag heltbussar ianvänds iteknik ärDen mensom
och drivaköpakostarvad det egentligenuppgifterna går i attsär om

gåretanolbussbedömningetanolbussar. En görs är att somensom
underhållskostnader ochkr i000mil/år kostar 304 500 camerca

buss vårendieseldrivendriftkostnaderkr i00070 000-100 än enmer
kr dyrare i000etanolbuss 30tumregel1996. ärSom att caenangesen

konventionell buss.inköp än en
elfordonochbiogas-introduktionstuderatVi har inte närmare aven

förMerkostnadenosäkra.kostnadsuppgifternaberoende på ärbl.a. att
redo-elfordongällerdetkr. Närtill 400 000beräknasbiogasbuss caen
elfor-förFörsäljningsprisetkostnadsbild.svårbedömd ettvisas meren
sedanförintroduktioninledningendubbla i attdetdon är än enavmer

introduktion.omfattandevidnonnalfordonetsignärma meren

iintroduktionsstrategier3.4 Tre

konsekvensernabeskrivaochbelysavarituppdrag harVårt att enav
uppdrag.med KomKomsdrivmedel linjeialternativaintroduktion av

räkneexempel valthar vibeskrivningochbelysningsådanFör somen
introduktionMedaltemativbränsle.etanolfrån enbartutgåatt ensom

belyst, kanönskat fåKomKomomfattande nivåochsnabbapå den som
medvetnadockdominerande roll. Vi att ettspelaetanol ärantas omen

parallellt iintroduceraskunnaskullealtemativbränslenflertal
slåinledningsviskanbeslutas. Vimodellrealiteten, KomKomsom

hindertekniskaavgörandehar visat någrakartläggning intefast våratt
kartläggningtyder vårintroduktion.omfattande Däremotmot meren

med dagensetanolproduktionförkostnadernapå pro-att av
den kortabetydande givetskulle blidistributionduktionsteknik och
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introduktionsperiod förutsätts. Vi har samtidigt noterat attsom ny
teknik i framtiden kan förändra kostnadema.

utbudssidan central betydelse förFörutsättningarna på är attav
försörj-genomföra vårt uppdrag. gäller praktiskt ordnaDet att rent en

fordons-med drivmedel. Analysen på efterfrågesidan olikaning avser
forrn:och dekategorier kan använda drivmedel ellerisom en annan

tekniska förutsättningarna uppfyllda för detta. Vi harmåstesom vara
också behandlat vilka kan bedömas nödvändigaincitament varasom
för efterfrågesidans aktörer skall de krävs.anpassningargöraatt som

efterfrågesidantvå viktigaste aspekterna på incitamenten påDe är
till konsument alternativadels prissättningen på marknaden av

för fordon förutsätts använda olika kvan-drivmedel, dels priser de som
drivmedel.titeter alternativaav

drivmedel tillutgångspunkt har vad gäller priset påVår
drivmedelför alternativaslutförbrukare priset energienhetvarit att per

dettafossila drivmedel. Konsekvensernafår överstiga priset påinte av
definierasför beskattning alternativa bränslenär att utrymmet avav

fossilbränslen ochmarknadspriset inklusive alla skatter påmellangapet
såvälskall då tillalternativbränslets reala kostnad. Hänsyn tas

fordonet.energieffektiviteten hosmiljöegenskaper för alternativen som
kartlägg-grundat tidigare redovisadedet gäller fordon har vi, påNär

del användningenfunnit räkna medning, vi måste attatt stor aven av
FFV-fordon. byggaalternativa bränslen kommer ske i Föratt att upp

takt, krävs det medefterfrågan drivmedel tillräckligt snabbpå i en
särskilda stimulanser.dagens kostnadsbild för V-fordonFF

etanol-har frånförutsättning vi utgåttYtterligare är atten som
bränslenanvändning fossila ikommer skeproduktionen utanatt av

till distribution/användning.skörd, produktionlivscykeln från odling,
vad inhämtatkan diskuteras. Enligt viutgångspunktDetta är somen

helafossilt bränsle iverkningsgrad andelenräknar med 30-70%IEA
etanol.produktionskedjan vid framställning av

skulleberäkningar för två strategierhar valt redovisaVi att som
erhållitgenomförandet det uppdrag vikunna följas för realiseraatt av

detalj redovisaföljande avsnitt iVi kommer iKomKom. merav
förförutsätteroch vilka incitament viutformningen dessa strategierav

genomförande.
l5%-målet skalldirekt utgår fråninnebär viStrategi 1 att att upp-

kraft deinnebär omedelbart ifyllas till år 2010. Strategin sätteratt man
beslut krävs för initieraoch fattar deincitament att somen processsom

leder till målet uppnås.att
efterfråge-såväl på utbuds-krävs betydande anpassningarDet som

erfarenheter projektmål. Med ledningsidan för uppnå dettaatt avavav
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motsvarande storlek måste tiden för omfattande omställningsåen
bedömas mycket kort.som

Innebörden strategi inte kan räkna med teknikl är att attav man ny
för produktion, innebär signifikant lägre kostnader dagens,änsom
kommer kunna utnyttjas i omfattning under perioden fram till åratt stor

Även2010. vissa tekniska genombrott skulle ske kan räknaom man
med den forcerade introduktionen kan skapa läsningar försvåraratt som
infasningen teknik.av ny

förutsätts också aktivt uppbygg-Det sig iatt staten engagerar mer
naden produktions-kapacitet för etanol. Vi förutsätter även attav

formindustrin aktiv roll vid genomförandet denna strategi itar aven av
produktion drivmedel och tillhandahållande fordon.av av

kontrollstation läggs förStrategi 2 innebär in göraatt atten en
utvecklingen Eftersom innebäravstämning år 2002. strategi 2 enav

tidsfördröjning startskedet finns risk introduktionsmåleti viss atten
Åkan andra möjlighetinte uppnås till år sidan denna strategi2010. ger

hålla samhällsekonomiska kostnaden och de statsfinansielladenatt
finnaskonsekvenserna under bättre kontroll. bättre underlag börEtt

förframme vid kontrollstationen for bedöma kostnadernaatt
förutsätter samtidigt inlederetanolproduktion. Strategi 2 att enman

fram kontrollstationenintroduktion omedelbart den tilli princip attmen
sker lägre strategipå nivå iänen

förutsätts kort sikt aktiv del i uppbygg-strategi inte påI 2 staten ta
etanolnaden produktionsanläggningar för vilket beror på att statenav

tiden framtill kontrollstationen. Undervill bibehålla handlingsfriheten
säkerställastill del etanolförbrukningenår kan2002 större genomen av

beroendekortfristiga avtal Härigenom blir viimport etc. avmergenom
begränsar konsekvensernavärldsmarknadspriset på etanol, avmen

i eventuella felsatsningar produktionsanläggningar.i
förutsätter långsammare introduktionstaktStrategi 3 genomsom en

fram till kontrollstationen årbegränsa till 2002. Iinsatserna FoUatt
introduktion enlighet med strategidetta sammanhang förutsätts ingen i

möjligt uppfylla introduktionsmålet åroch varför det inte blirl 2 att
introduktion tillskjuts ställningstagandet till2010. Härigenom en

kostnadernakontrollstationen syfte minska de totalai att samt att
möjliggöra förutsättningslös ställning kan till mixentasatt aven mer

därmed till olika produktions- ochalternativa bränslen och
sammanfattarintroduktionsalternativ. benämner detta ViVi strategi

våra strategier i figur nedan.1
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Målet för detsammastrategi 2 för detstrategi marke-är som men
det ändå råder viss osäkerhet detta realistiskt.att Strategi 3ärras en om

skiljer frånsig ochstrategi 1 2 målet förutsätts bli lägre ochattgenom
dessutom uppnås Ställning till detta förutsätts ske successivtsenare.
och förstai hand sambandi med kontrollstationen.

Gemensamt för ochstrategi l 2 de kräver omfattandeär att styr-
medel för kunna genomföras. förutsätterVi etanol inteatt att
inledningsvis belastas med energiskatt och CO2-avgifi etanolsamt att
momsbefrias till år 2002. Båda alternativen förutsätter subven-att man
tionerar introduktionen FFV-fordon.av

förutsätterStrategi 2 det parallellt med introduktion skeratt att en
Ävengenomförs för bl.a.FUD utveckla produktionsteknik.att ny

förutsätterstrategi l parallellt bedriven FUD dock blir någoten som av
annorlunda karaktär strategi De kunskaper och praktiskaän nya
erfarenheter framkommer förutsätts ingå beslutsunderlageti försom
kontrollstationen i strategi Med hänsyn till den initiala tidsfördröj-
ningen i strategi det nödvändigt2 använda tiden fram tillär att
kontrollstationen för mycket väl förbereda den kommande intro-att ev.
duktionsprocessen. förberedelserDessa kan innebära fortsatt arbete
med uppföljning pågående försöksverksamhet olika slag ochav av
bygga erfarenheter såväl det gäller produktions-närupp som
användningssidan. också viktigtDet vidga kunskaperna hurär att om
olika incitament institutionellafungerar i praktiken, påarrangemang
tillförselsidan FUD-programmen underbygga deattm.m. avser
särskilda introduktionsprogram möjliggör 15%-ig introduktionsom en
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huvudsakligen form etanol till innefattari år 2010. Strategi 3 somav
framgått och uppföljningdet föregående endast FoU-program avav
erfarenheter under fem år.

introduktionsstrategiema ochSynpunkter på de utredda 1 2av oss
framfördeshar framförts olika sammanhang. Vid påi KFBmötet att

för snabb ochden enligt uppdraget belystintroduktion vi ärsom
Naturvårdsverket haromfattande alltför kort tidsperiod.under en

långsiktigt perspektiv år 2010.framhållit borde ha änettatt merman
enligt verket försvåratill denna tidpunkt kanintroduktionEn meren

COz-utsläppen skall minska ilångsiktig "introduktion, Om ännu mer
driv-verket andra alternativatransportsektorn krävs enligt ävenatt

aktualiseras.medel etanol kommerän att
internationelldet behovvill ävemrikta uppmärksamheten påVi av

medföra. introduktion iintroduktion skulleharmonisering Ensom en
undantagalternativen förutsätterlinje med de diskuterade ettovan

kap. denna bakgrund vienligt kap. eller, möjligen 8 Mot8 2 attanser
följande åtgärder bör övervägas:

alkoholerminska tullen påförklarlägga förutsättningen att0
särskildaerhållaundersöka möjligheternaalternativt attatt

drivmedelsändamål.företanol skall användasimportkvoter för som
med ochFoU-samarbeteför fortsatt EUutforma samlad strategi0 en

fora i Paris.internationella IEAandra som ex.

uppläggningBeräkningarnas

storskalighar räknat påförda diskussionen viUtifrån den enovan
olikaenligt tvådrivmedel till nivån 15%introduktion alternativaav

strategier.
kort till årtiden mycketförhållandetutgår ifrån detStrategi l äratt

innebär därförskall Strateginås. 1målet ersättning2010 15 % attom
introduktions-påbörjartidskraven, omedelbartmed hänsyn till enman,

olikainnebärgäller i dag.utifrån de förutsättningar Det attsomprocess
tillförseln,uppbyggnadåtgärder förstyrmedel och andraslag t avexav

kraft.omedelbart ipraktiskt sättstaget
ekonomiskadehantera främstinnebär försökStrategi 2 attett

beslutetintroduktionriskerna med omedelbar att om engenomen
kontrollstation år 2002.skjuts tillstorskalig introduktioneventuell en

produktionskostnaden föravstämningVid kontrollstationen sker aven
bedömasför etanol kanproduktionskostnadernaetanol. Om vara

beslut fattasfossila drivmedel kankonkurrenslqaftiga gentemot om
förerfordrasde styrmedelintroduktion ochstorskalig attsomom
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uppnå målet. Troligen måste dessa styrmedel något meraikraftfullavara
i strategi l på grundän tiden till målåret detta2010 i fallatt ärav

kortare.
Strategi förutsätter3 särskildainga styrmedel förutom bibehållande
nuvarande skattebefrielse på alternativa drivmedelrsom baseras påav

förnybara råvaror. Vi återkommer till denna fråga i avsnitt 3.7.

3.5 Strategi 1 snabb introduktion—

åtgärderStyrmedel och ingårandra i strategi 1som

Som förutsätter strategi l vissa styrmedel och åtgärdernämnts attovan
ikraft inom mycket framtid. beräkningarsätts I våra har vien snar

antagit följande styrmedel beslutas och kraft fråni och med åratt är
1998 till år 2010.

Etanol befrias från CO2-skatt för hela perioden 1997-2010.
Momsbefrielse för etanol drivmedel för: hela perioden 1997-som
2010.
Energiskatten för etanol successivt från kr/liter0 1997trappas upp
till 1,50 kr/liter år 2010.
Subvention nyanskaffning FFV-bil kompenserarköparenav av som

Årsådant fordon för hela merkostnaden för FFV-fordon.ett ettav
beräknas1998 denna subvention tilluppgå 000 kronor inköpt7 per

FFV-bil för successivt ned till noll år 2010. Enatt trappas
subventionering förutsätter det förenligt med regler..EU:säratt
Subvention för nyanskaffning fordon somkompenserartungaav
köparen för hela merkostnaden. subvention beräknasDenna uppgå
till i genomsnitt 30 kr/fordon000 år för1998 år 2010att vara

kr/fordon.15 000

Den resulterande beskattningen etanol, motsvarande etanolprisav
och skattebortfallet för energimängd liter bensinmotsvararen som en
sammanfattas i följande tabell:
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Tabell 9. Beskattning etanol i strategi 1av
Moms för Pris/ Skatte-C02- Moms- Total PrisE-skatt

bortfalletanoletanol skatt etanol-etanol skatt sats
etanol mängd

motsv
1
bensin

5,75-0,21 7,65 4,971995 -0,21 0 0 0
5,580,19 8,05 5,230 01996 0,19 0
5,588,05 5,230 0,191997 0,19 0 0

5,29 5,580 0,29 8,151998 0,29 0 0
5,36 5,580,39 8,250 O1999 0,39 0
5,42 5,580,49 8,350 02000 0,49 0

5,580,59 8,45 5,490 02001 0,59 0
5,580,69 8,55 5,550 02002 0,69 0
5,588,65 5,620 0,792003 0,79 0 0
5,585,680 0,89 8,752004 0,89 0 0
5,580,99 8,85 5,750 02005 0,99 0
5,581,09 8,95 5,810 02006 1,09 0
5,581,19 9,05 5,880 02007 1,19 0

5,94 5,581,29 9,150 02008 1,29 0
5,586,010 1,39 9,252009 1,39 0 0
5,581,49 9,35 6,0702010 1,49 0 0

genomförandestrategi 1 omedelbartförKalkylresultat -

förändringar CO2-värderingensamhällsekonomiskaDen avav
behandla tvåutfall. har valtför kalkylens Viutsläppen har betydelse att

COz-utsläppen nämligen.värderingsaltemativ för

CO2-skattens nivå imedVärdering CO2a överensstämmersomav
rimligtransportsektornCO2-skatt idagensdag. Vi utgörantar att en

mellansektorielltlångsiktig CO2-skattenivé ibedömning ettenav
liter bensinCO2-skatteninnebärperspektiv. Alternativet äratt per

liter dieselkr och kr0,86 1,05 per
uppgårtidpunkten för kontrollstationenvidb Värdering CO2 somav

för årberäkningsantaganden använda skattenKomkomstill den i
krliter bensin 2,70innebär CO2-skattenAlternativet2020. äratt per

diesel.och kr liter3,11 per

detenligt punkt b intressantSkälet till värdet ärär att ettatt ger
reduktionerpolitisk värderinglångsiktiguttryck for tänkbar avaven

långsiktiga värderingdet dennakan hävda justCOz-utsläpp. Man äratt
åtgärderlångsiktigagrund vid beslut såbör ligga till som enomsom

biobränslen innebär.bred introduktion av
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Kalkylen visar den samhällsekonomiskaatt kostnaden strateginav
Omedelbart genomförande betydande.är Nuvärdet den samhälls-av
ekonomiska merkostnaden fram till år 2010 19 miljarderär kronornära
vid skattebaserat värde för C02. dennaI kostnad ligger merkostnaden
för altemativbränslet, merkostnad för FFV-fordon och kostnaden för
den snedvridning resursallokeringen förorsakasav attsom av
bortfallande skatteintäkter och statliga subventioner måste in påtas

Fördelningensätt. nuvärdetannat för den samhällsekonomiskaav
kostnaden på delposter visas figuri 2 nedan.

mdr kronor
14
12
10
a-
6.

it
4-
2-

-4

Kostn. Kostn. Mer- Värde Kostn.av
bensin- diesel kostn. COZ-re- för skatte-
ersättn. ersättn. FFV duktion finansiering

Figur 2. Nuvärde samhällekonomiska kostnader och intäkterav av
strategi 1 fördelat på delposter. Nuvarande värdering C0,av

Olika värdering C02 påverkar det samhällsekonomiska utfallet.av
Om högt värde påett minskade CO2-utsléippsätts blir det
samhällsekonomiska utfallet bättre. tabellI 10 redovisas det samlade
samhällsekonomiska utfallet strategi vidl de två alternativaav
värderingsgrunderna för C02.



1997:35SOUdrivmedelalternativaintroduktionBedömning172 avav

statsfinansielltochsamhällsekonomisktSammanfattningTabell 10. av
två värderaolika sätt attintroduktion" vid"omedelbarutfall strateginav

Cozautsläpp. Miljarder kronorförändringar av
AckumuleratvärdetDärav:TotaltVärderingsgrund av
statsfinansielltCO2-reduktionen;samhällsekonomisför CO2
utfall för 1996-nuvärde 1996-nuvärdeutfallkt
201020101996:-2010

-26+2,5-19Nuvarande
värdering

-26+7,6-13Enligt KmmKmm:s
ärberäkning för

2020

kraftigtfårCO2värderingskillnaderna i ettDe stora synessomav
utfallet,samhällsekonomiskatotaladetnuvärdetpågenomslag av

påverkas.utfallet intestatsñnansiellamedan det
alternativförkostnadenutfallet ingårsamhällsekonomiskadetI
CO2-skattenergiskatt,frånskatteintäkterbortfallandefinansiering av

ibortfallmedräknaskäl intekan finnasoch Det att moms enavmoms.
diskuteras.kanCO2-skatteninkluderandetkalkyl ochsådan även av

samhällseko-detförbättrasbeaktasskatter intedessabortfalletOm av
statsfmansiellamedan detmiljarder kronormed 2utfalletnomiska ca

oförändrat.förblirutfallet
detberäkningarvåraenligtkommerSammanfattningsvis

Även detnegativt.bli starktstrategistatsfinansiellamtfallet 1 attattav
.värderingsaltemativenbådanegativt iutfalletsamhällsekonomiska är

för CO2.

medintroduktionsnabbStrategi 23.6 -
kontmllstatlon

samhälls-balanseradnågorlundastrategi,alternativ ärEn som
produktionskostnadensfasta påstatsfinansiellt, kanekonomiskt och ta

definieravaltVi harfor utfallen.betydelse attochCOz-värderingens en
deñnerasPrimärtin.läggskontrollstationdärstrategi en

förproduktionskostnadenförvillkorkontrollstationeni etttenner av
fattasskallbeslutuppfyllt förböraltemativbränslet, att omvarasom

introduktionenstorskaligadenSyftetnivån.expansammti1l‘15% är att
samhällsekonomiskaellerstatsfinansiellakunna skeskall störreutan

värde-föralternativbehandlas tvåstrategi 1förLiksomunderskott.
nämligen:CO2,ringen av



drivmedel 173introduktion alternativaBedömningSOU 1997:35 avav

CO2-skattens nivåmedVärdering CO2a överensstämmersomav
rimligtransportsektomCO2-skatt idagensidag. Vi utgörantar att en

mellansektorielltlångsiktig COz-skattenivå ibedömning ettav en
iperspektiv

uppgårkontrollstationentidpunkten förvidVärdering CO2b somav
för åranvända skattenberäkningsantagandentill den i KomKoms

2020.

kontrollstationenförFormuleringen villkorenav

alternativ-förproduktionskostnadeninnebärKostnadsvillkoret att
fårenergiinnehåll intemed visst större änbränsle ett summan avvara

medenergiinnehållfossilbränsle medförproduktionskostnaden samma
skill-bränslet,det aktuellaverkningsgrad förbeaktande motornsav

effekteralternativbränsletsfossilbränslets ochnaden mellan externa
distributionskostnadsdifferensen.ochm.m.

introduktionsäkerställer inteformulerade villkoret attDet en
lönsamhet,samhällsekonomisktotalpåeventuellt kravuppfyller ett

skattefinansieringförkostnadensamhällsekonomiskaeftersom den
kostnadsskillnader t.ex.beaktasefterfrågesidan intepårealasamt

såsomanpassningtrafikanternaskostnader förfordon, andradyrare
tillunderlagsrapportvidare SIKAstankningsintervall. Setätare

KomKom.

ingår strategi 2åtgärder istyrmedel och andra som

ikraftÄven åtgärderstyrmedel och sättsvissastrategi förutsätter2 att
från deutgåtthar viberäkningarframtid. våraImycketinom snaren

följandeleder tillDetSIKASi attstyrmedel rapport.antassom
perioder.under olikaanvändsstyrmedel

1997-2010.periodenför helaCO2-skattBefrielse från
1997-2001periodendrivmedel företanolMomsbefrielse för som

ordinarieoch därefter moms.
kr/liter 1997från 0successivtetanolförEnergiskatten trappas upp

kr/liter år 2010.till 2,50
köparenFFV-bil kompenserarnyanskaffningSubvention somavav

ÅrFFV-fordon.merkostnaden förför helafordonsådant ettettav
inköptkronortill 000uppgå 7subventiondennaberäknas1998 per

årkronorned till 0005successivtsedanFFV-bil för trappasatt
2010.
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Subvention för nyanskaffning fordon kompenserartungaav som
köparen för hela merkostnaden. Denna subvention beräknas uppgå
till i genomsnitt 30000 kr/fordon år 1998 för år 2010att vara
15 000 kr/fordon

Den föreslagna skattestrukturen leder till relativpriset på bensinatt
jämfört med etanol konstant underär perioden.

Den resulterande beskattningen etanol, motsvarande etanolprisav
och skattebortfallet för energimängd liter bensinmotsvararen som en
sammanfattas i tabell 11:

Tabell 11. Beskattning etanol i 2strategiav
E-skatt C02- Moms- Moms Total Pris för Pris/lit Skatte-
etanol skatt sats etanol skatt etanol- etanol bortfall

etanol mängd
motsv
1
bensin

1995 -0,21 0 0 0 -0,21 7,65 4,97 5,75
1996 0,19 0 0 0 0,19 8,05 5,23 5,58
1997 0,19 0 0 0 0,19 8,05 5,23 5,58
1998 0,29 0 0 0 0,29 8,15 5,29 5,58
1999 0,39 O 0 0 0,39 8,25 5,36 5,58
2000 0,49 0 0 0 0,49 8,35 5,42 5,58
2001 0,59 0 0 0 0,59 8,45 5,49 5,58
2002 1,86 0 0,25 1,71 3,57 8,55 5,55 2,70
2003 1,94 0 0,25 1,73 3,67 8,65 5,62 2,70
2004 2,02 0 0,25 1,75 3,77 8,75 5,68 2,70
2005 2,10 0 0,25 1,77 3,87 8,85 5,75 2,70
2006 2,18 0 0,25 1,79 3,97 8,95 5,81 2,70
2007 2,26 0 0,25 1,81 4,07 9,05 5,88 2,70
2008 2,34 0 0,25 1,83 4,17 9,15 5,94 2,70
2009 2,42 0 0,25 1,85 4,27 9,25 6,01 2,70
2010 2,50 0 0,25 1,87 4,37 9,35 6,07 2,70

Övriga kalkylförutsättningar

Kalkylförutsättningama i övrigt iöverensstämmer med demstort som
för strategi Den väsentliga avvikelsen prisetangavs påär att

altemativbränsle uppfylla kostnadsvillkoretantas vid den senast
möjliga tidpunkten för det skall möjligtatt ännu nå 15%attvara
ersättning och den tidpunkt då det statsñnansiellasenaste villkoret är
uppfyllt. Denna tidpunkt inträffar år 2002. Kontrollstationen måste i
praktiken läggas före denna tidpunkt. Vid kontrolltidpunkten jämförs
produktionskostnaden för etanol med tröskelvärde.ett
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tröskel-med dettaför etanol skall i nivåProduktionskostnaden vara
skall genomföras.storskalig introduktionvärde för att en

värde-alternativaenligt för tvåKostnadsvillkoret formuleras ovan
tabell nedan.framgår 12enligt vadCO2ringar som avav

vidliter etanolproduktionskostnadenförTröskelvärdeTabell 12. enper
C02.Två för värderingalternativkontrollstation. av

Tröskelvärde.CO2-véirdeCO2för värderingPrincip av
Produktions-kr/I bensin
kostnad per

etanolliter
0,640,86med1 CO2-vérde överenstämmer

nuvarande CO2-skatt
1,832,70från kontrollstationen2 CO2-vérde som

CO2-skatten enligtmedöverensstämmer
årberäkningsförutsättningarKomKom:s

2020

produktionskostnadenförtröskelvärdetbestämsSom nämntsovan
hurframgårtabell 13faktorer.antal olika Avetanolliter ettavper

tröskelvärdentill de tvåframlederfaktorer tillsammansdessa olika
redovisattabellenhar iVitabelli 12 ävenovan.som angavs

bensinpris.fördubblatmedförutsättningarna ett
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Tabell 13- Kostnadskomponenter bestämmer tröskelvärdet försom pro-
duktionskostnaden Tvåliter etanol vid kontrollstation. alternativper en
för värdering C02.av

Dagens bensinpris Antagande fördubblatom
bensinpris

Kostnadskomponent Lägre C02- Högre C02- Lägre C02- Högre C02-
värde värde värde värde

Tiilförselkostnad 1,00 1,00 2,00 2,00
bensin
Distributionskostnad 1,28 1,28 1,28 1,28
bensin
Kostnad C02 0,86 2,70 0,86 2,70
värdering CO2
Kostnad övriga 0,00 0,00 0,00 0,00
emissioner
Total kostnadreal 3,14 4,98 4,14 5,98per
liter bensin

kostnadTotal real 2,04 3,23 2,69 3,89
distributionskostnad -1,40 -1,40 -1,40 -1,40-

liter etanolper
produktionskostnad 0,69 ,831 1,29 2,49

liter etanolper
Justering energiinnehållmed hänsyn till i etanol: 0,67 I bensin innehåller energi-samma
mängd liter etanolsom en

Vid med intressentema kompletterande information.mötet gavs
Dessa begränsade erfarenheter pekar högrepå effektivitet viden
användning etanol FFV-fordon.i utbytesförhållandeDetta ärav en
viktig fråga och måste studeras fram till kontrollstationen.noggrant

Kalkylresultat för strategi 2 -introduktion efter kontrollstation

Nuvärdet den samhällsekonomiska kostnaden strategiav av
Kont:ro11stationsansats fram till år 2010 redovisas för de altema-två
tiva värderingarna och framgårCO2 tabell 14.av av
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introduktionutfallstatsfinansielltochsamhällsekonomisktTabell 14. av
COZ-värderingartvå alternativaförkontrollstationefter

Årlig Ackumu-Samhälls-Antagenför värderingPrincip
ierat stats-samhälls-ekonomisktproduktions-CO2av
finansielltekonomisknuvärdekostnad för
utfallkostnadmdkretanol

mdkr/ár mdkr
-6-0,32-3,00,641 COZ-värde som

överens-stämmer
C02-med dagens

skatt
-14-0,43-4,01,83COZ-värde2 som

överensstämmer
CO2-skattenmed

KomKom:senligt
beräkningsförutsätt-

årningar 2020

nettokostnad uppkommersamhällsekonomisk trotsSkälet till att en
förutsättsetanolproduktionskostnad förforkostnadsvillkoret varaatt

allabeaktarkostnadsvillkoret inteuppfyllt, nämnts attär ovansom
ochfordonförmerkostnadernämligenkostnader,samhällsekonomiska

skattefinansiering.kostnader förreala
denlängesåuppkommerkostnadersistnämndaDen typen somav

överstigerslutkundtillbiobränslenförkostnadenrealatotala
fossila alternativet.kostnad för detmotsvarande

påkostnadensamhällsekonomiskaför dennuvärdetFördelningen av
och nedan.i figur 3 4visasstrategi 2fördelposter
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0 I Nuvärden-

Kostn. Kostn. Mer- Värde Kostn.av
bensin- diesel kostn. COZ-re- för skatte-
ersättn. ersättn. FFV duktion finansiering

Figur Nuvärde samhällsekonomiska kostnader och intäkterav av en
alternativbränslestrategi påfördelat delposter. COz-värde 0,86 kr/Iiter
bensin.

6.
4.

,I:2. JT;
.,.

Kostn. Kostn. Mer- Värde Kostn.av
bensin- diesel kostn. C0,-re- för skatte-
ersättn. ersättn. FFV duktion finansiering

Figur 4. Nuvärde samhällsekonomiska kostnader och intäkterav av en
alternativbränslestrategi fördelat på delposter. COZ-värde krlliter2,70
bensin.

Kostnad och statsfmansiellt utfall fram till årkontrollstationen
2002

Nuvärdet den samhällsekonomiska kostnaden från år fram1998 tillav
och med år 2001 uppgår till 2,1 miljarder kronor. Den statsñnansiella
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räkna medkan dessutomkronor.miljarder Manbelastningen -2,0 attär
tillkostakommerfram till år 2002skalademonstration i attstörre upp

detta alternativ.milj. la i500
inledabesluta inteskullekontrollstationenvid attOm enman

kostnader vissadessakommerintroduktionstorskalig utöver
vidtagnadistibutionsledet, därbl. iavvecklingskostnader uppståatt a.

direktavslcrivas.fall måsteanpassningsåtgärder dettai

Slutsatser

produktions-sänkningpåkravetvisarAnalysen strategi 2 att avenav
kostnads-för detmycketför etanolkostnaden uppsattastort attär

åretanol måsteProduktionskostnaden föruppfyllt.villkoret skall vara
värderingberoende påetanolkr/literO,64-1,83intervalletligga i2002

redovisatshar tidigareför etanolproduktionskostnaderC02. Dagensav
tabelli

Även altemativbränsle-uppfylls kommerkostnadsvillkoret enom
samhällsekonomiskmedföramälnivån 15%introduktion till att en
miljarder kronor.totalt 3 â 41996-2010 påperiodennettokostnad för

acku-uppkommerför strategi 2valts ettförutsättningarUnder de som
altemativbränsleintroduktionenunderskottStatsfinansielltmulerat av

CO2.värderingenberoende påkronormiljardertill ä 14uppgående 6 av
tabelli 15.slutsatsersammanfattar våraVi

miljarder1 ochför strategikostnadernaSammanfattningTabell 15. av
kronor

CO2C02
kr/I bensin2,70kr/l bensin0,86Strategier

IStrategi
1319kostnaderSamhällsekonomiska
-26-26utfallStatsfinansiellt

Strategi
43kostnaderSamhällsekonomiska

-14-6utfallStatsfinansiellt

framfördes2se bilagaseptemberden 10samband medI mötet
förredovisattidigare harvikalkylekonomiskadensynpunkter på som

faktoreringåendevärderaVårtgällde bl.a.och Det sättstrategi l att
minskademiljöeffekterpositivaoch andrasysselsättning somsom
funnitharVidieselmotorer.etanol attianvändningvidutsläpp av

medföralokalt kanoch inte minstviktigaaspekter kandessa vara
utsläpp.minskadeochsysselsättningytterligareformfördelar i av
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Däremot vi inte beaktande dessa faktorer skulle ledaatt tillettanser av
vår övergripande bedömningatt strategi och1 medför betydande2att

kostnader skulle behöva ändras. Därtill har vi flertaletnoterat att
aktörer medverkade framförde sin den föreslagnamening attsom som
introduktionsplanen alltför ambitiös och därför inte rimlig attvar
genomföras.

3.7 Strategi 3 senarelagd introduktion-

bakgrundMot FoU-läget för de olika alternativa drivmedlen och deav
höga kostnaderna för i dag påbörja bred introduktion bio-att en av
baserade bränslen förordar vi fördjupatstrategi planeringsunder-Ett
lag dock nödvändigt förär omfattningprecisera ochatt nännare
inriktning FoU-program. följandeI frånavsnitt viettav anger mer
övergripande utgångspunkter hur sådan strategi skulle kunnaen
utformas.

Strategi innebär3 fullföljer och vidareutvecklar pågåendeatt man
FoU inte via stöder någon introduktion i skala förestaten störremen
kontrollstationen år 2002.

Enligt gällande regeringsbeslut kommer det särskilda undantagetnu
från skatt för etanol upphöra i och med utgången år 1996. Dettaatt av
medför pågående fordonsanvändning utnyttjar alkoholeratt som
fördyras etanol kommer beläggas med skatt.att attgenom

Vi det finns skäl fram till kontrollstation bibehållaatt attanser en
skattebefrielse för alternativa drivmedel baseras förnybarapåsom
råvaror. Vi sådan skattebefrielse viktig för bibehållaatt är attanser en
trovärdigheten i statsmaktemas vilja stödja utveckling och eventuellatt
introduktion alternativa drivmedel. förefallerDet inte sannolikt attav

förlängt skatteundantag skulle medföra några statsñnansiellaett
effekter formi något betydande skattebortfall fortsattadenav om
inriktningen huvudsakligen blir bibehållande dagens verksamhet.ett av
skattefrihet bör gälla för motoralkoholer och andra drivmedeläven

ingår i olika sammansättningar låg- eller blandbränsle-som som
komponent i bensin och/eller diesel under förutsättning de baserasatt

förnybarapå energiråvaror. förbrukningDagens skattebortfall påettger
15 milj. kr år. Vi förutsätter form motprestationattca per som en av- —

de aktörer kommer i åtnjutande fortsatt skattebefrielse aktivtsom av en
medverkar vid uppföljning och utvärdering olika alternativ.av
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följande:strategidenna ärförUtmärkande

utvecklingeninternationelladenpåverkaförbrett attprogram0
användningssidan.ochtillförsel-

2002,årkontrollstationtillframFoUfortsatt en0
framtidaeventuell om-sammansättningen merexaktaden enav

introduktion avgörsfattande senare,
förskattebefrielse motor-förutsättskontrollstationentillfram0

råvaror,förnybarabaserade pådrivmedelandraochalkoholer
drivmedel,alternativaanvändningochtillförselförFoUfortsatt av0

alternativaanvändningallutvärderingför avbrett avprogram
2002.till årdrivmedel fram

påliggasiktpåbörintroduktiondelbetydandeVi enatt avenanser
fordoniintroduktionbegränsad tungaochbensinersättning meren

ettkunna utgörahärvidbörLåginblandningifrämst tätorter.
dessamellansigskiljerintroduktionenförMotivenkomplement.

fordonoptimeradeellerFFV-fordon geriintroduktionEnkategorier.
frånCO2utsläppenminskakunnaförutsättningar avattfrämstsiktpå

främstiintroduktion tungabegränsadEnvägtransportsektom. mer
ochlokaltmiljöfördelaruppnåförbl.a. attiskebörfordon tätorter

Vipartiklar.ochNOXfrämstutsläppreduktionformregionalt i avavav
dettiden,förändras överkommakan attslutsatserdessamarkeravill att

introduceraskalaomfattandeiförförutsättningarna attbl.a.gäller mer
omfattning.idieselersättare störreDME som

ochkostnadersamhällsekonomiskaberäknatöversiktligtharVi
införanödvändigt attstrategi Det ärförocksåutfallstatsñnansiellt

börantagandenDessaberäkningama.grund förantagandenvissa som
detsyfte göraräkneexempel är attförförutsättningar ett varssomses samhällsekonomiskastrateginsstorleksordningenvisamöjligt avatt

kunskapeni siginnebär attStrategi 3konsekvenser.statsfinansiellaoch
utvecklaskommersuccessivt attberäkningsantagandenlämpligaom

arbetet.förinom ramen
beräknings-följandevihar använtberäkningarnaförgrundSom

antaganden:

2003.årkr/liter1,8etanolförProduktionskostnaden antas vara0 Energi-gjortsantagandedetenligtstiga avsomRåoljepriset antas0
stigerdieselprisochbensin-innebärAntagandet attkommissionen.

2020till årframårmed 1 % per
och2003årpåbörjasdrivmedelbiobaseradeIntroduktionen av0

2020till årpågår
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År 2020 m3biobränslevolymenantas0 0,7 miljonmotsvara fossilaca
drivmedel
Vi biobaserade drivmedelantar att huvudsakligen0 används i FFV
fordon. Dessutom förutsätts låginblandning inom för idagramen
gällande svensk standard och också betydande användning ien

fordon.tunga

Det samhällsekonomiska utfallet bestäms de antagandenav som
detgörs gäller koldioxidvärderingnär och utbytesfaktorer för bio-

bränslen i relation till fossila bränslen. För COZ-värdering i inter-en
vallet 2,70-0,86 kr liter bensin och utbytesfaktorer på 1,3—1,5per
varierar nuvärdet det samhällsekonomiska utfallet i intervallet +1,8av
till -2,0. Det ackumulerade statsfinansiella utfallet under perioden
2003-2020 varierar under dessa förutsättningar mellan och-5 -7
miljarder kronor, vilket i genomsnittmotsvarar -O,3 å -0,4 miljarder
kronor år.per

3.7.1 Inriktning forskning och utvecklingav

En viktig förutsättning för genomförande strategi 3 fortsattärav en
FoU för statsmakterna och deatt berörda aktörerna beslutsunderlagge
for ställningstaganden successivt till kontrollstationen år 2002.

Utgångspunkter för FoU-strategien

KFB och NUTEK följande utgångspunkteratt bör gälla föranser en
FoU-strategi:

Tydliga mål och utgångspunkter angivna0 statsmakternaav
internationellt förankrade i långsiktigt perspektiv.ett Målen bör
kopplas till såväl trafik-, energi- och miljöpolitik och deti senare
fallet globala, regionala och lokala miljömål
Långsiktig kunskapsuppbyggnad inom högskolan0 och kompetens-

utvecklatcentra samarbeteett med näringslivetgenom
Samverkan med olika aktörer för implementera0 teknik framföratt
allt på användningssidan
Statens forskningsinsatser inom området drivmedel,0 ochmotorer
drivsystem fullföljs så de kan underlag föratt framtida beslutge om
introduktion alternativa drivmedel i skalastorav
Internationellt samarbete inom området alternativa0 drivmedel, både
vad gäller FoU och policyfrågor, betydelseär fullfölja ochattav
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inter-dels inomandra länder,medsamverkanvidareutveckla i
bilateral basis.fora, dels påochorganisationernationella

medellångtochkort-genomförs iutvecklingsinsatser ettDe som0
områdenainomSverigekunskapsnivån iskall höjaperspektiv

fordonstelcnologi.drivmedels- och

Tillförsel

Drivmedelsteknik

utvecklasbehöverbiomassaproduceraförtotalaDet attsystemet
driv-påmiljöpåverkan. Insatsernaochkostnaderreduceravidare för att

processutveckling, processystem,omfatta råvaror,medelsomrâdet bör
miljöaspekter.ochkostnads-energisystemstudier samt

miljökonse-ochkostnaderminskainriktasVerksamheten mot att
ochfossilaförädlingochraffineringproduktion,vidkvenser av

användningochdistributionlagring,drivmedelförnybara avsamt
dessa.

drivmedelAlternativa

produktionkostnadseffektivutvecklaförtill FoUstöd avFortsatt att
2002årkontrollstationenFörecellulosabaserade råvaror.etanol ur

pilotanläggning.beslutförföreliggaunderlagbedöms enom

bör visstcellulosafrånetanol utrymmelagd påtyngdpunktenMed0
drivmedel.alternativaandraavseendestudierförfinnas

förproduktionsprocesseravseendeteknikbevakningförInsatser0
energilagringdrivmedel,alternativa m.m.

miljökonsek-kostnader,lagring,distribution,rörandeSystemstudier0
m.m.venser

Fordonsteknik

medoch drivaggregatfordoneffektivaavseendetillstöd FoUFortsatt
låga emissioner.

förnybaraförförbrännningmotorerpåfrämstinriktasFoU-insatser0
Särskiltfordonsdrift.förbränslecellerfordrivmedel insatsersamt

verknings-med högochdelsystem, motorerkomponenter,beaktas
gasdrift.alkohol- ochföremissionerlågaoch mycketgrad
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Internationellt FoU-samarbete och teknikbevakning0 inom området
alternativa drivmedel, elhybriddrift, energilager m.m.

Stöd till FoU

I NUTEKs redovisning till Näringsdepartementet i juni 1996 lämnas
förslag till riktlinjer för långsiktig FoU-Strategi för alternativa
drivmedel NUTEK bedömer här medelsbehovet förmm.
drivmedelsteknik till 30-35 milj. kr år under periden 1997-1999.per
Medel till förprojektering pilotanläggning inkluderas i dennaen av en

däremot inte kostnaden för själva anläggningen.ram,
Finansieringsbehovet för pilotanläggning i dag svårären att

bedöma, lägsta nivå torde antal 10-tal milj. krett ochmen en vara
påverkas bl.a. anläggningens storlek och beslutstidpunkten.av

NUTEK bedömer medelsbehovet för miljöanpassad fordonsteknik
till 25 milj. kr år under åren 1997-1999, till detta kommer medelca per
för eventuella prototyper.

Användning

Under perioden fram till kontrollstation år 2002 krävs antaletten
åtgärder för bibehålla långsiktigheten deatt i statliga åtgärderna. Vidare
bör från gjorda och pågåendenyttan insatser förvaltas fort-attgenom

följa utvecklingen ochsatt tillvara erfarenheter kommerta fram.som
Nedan de huvudpunkter bör ingå i insatserna fram tillanges som
kontrollstationen:

brettEtt upplagt uppföljnings och utvärderingsprogram, samordnat
mellan berörda myndigheter, liknande det KFB idag driver inom sitt
elfordonsprogram ytterligare breddad kunskapsbas. Programmetger en
skall täcka flottförsök och användning olika förnybaraannan av
drivmedel.

Ett FoU-program med inriktning hantering och användning0 mot av
förnybara drivmedel i fordonstyper. Primära frågor hälso-ärnya
och miljöffekter, olika bränslens egenskaper i distributions- och
användarledet, behov infrastruktur för bränsleförsörjning ochav
service, olika bränslens potential storskaligt bränsle ellersom
begränsning till nischanvändning. Det också nödvändigtär att

studeranärmare planerings- och beslutsprocesser, attitydfrågor
o.dyl. Beteendestudier angelägna för behovär och valatt av
styrmedel och deras effekter skall klarläggas.
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klimateffektertillbaramiljöpåverkan begränsas inteTrafikens utan
miljöanpassatmedbland arbetetframgår transport-ettannatavsom

grundtillmiljöproblem vilket liggerlokalafinnsMaTs storasystem
påskissatKFBsysteminriktat FUD-programför det förslag ett somom

dettagenomförandeanslagsframställan. Ettfördjupadei sin programav
COz-problematiken.åtgärder motiveraskomplettera deskulle avsom

systemdemonstra-lokala/regionalaföreslagnai FUD-programmetDe
effekteranvändning ochkringkunskapkan ytterligaretionerna avge

regionalaochlokalade studierdrivmedlenförnybarade utöver av
främst prioriteras.effekter därsom

Även miljöproblem i fokus. Gemensamttrafikensinternationellt är0
dettrafikmiljöfrågorlokalaklimatfrågor ochglobala är attförbåde

aktivtbrett,ochliknandeflerainternationellt pågår ettprogram
erfaren-hemför hämtabådedärför ske,erfarenhetsutbyte bör att
svenskavårameddelaoch förkunskaperheter och att avoss

erfarenheter.

tillovanstående punktersamtligakostnaden föruppskattatharKFB
perioden 1998-2001.förårmiljoner kronorcirka 40-60 per

Källhänvisningar

1995Bilismen SverigeBilstatistik: iBilindustriföreningen, AB
biofuels Europe,inof usingExperimentsWallon, DirectoryInstitut

stencilapril 1994
sammanställningbiobränsleanvändning-EnökadEffekterNUTEK: av

1996:37kunskapsläget, Rav
alternativaintroduktionbedömingUnderlag förPilo:Claes avav

1996-09-12drivmedel, SDABPM
användandetvidpåverkanFordonskostnadensLars-Ola:Olsson av

1996:28KFB-Meddelande1996biodrivmedel, ILOO AB
1996-07-1836/96,MedlemsinfoSLTF:LokaltrafikföreningenSvenska
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Institutet för och LuftvårdsforslcningVatten-

Sammanställning remissyttrandenav

för bedömningUnderlagöver rapporten
introduktion alternativaav av

drivmedel, SIKA NUTEKKFB, och

KFB-information 1996:13

Stockholm decemberi 1996
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Till kommunikationskommittén

luftvårdsforskningInstitutet för och har fått i uppdragAB IVLvatten-
sammanställa och analysera Underlagremissvaren överatt rapporten

för drivmedelbedömning introduktion alternativa KFBav av
information 1996:13 har utarbetats NUTEKKFB,gemensamtsom av
och BifogadSIKA på uppdrag Kommunikationskommittén. rapportav
innehåller redovisning remissutfallet med särskild inriktning påen av
den frågan taktenställning olika remissinstanser har tagit i iom en
framtida introduktion alternativa drivmedel.av

Stockholm decemberi 1996

BrandelMagnus
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Sammanfattning1

remissutfalletSlutsatser av

ifrågasätter introducera alterna-behovetremissinstansema attIngen avavo
CO2-mélet.uppnå miljömål, fholika itiva drivmedel för att

förordarintroduktion KomKomomfattning tidsplan förDen och someno
något hos remissinstansernadock inte stödvinner större

alternativaintroduktionpåpekasDet det viktigt attatt är väga aveno
sektornkostnadseffektiva insatser inomdrivmedel andramot ev. mer -

energi.åtgärder inom andra sektorereffektiviseringar och t.ex.bl.a. --

måste fullt iutsysselsättning, miljöeffekter i form etc. vägasExterna avo
beslutett

något bränslealternativenlåsa sig vidViktigt inteatt avo

aktörer,marknaden och andrasignaler tillfinns behov tydligaDet avo
trovärdigt attövrigt kanskattefrågan och det i görashärvid viktig att ävenär

inledda insatser.fullfölja redanbörman

från juniuppdraghar varit KomKomsUtgångspunkten för rapporten
förförutsättningarnautredaochtill SIKA NUTEK1996 KFB, attom

vägtrafikenmedeltal fördrivmedelalternativaintroducera 15%att som
medframlades två strategiertillhelhet år 2010. I rapporten resp.som

medbiodrivmedel i linjeintroduceraförkontrollstation år 2002 attutan
hinderavgörande tekniskafann ingauppdraget. Rapporten mot meren

produktionkostnaderna fördäremotintroduktion medanomfattande av
bliskulleoch distributionproduktionsteknikmed dagensetanol

förutsätts. Nyintroduktionsperiodden kortabetydande givet som
förändra kostnaderna. Rapportenframtidenteknik kan dock i

strategitredje altemativ,föreslog därförpresenterade och ett som
föreslogsVidaremålet till år 2020.syftade till uppnå 10%att

förnybarabaseras pådrivmedelför alternativaskattebefrielse som
kontrollstation.råvaror fram till en

splittratförslagöverväganden ochRemissutfallet äröver rapportens
frågorolikahanteratgenerellt hurkritiskoch ofta överär manman mer
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ha mycketså invändningar i själva sakfrågan, dvs. tidpunkt ochutan att
omfattning introduktion.av en

Riksantikvarieämbetet, Banverket Vägverket, Sjöfartsverket,
Naturvårdsverket, Karolinska institutet IMM, SPI och Bilindustri-
föreningen ställer sig i huvudsak bakom eller anför inga erinringar

förslag introducera alternativa drivmedelöver 10% irapportens att ca
vägtransportsektorn till år 2020. Svenska kommunförbundet och SSEU
vidhåller förslagKomKoms introduktion till år15% 2010.om en av
Närmast kompromiss mellan strategi och och1 2 strategi 3som en
föreslår LRF, SLR och introduktionen förlängsLEA år till årtioatt
2020. SLR och nivån tillLEA preciserar 15% år 2020. SNF, SLTF,
Landstingsförbundet, Gasföreningen och framförSSEU mer
principiella invändningar direkt avstånd frånmot rapporten utan att ta

förslag till introduktionsstrategi. fel skjutaSNF det attrapportens anser
beslutet fram till kontrollstation och Gasföreningen kritiserar atten man
inte haft med i strategin.naturgas

Från SLR m.fl framförs kritikLRF, inte har vidgatöver att man
behandlingen till uppmärksamma andra drivmedel etanolävenatt än

biogas, ochRME DME. Vissa remissinstanser bl.a.t.ex.som som
Banverket och SNF borde ha uppmärksammatattanser man
möjligheterna minska CO2-belastningen effektivitetenökaatt attgenom

fordon.i Vissa remissinstanser kan värderainteattmenar man
kostnadseffektiviteten i olika drivmedelsalternativ inte ävenom man
analyserar alternativa åtgärder inom transportsektorn och andrainom
sektorer. Stark kritik framförs vidare deninte iöver att man
samhällsekonomiska analysen värderat effekterna minskade utsläppav

föroreningar, positiva sysselsättnings- och regionalpolitiska effekterav
fördelar från och beredskapssynpunkt högreenergi- isamt rapporten.

gäller bl.a. Kommunförbundet,Det SSE U och LRF.

Bakgrund2

Kommunikationskommittén i det följande förkortad KomKom igav
juni och uppdrag underlag1996 KFB, SIKA NUTEK i utarbetaatt som

hur alternativa drivmedel kanvisar introduceras. linje medI KomKoms
överväganden delbetänkande tilli sitt 1996:26 preciserades det att avse

introduktion föralternativa drivmedel medeltal15%en av som
vägtrafiken helhet. Med alternativa drivmedel avsågs enligtsom
uppdraget fh biobaserade flytande drivmedel möjligheternai ävenmen
för biogas och skall beskrivas, ellervätgasnaturgas av
bioenergiursprung skulle uppdraget däringå i det motiverat.var
Underlaget skulle för introduktion alternativastrategiutgöra en av
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drivmedel och innehålla förslag konkreta åtgärder och styrmedel.om
Enligt updraget skulle ingå deti material används denirapporten som
strategiska Naturvårdsverket förutsattesMKB utföra. Detsom var
enligt uppdraget viktigt det framgick vilka beslut borde fattasatt som
för säkerställa denna introduktion under de åren. Vidareatt närmaste
skulle redovisas hur stegvis introduktion kunde genomföras meden
kontrollstationer för utvärdera förgenomförda åtgärder ochatt
bedömning behovet insatser.av av nya

Myndigheternas förslag3

KFB, SIKA och presenterade den septemberNUTEK 20 1996
Underlag för bedömning introduktion alternativarapporten av av

drivmedel frånKFB information 1996:13. Figur hämtad1 ärsom
sammanfattar grafiskt förslag.rapporten rapportens

15% I I| | I
å Strategi 1
2 4åa

å
h§1o% CI Oo a:w-t:U9 Lw Strategi . 23
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Figur Källa: KFB 1996:13Beskrivning olika introduktionsstrategier.av

biobaseradStrategi och utformades för nå målet1 2 15%att
Introduktionenenergianvändning inom vägtransportsektom år 2010.

förutsattes ske i form låginblandning bensin, FFV-fordon och vissaiav
kategorier fordon. Alternativen skiljer det avseendetsig i atttyngre

innehåller kontrollstation inför definitivt beslutstrategi 2 år 2002 etten
storskalig introduktion. strategi förlängs introduktions-I 3om en mer

introduktionen till Strategiperioden till år 2020 och nivån på 10%.sätts
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föreslås fortsattVidareinleds med femårigt FoU-program.3 ett en
förnybarabaseras pådrivmedelför alternativaskattebefrielse som

förviktigskattebefrielse enligtsådan attråvaror. En är rapporten
ochutvecklingvilja stödjastatsmaktemastrovärdigheten ibibehålla att
bördrivmedel.alternativa Programmeteventuellt introduktion av

tillvaraförutvärderingsprogrammed brettkompletteras taattett
bakgrund FoU-användningsområden. Motolikaerfarenheter från av

förkostnadernade högadrivmedelna ochläget för de olika alternativa
bränslen förordarbiobaseradebred introduktiondag påbörjaiatt aven

strategirapporten

Remissen4

remissyttrandenochrubriceradremissbehandlatharKomKom rapport
Vägverket,Banverket,Riksantikvarieämbetet Raä,har avgivits av

förInstitutetKarolinska institutetNaturvårdsverket,Sjöfartsverket,
Landstingsförbundet,kommunförbundet,Svenskamiljömedicin IMM,

SPI,Petroleum InstitutetSvenskalokaltrafikföreningen SLTF,Svenska
riks-LantbrukamasBilindustriföreningen,gasföreningen,Svenska

AB LEA,EnergiLantmännenSLR,förbund LantmännenLRF,
Bilspedition TransportEtanolutveckling SSEU,Stiftelsen Svensk

Miljöförvalt-ochSNFNaturskyddsföreningenLogistics BTL AB,
frånavståttBoverket harkommun. attStockholmsningen i avge

yttrande frånsärskiltbifogatLandstingsförbundet haryttrande. ett c-
åberopatremissyttrandenhar i sittstyrelse. SNFförbundetsigruppen

utarbetatsintroduktionsstrategidrivmedelAlternativa somrapporten -
Ecotrafficoch SNFAlternativbränsleutredningenpå uppdrag avav

Eco/96/2092.i maj 1996RD AB
och NUTEKhar SIKAnovember 1996 KFB,den 13skrivelseI

inkomnasynpunkter/erinringarframföra överberetts tillfälle att
iuppgift redovisatsenligtharsynpunkerMyndigheternassynpunkter.

skrivelse till KomKom.särskilden



drivmedelintroduktion alternativa 193SOU 1997:35 Remissyttranden över av

synpunkterRemissinstansemas5 över

rapporten

ställningstaganden och motiv5.1

Naturvårdsverket, SPIBanverket Vägverket, Sjöfartsverket, IMM,Raä,
anförhuvudsak bakom ellerBilindustri-föreningen ställer sig ioch

introducera 10% iförslaginga erinringar över attrapportens ca
vägtransportsektorn till år 2020.

det intervall 0m10-strategi ligger inomVägverket konstaterar 3att
hadeverketsärskild planVägverket föreslog i20% attmensom

innebärgenomförsstrategiföreslagit linjär införelsetakt. Om 3en mer
styrmedel förandrakommer ställas pådet ökade krav attatt en

CO2-skattbefrias frånsjälvklart etanol skalloch detintroduktion är att
vidanvändsbränsletfossilaefter år 2010. Detäven som ev.

skatt påvarförbelagd med CO2-skattredanframställningen är en
dubbelbeskattning.innebärabränslet skulle

för användningpotentialenNaturvårdsverket att avanser
begränsad ochinhemsk råvaraproduceras medbiobränslen ärsom
minskningför klara de krav pådärför räcker tillinte att av

MaTs-målensfossilbränsleanvändning följertransportsektorns avsom
börenergiförbrukningenden totalaCOz-utsläpp varförreduktion av

mycketbränslenbiobaseradelångsiktigt perspektiv kanminskas. I ett
endadenroll de kan intespela viktigväl komma utgöraatt menen

viktigtklimatproblemet.och Detlösningen försörjnings-på är att
utvecklingledde iåtgärder utformas såkortsiktiga motutgör ettatt en

det svårtEnligt verketförändringar.långsiktigt hållbara är att se
detoch utfalletstyrmedelspaketdetkopplingen mellan närangessom

och 2Skillnaden mellan strategi 1etanol.gäller introduktionen av
gällaskattebefrielseskall fortsattvarandra. strategi 3motverkar delvis I

Verketochskall öka både strategi 1successivt imedan energiskatten
devidareutvecklingtill medåterkomma KomKom avenavser

ytttrande.redovisats i dettasynpunkter som
tilloch fram årrimligstrategi 3Bilindustrif‘0remngen ärattanser
gällerEuropeisk vadförutredas2002 bör förutsättningarna samsynen
dockproblem med strateginoch fordon.harmoniserade bränslen Ett är

2002 år.till kontrollstationenframtrovärdig etanolförsörjningenhur är
etanolfordonmed projekt medpågående försökfinns riskDet atten nu

7-17-0396
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kommer pålitlig bränsleförsörjningsig inte kommer tillav om en mer
stånd.

förhållandetSP1 det uppdraget explicit omfattarinteatt attanser
transportsektorn det inte möjligtän görannat är avgöraatt att om

kriterier för kostnadseffektivitet uppfyllt. förstärker i sinDettaär tur
preferensen för strategi

Kommunförbundet, och SSEU vidhåller förslagBTL KomKoms om
introduktion till år dvs. eller15% 2010, 1 2.strategien av
Kommunförbundet ökad användning förnybaraattanser en av

drivmedel kan medverka till uppnå miljöförbättringar, ökaatt
valmöjlighetema i energisystemet och vid inhemsk produktion skapa
sysselsättning viktigt regionalt perspektiv.vilket och lokalt Detär ettur

behållas tillsursprungliga målet med 15% till år 2010 skall därför
vidare. krävs ytterligare belysning sysselsättningseffektemaDet av
samtidigt betydelsen den totala energikonsumtionen minskarattsom av
bör beaktas liksom beredskapsaspektema.

Enligt försvåras genomförande problem medstrategi lBTL ett av av
hitta riskkapital klarar den nödvändiga utbyggnaden. aktivtEttatt som

åtgärderpolitiskt ställningstagande och därtill kopplande är en
förutsättning kanske tillräckligt. Risk för beslutinte att tas utanmen

framtillräckligt underlag. Strategi dock möjlighet2 att tager
underlag för såväl på etanolanvändbara satsning minst ett annatsom

eller Nackdelen detalternativt bränsle kan biogas DME. är attvarasom
dess vakuum därkan uppfattas perioden fram till ingaär ettsom

drastisktoch där från bl.a. användarnainvesteringar intressetgörs
till kontroll-minskas. därför mycket vikt framDet är attstor manav

demonstrationsprojekt och resultat frånanvänderstationen sig tester,av
politiskadessa för hålla samtidigt det inintresset sättsatt somuppe,

fler projekt.åtgärder syfte stimulerai att
bild möjligheter,rättvisandeSSE inteU att rapporten avanser ger en

alternativa drivmedel ochintäkter och kostnader för introduktion attav
helhet kanså graverande utredningen i sinvissa slutsatserna är attav

sysselsättningseffekterifrågasättas. Med uppdaterade siffror och m.h.t.
drivmedelkan på etanol alternativtvisa satsningatt en somman

förordarpåverkan på samhällsekonomin. SSEUinnebär positiven
ochmed på antal pilot-kompletterat satsningstrategi 2 ett

för olika cellulosaråvarordemonstrationsanläggningar samttyper av
under rimlig tid för avskrivningarbeslut energiskattefrihet avenom

och fordon. redan försiktiganläggningar, infrastruktur pågårDet en
drivmedel för personbilar och det finns iintroduktion etanol somav

tillhandahåller dessa drivmedel.dag 20-tal bensinstationer Närett som
villkoren skall innehålla dedet gäller kontrollstationen SSEU attanser

bibehål-lenform sysselsättning,samhällsekonomiska intäkterna i av
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infrastruktur Utformningen kontrollstation bör ske först årm.m. av en
2002 med de värderingar och förutsättningar då råder och intesom
avgöras nu.

För förlänga introduktionen år till åratt tio 2020 uttalar sig LRF
medan SLR och LEA preciserar nivån till 15%.

LRF den bristen medatt största ärrapporten attanser
sysselsättningseffektema inte har in och underlaget harvägts att
betydande brister det gäller bedömningama kostnaderna.när Enligtav
LRF målet biodrivmedel15%är till år för2010 högt och börsattom
skjutas längre fram i tiden. För nå samlat mål 20% reduktionatt ett om

COz-utsläppen till år 2020 bör andelar reduktionen istörreav tasav
andra sektorer trafiksektom. Enligtän LRF introduktionstakten deniär

delen strategi lika hög3 i strategi ochl Utvecklingensenare av som
biodrivmedel måste i gång omgående. Viktigast befriasättas ärav att

biodrivmedel från CO2-skatt och andra bränsleskatter ej moms.
Möjligheterna utnyttja RME och biogas biodrivmedel böratt som
utnyttjas. krävsDet enligt LRF statligt för utvecklaett attengagemang
produktionen etanol och metanol från cellulosahaltiga råvaror.av
Strategin senarelagd introduktion enligt alternativ bygger3 påom
förhoppningar väsentligt lägre produktionskostnader i ettom senare
skede. framtidaAngivna produktionskostnader på 1,80 kr/l torde bygga
på tillgång till gratis råvaror och mycket optimistiska teknikantaganden
vilket mindre sannolikt.är

SLR realistisk introduktion alternativa drivmedelatt äranser en av
mellanting mellan strategi 2 och och förordarett 3 introduktionen av

15% biodrivmedel år 2020. introduktionEn RME och haretanolav
redan och biogas ligger i varför detstartat viktigtstartgroparna är att
beslutsfattarna skapar förutsätttningar för olikasnarast att starta
anläggningar för tillverkning biodrivmedel, bl.a. Agroetanolsav
anläggning för etanol baserad på spannmål. väsentligtDet deär att
beslut fattas angående beskattning biobränslen blir långsiktigasom av
eftersom sådana beslut kommer bli helt avgörande för hur bränsle-att
och fordonstillverkare kommer då det gäller introduktionatt agera av
alternativa drivmedel. framför liknandeLEA synpunkter.

SNF, SLTF, Landstingsförbundet, Gasföreningen och SSEU fram-
för principiella invändningar direktmot rapporten utan att tamer
avstånd från förslag till strategi.rapportens

SNF avstyrker förslaget eftersom det förordade alternativa tyngsta
delmoment kontrollstation år 2002. kanutgörs Detta leda till attav en
hela COz-frågans målstyrning behöver fastställas i KomKoms
slutbetänkande år med1997 motiv det kommer år 2002.att avgö-rasatt
Rapporten likna vid ekonomisk konsekvensanalysär att änmer en en
reell introduktionsstrategi med konkreta förslag. delarSNF rapportens
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mycketsannolikt blirtillintroduktion år 2010slutsats 15%-igatt en
möjligheternaöverskattathargenomföra och KomKomsvår attattatt

därförtordeCOz-frågan.enkelt lösa Debiodrivmedelmed hjälp av
minska denfh påisamhällsekonomiskt fördelaktigare attatt satsavara

dämpa-minskahandoch i andrabränsleförbrukningenspecifika
alternativförslag tillfordonskilometer. SNFsantaletökningen av

avvaktakomma igång, intebygger påintroduktionsstrategi snarastatt
teknikupphandlingsprogramdrivautveckling, låta NUTEKteknisk ett

till MK1-alkoholer,alkoholpool förför skapa attFFV-bilar, seen
möjliggöraoxygenatinnehåll förfår lagstiftat minstabensinen att en

sänkaochCO2-skattenhöjaobligatorisk låginblandning samt att
dieselolja.ochpå bensinenergiskatten

kravdeinteuppfyller enligt SLTFstrategierDe presenteratssom
ochlångsiktigmålmedveten,omfattande,ställasbör ensom
böroch KomKomdrivmedelalternativapåkostnadseffektiv satsning

för fordonminskasbörSubventionenstrategi.fram sådanlägga en
skattebefrielse förlångsiktigfortsattökar,informationensamtidigt som

tilldrivmedel framförprisdifferensdrivmedel,alternativa större en
denviljeinriktning ipolitisklångsiktigförtydligadkontrollstation,

och omfattningenpåsatsningarvad gällertrafikpolitikenframtida av
och strategierdrivmedel satsningaralternativaanvändning samt som

olikaflertalomfattardessutomoch etttill år 2010går längre än som
drivmedel intebiobaseradevadmåletdrivmedel. Omalternativa avser

minskarellerdämparåtgärderandrauppnås bör övervägaskan som
kollektivtrafikensökamöjlighetenpåHärvid pekas-utsläppen. attC02

tillprivatbilismenresande frånföramarknadsandel överattgenom
kollektivtrafiken.

intematio-nationellasåvälm.h.t.Landstingsförbundet finner som
introduktionpåskyndamycket viktigtdetnella åtaganden attäratt en

landstingCOz-utsläppen. Förminskadrivmedel för attalternativa attav
alternativapåsatsningarfullfölja sinaskall kunnaoch kommuner

nationell nivåpåmålinriktatkrävsdrivmedel ett somprogram
Signalernaskattepolitiken. ärochför energi-spelreglerfastainnehåller
beroendeSamtidigt vimotsägelsefulla. ärochför otydligai dag av

börKomKomih EU.i inomställningstagandeninternationella
c-reservationstrategi. Islutbetänkande medsittåterkomma i enen

etanol frånskattebefrielsenupphävabeslutetbl.a.framhålls att avav
hänsyntillräckligframhålls inteVidarebör attden 19971.1. omprövas.

bränsle-inhemskökadeffekterregionalatill positivatagits av en
produktion.

långsiktig strategisaknarGasföreningen rapportenatt en meranser
drivmedelsmarlcnadenpetroleumbaseradedenandeldär större aven

för årdelmål kanoch därdrivmedel sättas t.ex.alternativamedersätts
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2010. Enligt Gasföreningen det grundläggande fel enbartär ett att
etanol alternativ och övriga alternativ, däribland biogas,ettanges som
behandlas nischbränslen. Gasföreningen det full-ärattsom anser
ständigt ologiskt behandlainte alternativt bränsleatt naturgas ettsom
eftersom det lägsta miljöpåverkan lokal synpunkt.och regionalger ur
Naturgasen också det altemativbränsle har omfattningär störstsom
inom EU-ländema detta inte framgår utredningsmaterialet.även om av

kontrollstationEn bör därför omfatta gasol och biogas.även naturgas,

Allmänna5.2 synpunkter över rapporten

materialet svårtillgängligt olika miljö-Raä och deärattanser
konsekvenser blir följden drivmedelsatsning på alternativasom av en

Ämbetetinte lätta vilkenfånga. saknar diskussion iär att en om
omfattning produktion alternativa drivmedel kan ske ikomma attav

frågor fortsattSverige. måste belysas i arbete.Dessa ett
Naturvårdsverket biodrivmedelsnabb introduktionatt enanser av

måste baseras dagen teknik och jordbruksprodukter ochpå på om
fossila storskaligbränslen används blir CO2-reduktionen begränsad. En
introduktion förutsätter fler bilmodeller finns tillgängliga påFFV attav
marknaden och kan bidra till skapaSverige inte ensamt att en

för för tillverkarnatillräckligt marknad det skall intressantattstor vara
studerasfram Flera de drivmedelsaltemativsådana bilar.att ta av som

alternativ bensin omfattashögre inblandningar i intesamt avav
fågällande miljöbestämmelser eller medför miljöproblem.i sig För att

differentieradtill stånd snabb biobränsleintroduktion krävs bl.a.en en
förnybarabiobränslebeskattning stimulerar introduktionsom av

insatsenergibränslen, användningen fossila bränslenatt av som
bland-bilavgaslagstiftningen biobränslen ochminimeras, preciseras,
verketomfattas miljöklassning. Enligtningar där biobränslen ingår av

bör till med skapa marknad för främstvidare hjälpa FFV,staten att en
frågandriva i EU.attgenom

vidframhåller effektiviteten insats fossila bränslenSPI att av
produktion förnybara drivmedel uppgår tillinte 100% somav

internationellautgår från enligt uppgifter från detIEArapporten utan
fram-kopplat till OECD i Paris till Vidareenergiorganet 30-70%.

håller storskalig alternativa drivmedel kräverSPI satsning påatt en
måstestabilitet och trovärdighet eftersom de investeringar krävssom

förutsätter aktivt iåterbetalas. Strategi sig1 att staten engagerar
etanol-uppbyggnaden produktionskapaciteten vilket torde reduceraav

samhällsekonomiskaindustrins riskexponering samtidigt desom
kostnaderna kommer minska.inte att
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Enligt drifterfarenhetemaBTL vid drift fordon medär tungaav
renetanol goda finnsdet många problem lösa vadattmen avser
råvarutillförsel och merkostnader. Bilden förenklad ochär rapporten
borde peka på minst alternativ till, bättre jämförelser kanså görasett att
inför kommande storskalig satsning. troliga också detDet är atten
behövs några olika alternativ beroende fordon,på typ transport-av
sträckor och liknande.

ökade miljömedvetandetDet i samhället enligt SLTF såvälger
enskilda organisationer och företag möjligheter öka använd-attsom
ningen biobaserade bränslen varför det kan ifrågasättas det ärav om
nödvändigt med subventioner täcker ökade kostnader för t.ex.som
inköp fordon. Stimulansbidrag täcker del kostnadernaEttav som en av
bör kunna effekter varför sådant bidrag tillbör övervägasstora ettge
såväl enskilda företag och organisationer.personer som

energibalansLEA etanolproduktionens i inteatt rapportenanser
etanolmed den rörande spannmålsbaseradLCAöverensstämmer som

har fram fårtagits Enligt visar den totaltIVL. LEA settatt utav man
dubbelt mycket använder den samladeså energi isom man
produktionskedjan användsför varje mängd fossil energiattsamt som
erhålls form etanol.gånger så mycket förnybar energi isex av

leder till kan någraSNF inte vi väntaatt rapporten attanser oss
den tiden.genombrott på drivmedelsmarknaden inom närmaste

Orsaken ekonomisk konsekvensanalysbl.a. underlagetär äratt mer en
och miljö har fulltintroduktionsstrategi. Sysselsättning inteän uten

CO2-skattenAnalysen behandlar den ökadein ivägts rapporten. som
betraktas miljö-statsfinansiell intäktspost medan den bordeen som en

kopplade tillpolitisk avgift. konkreta förslag till åtgärderFå ärsom
redo-nyckelaktörer med och befogenheter till genomförandeansvar

utformningvisas. Utformningen kontrollstationen får sannolikt merav
ickebeslut medel tillinte FoU.änett avsätter annatav om man

bredareMiljöförvaltningen Stockholm mixi att avanser en
kostnadseffektivare kostnader för introduktionalternativ skulle lägrege

kraftfulla åtgärder vidtasalternativa drivmedel. angelägetDet är attav
minskadeför för måletintroducera biobaserade bränslenatt att om

före-COz-utsläpp skall kunna nås i och med de oklarhetermen som
ligger, skall kan knappastbl.a. beträffande de bränslen användassom

fattas. principbeslutnågra beslut investeringar Ettännu större omom
högre generellt bättrebeskattning COZ-utsläpp skulle skapaen av

förutsättningar för olika biobaserade bränslen. Biobase-introduktion av
rade bränslen långsiktiga skattesubventioner på basisbör också avges

ochde främst form minskade CO2-utsléippmiljövinster de kan i avge,
Miljöförvalt-för hälsofarligapotential minskade utsläpp ämnen.av
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ningen introduktion etanol i skala bör baseras påatt störreanser en av
cellulosahaltiga råvaror och inte på jordbruksråvaror.

Övriga synpunkter5

åtgärderAvvägning andramot

.Sjöfartsverket de kan kostnadseffektivt påbörjaatt mest attanser vara
introduktionen alternativa drivmedel inom och jämvägs-väg-av
trafiken, eftersom avskrivningstidema kortare och kostnadema förär

flygtrafikeninvesteringar måttliga jämfört med nyinvesteringar inomär
sjöfarten.och

Vägverket framhåller genomförande innebärstrategi 3 attatt ett av
kraven bli jämfört ochpå andra styrmedel måste hårdare med strategi l

Ett kräver mindre energi strategi 3transportsystem somsom
möjliggör då biobränslen kan begränsas så störreattatt uttaget av

biomassa skogen och jordbruket,miljöhänsyn kan vid uttagtas av ur
jämfört Banverketmed kräver energi.ett transportsystem som mer
framför liknande synpunkter och KomKom övervägeratt attanser om

vägtrafikens CO2-utsléipp detanvända skattemedel i syfte minska äratt
specifikaför minska denangeläget också statliga stödöverväga attatt

bränsleförbrukningen. energisnåla fordon blir detväsentligtUtan mera
svårt förnybaratill någon del försörja vägtrafiken medstörreatt
bränslen. fullständig hur långt börkunna få bildFör att av manen mer

ocksåi subvention etanol eller andra biobränslen måste manav
påverkakananalysera kostnadseffektiviteten hos andra åtgärder som
frånoch till luft. Banverket utgårutsläppen CO2 andra attämnenav

analyskommer genomföra sådan innanKomKom taratt manen
ställning med skattemedel skall understödjatill frågan enom man

satsningarstorskalig introduktion etanol. också viktigtDet är att nyaav
eftersom detkostnadsmässigt redan pågående verksamhetervägs mot

genomförs påkan bli de praktikenså satsningama iattannars nya
trafikornrådet.bekostnad andra statliga åtaganden påav

Bränslevalet RMEetanol, metanol, DME, etc

metanol ochBanverket bio- och eller vätgasatt naturgas samtanser
förexklusiv linjeförefaller de alternativen. Någonintressantamestvara

endast denSverige kan väljas eftersom vi 2%inte väst-utgör av
den låga verknings-europeiska marlcnaden. Enligt Banverket talar
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använda råvaranbättreetanol för detproduktiongraden vid är attattav
bordeBanverketVidarevärmesektorn.ochkraft-inom att mananser
Ävenalternativ.ochbiogas DMEuppmärksammatha som

denbioetanolifrågasätter vägenBilindustriforeningen är rättaom
ochmetanol, DME.finnseftersom det alternativ estraräven gaser,som

eftersomlångsiktig lösningFFV-bilar inteVidare konstateras äratt en
alkohol.ochmellan bensinkompromissde representerar en

utnyttjamöjligheternabör tillvara attLRF även taatt mananser
förutsätterbiometanol.sikt Detpå längrebiogas ochochRME senare

tekniken förutvecklingförstatligtdock stortett avengagemang
deEnligtbiobränslen. LRFförgasningoch ärmetanolprocessen av

och RMEöverdrivenvid odlinglustgasbefarade utsläppen av rapsav
framför alltdiesel och börförbramyckettekniskt ersättareär en

arbetsmiljöfördelar.kan drafordonsflottor därutnyttjas i nytta avman
Även vidare påpekartill LRFbiogas böranvändningökad tas vara.av

verkningsgradsförbättringartill dehar tagitsnågon hänsyn inteatt som
volyms-baseras på 1,5låginblandning. Rapportenerhålls vid attt.ex.

detta tal bördrivmedel ochenhet oljebaseratenheter etanol 1ersätter
vilketolika situationergäller iutbytestalverkligadeersättas somav

Även uppmärksammarutbyte. SSE Uväsentligt bättrekommer att ge
ochjämfört med bensinetanolanvändningvidmerförbrukningen av

fordonsförsök medvid pågåendemerförbrulcningenkonstaterar att ca
etanoldrift kommerförOptimeringtill 1,3.uppgårFFV-fordon120 ca

perioden.understorleksordningiytterligare besparingaratt sammage
andrauppmärksammatbordeocksåoch LEASLR att mananser

StockholmMiljöförvaltningen i attbl.a. RME.alternativ ansersom
introduktionförförutsättningamauppmärksammatborde harapporten

effektivinnebär ocksåMetanolproduktionmetanol. merenav
betydelse ivilketetanolproduktionbioråvaran äranvändning än avav

ikan kommabioråvarandrivmedelsanvändningen attoch med att av
förochuppvärmningförmed användningkonkurrerahög grad

elproduktion.
gaskvalitébästadeponikälla denfrånbiogas attinteEnligt SNF är

då enligtreningskostnader. intressantMerhöga ärberoende påanvända
biogröda pris-organiskt avfallfraktionerSNF samt omavrena

potentialrapsodlingensVidare SNFdenbildningen attär rätta. anser
lustgasutsläpp.begränsaskommerinte att av

Miljö

innebärkulturmiljövårdenförkonstaterarRiksantikvarieämbetet att en
stenskulpturerbyggnader,hotminskatluftmiljönförbättring motettav
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och andra delar vårt kulturarv skadas olika luft-typerav som av av
föroreningar.

IMM på uppdrag KFB utvärderat och jämfört hälsoriskersom av av
utsläpp från etanol- och dieseldrivna bussar har funnit det föreliggeratt
skillnad i risk för hälsoeffekter beträffande NOX och partiklar till de
etanoldrivna bussarnas fördel. För övriga studerade avgaskomponenter
förelåg inga skillnader. flestaDe föroreningama studera-större av som
des valdes emellertid därför de ansågs släppas högai koncentra-att ut
tioner de etanoldrivna bussarna. Vidare bedömdes jämförelseattav en
mellan etanol- och dieseldrivna kan bli till fördel för demotorer mer
etanoldrivna etanolteknologin har nått utveckladnärmotorerna en mer
nivå. Enligt harSNF motoralkoholer bättre förutsättningar nå lägreatt
utsläpp i dag oreglerade komponenter bensin och diesel förutsattänav

väl optimerade och efterbehandlingssystematt används.motorer
För lyckas med målet med introduktion biodrivmedel tillatt av nya

år 2020 SLR det bränslen fungerar bäst och får bästattanser som
blandbränslen, etanol i bensin ochär RME i diesel.acceptans t.ex.

Enligt SLR livscykelanalyser braLCA verktyg för bedömaär ett att
produkters miljöanpassning varför dessa bör användas för beslutatt ta
kring biodrivmedel. framförLEA liknande synpunkter och framhåller

etanolinblandning bensin fhi i bör ske via raffinaderiatt ETBE ietern
har högt oktantal och lågt ångtryck medförett samt attsom

oktantalshöjande skadliga kolväten bensen kan reduceras.typ

Ekonomi

SLT F prisutvecklingen för bl.a. etanol påverkas fleraattanser av
faktorer och framti-den sig osäker frånåtgärder samhälletsatt ter utan
sida. Därför bör någon form syfteåtagande iövervägastaten attav
dämpa starka prisvariationer förhindraoch de valtatt attgrupper som

föri står hela risken vid introduktion.täten en
LRF de kostnaderna förangivna etanolen för höga bl.a.att äranser

beroende på antaganden för höga råvarukostnader för tillkommandeom
spannmålskvantiteter. framför liknandeLEA synpunkter och attanser

har överskattat merkostnadema för spann-målsetanol irapporten
produktionsledet med miljarder kronor.2 Enligt harLEA rapportenca

överskattat merkostnadema för distributionenäven tilluppgårsom ca
116 milj. kr milj.65 kr engångskaraktär jämfört medärvarav ca av

redovisning årliga merkostnader 990-1 850 milj. kr.rapportens av om
SSEU absurd slutsats från högreatt ärrapporten attanser en

samhället värderar behovet reduktion CO2-skattC02 ökadav av genom
desto kostsammare blir det för samhället introducera alternativatt som
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ändras ochanvänds måsteVärderingsmallenCO2-neutrala.är mansom
tillavgifter endast syftarochmiljöskatterlätt uppfattningenkan att

införs täckerCO2-skattenförhöjdaskatteintäkter.ökade Den som nu
Enligt harsamhället kan ha. SSEUtotala kostnaderväl deän sommer

ökat medhardieselprisetunderskattat ökningenrapporten mersomav
prisVidare bordeantagande 1%. sätta10%än rapportensmot manom

bränslenapartiklar SSEUeffekter NOX,på andra attanserm.m.som
kostnaderna ileder tillvilketbelastas med rapportenbör attmoms

kostnadernaBedömningarnamiljarder kronor.medreduceras 2-3 avca
scenariovarför imaterialtidigare framtagetbaserade på ettär somman

vadbedömningarframåt måste ärsträcker årsig 15 göra somavca
innebärstorskalighetåren. Enunder de 15och tänkbartmöjligt närmsta

drift vilket inteochför investeringarkostnader bådereducerade tarman
förstudie SSEUförsta strategier. Denutredningens tvåhänsyn till i

helstrå frånpåproduktionenbaserasmed DOEgenomför tillsammans
etanol till 3förtillverk-ningskostnadernauppgårråvaravete casom

kr/l. Eftersomochmellan 2,50 3tillcellulosaråvarorkr/l och för rena
investeringenför 10-15% ärendastteknikstegetdet avcasvararnya

Vidminimal.äldre teknikfast isigför byggerrisken att ev.enman
användastillverkasetanolenfordon kanetanol tillavveckling somav

Enligt SSEUlacksektorn.fárg- och ärteknisk etanol inomsom
kr och000Ford 7FFVtillverkning Taurusmerkostnaden vid caenav

bil medförprishögrebetala någotbereddi dag ettattägarna är en
FFV-introduktionendärförSSEUmiljöegenskaper.bättre att avanser

statskassan.belastardetgenomförasfordon kan utan att
denvärderingenStockholmMiljöjörvaltningen atti avanser

hur påpåbör baserasCOz-utsläppskadekostnaden vidmarginella man
tillutsläppsreduktionerönskadekan nåkostnadseffektivt sätt enett

CO2-skattenKomKomhållbar nivå. ilångsiktigt Den antagna represen-
minskningdelmål 20%för uppnåstyrmedelsåledes ettattettterar av

därförbörCO2-utsléippförskadekostnadenmarginellautsläppen. Den
Enligttillämpas idenbetydligt högre rapporten.än somvara

avgasutsläppminskadeformmiljöförbättringar iharförvaltningen av
och förnationelltbådemål finnssamtidigtlokalt beaktatsinte som

icancerframkallandeutsläppen ämnenStockholms stad att avom
möjliggörgasbränslenochAlkoholkraftigt.minskatätortsmiljö skall

minskningarkraftigasammansättningkemiskaenklasin avgenom
försumbar vidtordeeffekt intecancerfarliga Dennaämnen. envara

avvägning.samhällsekonomisk
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Sysselsättning

Enligt LRF har sysselsättningen beaktatsinte i den samhällsekonomiska
kalkylen inhemsk produktion biodrivmedeltrots att skulle kunnaen av
bidra till skapa arbetstillfällen. Enlig underlagatt redovisats ärnya som
redan Värdet den sysselsättning ska-pas vid etanolproduktionenav som

den minskningstörre skatteintäktenän erhålls vidav som
Ävenskattebefrielse på etanolen. SSEU framhåller denatt

samhällsekonomiska kalkylen skulle har klartvarit positiv om man
hade hänsyntagit till sysselsättningseffekten.

Svenska kommunförbundet understryker de lokala och regionala
sysselsättningsaspektema vid inhemsk produktion. Om dessa baseras
på inhemska råvaror kan de medverka till importbehovetäven att av

Ävenfossila bränslen minskar. LEA pekar på sysselsättnings-att
effekten storskalig inhemsk produktion biodrivmedel överhu-av en av
vudtaget inte har beaktats och i övrigt används iäven rapporten
begreppet samhällsekonomiska merkostnader beakta syssel-utan att
sättning, miljöeffekter m.m.

Internationella frågor

Enligt LRF i bilden Sverige tämligenrapporten äratt attges ensam om
driva utvecklingen motoralkoholer vid sidan den användningav av som
finns Brasilieni och USA. Det eftersominte Frankrikeistämmer man

m3har byggt två ETBE-fabriker vardera förbrukar och30 000som en
tredje fabrik under uppstartning. Enligt detSLR otillfredställandeär är

behandla Sverige i isolerat perspektiv då detatt gäller användningett
alternativa bränslen. diskussionEn kring detta och Sverigesav

Ävenberoende sin omvärld, främst saknasEuropa helt i rapporten.av
Bilindustrifireningen framför liknande synpunkter.

Forskning och utveckling

LEA FoU-arbetet fortsättningenin bör inriktas fram-att motanser
ställning alkoholer cellulosahaltiga råvaror och vidinsatsernaattav ur
sidan etanol bör gälla metanol.ävenav

I utgångspunktema för FoU-strategierna understryker Bilindustri-
föreningen målinriktningen ökamåste och samordningen mellanatt att
de olika aktörerna stärkas. särskiltAtt implementera teknik på
användningssidan känns något omotiverad eftersom det problemetstora

etanol saknas. Vidare måste det ställasär högre krav kvalitetpå ochatt
utvärdering forskningen alternativa drivmedel.av om
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Svenskarnas inställning till antal förslag påverkaett att
bilanvändningen

Denna sammanställning baseras på enkätsvar från slumpmässigtett
urval svenskar. frågorDe i enkäten ligger till grund förvuxna som
denna sammanställning återfinns i bilaga. Enkäten skickades till 2000

mellan och18 år.80 dessaAv kunde inte57 nås. 1179personer
har besvarat enkäten, vilket 61 %. kortEnmotsvararpersoner

beskrivning urvalet i Tabell 1 nedan. Att antalen tabellengörs i ochav
redovisningar inte adderar till antalet svarande beror påsenare

utelämnade för frågor.vissasvar

Tabell Beskrivning urvalet n 1169av
Variabel Antal Procent Medelvärde
Kön

Kvinnor 576 49,6
Ålder 45,0

Män 585 50,4
Ålder 45,0

Arbete
Heltid 51
Deltid 15,4

Bil i hushållet 995

Totalt det 995 hushåll har bil. Bland demär tillär ägaresom som
bilen i hushållet det många deär alltid bilenatt nästan tarsom uppger
till jobbet eller de skall handla Fråga bilaga,2 i figurnär se
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1I|

10,08,04,0 6.00,0 20

alltid bilåker nästanhandla jagåker skalljobbet ellertillFigur När jag
bra.Stämmer mycket10alls,n Stämmer inte859; 0

medbilen varierartendensenockså hurredovisastabell att taI 2
inteandeleninkomstklass.och Noterabostadsort attkön, somtyp av

variablerna.olikaför debilhar tillgång till varierar

olikaföraffärenellertill jobbetbilenBenägenheten att taTabell 2.
påbaserashushållet. Benägenhetenfinns ibilgivet attgrupper,

åker nästanjagskall handlaåker ellertill jobbetpåståendet: "När jag
0ändpunkternapå medskalamedelvärdetoch uttrycksalltid bil" ensom

äventabellenbra. ImycketStämmer10alls,Stämmer inte anges
tillgång till bil.harandel som

andelProcentuellStandardav-Medelvärde somGruppvariabel
tillgång biltillharvikelse

Kön
10,63,67,1Man
19,83,86,4Kvinna

Bostadsort
4,82,78,8Landsbygd

10,23,76,3Mindre tätort
17,43,67,1Mindre tätort nära

stad
17,63,95,5Stad eller större

tätort
22,23,76,3Stockholm,

Göteborg, Malmö
Inkomst

43.04,25,6150.000
22,33,86,8150.000-200.000

9,13,86,8200.000-300.000
2,83,47,2300.000-400.000
2,03,47,3400.000
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Av dem har bil det få med säkerhet kan tänkaär sig attsom som
sig med bilen 3,6%.göra Något fler det kanske kan avståärav som

från sin bil 14,2%, de flesta kan inte tänka sig detta 82,2%.men
Bland dem inte har bil det ändå många har tillgång tillär bil;som som
ofta 39% eller ibland 36%.

Till detta skall läggas eller mindre vanemässigt bilenatt tarman mer
till jobbet eller för handla. Fråga i enkäten,l Bilaga,att mäterse
huruvida vanemässigt använder bil för olika aktiviteter attman genom
addera antalet bilval för de tio aktiviteterna. medeltalI används bilen
för 6 tio aktiviteter. Bland bilägare denna siffra naturligtärav nog
högre M 6,87. Sambandet mellan bilenvanemässigt ochatt ta att
åka bil till jobbet eller till affären också högt r 0.77.är

Sammantaget tyder detta på människor i utsträckningatt stor tar
bilen och det reflekteragör valet fardmedel.närmareutan att över av
Det därför inte lätt enbartär via information ändra detta beteende.att
Det denna bakgrund trañkpolitikenär skall föras. Om måletmot som
för denna politik minska bilanvändning, det föga förvånandeär att är

andra styrmedel information blir delatt politiken. dessaän För atten av
styrmedel skall få önskvärd effekt, torde det förutsättning deattvara en

Nedan beskrivs därför inställningen till förslagaccepteras. några på
styrmedel inom trafikpolitiken och hur de uppfattas bland olika grupper

befollmingen.av

Allmänna styrmedel

De medel beskrivs nedan hämtade från Fråga enkäten.27 i Deärsom
siffror redovisas i Tabell baseras dem3 på har bil hushållet.isom som

Tabell Medelvärden och standardawikelser för förslagett antal minskaatt
bilanvändningen hushållet;inom 1 Skulle inte minska, 7 Skulle kraftigt
minska.

Förslag Medelvärde Standardavvikelse

Höjd bensinskatt 2,9 1,8
Utbyggd kollektivtrafik 3,8 2,3
Högre påskatt tjänstebilar 2,2 1,9
Billigare kollektivtrafik 4,1 2,4
Ökad kunskap bilismens 2,8 1,8om
effekter på miljön
Vägtullar 2,9 1,9
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tillledaskulleförslagdessasärskilt troligtdet inte attSom ärsynes
skulleförslagbilanvändningen. De trorminskningnågon större manav

deeftersomkollektivtrafiken. Menförändringar inomeffektha ärstörst
inomförändringartveksamtdetbilen,vanemässigtflesta ärtar om

utsträck-bil ihardem störrepåverkaskulle attkollektivtrafiken som
dedembland attstödskollektivt. Detta attåkaning uppgavsomav

trodde285, ännkollektivtrafikenanvänder sig manaldrig av
Utbyggdförslageteffekt. Förha någonskulleförslagenmindre att
Billigareförochmedelvärde 2,5deraskollektivtrafik var

kostnadernaheller någotinte2,6. Detkollektivtrafik sägs varom
kollektivtrafiken,byggaAttförändringar. utdessaförskall tas

verkarkollektivt,åkabilligareblirdet att ensamtidigt varasom
ekvation.svårlöst

olikademellanskillnadermindrenågraförekomDet även
förändringartroddeKvinnor än män attTabellfrån mergrupperna

landsbygdenPåeffekt.skulle fåkollektivtrafiken mermaninom var
ochellerStadi tätortbensinskatt störrehöjdeffekter äntillskeptisk av

iDeMindremed övriga tätort.jämförtvägtullar utomtill effekter av
bensinskatt,höjdförkänsligatrodde siginkomstklassenlägsta vara mer

klasserna överökad kunskapoch änvägtullar,tjänstebil,påskatthögre
idekollektivtrafik överstaänbilligareföroch200.000/år,

inkomstklassen.

styrmedelSpecifika

underåterfinnsförslagdefrånhämtadestyrmedlenspecifika ärDe som
ochmedelvärdennedan återgestabell 4enkäten. IiFråga 28
tilltagitshänsynhar intestyrmedel. Härdessaförstandardavvikelser
ej"de Vetuttrycktde attDäremotbil eller ärhar sommanom
braMycketskala från 1påbyggerMedelvärdenaborttagna. en

högreObserveraförslag. attdåligtMyckettillförslag 5
kolumnensistaIförslaget är.tyckerdestomedelvärde, sämre man

ellerGanskaförslagvissttycktemånga att ettockså hur varsomanges
000l00flermedstäder änstäderMedbra.Mycket större avses

invånare.
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Tabell 4. Inställningen till antal förslagett påverkaatt bilanvändning. För
fullständig beskrivning förslagen, Frågaen 28 Bilagan.iav se

Förslag Medelvärde Standardavvikelse Ganska eller
mycket bra
förslag i %

Förbjuda privatbilism i 2,6a. 1,4 52
centrum större städerav
Biltull 15 kr/dag för 3,0 1,4om 41

köraatt i centrum av
större stad
Blanda etanol i bensinen 2,8c. 1,3 41
Katalysator i centrum 2,7 1,4 47av
större stad
Elbilar i centrum 3,3e. 1,4 31av
större stad

Koldioxidskatt 10 3,6 1,3 19om
öre/år årtill 2020
Betala 2 kr/km i centrum 3,9 1,3 14

större stadav
bHögre skatt för stor och 3,4 1,3 23

lägre för liten
Cylindervolym
Bara köra 90 km/höver 3,4 1,5 28
pá motorvägar

Som framgår skiljer sig attityden till de olika förslagen. Drygt
hälften positiva till förbjuda privatbilismär i centrala delaratt städerav

Ävenmed 100.000 invånare.än blanda etanol i bensinen tillattmer en
ökad kostnad krona/liter,l och bara tillåta bilar med katalysatorattom
i städer får stödcentrum mothugg.större Däremot det baraän ärav mer
14% positiva till skallär betala kr/km2 kör i centralaattsom man man
delar städer. Förslaget till biltullarstörre får betydligt starkare stöd.av

Det kan också visst intresse hur olika påattvara av se grupper ser
de skilda förslagen. För redovisningen överskådlig haratt göra mer

kategorierl.förslagen samlats i två förstaDen gäller förslag berörsom
bilkörning i centrala delar städer a, ochstörre g och denav e
andra förslag påverkar alla bilister c, h och För varje individsom
har medelvärdet för förslagen inom respektive kategori beräknats.
Förutom tidigare gruppvariabler tillkommer här för hur ofta kören man
eller körvana Fråga 15 i Bilagan: Ofta dagligen eller flera iggr
veckan, sällan någon gång i veckan till sällan och aldrig.mer

Värdenafor deenskildaförslagenåterfinnsi Tabell 6 sist i rapporten.
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påverkatvå förslagkategorier atttillInställningenTabell 5. av
fullständigSe förtextenolikablandbilanvändning engrupper.

beskrivning.

AllaCentrala

Standard-MedelvärdeStandard-MedelvärdeGrupp-
avvikelseavvikelsevariabel

Kön
1,03,41,03,1Man
1,03,21,03,0Kvinna

Bostadsort
1,03,50,93,0

Landsbygd
1,03,21,02,9Mindre

tätort
1,03,21,03,1Mindre

tätort
stadnära

0,93,30,9eller 3,1Stad
större
tätort

1,03,21,03,2Sthlm,
Gbg,
Malmö

Inkomst
1,03,11,02,9150.000
1,13,11,12,9150000-

200.000
1,13,31,02,9200000-

300.000
0,93,40,93,0300,000-

400.000
0,93,40,93,2400.000

Körvana
0,93,40,93,2Ofta
1,03,00,92,8Sällan
1,12,91,12,8Aldrig

påpekas. Mänskall ärskillnader inomsignifikantaNågra grupperna
vad kvinnordrabbar alla är.förslagen äntillnegativa sommer

bormed demjämförtlandsbygdenpåborgäller deDetsamma somsom
förslagentillnegativastorstädernade iSamtidigtstorstäderna.i är mer

iDemindrevad de i är.städer tätorterdelarför centrala änstörreav
delarcentralaförförslagentillnegativainkomstklassenhögsta är mer
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städer vad de dei två lägstastörre inkomstklassemaän deDe iär.av
högsta inkomstklassema negativa till förslagentre drabbarär mer som

alla vad de lägstai inkomstklassenän Slutligen de kör oftaär. är som
tillnegativa bägge kategorierna förslag de kör sällanänmer av som

eller aldrig.
De skillnader redovisats dock oberoendeinteärsom ovan av

varandra. kanSå exempelvis skillnaden mellan könen bero på mänatt
kör kvinnor. fåFör uppfattning vilkaän variablerattmer en om som
samvarierar med inställningen till de två kategorierna förslag gjordesav
därför två stegvisa regressionsanalyser. resultatenInnan dessaav

måste dockvi kort förklaring till de variablerpresenteras ge en som
ingått i analyserna.

De bakgrundsvariabler tagits med kön, ålder, inkomstklassärsom
Ålderoch bostadsort. och inkomst betraktas kontinuerliga. Kön ärsom

dikotom variabel; antingen eller kvinna. Bostadsort ären man
effektkodad. innebärDetta här jämförelserparvisa mellan deatt görs
follcrikaste Stockholm, Göteborg och Malmö och och devar en av
övriga bostadsort. andraI introducerades vilkettyperna ett stegav

Ävenpolitiskt parti sympatiserar med. denna effektkodad. Härärman
jämförs partipreferens för och riksdagspartierna med demvart ett av

uppgivit någon partipreferens. I bilismenpånästa steg tassom synen
orsak till miljöproblemen med. Här ingår dels variabelsom en

miljöhot", vilken de enskilda påståendena i Fråga 30,är summan av
dels hur allvarliga miljöproblemen blir år Fråga 32e.10 Itrorman om

fjärde introduceras Attityd till bilismen och Förtroende forett steg
politiker. Attityd till bilismen består två frånvariablersammansattaav

analys Fråga första uttrycker31. Den inställning tillpositiven av en
bilismen 31a, och 0.67 och den andra negativg Ot en
inställning 31 och 0.69. Förtroende för politiker äre a en

variabel från Fråga 29 Kommun, Riksdagen, Regeringen;sammansatt
.90. femteI medtogs baseratmått, på Frågaett steg ett sammansattOt
för27, benägenheten minska bilåkandet generellt. detI sistaatt steget

introducerades hur ofta kör från Fråga 15.man
Förslag gällande centrala delar städer. den slutligaFörstörreav

Rzadjmodellen blev 0,25, vilket 25% kanvariansenmot attsvarar av
hänföras till de oberoende variablerna. De två variablerna för Attityd
till bilismen hade starkast samband. Ju negativ tillmer man var
bilismen, desto positiv till åtgärder begränsarmer var man som
privatbilismen i centrala delar och vice tillkomDessutomversa. en
effekt miljöhot; dvs hotad ansåg miljön ärattav mer man av
bilismen, desto positiv till åtgärder. Förtroende förmer var man
politiker också positivt relaterad till åtgärder. förtroendeJu störrevar

hade för politiker, desto positiv till förslagen. Detman mer var man
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Stockholm,bor ibostadsort. Deeffektklarockså somfanns aven
deförslagentill ännegativaklart somMalmöellerGöteborg mervar

landsbygden.påbor
partier.politiskaolikaförförespråkaremellanfannsSkillnader

hotbilismenpådocköverskuggades somskillnader synenDessa av
benägenheten attNoterbart är atttill bilismen.attitydenochmiljönmot

någrahadeintekör,oftahurellerbilanvändningen,minskasjälv man
effekter.direkta

Rzadj denÄven för0,25härbilister.allagällandeFörslag var
förtroendeochmiljönhottill bilismen, motAttitydmodellen.slutliga

iåtgärderför centrumsamband avuppvisadepolitikerför somsamma
politisktillrelateradeskillnaderÄven överskuggadeshärstäder.större

ellerbilanvändningen,minskasjälvBenägenheten attpartipreferens.
effekter.direktanågrahade intekör,oftahur man

förslagen män,till änpositivakvinnortillkomTill detta att mervar
inkomstmed lägrede varattpositiva samtänäldre yngre,att mervar

effektklarocksåfannsDetinkomst.med högrede enpositiva änmer
delarcentralaförförslagenmedjämförtomvändbostadsort, numenav

tillnegativaklartlandsbygdenpåbor merstäder. De varstörre somav
storstäderna.ibordealladrabbar änförslagen somsom

kategoriernade tvåtillinställningen avförmedlasSammantaget
bilismentillattityd samtallmän manomförslagframförda enav

tillkommerDessutomellermiljönhot motbilismenuppfattar ettsom
självdrabbar ärutsträckning meriFörslag större enbor. sommanvar

andra.drabbarförslagimpopulära än som
gjortocksåharVikommunen. enbilåkandet iMinska egna
detminskaberedskapen attför egnaregressionsanalysmotsvarande

Somkommunen.denmiljö ibättreförförmåntill egnabilåkandet en
35.FrågafrånbilåkandetMinskahäranvändesvariabelberoende

tillägg;medmedtogs ett manvariabler omoberoendeSamma ovansom
l.Frågafrånbilenvanemässigt tar
Rzadj högreklart änvilket0,45 ärblevmodellenslutligadenFör

tillrelateratvad ärbildklarare överalltså somfinnsDet enovan.
specifikatill deattitydenbilåkandet änminska detberedskapen att egna

finnseffekterlikartade. Dedeltilldock somSambanden ärförslagen.
miljön.hotbilismenspå motabsorberasbostadsortochkön synenavav
Liksompartipreferens.politisköverskuggasinkomstEffekter avav

ocksåfannsstark. DetbilismentillAttityd eneffektentidigare är av
självstyrmedelallmännaföljd vartilleffektstark avmanomav

27. Detsammasummavariabel Frågabilåkandetminskabenägen att
bilismenochbilen somvanemässigt sertar manför omgäller manom
påverkasatt avattAlltså, manmiljön. tror manhot manmotett

Jubilåkandet.minskabereddockså attstyrmedel ärallmänna man
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starkare tendensen är Vanemässigtatt bilen, desto lägreta är
sannolikheten det bilåkandetatt minskar. Utöver dessa faktoreregna
fanns det tydliga skillnader mellan dem sympatiserar medsom
moderaterna och miljöpartiet, jämfört med dem inte har någonsom
partipreferens. Miljöpartister benägna och moderatervar mer var
mindre benägna minska det bilåkandet.att egna

Tabell 6. Inställning till ett antal förslag påverkaatt bilanvändningen
bland olika Beteckningarna pá förslagengrupper. är hämtade från Tabell
4 Frågaoch 28 i Bilagan. Värdena är medelvärden och inom parentes
standardawikelser. Skalan går från 1 Mycket bra förslag till 5 Mycket
dåligt förslag.

Förslag
Gruppvariabel 28a 28b 28c 28d 28e 28f 28g 28h 28i
Kön

Man 2,7 3,0 2,9 2,7 3,3 3,7 3,9 3,5 3,6
1,4 1 ,4 1,3 1 ,4 1,4 1,3 1,2 1,4 1,2

Kvinna 2,5 2,9 2,7 2,6 3,2 3,5 3,8 3,3 3,4
1,3 1,4 1,3 1,3 1 ,4 1,2 1,2 1,2 1,5

Bostadsort
Landsbygd 2,3 2,6 3,1 2,7 3,4 3,9 3,9 3,5 3,5

1 ,3 1 ,4 1,4 1 ,4 1,4 1,2 1 ,3 1,3 1,5
Mindre tätort 2,4 2,9 2,9 3,2 3,6 3,7 3,4 3,3,1,3 1 ,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,5
Mindre tätort 2,7 3,1 2,8, ,nära stad 1,3 1,4 1 ,3 1,4 1 ,4 1,2 1,2 1 ,3 1 ,5
Stad eller 2,5 3,0 3,2 3,6 3,9 3,3 3,4, ,större tätort 1 ,3 1 ,4 1 ,3 1 ,4 1 ,4 1 ,3 1 ,2 1 ,3 1 ,4
Sthlm, Gbg, 3,1 3,2 2,6 2,4 3,4 3,4 3,5, ,Malmö 1 ,5 1,5 1,2 1 ,4 1,4 1,3 1 ,2 1,4 1,4

Inkomst
150.000 2,4 2,9 2,7 2,7 3,1 3,4 3,8 3,2 3,1

1,3 1,4 1 ,3 1 ,4 1 ,4 1 ,3 1,2 1,3 1,5
150.000- 2,3 2,8 2,9 2,8 3,1 3,6 3,7 3,1 3,2

200.000 1,2 1 ,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1 ,4 1 ,5
200.000- 2,7 3,0 2,9 2,9 3,3 3,7 3,9 3,4 3,4

300.000 1,4 1,4 1 ,4 1,5 1,5 1 ,3 1 ,2 1,3 1 ,5
300.000— 2,4 2,9 2,9 2,6 3,7 3,9, ,400.000 1 ,3 1,4 1 ,2 1,4 1,4 1 ,2 1 ,2 1,2 1,4

400.000 3,0 3,1 2,7 2,5 3,5 3,6 4,0 3,4 3,9
1 ,5 1,4 1 ,2 1 ,3 1,3 1,2 1 ,2 1 ,2 1,3

Körvana
Ofta 2,8 3,1 3,0 2,7 3,4 3,8 4,0 3,5 3,6

1 ,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1 ,2 1 ,2 1,3 1,4
Sällan 2,3 2,8 2,6 2,7 3,0 3,3 3,6 3,1 3,2

1 ,3 1 ,4 1 ,3 1 ,4 1 ,4 1 ,3 1 ,2 1 ,3 1 ,5
Aldrig 23 28 26 26 30 33 35 30 2,9113 115 113 114 115 114 113 113 1,5
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kommunikationsområdet SOU 1997:35utvecklingForskning och222 inom

Förord

Kommunikations-har givitKommunikationskommittén, KomKom,
och teknikutvecklings-och Närings-forskningsberedningen, KFB,

aktuella lägetdet inomredovisauppdragverket, iNUTEK, att
planeradpågåendegäller såvälvadkommunikationsforslmingen som

uppdragetdemonstrationsverksamhet. Iochutvecklings-forsknings-,
olikaytterligare inombehovet insatserredovisaockså ingåtthar att av

stimulerakanuppmärksamma hursärskiltdärvidområden och man
hållbartlångsiktigtsyftarutvecklingochsådan forskning mot ettsom

transportsystem.
indelningden iför redovisningenutgångspunkthar tagitKFB som

forskningsprogram. Dessaanvänder i sina ärämnesområden KFBsom
följande:

kommunikationsforskningStrategisk
Telematik
Transporter

och bränsleFordon

telefrågorochbehandlarKommunikationskommittén inteDå post-
iforskningsådanbehandlatsendast trehar här avrymssom

ochkommunikationsforskning, TransporterStrategiskdvsprogrammen
bränsle.Fordon och

Kommunikations-blandharforskningspolitiska beslutetEnligt
uttalatBanverketochVägverketmyndigheter KFB, ettdepartementets

demonstration inomochutvecklingforskning,förbeställaransvar
forsknings-aktuelladetredovisningkommunikationsområdet. KF Bs av

forskning inomallsöka redovisaförutsättninghaftläget har attsom
finansierar.forskning KFBdenbaraoch intetransportsektorn som

detinomredovisningmotsvarandesamtidigtlämnarNUTEK en
området.transportekniska

tillgängligaliggerlägesbeslcrivningenför KFBsTill grund
kunskapsöversikter inomprojektkataloger,forskningsprogram, mm

också lämnatsharlägesbeskrivningentillUnderlagtransportområdet.
sammanställningprojektsärskilt gjortiSLBo E Peterson ett ensomav

redovis-Föreliggandetransportorr1rådet.forskning inompågåendeav
inomytterligare insatseroch behovetlägetaktuelladetning avom

Arbetet harkansli.KFBsställts inomhartransportforskningen samman
ochBanverketsamråd medoch imed NUTEKkontaktskett i nära

Vägverket.
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l Sammanfattning

Föreliggande redovisning sammanfattar det aktuella läget inom
kommunikationsforskningen och bedömningKFBs vilka ytterligareav
FUD-insatser behöver inom olika forskningsfält. hargöras KFBsom
valt dela in redovisningen följandei huvudavsnitt: Strategiskatt tre
kommunikationsforskning, Transporter och Teknik och olika stöd-
system.

Strategisk kommunikationsforskning

Det övergripande syftet med strategisk kommunikationsforskning är att
förbättra kunskapsunderlaget för kommunikationspolitiska ställnings-
taganden. Viktiga forskningsfält inom området öka kunskapenär att om

roll samhället,i Vilka drivkrafterna ochtransporternas samt är
trafiksystemens konsekvenser vid bemärkelsei för individer och
samhälle. Flera forskargrupper studerar för närvarande dessa problem-
ställningar.

Ökade insikter trafikens effekternegativa miljöninte minst påom
fokuserar strategisk kommunikaionsforskning behovetpå finnaattav

uthålligt Flera pågående eller avslutadejustett transportsystem.
transportframtidsstudier inriktade på detta problemområde. Inomär
strategisk kommunikationsforskning inryms också forskning om
regelsystem och planeringsinstrument. kan gälla avreglering ochDet
konkurrens, behov utveckla samhällsekonomiska kalkylmodellerattav

ingående analysera besluts- och planeringsprocessen.samt att mer
Forskning och utveckling dessa frågor flerapågår på högskole-om
institutioner, trafikverkeninom och på konsultbolag.

Transporter

Persontransporter täcker forskningsområdein förutomett stort som
långsiktig kunskapsuppbyggande forskning på flera högskoleinstitu-av
tionema också omfattandeinrymmer utvecklings- och demoprojekt
inom lokal och regional kollektivtrafik pågår och/eller kommersom
initieras på många landet.iorter
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påhåller dessutompersontransportområdetforskningsfält inomNya
därjämvägsforskning FoU-handförstahittills i rörupparbetasatt som

påangelägetoch CTH. Detvid KTH är atttillskapatsredancentra
busstrafik ochlångvägaflyg,till forskningstimuleraliknande sätt om

för bättreangelägenhelhetsbildsådan attminstbilismen. Inte är enom
intennodalaför skförutsättningarna transporter.klarläggakunna

delssådan forskningpåtonviktenläggerGodstransportavsnittet som
vilkadelsgodstransportsektom,påomvärldspåverkantillknyter oman

miljövänligaochlogistikanpassadetillfinnsmöjligheter som
tiransporter.intennodalatransportkombinationeritransporttjänster

forsknings-område därprioriteratiVarudistribution är annattätort ett
initierats.insatser

forsknings-behovfinnsutmaningnollvisionen storaMed avsom
forslmingsmiljöer påFleratrafiksäkerhetsområdet.inominsatser

förknippadeproblemmednärvarandeförarbetarhögskolorochinstitut
landet.itrafiksäkerhetenradikalt förbättraambitioneruttalademed att

gällatillutvidgasskallocksåstödet attFoUavsiktenDessutom attär
ochriskhanteringsjöfartochflygjärnväg, samtsäkerhet inom

trafiken.trygghetsfrågor i

stödsystemolikaTeknik och

ochflödesteorigrundläggande kunskaperbehövstrafikteknikInom om
förkunskapsbas väg-blmikronivåpåtrafiksimulering ena som
på KTHnärvarandeförbyggsforskningscentruminfonnatik. Ett upp

förbedrivsväginformatikfrågor. Inomdessapåhelt inriktassom
konsultfinnorpåinstitut etthögskolor,såvälnärvarande inom som

demonstrationsarbete.ochutvecklings-omfattande
särskiltunderhålldrift ochforskninginfrastrukturtelmik ärInom om

forsknings-dettainriktat påforskningscentrum ärangelägen. Ett som
pågår FoUVidareetablerat på KTH.årsedan någotbehov finns som

ochdimensioneringgällervadteoribildningochmodell-inriktas på
användningochåtervinningväg-/baninfrastuktur samtkonstruktion av

vägbyggnadsmaterial.miljövänligaav
emissioner.vägtrafikensproblemetpålösningarflerafinnsDet om

miljöproblembilismens ärmed atttillkommamöjlighet rättaEn att
ställamöjligheterkanbränslen. Det attfossilatill öppnaalternativfinna

politiskadettillbakgrundenfordonen. Detpå ärmiljökravhögre
alternativaförmanifesterats prövatydligareallt attintresset som

drivmedel.
finnsmöjlighetervilka attklarläggauppdraghar iKFB att som
svenskadendrivmedel påalternativamedfordonintroducera
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marknaden. bedrivs demoprogramInom KFB dels biodrivmedelom
dels och hybridfordon. Kopplat till dessa demoprogrammenom
pågår omfattande systemstudier har betydelse for kunnastörsta attsom

förutsättningarna för introduktion miljöanpassade fordon.utröna en av
Inom detta område finansierar andra forskningsansvarigaäven
myndigheter betydande forskningsprogram. redovisning denEn av
transporttekniska forskningen i tillNUTEKs KomKom.görs rapport

Forskningsanslag

FoU budgeten innevarande budgetår enligt Forskningspolitiska
propositionen för här aktuella forskningsfinansierande myndigheter är
följande

KFB 173 Mkr
Banverket 100 Mkr.
Vägverket Mkr.200

de medel tilldelats budgetåret fördelas knapptAv KFBs 1997 30
Mkr. till Strategisk kommunikationsforslcning, Mkr. tilldrygt 60 FoU

till20 Mkr. Fordon och drivmedel.Transporter FUDsamtom ca om
Resterande första hand till telematik, Mkr.,går i FoU knappt 40om

också till information, dokumentation och administration.men
framgåttSom pågår inom två särskilda demonstrations-KFBovan

dels biodrivmedel dels och hybridfordon. Förprogram om
biodrivmedel medel Mkr. budgetåretutgick 120 under 4 år tom o m
1995/96 och innevarande år det då medel kan lyftas for ochsistaär

Ävenhybridprogrammet. det fyraårigt. FUD-Förärprogrammet att
Verksamheten med alternativa drivmedel skall kunna fortsätta behövs
eventuellt tillföras.nya pengar

och Vägverkets FoU-budget börVad gäller Banverkets
uppmärksammas betydande andel medel går tillangivnaatt en av
verksamhetsnära utvecklingsarbete. Uppskattningsvis hälftengår ca av
FoU-budgeten samhällsmotiverad och kompetenshöjande forskningtill
vid högskolor och forskningsinstitut.

8-17-0396
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kommunikations-inomAktuellt läge2

forskningen

kommunikationsforskningStrategisk2.1

kommunikationsforskningstrategisk ärmed attsyftetövergripandeDet
ställnings-kommunikationspolitiskaförkunskapsunderlagetförbättra

förståelsetill ökadbidraskall transportemasForskningentaganden. om
trafiksystemensochdrivkraftemavilkasamhället, ärroll i

Strategisksamhälle.individer ochbemärkelse förvidkonsekvenser i
ochproblemområdenvidakommunikationsforskning spänner över

ämnesdiscipliner.berör många
antalikommunikationsforskningstrategisk ettdelar inKFB

miljömässigtoch gods,förrörlighetkunskapsfált personersom
och planerings-regelsystemutveckling,regionaluthålliga system,

stödBanverketochVägverketlämnarKFB ävenFörutominstrument.
forskning.till denna

varitlängerörlighet harbehov ettmänniskorsResandet och av
pågår inomfrågordessaForskningforskningsområde.angeläget om
studeraruniversitetVid Göteborgslandet.forskarrniljöer iflera en

befolk-hurresvaneundersökningarblmed hjälpforskargrupp aav
struktureraroch aktivitetsmönstertidsanvändningningens resvanorna.

förändringargeografiskaochsocialademografiska,hurstuderasVidare
vilkaforskningOmfattanderörlighet.ochtransportbehovpåverkar om

besluthushållsellermänniskorsenskilda attpåverkarfaktorer resasom
GöteborgsochUmeåvid KTH, VTI,bedrivsfärdmedelvaloch av
täcksdrivkrafter intedesstjänsteresandet ochFrågornauniversitet. om

dessadocksigBl VTIsatsningar.pågående ägnarvällika in aav
försåvälunderlagviktigtresandevårtKunskapen ettfrågor. gerom

för olikaprognosmodeller,framtagandeförforslming, somavannan
beslut.trafikpolitiska

eftersatt ihar varitförslyttningsmönstergodsetsForskning om
pågjortsforskningssatsningamaomfattningenmedjämförelse somav

ingårblvilkenibeställargruppskuppdragpersonornrådet. På aav en
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Vägverket och också olika lokala och förvaltningarKFB regionalamen
och myndigheter Stockholmsregionen har upphandlati SIKA på VTI

omfattande undersökning näringslivets inomtransporteren av
Stockholmsregionen. FoU-arbete kallatDetta påNätra VTIstartatsom

inriktat utveckling modeller för näringslivetsär mot av nya
transportefterfrågan.

kunskapsluckor finns bl huruvida och förbättradeStora a nya
kommunikationsmöjligheter framtiden kommeriäven att ettgenerera
ökat behov och möjligheterna substitueraresande vissaattav

ökadmed telekommunikationer. Vidare det oklartärtransporter om
ekonomisk tillväxt oundgängligen innebär ökat behov transporter.av

det mättnadFinns en
Forskning miljöanpassade har under tidtransportsystemom senare

fått finna lösningar miljömässigtallt prioritet. Syftet påstörre är atten
till flera projektuthålliga Forskningsstöd har lämnatstransportsystem.

inriktade transportframtidsstudier. studierpå Dessaär avser ge ensom
miljö-,samlad bild möjligheter och begränsningar för nå ettattav ur

acceptabeltoch naturresurssynpunktenergi- transportsystem.
längetrafikens och buller harForskning kring emissioner avgaserav

tiden medområde.varit prioriterat KFB närmaste storett att enavser
hand Avsiktensamlat på, i första avgasemissioner.insats ärta ett grepp

eventuellt skapaåstadkomma enhetlig beräkningsgiund ochatt enen
underlag för framtida trafikpolitiskanationell emissionsdatabas som

beslut.
allt viktigare forskningsområde frågor hur pris-Ett rör om

utnyttjandet respektive bortmekanismen påverkar ett system styrav
användningar detta. Frågeställningen välfrån icke önskade ärav

den ekonomiska forskningen. transportområdetdokumenterad i Inom är
för sådan forskning ökat.det dock först under år intressetsenare som

forskning organisationsfonner ochsatsningar påStörre om
kommunikationssektom pågår vidinstitutionella förhållanden inom

vid och Uppsala universitet.Högskolan i Dalarna och Umeå Mer
och konkurrensomfattande forskning effekterna avregleringavom

vid Handelshögskolan och Universitetetbedrivs bl Umeå universitet,a
första hand forskningen effekterna taxis ochi Stockholm. I avavser

avreglering.den lokala kollektivtrafikens
för fatta beslut det gällerhjälpmedel inte minstSom näratt -

utbyggnaden infrastrukturen används prognosmodeller,av -
samhällsekonomiska kalkyler och miljökonsekvensbedömningar. De

hjälpmedel försöker beskriva oerhörtförhållanden denna ärtypsom av
resultaten därför normaltverkligheten. framtagnakomplexa i De är

därför viktigt dennabehäftade med osäkerheter. Det är att typstora av
måste presentationenhjälpmedel utvecklas löpande. minstInte av
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rättvisandede påanalyser förbättras, såkalkyler ochresultat från ettatt
ochforskningpågåroch begränsningar. Detosäkerhetersätt anger

högskoleinstitutioner, inomvid fleradessa frågorutvecklingsarbete om
finnsförsta hand på KTHkonsultbolag.och på Itrafikverken en

och utvecklaforskapåmed inriktningforskarrniljö att prognos-om-
forskargruppocksåfinns äranalysverktyg. På KTHoch somen

ochmarkanvändningsamband mellanstuderainriktad på att
forskningoch denkompliceradFrågeställningen ärtransportsystem.

förbedrivs forskningVidgrundläggande VTI attbedrivs art.är avsom
hjälpmedelkraftfulltmiljökonsekvensbeskrivningarutveckla ettsom

infrastrukturområdet.beslutsfattandet inomför
området planerings-satsningen inomsidafrån KFBsDen största
samhällsekonomiskadenutvecklingenpåinstrument ligger av

intrångs-forskasuniversitetVid Linköpingskalkylmodellen. om
konsekvensernainfrastrukturutbyggnader ochVidkostnaderna avom

HögskolanVidtransportmedel tillfråntrafiköverflyttning ett annat.ett
tidsvärden.blforskasTransek AB resenärersoch påi Dalarna oma

ochskattningarempiriskametoder förutvecklasLunds universitetVid
trafiksäkerhetsåtgärder.ocholyckorvärderingar av

utveck-regionsinfrastrukturen förbetydelsenframhållsOfta enav
sambanden.ofullständigafortfarandekunskapernaling, är ommen

olikaunderochisärforskarvärlden har gått VittUppfattningar-na inom
makroekono-Vissafrågan växlat.påhar dessutomtidsperioder synen
investeringaroffentligasamband mellanstarkahar visatmiska studier

samhälls-blandUppfattningenproduktivitet.sektornsoch privata
tillväxt-dvägenavläsbar på att"attekonomer ärär nyttan s evv

undertransportmarknadenkonsumentöverskottet påingår ieffekter
uppskattartrafik ochnygenereradtillhänsynförutsättning taratt man

bedrivs bl påfrågorrörande dessaForskningriktigt.efterfrågekurvan a
projekt intresseuniversitet. Ett startasvid Linköpings stortochKTH av

utvecklasprojektetuniversitet. IUmeå ettvid1996under hösten
efterfrågeförhållandenochutbuds-regionala samt ettdärmodellsystem

ochanalysskallmodellramendentransportnätverk ingår. Idetaljerat
samhällsekonomiska utfallinfrastrukturinvesteringarsutvärdering av

utföras.kunna
kommitunder årharoch planeringsprocessenBesluts- senare

uppmärksamdag mycketiManforskarintresset.fokus för äralltmer i
sighar visatoch medelroller,olika aktörerspå vara avsomansvar
iförändringsprocesserövergripande transport-betydelse förstörsta

tanke på deMedsamhället iberörocksåoch stort.systemen som
områdetharinfrastrukturenpåmedeloffentliga satsassomenorma
1995/96under budgetåretMedforskningsmässigt.eftersatt startvarit

detproblemområdet. KFBpåsatsninggjortdock KFBhar stor seren
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viktigt frågorna belyses olika perspektiv och med varieradeattsom ur
teori- och metodansatser. Statsvetare, ekonomiskhistoriker, företags-
ekonomer och trafikplanerare engagerade i fyraär storanu
temaforslcningsarbeten finansierar.KFBsom

2.2 Transporter

2.2.1 Persontransporter

Väl fungerande har betydelse för allapersontransporter snart sagt
aktiviteter samhället.i betydande forskningEn sker också inom
området. forskningDenna sker med stöd flera forskningsfinansiärer.av
Tonvikten forskningeni ligger dels frågorpå har samband medsom
bebyggelse och trafik dels de olika trafikslagens uppgifter och
effekter. BFR och huvudfinansiärerKFB för forskning inomär
området bebyggelse och trafik medan KFB, Vägverket och Banverket
finansierar huvudparten den trafikslagsinriktade forskningen.av

Kunskaper och inom kunskapsfältet har främst byggtsresurser upp
inom förinstitutionen trafikteknik vid LTH och avdelningen trafik- och
transportplanering vid På finnsKTH. LTH sedan några år tillbaka
landets enda professur kollektivtrafiki och vid harKTH särskiltett

Ävenför jämvägsforskning etablerats. vid finns enhetVTIcentrum en
koncentrerad på jämvägsforskning och särskilt inriktadär ärsom som

på området människa och maskin. Vid forskningCTH bedrivs om
stadens trafik bl från upplevelse och trevnadssynpunkt. Högskolan ia
Karlstad har blivit för tjänsteforslcning kollektiv-rörcentrum som
trafiken. Vidare pågår antal kommunerinom försöksverksamhetett
med utvecklad kollektivtrafik där resultat från grundläggandemer
forskning får tillämpningsin och utvärdering. Modellorter Sundsvall,är
Nacka och Jönköping.

Allmänt gäller de omfattande storstadsprogrammen för infra-att
strukturinvesteringar har aktualiserat forskning infrastrukturen ochiom
kring dess utrymmesbehov, miljö, betydelse för tillgänglighettätorter -

inte stadskärnan.minst i nämnda modellortprojektetenDeetc., ovan
fokuserar till viss del dessa frågor.på Pågående demonstrationsprojekt
bl inom SL lämnar stöd till behandlarKFB hur tangentiellaa som resor
utanför stadscentrum skall kunna attraktivare och därmed försökagöras

fråganpå hur transport-problemen bäst löses i den glesage svar
bebyggelsen.
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fråga varför vi såoch evigangelägen någotEn är reserenav
nationellabil. pågåendemed Denmycket inte minst resvane--

underlag för forskningsmässigtbättrealltundersökningen attettger
forskningenden nämndavilket bl sker ifråganangripa somovana
kan påstudierGöteborgs universitet. Dessabedrivs vid svarge
vadindividers resbehov ocholikaVäsentliga frågor transporternaom

samhällsaktiviteterdelta olikamöjligheterna ibetyder för att mm.
förkvinnliga nätverkstudier bl inombedrivsDessutom gruppena

och kvinnorsskillnader ifrågorkollektivtrafik och mänsrörsomom
färdsätt olikafárdmöjligheter och iresande. analyserDessa av

knyta ihopmöjlighetema/svårighetemaklarläggersituationer att
dettahar forskningHittillsrationellttransportkedjoma på sätt.ett om

viktigtkollektivtrafik detregionallokal ochallt väsentligt ärirört men
ochtransportslag, järnvägförutvecklas övrigakunskapen ävenatt som

flyg.
ochlokalförsta hand inomtransportslagen bedrivs iForskning om

jämvägstrafik. Somkollektivtrafik inom nämntsregional samt ovan
haroch på KTHkollektivtrafik påprofessur LTHfinns särskild ien
viddet främstjärnvägsforskning ochförsärskilt ärinrättats centrumett

trafik-ochtrafikslagforskninginstitutioner/centradessa två omsom
rörandeforskningmotsvarandeNågonnärvarande bedrivs.försystem

gällerlandet. Vadifinns däremot inteluftfartenfrågor rörsom
vidförsta handsådancykeltrafik bedrivs iochgångforskning om

Även institutionendärvid CTHtrafikplanering LTH.förinstitutionen
ambitionenhar etableratsnyligentrafikplanering attför och ärväg

cykeltrafik.ochför gångbehandlarpåbörja forskning systemsom
dvs"intermodala"inriktning påmed attForskning transporter man

får allttransportslagflera störreanvänder sigunder avsamma resa
starkatillmed hänsyn EUsnärvarande inte minstaktualitet för

medräknaforskningsområde. finns skälDetdetta attattprioritering av
årenintensifieras dekommer ävenforskningen härom närmasteatt om

landet.ikommit igångomfattningforskning iingen ännustörre
systematiskförutsätter ocksåintermodalaStudier transporter merav
situationer.individer olikaroll för olika ioch dessbilenforskning kring

påuniversitetGöteborgsvidhar bedrivitsforskningViss sådan
ochutvecklaskan behövatvärvetenskapför äninstitutionen meramen

utgångspunkter.andrafrån någotäven
möjlig-derastransportslagen ocholikadeFördjupad kunskap om
förbehövsintegrerat attfungera iheter transportsystemettatt

helagenomföraenkelt kunnapåkravtillgodose konsumenternas att
transportslag.olikautnyttja fleradenna ingåri attäven omresan

helthär skalltransporttelematiken öppnaFörhoppningen är att nya
ingetdockpågår,forskningsprogram ännumöjligheter. Flera stora som
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primärt söker underlätta användning flera olika transportslag. Blandav
intressanta utvecklingsprojekt pågår kan GOTICnämnasmer som nu

transporttelematik-projekt med syfte höjaett transportkvaliteten iatt
Göteborgs kollektivtrafik.

Godstransporter

Internationaliseringen och de snabba förändringarna i näringsliv och
samhälle godstransportsektom står införgör utmaningar.att stora
Kraven på överblick och möjligheter till styrning ochtransporterav
godsflöden skärps alltmer.

Syftet med forskning godstransporter bidra tillär attom
utvecklingen kostnadseffektiva, miljöanpassade och säkra transport-av
lösningar. De satsningar för de kravengörs mötaatt störresom som
ställs täcker flera olika frågeställningar. Det dels hur omvärldensrör
ständigt förändrade krav bäst skall dels hur logistiken ochmötas
materialhanteringen skall bli så effektiv möjlig och slutligen hursom
kraven på säkerhet i bäst skall tillgodoses.transporterna

Forskningsmiljöer med något olika inriktning har tillkommit genom
bl de temasatsningar KFB initierade följd deta som som av
forskningspolitiska beslutet 1993 dessaEtt bedrivs vid LTH.temanav
Temats syfte utveckla metoder och modeller för integreradär att
styrning logistikkedjor mellan oberoende företag. Fokus riktas motav

utveckla planeringsmodeller möjliggör effektivt utnyttjandeatt ettsom
den infonnation eller kan bli tillgänglig.ärav som
Ett bedrivsKFBs på CTH i Göteborg. Syftet medannat temanav

kunskapintegrera och internatemaprogrammet är att externaom
materialflöden bakgrund gränsen mellan vad tradi-mot attav som
tionellt betecknas respektiveinterna materialflödenexterna ärsom
delvis konstlad och under upplösning. Metoder för enhetslaster i
komplexa materialflödessystem skall bl utvecklas.a

Ett tredje bedrivs på Linköpings Tekniska Högskola. Syftettema är
beskriva, analysera och utveckla för distributionteorieratt ärsom

anpassade dagenstill förutsättningar. Forskningen inriktas främstmot
områden; outsourcing logistikfunktioner tredjepartslogistik,tre av -

tidsstyrd direktdistribution innovation distributionslösningar inomsamt
främst bilindustrin.

projektNya har påbörjats Sjösäkerhet och forskningrörsom om
sjötransporter. skerDet i internationellt samarbete både nordiskpåett
och EU-nivå. Inom EUs 4:e har frågorsålunda kringramprogram

Ävenmänniska-maskinsystem fått hög aktualitet. forskning rörande
farligt gods möjligheter med och utveckla löpandeGPS ITsamt attnya
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kundtillfrån leverantörtransportkedjan ärhelaförpositionsbevakning
börFoU-behovsvenskaavsiktendärforskningsområde, är attannatett

grannländer ochi våramotsvarande intressenmedlänkas samman
FoU-resultatbörgodstransportsektomgäller inomVad ITinom EU.

ochexploaterasgrannländernordiskaochCOSTbl EU,inom a
självbranschenoch inominom TFKfrämstoperationaliseras. Det är

godområdettransporttelematik inomutvecklingforskning avomsom
landet.bedrivs i

Trafiksäkerhet2.2.2

påvilivskvalitégodforförutsättning ettattgrundläggandeDet är en
tillbidrartrafiksäkerhet attForskningförflyttakansäkert sätt omoss.

målenharformulerats sattsnollvisionenmedochmål.detta Iuppnå att
gällervadocksåkraftsamlingförutsätterdettaochhögtmycket en

trafiksäkerhet.forskning om
Sverige.trafiksäkerhetsområdet iinomkompetensfinnsDet stor
olycks-visaralltför mångaÄven fortfarandetrafikolyckorna ärom

jämförelse. Eninternationelltill vidvälliggerSverigestatistiken att en
fleradels vidVTIdels inompågårtrafiksäkerhetsforskningomfattande

nordiskagjordutvärderingEnuniversitet.ochhögskolorvåra avav
påocksåtyderKFB attuppdragsedan påårför någraforskare av

jämförelse.internationellväl ihävdar sigtrafiksäkerhetsforskningen
pågår inomBltrafiksäkerhetsforskning.bredd siniharVTI astor

trafikanalys,dels ettrörtvånärvarandeför temanVTI stora som
trafiksäkerhetdelslandet,ledande ivaritlängesedandär VTIområde

betydandehar byggttid VTIkortpådärbeteendeoch enupp
tillforskarevälrenommeradefleraknutitochforskningskompetens nya

EU-forskningen.idessutomharsig. VTI stort engagemang
forsknings-vid LTHtrafikteknik annatär ettförInstitutionen

trafiksäkerhets-inomforskarkapacitetgoderbjudercentrum som
skdenforskningbedrivittidlångunderochområdet omsom

tillstödbetydandelämnarVägverketochBåde KFBkonflikttekniken.
pågåendedel iaktivLund har tagitiForskanniljönforskning.denna

EU-forskning.
forskningbedrivitsårföljdlångunderhar omPå CTH aven

utvecklatssuccessivtdärmodeller harGrundläggandeskadeprevention.
framtagandeochskademekanismerstudiermöjliggöra avför att av

potentialdär pågårforskningskyddssystemprinciper. Den engersom
områdetinomharSverigeochförbättringarytterligare entill

spetskompetens.
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Andra forskningsinstitutioner här bör Lärar-nämnas ärsom
högskolan i Stockholm där banbrytande forskning barn och trafikom
fullföljs generation forskare, Linköpings universitet medav en ny
forskning statistik kopplat till trafiksäkerhet Uppsalasamtom
universitet där sedan lång tid forskning trafik och beteende harom
bedrivits. detI fallet finns för närvarande viss osäkerhetsenare en om
forskarmiljöns fortlevnad vid universitetet den kan fåmen en
fortsättning samarbete utvecklas mellan psykologiskaatt ettgenom
institutionen i Uppsala och Högskolan Dalarna.

omfattandeEtt forsknings- och utvecklingsarbete också kopplatär
till det refonnprogram Vägverket tillsammans med Polisen och
Kommunförbundet genomför. forskningDenna högi grad tillämpad.är
Med anledning härav för närvarande fram skalltas ett program som

studera vilka effekterna blirnärmare reforrnprogrammetsav genom-
förande. Denna uppföljning sker i samverkan mellan Vägverket och
KFB.

2.3 Teknik och olika stödsystem

2.3.1 Trafikteknik

Trafikteknisk forskning innefattar kommunikationsnätens utformning
på olika nivåer och hur trafiken på de olika regleras ochnäten
kontrolleras. Trafiktekniken utnyttjar resultat från olika ämnesdiscip-
liner för i finna metoder hantera motstridande önskemålatt syntes atten
vad gäller framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö.

forskningDen inom området bedrivs i Sverige sker både inomsom
forskningsinstitut och inom högskolor. förstaI hand har den trafik-
tekniska forskningen koncentreradvarit till forskningsinstituten VTI
och trafiktekniskaTFK. VTIs forskning främst inriktad påär vägnätets
trafikteknik och simulering trafik landsbygdsvägarpå därav men
bedrivs också omfattande effektforskning vad gäller trafiksäkerhet och
miljö emissioner. bedriver forskningTFK och utveckling inom flera
trafiktekniska områden. skallHär särskilt signalteknik inomnämnas
vägtrafikområdet och intelligenta vägtrafiksystem med inriktning på
teknik och för vägavgifter, det kan avgiftsupp-tagning,system vara

cardssmart etc.
Högskoleforslmingen inom det trafiktekniska området har under en

lång period haft begränsad omfattning håller på atten men nu
förstärkas betydligt. På byggsKTH centrumbildning medupp en
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Syftet med CTRoch trafiksimulering CTR.trañkteknikinriktning på
grund-och etableratrañksystemetutveckla kunskaper attär att om

och trafiksimulering. Dettrafikflödesteoriläggande forskning inom om
till-stöd till ochlämnar KTH VTIoch VägverketKFB attär som

bildar detta kompetenscentrum.sammans
trafiktekniskaomfattandedär denden högskolornaLTH mestär av

tillbaka vadtraditioner långtfinnsforskningen hittills bedrivits. Där
harEfter avbrottoch kapacitet.gäller flödesstudier Vägars ettgatorsom

vidflödesteori återupptagits LTHforskningsedan år tillbakanågra om
knutenstärkas.på successivt Näradär hålleroch kompetensen attnu

doktorander,fleravilken ingårforskargrupp itill denna är engrupp
vägtrafikens emissioner. Dettamodeller förmedarbetatsom

och därbetydelse för miljönforskningsområde har storsom
utvecklas videlement håller påbetydelsefullttrafikteknik attär ett

motsvarandetillkontakter knutitsblinstitutionen närmareatta genom
forskning på VTI.

under många århar ocksåtrafikteknik vid LTHförPå institutionen
inriktad påForskningen har varitcykeltrafik.forskningbedrivits attom

stadenscykeln ibättre integreradet finnsvilka möjligheterstudera att
demoprojekt.formskett bl itrañknät och det har a av

inriktaStadsbyggnad kommitförhar InstitutionenPå CTH att
stadsbild ochtilltrafikfrågor knytssådanaverksamheten mot som

trañkplaneringsinstitutionenochnyligen etablerade VägDengaturum.
delsforskningskompetensbyggabl påhållerpå CTH att omuppa

stadsbygd.bullerprobem ioch trafikensdels bullerparkering om

baninfrastrukturteknikoch2.3.2 Väg-

baninfrastrukturochsker iomfattande investeringarDe vägsom
dettaforskning inombetydande teknisknödvändiggör också en

förskapa förutsättningarsyftar tillområde. Forskningen ettatt
ochbyggande järnvägaroch säkertkostnadseffektivt samtvägarav

problemställningarlösakan gällabanor.underhåll och Det attvägarav
ochdet bästavilketkonstruktion,och banans ärvägensrör somsom

kapitalomfattandedethurmaterialvaletmiljömässigt riktiga samt av
skalldet effektivastehar påSverigeoch banor sättetvägar som

underhållas.
vad gällerlandetforskarmiljö iledandesedan länge varitharVTI

detforskning inombredd i sinharforskning.vägteknisk VTI storen
välutrustat,laboratoriemässigtdessutomområdet ochvägtekniska är

och harBåde SGIgeoteknik. VTIforskningkompletterar medSGI om
forskningen ikontakter med Europa.omfattandeockså
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Vid högskolorna har däremot forskningen vägbyggande, driftom
och underhåll länge eftersattvarit under år har högskolansmen senare
insatser aktiverats alltmer inom detta område. finnsNumera en
omfattande doktorandutbildning på vägbyggnadsinstitutionen vid KTH
och vid högskola har inrättats forskarcentrum drift ochettsamma om
underhåll CDU Omfattande forskning har dessutom sedan länge
bedrivits inom betongteknik, stålteknik, geoteknik, tunnelteknik, jord-
och bergmekanik ballast och miljögeologiska frågor.samt om
Tyngdpunkten i denna forskning finns på KTH vid CTH,ävenmen

ochLTH LuTH bedrivs omfattande forskning inom devissa angivnaav
forskningsfälten.

KFBs insatser inskränker sig i huvudsak till finansiera långsiktigatt
kunskapsuppbyggande forskning inom det vägtekniska området.
Huvuddelen i forskningsstödKFBs har hittills gått till VTI. KFB
känner också för högskoleforskningen och stöder förnärvarandeansvar
flera doktorander förstai hand på KTH bidrag till doktorandarbetemen
går till CTH. diskuteras förnärvarandeDessutomäven satsningar på
LTH.

Huvudfinansiärer inom infrastrukturteknikområdet Banverket ochär
Vägverket. Mycket utvecklingsarbetet inom verken medangörsav
forskningssatsningar i huvudsak sker Vägverketexternt. är största
finansiären forskningVTI och växande andel forsknings-VVsav en av
stöd går också till olika högskolor och betydande del häravnumera en

långsiktig kunskapsuppbyggande forskning.avser
Även tyngdpunkten i Vägverkets FoU-verksamhet håller på attom

förskjutas från trafikant, fordon och trafik Vägverketväg mot satsar
forsknings- och utvecklingsbelopp på väghållning dvs planera,stora

bygga och förvalta Under för1996 används Mkr.75vägnät.statens ca
FoU inom detta område. Ungefär hälften detta belopp FoUav avser om

bärighet och beständighet inkluderat erforderliga hjälpmedel förvägars
effektiv väghållning. dennaI andel ligger också krets-satsningar påen

loppsanpassad väghållning FoU-område kommer öka underett attsom
de åren.närmaste

Banverkets forskningsstöd i mycket koncentrerat tillämpadpåär
forskning har anknytning till Banverkets verksamhet.närasom egen
Mycket forskningen inriktad frågorpå infrastrukturtelcnikär rörav som
och denna forskning utförs ofta inom för avtal med vissastörreramen
högskolor och kompetenscentra. Banverkets viktigaste ärpartners
Centrum för jämvägsteknik forskar brett järnvägsområdetinomsom

där det också ingår infrastrukturforskning, forCentrum transportmen
och samhällsforslqiing vid Högskolan Dalarna CTS forskningdär bl a

drift och underhåll pågår Kompetenscentret Chalmers Järn-samtom
vägsmekanik vid CTH.
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geotekniskkunskapsuppbyggandelångsiktigförharSGI ansvar
bugetförstärkningsärskildfåttändamål.dettaoch har förforskning en
FoU-intresseforskningspolitiska beslutet. Ett ärenligt det stort

förkalkförstärkt jord ochpåfokuserat centrumförnärvarande ett
har nyligenkalkcementpelarefrämstutvecklingochforskning om

stöd blfårCentrumetpå SGI.har sittetablerats säte avasom
såväl påbedrivsoch forskningenindustrinochBanverketVägverket,

företag.högskolor, institut som
sk industri-etableratbranschenmedtillsammans ettharNUTEK

industridoktorander. Ettflertillstimulerasyfte är attvarsprogram
högskolorde olikaåterfinns pådoktorandersådanaantal somstort

redovisningNUTEKsSeindustriprogrammet.nätverket i ävenbildar
detÄven FoU inomoch finansierarbranschenmedsamverkarBFR

Vägforsk-tillbidragbllämnarområdet. BFRinfrastrukturtekniska a
och CementeBeFoForskning SvBergtelcniskSvenskningsgruppen,

tillforskningmedelfördelarvilka i sinCBIBetonginstitutetoch tur
ochutvecklingförorganisationBranschensprojekt.olika egen

använderutvecklingsfondByggbranschensSvenskaforskning SBUF
förkronormiljonerdrygt 30totaltkronormiljonerårligen 10 avca

infrastrukturteknik.inominsatser

drivmedelochFordon2.3.3

och inomluftföroreningarnadelväsentligförVägtrafiken står aven
luftföroreningarandelen vägtra-dominerasstadsområdenmånga av

växthuseffekten,påfokuseratshar intressetminstutsläpp.fikens Inte
tillkommafossilbränslen. Förkoldioxid från attblandorsakad annat av

vidtagas.åtgärderolikamångabehövermiljöproblemmed dessarätta
allalösaförtillräckerden inteåtgärd, attsådanviktig ävenEn om

kunnadrivmedeltill fossilaalternativhjälpmedproblemen, är att av
miljökrav fordonen.påställdahögretillgodose

förpolitiska intressetdet attbakgrunddennaDet är mot som
manifes-tydligarealltmiljöanpassat transportsystemåstadkomma ett

genomförauppdragRiksdagensfåttsåledes attharKFBteras.
användninggällersåväl vaddemonstrationsprogramochutvecklings-

vilkastuderaförhybrid-fordonochel- attbiodrivmedel somav
alternativamedfordonintroduktionfördet finnsförutsättningar aven

Sverige.drivmedel i
krävakommermed alkoholerdrivmedel attfossilaSubstitutionen av

Ävenproduktionskostnaderna.minskaförFoU-insatser nyaattstora
förutvecklanödvändiga attblitorde attgenerationer motorerav

fulltutnyttjaskunnaskalldrivmedelspotentialen ut.
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ochytterligarekan utvecklasgäller batteriernaelfordonFör att
kostnaderna.för nedbringaskalaproduceras i större att

fråganpåbiodrivmedelsprogrammetSyftet med är att omsvarge
realismhar och dess Mandetta alternativvilka miljöfordelar prövaatt .

inhemskavalmöjligheter medvilkafråganvill också ha påsvar
formgrundförutsättningar iklarlägga Vilkafinns ochbränslen avsom

avgörande harmed påvärderingarregler, skatter, sättettsommera
systemskifte.tillbetydelse för möjligheterna ett

för alternativautgångspunkt har inom KFBsdennaMed program
projektrad olikalångFUD-arbete bedrivits inomdrivmedel somen

syftat till att

användningförteknik ochutvärderautveckla, och system av0 prova
motoralkoholer och biogas

deltagandetill aktivtanvändareproducenter ochstimulera ettstörre0
bådedemoprojekt fördemonstrationsprojektochutvecklings-i

och biogasmotoralkoholer
långsiktigaoch biogasensmotoralkoholenskunskapenöka om0

systemstudiekostnadsbildmiljöpotential ochanvändbarhet,
ochmotoralkoholervilka förutsättningaroch underklarlägga om0

skalaintroduktion iförbiogas störreär mogna en

påbaseratsyftethybridfordonsprogrammetochVad gäller är att
vilkaklarläggaanvändning,praktiskfordon idemonstration av

tillbidralång siktkort ochhybridfordon har påel- ochmöjligheter att
sker inommiljöproblem.olika Dettatransportsektornslösaatt ramen

bl studerarforskningsprojektdels renodladeför som a

elbilaromvärldsattityderochanvändar- gentemot
stynnedelolikavärderinganvändarens av

och konsumentför företagelbilens ekonomi
miljöeffekter
aktörsroller

siktmarknadsmöjligheter påochutvecklingspotential

medsamverkanofta sker iform demoprogram näradels i somav
bredbasprogramgenomförs skBl utgörkommuner. ett ensoma

Malmö. DärochGöteborgelbilstillämpningar iolikademonstration av
vanligahänderna påinfrastruktur iochfordonochdemonstreras testas

specialprogrameller planerasbedrivsandrafleraanvändare. Inom orter
kananvändningsområden. Detenstakaeller någranågot varatestarsom

hybridbussarsärskildellerkallt klimatelbilar i typt test avenex av
och idemoprojektentillkoppladeutvärderingsprogramOmfattande är
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denna utvärdering ingår projekt ligger utanför KFBsäven som
demoprogram..

skall förDet båda blir systemstudiemanoteras att programmen av
betydelse. syftar till klarlägga vilka möjligheter detDessastörsta att

finns fordonintroducera med alternativa drivmedel den svenskapåatt
marknaden betydelse. Systemarbetet har inomstörsta startatav
biodrivmedelsprogrammet och det skall klart under 1997.vara

förFörutsättningarna bygga liknande Systemanalys studerasatt upp en
för närvarande inom elbilsprogrammet. den studien kanInnan senare

behöver dock demonstrationsverksamheten drivas ytterligarestarta en
tid.

haftBiodrivmedelsprogrammet har budget totalt uppgått tillen som
mkr under fyra från bå 1991/92 1994/95 och120 år t programmet0 m

Ävenslutredovisas hösten El- och hybridprogrammet fyraårigt1997. är
med budget till mkr. startade två åruppgår 115 Dettaen som program

och medel till detta innevarande år.utgår För atttsenare program o m
därföruD-arbetet alternativa drivmedel skall kunna fortsätta måsteF om

tillföras.nya pengar
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områdenPrioriterade3

för hela ansvarsområde.fram forskningsprogram sitt Ihar tagitKFB
det angeläget svenskdessa beskrivs de områden är transport-attsom

desammanfattas någraforskning inriktas detta avsnittImot. av
förpekaforskningsfálten vill på inomviktigaste KFB ramensom

från Kommunikationskommittén.uppdraget

kommunikationsforskningStrategisk3.1

drivkrafterRörlighetens

Används ioch gods förutsätterRörlighet för människor transporter.
förflyttninginkluderas ocksåkommunikationerstället begreppet av

telefax, datakommu-medier telefoni,information olikavia post,—
såvälinformationsöverföring kannikation Denna typetc. av

transporter. viktigbehovet fysiska Enkomplettera ersätta avsom
ochfysiskasambanden mellanfrågeställning hur transporterär
ochframtidenkommer utvecklas iinformationsöverföring och attutser

bidra tilltelependling, kandistansarbete ochvilka faktorer, t.ex. ensom
ochtelekommunikationmellanökad substitution transporter.

ekonomisk tillväxtmellansamvariationtycks vidare finnasDet en
de mekanismerKunskapenkommunikation.och ökad somom

ökande användningenofullständig.samband Dendetta är avgenererar
företagensiredan sina spårinformationsteknologi har satt

organisationsstrukturer. iGeografiska avstånd inteutgör samma
harkontakt. situationhinder förtidigare Dennautsträckning ettsom

iolika funktionergeografisk uppdelningskapat möjligheter för aven
därlokaliseras till regionerökad gradOlika funktioner kan iföretag.ett

bäst.for sådanaförutsättningarna är
rörlighetökadsambandet mellanhurvidare oklartDet utär ser

andraochSverigeintemationaliseringsprocessoch den som
turism,rörlighetVilketindustriländer genomgår. typ av -

påverkasstarkasttjänsteflöden kommerelleraffársresande, gods- att—
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internationaliseringen och vilka volymeffekter får detta för enstakaav
länder förlängningen frågaI denna det också intressant medärav
ökad kunskap rörlighetens sociologi.om

Infrasystemen

Verksamheten kommunikationssektominom kännetecknas sedan länge
hög offentligtgrad harDet skett i olika former.av en av engagemang.

Staten har utformat lagar plan- och bygglag, kulturminnesvårdslag-
de juridiska inom vilka infrastrukturensetc. som anger ramar—

utbyggnad och förutsättsunderhåll ske. och kommun har ocksåStat
tagit för denna utbyggnads- och underhållsverksamhet och iansvar
många fall engagerade utförandetvarit i Staten hartransporter.av
dessutom utformat regler för konkurrens och ställtprissättning samt

licensieringsrestriktioner, regler för beteende trafikeniupp o.s.v.
återkommandeEn normativ frågeställning handlarannan om

gränsdragningen mellan och marknadens roll i sektorn.statens
Problematiken såväl de regler verksamheten påstyravser som en
marknad frågan ägandet. Privat kontra offentligt ägande,som om
respektive fri etableringsrätt kontra ensamkontroll marknad utgörav en
polära former denna debatt. framväxande tendens emellertidi En är att
mindre forskning åt analysera de relativa fördelarnaägnas att av
respektive verksamhetsform för inriktas hitta lämpligatt mot attmer en
omfattning och utformning den reglering ofta krävas.på Iav som anses
samband med statligt kontrollerad verksamhet avregleras elleratt

utforma kontrollformerprivatiseras måste säkerställer enman som
verksamhet former befordrar allmänintresset.i som

Beslutsprocess planeringsmodelleroch

En kvantitativ modellanalys har kommit till användning inomtyp av
för den offentliga sektorns planering infrastruktur-ramen av

investeringar. omfattande planeringsapparat har fram framförEn vuxit
allt för besvara frågan vad lämplig prioriteringäratt som en avom
föreslagna modeller kan användas förinvesteringar. Häri attryms som

godsmängdprognoser liksom modeller ekonomiskresande- ochgöra av
s.k. samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Likaså finnsnatur,

viktiga beteendevetenskapliga frågor besvara hur människoratt om
beter liksom angränsandesig i bestämda beslutssituationer den
frågeställningen hur kan få individuella värderingaromom man grepp

olika effekter relaterade till kommunikationssektom.typerav av
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alltframfördärgodstransportområdetläggas påSärskild vikt bör
väsentligtmodellsystementmedfört ärempiriska databristen på att

nuvarandepersontransportmodellema. Denförsofistikerademindre än
innebärkommunikationsinfrastruktureninominvesteringsnivånhöga

förbättradkrävsDärförframtiden.ökar iunderhållsbehovenatt
underhållsåtgärderochdrift-återkommandeårligenhurkunskap om

utvecklingsuppgiftenkompletterandeinvesteringDenpåverkas enav
investeringarnaskvantifieraförteknikengenerellt attmeraavser

modell-utvecklauppgiftståendesåledes atteffekter. Det är en
säkerställatidenhelaestimeringsteknik för attochutformning att

möjligabästagrundvalbeslut påkan sinabeslutsfattare ta av
beslutsunderlag.

miljökonsekvens-planeringsinstrument utgörsYtterligare ett av
ochforsknings-mycketåterstår-analyser. Detochbedömningar

generelltanvändasskallanalyserdessaförutvecklingsarbete att som
infrastrukturprojekt.bedömningarvidtillämpbara instrument av nya

effekterolikahur t.ex.angelägen externakunskapFördjupad är om
värderas.skallkulturmiljöerochintrång i natur-

infrastruktur-deplanering störredecenniernasDe senaste av
investerings-förankringbristandepåhar givitinvesteringarna avprov

olika intressegnippersökatillbidrarForskning attbesluten. som
förank-ochgenomförandeprocessenochplanerings-iengagemang

angelägen.ocksåberördaresultat i ärdessringen grupperav

godstransporteroch3.2 Person-

kretsloppslogistikochtransportlösningarIntermodala

innebärnäringslivochsamhälle attiförändringarnasnabbaDe
gällerdet mötautmaningar attinför närstårgodstransportsektom stora

årtiondenatvåUnder desamhällssektorer. senasteandrafrånkraven
överblickfågällerdetrollöverordnad attfått närlogistikenhar enen

till färdigråvarafrånmaterialtlödetstyrningtillmöjlighetoch av
inkluderasocksålogistikkedjan måstekund.till Ioch leveransprodukt

kretslopp-restprodukteråteranvändningochomhändertagande av
olikamellankoordineradeochLogistikfrågoma transporterslogistik.

tillsyftarForskning attaktualitet.ökadfåtthartransportmedel som
trafikslagenmellan ärsamordningförförutsättningarnaklargöra

Sverigesriktasocksåmåsteuppmärksamhet motSärskildangelägen.
till Europa.ländernas sjötransporternordiskaoch de övriga
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Intemationaliseringen och Sveriges inträde i fårEU direkta effekter
på utvecklingen godstransportema. Den ökade intemationaliseringenav
och specialiseringen inom ekonomin leder till vi får konkurrensatt om
transporttjänster utifrån. Nya organisationsstrukturer byggs med ITut

spindelnät s.k.i imaginära organisationer där kunskaper ochsom
arbetsinsatser fördelas med ochansvarsgränsernya
kompetensfördelningar. Det räcker inte med bara studier åtatt ägna

speditörer,transportutövare rederier, åkerier, SJ eftersom många
transportköpare också kommer ingå i transportstruktureratt ochnya
påverkar uppläggning produktion och transporttjänster.av

Systemutvecklingen inom godstransportornrådet påverkas i allt
högra grad de miljörestriktioner samhället ställer Krets-av som upp.
lopp, återvinning och återanvändning kommer aktualiseras inom alltatt
fler sektorer inom samhället. Ambitionen välja materialär inteatt som
skapar miljöproblem och det finns finna produktions-strävan atten
lösningar, materialval förenar tillväxt med begränsadetc. som
resurstillgång. Detta kan upphov till snabbare förändringar ige

itransportmönstren sin kan komma ställa allt högre kravtur påattsom
anpassning och flexibilitet.

IT inom godstransportområdet möjliggör hela materialflödet kanatt
överblickas, kontrolleras och Detta viktigt i alltstyras. är en mer
globaliserad företagsstruktur beroende leveranser från olikaärsom av
delar världen, exempelvis underleverantörssystem.i Med tanke påav
den besparingspotential kan erhållas med hjälp integrerad ITsom av en
framstår därför detta de angelägna FoU-områdena.ett Påmestsom av
lång sikt finns det goda möjligheter till väsentligt högre
resursutnyttjande inom transportsektorn fordon, personal och termina-
ler. Inriktningen bör nå logistikanpassade ochattvara mera
miljövänliga transportkombinationer där uppmärksamheten måste
riktas gränssnitten för uppnå effektivmot samverkan mellanatt en
transportslagen.

Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor

En väsentlig forskningsuppgift öka kunskapen hurär att om
kollektivtrafik kan bli både effektivare och attraktivare.

En central uppgift bidra till öka kvalitetenär deni ordinarieatt att
kollektivtrafiken. Viktigt också utveckla och helst demonstreraär att

service- och trafikformer studera problem och möjlighetersamt attnya
med trafiksystem.typernya av

Ekonomin i kollektivtrafiken evig fråga, också kräverär en som
FUD-insatser. Kostnadseffektiviteten har dock ökat de årensenaste
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trafikupphand-vidkonkurrensenökadedenberoende påmycket
börforskningföretagsekonomisksamhälls- ochPågåendelingama.

och experimentutvecklingstödjaangelägetdetfortsätta attär ävenmen
differentieradeincitamentsavtal,upphandling,förformermed nya

taxesystem m.m..
samhällsbetaldakallasdetområdetangelägetEtt är somresor,som

utvecklas sigibehöverresfonnersjukresor Dessafärdtjänst, menm.m..
medintegrationoch helstsamordninginbördesallt behövsframför en

mångfacetteradekräverkollektivtrafik. Dettakonventionelladagens
planeringshjälpmedelFUD-insatser, m.m.nya

utvecklingsprocessenvidförutsättergod integreringEn att man
påresan. Kravethelaoch utvärderartrafikantperspektivanlägger ett

samtidigttrafikutbuddifferentieratleder tillkundanpassning ett mer
effektivtfungeraskallhelhetenförsamordningdet krävs attensom

spelaridag. Härför flertransportlösningattraktiv änoch utgöra en
bättresåvälgällerroll.avgörande Detinformationsteknologin en

för planeringbättretrafikanternaför systerninformationssystem som
FUD-spektrumbrettbehovfinnstrafikledning Häroch ett avavm.m.

insatser.

Säkerhet i transporterna

inriktad påväsentligtalltitrafiksäkerhet varitforskningHittills har om
omfattningvägtrafikolyckornastillMed hänsynsäkerhet.vägtrafikens

angelägetemellertidmotiverad.väl Detvarit ärprioriteringhar denna
transportslaginkludera övrigatillsäkerhet ävenvidga FoU attatt om

trygghetsfrågor.ochriskhanteringprioritera FoUoch att om
ochriskermetodutveckling kringövergripandebehovfinnsDet av

avancerade och störretransportområdet. Jusårbarhet inom mer
blirflerdestoochmänniskorblir transporteraatt varorsystemen
kanolyckor. Iochhaverier systemstoraför störningar,möjligheterna

katastrofer.tillledahaverier
vanligare. DetalltbliravbemannadeochAutomatiserade system

"människa-områdetforskning inomytterligarebehovetökar av
maskin.
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3.3 Teknik och olika stödsystem

Intelligenta transportsystem

Kombinationen infonnations- och kommunikationsteknologiav ger nya
och tjänster. Stora förväntningar finnssystern på telematiktillämpningar

inom transportsektom. ITS omfattar både ochperson- godsbefordran
och samtliga transportslag och kombinationer dem. Det sigrörav
sålunda inte bara effektivisera biltrafiken. Det kan ocksåatt gällaom
säkerhetsrelaterade människa-maskin samband, möjligheter att genom
ITS underlätta användning kollektivtrafik eller effektiviseraav
godstransportema. Viss systemorienterad utvärdering effekterITSav
vad gäller framkomlighet, säkerhet och miljö håller också på att
slutföras.

Behovet med teknik lösa existerande framkomlighets-att ochav ny
miljöproblem föreligger främst i USA, Japan och de tätbefolkade
länderna i Europa. Det dessa länderi de förstaär introduktionernasom

kommerITS drivas fram. En anpassning till svenska förhållandenattav
internationella huvudlinjer måste och detgöras ärav gemensamma

viktigt tidigt kunna peka nyckelfrågoma.att ut
kanIT erbjuda intressanta möjligheter komma till medatt rätta

många de växande problemen inom vägtrafiken. Informatik iav
vägtrafiken kan förbättra kapacitet, effektivitet och säkerhet i
vägtrañksystemet reducera vägtrafikens negativa miljöeffekter.samt

huvuduppgiftEn utvärdera vilka de samhälleliga effekternaär bliratt
introduktion intelligenta bredEn systemorienteradsystem.av en av

utvärdering bör därför lyfter fram frågor kring införandetgöras som av
teknik kopplat till aktörsroller, organisationsfonner ochny

finansieringssätt.
I framrusande teknikutveckling det lätt glömma påverkanär atten

på individen. Kommer ITS skapa problem och kommer vissaatt nya
hamna i underläge finnerKFB det därför angelägetatt ett attgrupper

kunna klarlägga påverkan på individens livsföring och livskvalitet av
införandet ITS. Inriktningen skall både på frågor negativ artav vara av

och känsla inskränkt integritet och på positiva upplevelsersom oro av
ökad tillgänglighet, minskad vid körning, Kan ökadstress etc..som

användning radar i olika avståndskännandet.ex. ingesystemav
individer känsla obehag för för strålning upplevsutsättas Huratten av
risken kunna bli automatiskt övervakad Vad innebär förenkladatt
möjlighet planera sitt resande, hitta till destinationatt sinatt vägen utan
tidsspillan, etc.
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infrastrukturenunderhållochDrift av

alltblikommerbaninfrastrukturen attochForskning enväg-om
finns.infrastrukturkapitaldetbevarakunnaförfrågaviktigare somatt

ochfunktionsentreprenadbakom begreppenidéernaDärtill kommer att
innebördenpåtidigareperspektivbredare änlife-cycle-cost avettger

mellankopplingenbehöverBlandkostnadseffektivitet. annatbegreppet
underhållskostnaderframtidaochkapitalkostnaderinvesteringarnas

och järnvägartillskottbetydande vägarEtt somanalyseras närmare. av
banifrastrukturen göroch attpåmångmiljonsatsningen väg-följd av

ochForslcnings-viktigare.blirunderhållsfrågor ännuochdrift-FoU om
siktpåunderhållsornrådet måstedrift- ochinomutvecklingsinsatsema
ellerdagi görssatsningardelikabliåtminstone stora somsom

nybyggande.ochprojekteringplanering,påförväntas göras

drivmedelochfordonMiljöanpassade

baserasdeteftersomhållbartlångsiktigtinteärtransportsystemDagens
oacceptablatillupphovochenergiresurserförnybaraickepå ger

slagsmångakrävsglobalt. Detochregionaltlokalt,miljöeffekter
kostnads-åstadkommaförförutsättningar attskapaförinsatser att nya

förutsätter system-Dettatransportlösningar.hållbaraoch eneffektiva
iinsattstuderasdrivmedel ettochfordonexempelvisdärsyn

slag.olikastyrmedelochinfrastrukturmedsammanhang av
exempelviskringforskningfrånresultatenvidarekrävs attDet

beslutsprocesserochtrafikplaneringvarudistributiontransportarbete, , försök. Depraktiskaiutnyttjasochsammanhangi störreettsätts
studeratenbartgenomförts harhittills hardemonstrationsprogram som

angelägetdärför attdrivmedel. Det ärochfordonkringtekniska frågor
tekniskadenomfattademonstrationsförsök till attutvidga begreppet

i störredrivmedel insatta ettochfordonformiutvecklingen av
sammanhang.

delarandrapåverkarfordonenutformningen avtekniskaDen av
miljö,ochhälsasäkerhet,transporteffektivitet,såsomtransportsystemet

fallvissaimöjliggörfordonNya nyaenergieffektivitet typer avosv..
begränsningar.medföradekanfallandraitransportmetoder,

hybridfordonochel-emissionsfriaheltochkanExempelvis tysta
ochbebyggelseutformningochlokaliseringförmöjligheteröppna ny

medKombineratbiltrafik.förstadskärnorexempelvis öppna upp
formfördettamiljözoner öppnar avform nyi enregleringar t.ex.av

drivmedelproduktionlokalkanVidarestadsplanering.och avtrafik-
frånbiodrivmedel,såsomenergiresurser,förnybarapåbaserade

påverkarförutsättningarskapasolenergi,och somvind- nya
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bränsleförsörjningen, liksom regional utveckling, ekonomi,
sysselsättning osv.

Målsättningen med demonstrationsprojekten stimuleraär ochatt
lokala utvecklingsprocesserstarta där fordonsanvändare samarbetar

med fordonstillverkare för utveckla ochatt teknikgemensamt pröva ny
under realistiska driftsförhållanden och i skala. Härigenomstörre
skapas intresse och hosett såväl fordonstillverkareengagemang som
hos transportföretag såväl privata offentliga och andrasom
fordonsanvändare olika slag, hos drivmedelsleverantörersamt ochav
drivmedelsproducenter. Demonstrationsprojekten har därigenom förut-
sättningar uppbyggnadenstötta nödvändigatt infrastruktur förav en
rena fordon och bränslen infrastruktur kräver lången som en-
infasningsperiod innan den kan utvecklas helt självständigt på
marknadens villkor.
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ochLuftfartsverket
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och kommunmellan stat

1997februariStockholm i



248 Ansvarsfördelning för flygplatsinfiastrukturen SOU 1997:35

Bakgrund

Statens och Luftfartsverkets för flygplatsinfrastrukturen precise-ansvar
rades luftfartspolitiska beslut i riksdagen på 1960-talet. Ett nätgenom

statliga flygplatser med Luftfartsverket huvudman hade dåav som
uppstått. huvudsakI täckte detta kustregionema inklusive Norrlands-
kusten fåtal inlandsregioner kring Jönköping,samt ett Karlstad,
Östersund och Kiruna. Norrlands inland hade mycket dålig flygtill-
gänglighet och detsamma gällde delar södra Sveriges inland.stora av

Ett antal regioner byggde därefter flygplatser och utveckladeegna
flygtrafik med kommuner och i fallvissa landsting intressenter. Isom
Linköping utvecklades linjetrafik på näringslivsägd trafikflygplats,en
SAAB-fältet. Flygplatsens underskott täcks delvis kommunen.av
Oavsett ägarförhållanden har flygplatsemas drift medfört betydande
ekonomiska underskott för sina De statliga flygplatsemasägare.
underskott har täckts inom för Luftfartsverkets samlade över-ramen
skott medan de kommunala flygplatsemas underskott huvudsaki täckts
med kommunala skattemedel. kommunalaDe 27 flygplatser idagsom
har linje- och/eller chartertrafik troligen samhällsekonomiskt lön-är

huvudsakI de samhällsekonomiska vinsternautgörssamma. storaav
tidsvinster konkurrerande fárdmedel, i de allra flesta fall bil.gentemot

Hittills har det statliga stödet till de kommunala flygplatserna i
huvudsak bestått investeringsstöd och driftstöd. Investeringsstöd harav
förekommit under lång tid. Under 1980-talet tillkom renodlademer
driftstöd.

För närvarande finns formertvå driftstöd till kommunalaav
flygplatser, skogslänsbidrag och resultatutjämningsbidrag. Skogsläns-
bidraget har motiverats regionalpolitiska skäl medan resultatutjäm-av
ningsbidraget varit prestationsersättning för flygplatsernaäven atten
bidragit med trafik och intäkter till luftfartssystemet. Stöden har i viss
mån minskat orättvisorna mellan statliga och kommunala flygplatser.
Under 1996 uppgick stödbeloppen till mkr35 och fördelades på 19

Åttaflygplatser. flygplatser fick inget stöd alls medan två fick stöd ur
båda bidragssystemen. Länstrafikanslag LTA kan användas för
investeringar på kommunala flygplatser med linjetrafik. Anslaget till
flygplatserna 1996 8mkr. Investeringsstöd har bl.a. syssel-var av
sättningsskäl förekommit för banförlängningar, och i Arvidsjaurt.ex.
för huvuddelen flygplatsen. olikaDe stödformema har varierat iav
omfattning och storlek åren har hela tiden varit provisorier.genom men

långsiktigEn politik och viljeinriktning från sida för destatens
kommunala flygplatserna har saknats.

Kommunikationskommittén har uppgift genomföraattsom en
hela den statliga trafikpolitikenöversyn och preciseraäven attav
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medtillgänglighetenochflygplatsinfrastrukturenförstatens ansvar
harflygplatserkommunalaför deföreträdareochLuftfartsverketflyg.

kommitténstillunderlagförslagframtagit gemensamtett som
ställningstagande.

Syfte
ochpreciserar avgränsarhållbartlångsiktigtFöreslå systernett som

flygplats-förLuftfartsverketsdärmedoch även ansvarstatens
peka pågällaskallprincipervilka samtFöreslåinfrastrukturen. som

få.skulleprinciperdessaanpassningkonsekvenservilka aven
funnitsoch harfinnsprovisoriska lösningarallaskallSamtidigt som

elimineras.årengenom
kunnaskalltillgänglighetsmålethurförPrecisera statens ansvar

förmodellför/föreslåmetoderstuderamed flygtillgodoses samt en
detta

genomförandeProjektets

beståendearbetsgruppgenomförts iharArbetet aven

ordförandeWickenberg, LFV,Per
sekreterareLFV,Wilhelm Jansson,

Flygplats ABFyrstadFredriksson,Stig
KommunförbundetKjellin,WallinHelena

Örebro Flygplats ABAndersson,Karl
LFVUrban Trygg,

biståttharAB,AdvisorsCorporateKihlstedt, CartaTorbjörn
expert.gruppen som

bearbetatsochinhämtatsharproblemuppfattningarochSynpunkter
flygplats-ochflygbolagbranschföreträdare,medkontaktergenom

hållare.
skettgångarbetetsunderdialogochavstämningarharDessutom

ochKommunikationskommitténKommunikationsdepartementet.med
fram.tagitsslutförslagsynpunkter innanvärdefullagivitharSIKA

frånförslagOH-bilder gemensamtoch utgör ettPMRapporten
och iledningLuftfartverketsiförankratFörslaget ärarbetsgruppen.

FlygplatsersRegionalaSvenskaFlygplatsgruppenKommunaladen
Förbund

1996.under höstengenomförtsharArbetet
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Gemensamma utgångspunkter

Arbetsgruppen har haft följande utgångspunkter:gemensamma

Nuvarande uppdelning huvudmannaskapi för flygplatssystemet0
bör bibehållas.
Rollfördelningen mellan Luftfartsverketstaten, förvaltare0 som av
flygplatser och övriga flygplatshållare skall renodlas så långt som
möjligt.
Incitamentet för effektiv drift infrastrukturen skall bibehållas0 av
och utvecklas.
Rättviseaspekten mellan kommuner med statliga flygplatser och0
kommuner med skall beaktas.egna
Stöd till flygplatser regionalpolitiska skäl skall beaktas0 av
tillgänglighetsmålet.
Nuvarande provisoriska lösningar skall med0 ersättas ett permanent

Utgångspunkterna enkelhet,system. överblickbarhet,är långsiktig-
het och rättvisa.
EU:s krav och regelsystem skall beaktas.0
Internationella erfarenheter och lösningar skall studeras och
utvärderas.

Arbetsgruppens överväganden

I det trafikpolitiska beslutet 1988 övergripande målett attangavs som
medborgarna och näringslivet i landets olika delar skulle erbjudas en
tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta
möjliga samhällsekonomiska kostnad. Transportsystemet skulle ut-
formas så medborgarnas och näringslivetsatt grundläggande trans-
portbehov tillgodosågs bidra till regional balans.samt

Inom flygornrådet har någon ansvarsfördelning för uppfyllande av
målen inte gjorts vilket har lett till kommunerna fått delatt ta storen av

för uppfyllande de statligaansvaret trafikpolitiska målen. Dessutomav
har ständigt återkommande förhandlingar pågått mellan ochstat
kommun statsbidrag. Situationen har komplicerats oklarom av en
rollfördelning mellan och Luftfartsverket.staten

Arbetsgruppen har kunnat konstatera framtida lösning inteatt en
kan bygga på klarlägganden historiken, eftersom tydliga principerav
och spelregler definierats. Förhandlingar och partiella överens-
kommelser mellan kommunerna och Luftfartsverketstaten, har ersatt

nödvändigt klarläggandeett ansvarsfördelningen mellan ochstatav
kommun. Slutsatsen det krävs konkretiseringär att statensnu en av
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för flygplatsinfrastrukturen för såväl tillgänglighetsmålattansvar som
skall kunna uppfyllas.rättvisemâl

Utgångspunkter för framtida ansvarsfördelningen

tillfredsställande transportförsöijninghela landet skallFör att en
utanför dettydligt för flygplatstjänster ocksåmåste staten ta ett ansvar

flygplatsnätet. Huvudmotiven följ ande:nuvarande statliga är

flygplats förutsätterFlyget sammanhålletär systemett en en0 -
annan.

internationelltFlyget till nationellt ochsinär transport-natur ett0
system.

kollektivtrafikdålig alternativFlyget spelar regioner medi vissa en0
tillgänglighetsmålet.roll för det trafikpolitiska Föravgörande stora
regionalpolitisk och närings-delar landet har flyget också storav

politisk betydelse.
nationella ochför denhar sedan länge tagitStaten väg-0 ansvar

landet.järnvägsinfrastrukturen i hela

Principer för framtida system

tillhandahållaekonomiskt förbör betydandeStaten attta ett ansvar0
flygtrafik.för tillfredsställandeinfrastrukturella förutsättningar en

total finansiering.skallekonomiskaStatens utgöra enansvar0
Även finan-rörelseintäkter den primärafortsättningsvis skall vara
sieringsformen.

behovflygplatstill respektivestatliga stödet skallDet anpassatvara0
bärkraft.egengenererad kommersielloch möjligheter till

kommunala incitamentenutformat så deStödet måste attatt0 vara
består.utveckla flygplatserna

förutsägbarStödnivån skall vara
administrera.skall lättSystemet attvara

medoch in-affárslogiskt riktigtStödet skall överensstämmavara
roller.uppgifter ochgående intressenters

hållbart.skall långsiktigtStödet0 vara
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för det statliga stödetFormer

Arbetsgruppen har diskuterat stödformer:olikatre

Stöd till drift flygplatser.av
Investeringsstöd.
Flygtrafikupphandling.

de kommunala flygplatshållama driftkostnademaFör detär största
problemet. för flygplatsernasamlade underskottetDet 1996 150var
mkr kapitalkostnader uppgår generellt till knappt drifts-10% av
kostnaderna. finns således för betydandeDet ett stort utrymme
kostnadspåverkan/stöd för driften.

infrastrukturella genomfördaDe investeringarna redan ochärstora
stöd till förytterligare investeringar kan hanteras inom läns-ramarna
trafikanslagen LTA.

Upphandling flygtrafik förekommer flygplatser medpå vissaav
mindre för trafikstödet40 000 passagerare/år. Kostnaden på dessaän är
flygplatser betydligt för driftkostnaderna. flygplatserlägre Flertaletän
har emellertid trafikstödskostnader och deras skulleinga situation inte
förbättras statlig upphandling.av en

Flygtrafrkupphandling fallkan dock i vissa extraordinära ettvara
komplement till driftstöd under övergångsperiod. se vidare underen
rubrik, upphandling flygtrañk.av

driftstöd.Arbetsgruppen föreslår statligt stöd utgår formiatt av
flygplats tekniska standardStödet bör grundas på respektive storlek,

och vidhängande driftkostnader. Stödets storlek bestäms således inte av
förrespektive flygplats ekonomiska utfall och därmed elimineras risken

ökande till ökande kommersiella förut-stödvolymer. Med hänsyn de
stödet med stigande passagerarantal.sättningarna Inne-avtrappas

därmedvarande indikerar ökande passagerarunderlag ochprognoser
minskat stöd tiden.över

Stödet föreslås nuvarande skogslänsbidrag och resultat-ersätta
utjämningsbidrag.

Ingående flygplatser

fråga avstånd, alternativaAtt ställa precisa i transport-upp normer om
regional- och näringspolitisk betydelse för på så sättsätt, attm.m.

flygplatser flygplatssystemvilka skall ingå i inteäravgöra ett ensom
framkomlig väg.
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och kommunalabygga på nuvarande statligaFlygplatssystemet bör
omfattning.passagerartrafik vissflygplatser med reguljär av

flygplatser erfordrasYtterligare
för ingå ibör uppställastrafikunderlagetkrav påVissa att

flygplatssystemet:

säsongsbunden reguljäri ickeårspassagerareminst 10 000 passa-0
gerartrañk,

rad börkriterierna under två år iuppfyllerflygplats som0 en
längre ingå i systemet,

skall uppfyllatillkommande flygplatsereventuellt passagerar-
förtvå årkriteriet under minst att upptas.

haflygplatsersådanakan vidHärutöver uppstarten som anses
trañkpolitiska målen ingå ideuppfyllandebetydelse försärskild av

Mål 6flygplatssystemet

initialt:ingårKommunala flygplatser som

MoraArvidsjaur
SkövdeBorlänge
StorumanGällivare

Gävle-Sandviken Sveg
TorsbyGöteborg/ Säve

Hagfors Trollhättan-Vänersborg
VilhelminaHudiksvall
Västerås/I-IässlöKramfors
VäxjöKristianstad
Örebro-BoforsLinköping

Lycksele
målingår i 6-årspassagerare,baskriteriet 10 000uppfyller men

området.

efter-Söderhamn ingår inte,ochHultsfred, OskarshamnHagfors,
målingår i 6-och intemindre 000 årspassagerarede har 10änsom

säsongstrañk.har enbartoch Idreområdet. Hemavan
inte iStockholm/Skavsta har 10 000än passagerare menmer

chartertrafik.utrikeshuvudsakligen iregelbunden trafik utan
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Finansiella effekter

Det statliga stödet bedöms behöva höjas från nuvarande mkr35 varav
10 mkr finansieras Luftfartsverket och mla25 statsbudgetenöverav
till mkr. ungefär90 täcker 75% det samlade driftsunderskottetDetta av
på de stödberättigade flygplatserna.20 Arbetsgruppen detta ärattanser
den lägsta nivå kan långsiktigt hållbar trafikförsörjninggaranterasom

de flygplatserna.på stödberättigade Stödet täcker emellertid ändå
mindre tredjedel dessa flygplatsers driftkostnader. Resterandeän en av
del måste täckas via kommersiella intäkter och kommunala bidrag.

för effektivDärmed bibehålls drivkraften flygplatsdrift.
Stödet bör finansieras statsbudgeten. stödet skall finansierasvia Om
Luftfartsverket krävs förändring verkets roll och ochav en av ansvar

iframför allt ekonomiska avkastningskrav.statensav

Stödmodell förslag-

Arbetsgruppen har analyserat verksamheten på de kommunala flyg-
kostnader ochplatserna och urskiljt de faktorer avgörande förärsom

intäkter flygplatsdrift.vid
flygplats:faktorer bör påverka beräkningen stödTre perav

trafikledning, dimensione-driftkostnader t.ex.Variation i typ av0
klimatförhållanden.brand- och räddningstjänstring samtav

frakt-passagerarantal, flygplansrörelser ochIntäktsförutsättningar0
volym.

klimatPerifert läge och0

resultat föruppgifter finns tillgängliga flygplatsemas 1996När om
fördelnings-förslag till slutligkommer arbetsgruppen att presentera ett

faktorerna.modell bygger på de nämndasom

flygtrafikUpphandling av

trafikenekonomiskt stöd tillupphandlar eller bidrar medKommunerna
enbart trafiken mellan de statligaflertal fall. upphandlari Statenett

Östersund föreliggandeoch Arbetsgruppen har iflygplatserna Umeå.
eftersom det heltförslag behandlat upphandling trafik,inte närmare av

flygplats-har säkra den fortsattaöverskuggande problemet varit att
behandlasdriften. flygtrafik får därför bli frågaUpphandling somav en

olönsamför upphandlingi särskild ordning inom statens avramen
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trafik. sammanhanget kanI Luftfartsverket behandlatnämnas att
frågan i särskild utredning har gjorts Göran Norström.en som av
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Banverket

kapillära bannätetDet

Problembeskrivning

Rapport P i996:6
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Inledningl

beskrivaBanverket i uppdragharKommunikationskommittén attgett
lämnasproblem. dennaoch dess Ibannätetdet rapportyttre en

kommunikationskommitténsmedenlighetredogörelse iöversiktlig
uppdrag.

bestående Larsarbetsgruppframhar tagitsRapporten avav en
och Bäckström.Kjell JanHallbeck, GustavssonHellsvik, Lennart

där problemengodstrafikentill ärhar mestInnehållet avgränsats
ochunderlagmedbidragitmedSamråd har skett SJuppenbara. som

utkast tillpåsynpunkterlämnat rapport.ett
därföroch börprobleminventeringförsta handiRapporten utgör en

ochdiskussionytterligareinförinformationanvändasfrämst som
fördjupningar.

beskrivningAllmän2

iväxlar längstochspårbarmätetkapillära utellerMed det yttre avses
malm-tillhörochgodstrafik stomnätet,föravseddabannätet, som

spåranläggningar ägsDessaeller länsjämvägama.inlandsbananbanan,
ofta deocheller SJtrafikföretag, kommuner utgörindustriföretag,av

antalindustriområde. Ettellerindustritilllänkarna ettyttersta en
kapilläratill detanslutningproblemställningar iochförhållanden

följande.detredovisas ibannätet

Regelverk2.1

spår harkräver1990:1157Jämvägssäkerhetslagen ettatt ensamen
föreningrättssubjekt motsva-spårinnehavare. Ettansvarig t.ex. ensom

jämvägssäker-spårinnehavare iocksåvägforening kanrande varaen
mening.hetslagens

anläggningenshandförsta ägare.ianläggningförAnsvarig ären
tillanläggningenförfogaöverlåtaemellertid överkan rätten attDenna

jämvägssäkerhets-enligtspårinnehavareansvarigblirdåannan som
lagen.

enligtJämvägsinspektionenfråntillstånderfordrasspårinnehavFör
och prövning.ansökanföretablerade rutiner

spåranläggningar1996:734förordningenVidare statenssäger om
beträffande spåreller ägsSJspåranläggning,ägaren somatt av enom
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verket, begär det, får beslutaBV anläggningen eller del däravattav
skall ingå i spåranläggningar. Innan beslut fattasstatens skall BV
samråda med berörda länsstyrelser, trañkhuvudmän andra spår-samt
innehavare berörs.som

fårBV bestämma vilka spåranläggningar länsjärnvägar.ärsom
Vilka spåranläggningar ingår i bestäms regeringen.stomnätetsom av

2.2 Gränsdragning mellan infrastrukturBV och övrigt

Banverkets organisationskommitté fastslog 1988 kriteriervissa för
avgränsningen infrastrukturen, d.v.s BV förvaltade statliga spår-av av
anläggningar. Därvid förutsattes flera trañkutövare skulle kunnaatt
trafikera spåren. Bland fastladesannat att

infrastrukturen skall sammanhållet där det frånutgöra ett system0
teknisk synpunkt skall möjligt för olika företag kunnaattvara
trafikera banan
till infrastruktur skall föras sådana anläggningar och sådan verk-0
samhet avgörande betydelse för kapacitet ochär systemetssom av
för neutral behandling olika trañkföretagen av
sådana anläggningar och funktioner har direkt samband medett0 som
trañkföretagens produktutformning och effektivitet bör inklu-inte
deras i infrastrukturen..

Ovanstående innebar bl linjen mellan stationerna, de spår tågatt a
ankommer till på stationerna och persontrafikens plattformar korn att
tillhöra infrastrukturen. Godstrafikterminaler, lastnings- och lossnings-
spår, kombiterminaler och övriga spår på bangårdama stations-samt
byggnader korn inte inkluderas denna.iattmm

Funktioner infrastrukturliknande karaktärav

I organisationskommitténs förslag förtecknades antal funktionerett av
infrastrukturliknande karaktär. Hit räknades bl.a. ochstationer
närliggande funktioner parkering, bagagehantering, kombi-samtsom
terminaler, godstenninaler och industrispår.

Det ansågs dessa funktioner i första hand skulle planeras iatt ett
företagsekonomiskt perspektiv och därför knytas till ellerSJ annan
intressent d.v.s. Banverket. Samtidigt insåg kommittén utveck-att
lingen funktionerna fråga hadei allmänintresse.ettav

Olika och järnvägsanläggningar framgår bilagavägartyper av av



SOU 1997:35kapillära bannätet288 Det

problembeskrivningAllmän2.3

för dessaägandet ochstrukturen kringochOrganisationen ansvaret
fall verkamedför kan i vissaproblem dettafall oklar.spår i vissa Deär

deockså förpåutvecklingen järnväghämmnade för transporter menav
inblandade.företag ärsom

frågeteckenskaparbeslutats inom järnvägenavregleringDen som
för kapillära jämvägs-och haböreller vilkakring äga ansvarsomvem
företagtill del administrerasdetta även ärDå nätnätet. somav

förvaltaremellanneutral avgränsningklar ochtrafikoperatörer saknas
problemunderhåll skaparinspektion ochKostnaderna föroch operatör.

aktörer på spåren.förför såväl spårinnehavaren som ev nya
ochbraoch länsjämvägarifungerar investeringarGenerellt stom-

bannätetkapillärainvestering iinarbetade rutiner. Däremotenligt är en
änd-driva. i järnvägenssvår Denverksamhetoreglerad är attsom

kostnaden föralltid bäratrafiken kan intebegränsadepunkter mer
erforderliga investeringar.

kapilläratotalkostnadema förmedJämvägstrafiken belastas
samhällsekonomiskaförenligt principenBanavgifterbannätet.

har principgodstrafiken iinfrastrukturen,marginalkostnader gäller men
spårdå industrispår,ändevarjefullkostnadsansvar i transportenett av

spår-iinte ingårlossningsplatserochvid lastnings- statensmm
anläggningar.

intetrafikutövamaupplevsbannätetdet kapilläratillTillgången av
motsvarande förvillkoroch likakonkurrensneutralaske på somsamma

kundtill iförkostnadsansvarlikartatregel har vägvägtrafiken, isom
uppleverGodstrafikenjärnvägen. ävenutsträckningmotsvarande som

och platt-till spårtillgångharpersontrafiken,läge änsämreett som
ochmarginalkostnadersamhällsekonomiskaförformar på stationer

kostnadskrävandeytterligareomfattningbegränsadendast i möter
och kund.jämvägsföretagmellangränssnitt

Även uppleverinfrastrukturennyttjandeavgifter förgällervad av
tillförändratsoch järnvägmellanbalansenjämvägsföretagen vägatt

bilagafördel, 4.vägtrafikens se
belopp påbetydandetillbakaårsedan någraSverigeI satsas

gods-grund.samhällsekonomisk Deinfrastruktur på nyttorjärnvägens
möjlighetbegränsaddockfår attkunnatrafiken borde generera

förkostnadsnivåkapillära bannätets ärdetgrundutvecklas på attav
motsvarande.biltrafikensförhållande tillhög i

beträffanderåderförhållandendelistas någrakorthetI somav
nedan.kapillära bannätet

mellananslutningsväxlarunderhållerochinspekterarBanverket0
infrastruk-tillhörväxlarspår.och övriga Dessainfrastrukturspår
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merkostnaden i förhållande till spår växel belastarturen utanmen
anslutningsspårets innehavare och kan variera kraftigt beroende på

anslutande växel belägen i huvudspår med snabbtågstrafikärom
eller i sidospår med lägre ställda krav på växelns utformning ochett
underhållsintervall.
Trafikutövaren avgifterbelastas i regel med skall täcka0 som
kostnaden för kapillära bannätet. Vägtrafiken har däremot oftastdet
tillgång till statlig eller kommunal anslutning tilliväg nära
fabriksgrinden.

inklInnehavare kapillära bannätet har ekonomisktett ansvar0 av
långsiktigheten. Generella rikt-kapitalkostnadsdelen med tanke på

linjer för fördelning kostnaden på konkurrensneutralt sätt närettav
fler behöver utnyttja statliga eller privata anläggningaroperatörer

riksdagsbeslut skyldiga upplåta spår påsaknas. enligt sinaSJ är att
trafikrörelse ochkonkurrens-neutralt på villkor SJssätt samma som

förvaltasutvecklat riktlinjer för de delarsig hasäger avegna som
trafik-företaget.De förhandlingar hittills förts mellan andrasom

anledning ifrågasätta dessa riktlinjeroch SJ dockutövare attger om
offentliggjortfått genomslagskraft har intenågon inom SJ. SJ ännu

för nyttjandeavgifter gällande övrigasdessa riktlinjer. Principer
anläggningar saknas.

till och växlar med sådan place-På många platser SJ spårär ägare0
dessa för nåövriga måstering operatörer attatt vagnarspassera

enligt kritikvid industri. Därmed erhåller SJ,slutdestination t.ex.
konkurrensfördelframförts andra trafikutövare, genomensom av

nyttjanderätten och SJmöjlighet till prissättningsin attav genom
förväg fårförhandlingar tillträdesvillkor iautomatiskt vid om

har,kännedom konkurrenters rörelser på spåren. SJ somom ev
utarbetat förframgått föregående stycke, rutiner prissättning avav

för nyttjandeavgifteranläggningar, principernyttjandet sina menav
anläggningar saknas.gällande övrigas

mellan indust-relativt korta, anslutningsspårAvsaknaden ibland0 av,
istället förgodsmängder påriföretag och gårjärnväg väggör att

heladessa fall skulle drabbaseftersom industrin ijärnväg av
kostnaden för spår.nytt

järnvägsmark tidigare förvaltades dåvarande SJallSJ äger0 som av
betydelse då företagetinkl banavdelningen. Situationen SJ, närär av

möjlighet efter samråd medlängre trafikerar harstation, atten
tillkommersiellt marken i anslutning lastnings-Banverket avyttra

framtida trafik ellerlossningsspår och därmed omöjliggöraoch att
etablerar sig.operatörannan

1047-0396
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andra transportmedelKonkurrenssituationen gör attgentemot0
förerhålla kostnadstäckninginnehavare inte alltid kanjärnvägens

överlevnad för kapillära bannätetlångsiktig
kapillära bannätetmedför delar inteNuvarande system att av0

återupptagandevilket omöjliggöranvänds och därför bort, avrensas
skulle ökapotential återtrafik järnvägensom

falladelar kapillära bannätetnuvarande riskerarsituationI attav
bort.

omfattningKapillära bannätets3

beskrivningAllmän3.1

spåranläggningarkategorierkan delas iKapillära bannätet tre avupp

statlig ellerjämställas medofta kanoch hamnspårindustri- som0
industri-fram tillfinns ändadär sådankommunal vägväg, t ex

med full-industrispårkilometer långt,ibland fleragrinden ett,men
infrastrukturihop järnvägenslänkarförkostnadsansvar järnvägen

eller hamn.med industrin
frilastornråden,vid lastkajer ochtenninalspår,olika former t exav0

kan hatrafikutövare på järnvägenfleradärkombiterminaler mm,
självfinan-och gradkostnadsansvarintresse att avoperera menav

diskuteras.kanbidragssystemsiering contra ev
anläggningar,trafikutövarestillanslutningspår i t.ex.egnaen0

översynsverkstadgodsmagasinsbyggnad, lokdepå, mm.

finns vissadelar.mellan olika DetkraftigtStandarden varierar
finns delarsamtidigt detskickförhållandevisiavsnitt gottär somsom

upprustning. Enbehovoch imycket nedslitna stortär avsom
behovnedslitna och idelardevisarsnabbenkät inom SJ äratt avsom

bäst bedömerdärskala 1-5 5på ärupprustning överväger, manen
ochmellan tvåstandarden tillöversiktligt tre.

dennabannätetkapilläratrafikeringenVad gäller är av merav
dagenflera tågsätttrafikerasdelaromfattning. VissaVarierande omav
vecka.underrörelseenstakanågonendast berörsmedan andra enav

Ävenvarierande.mycketunderhållsbehovetmedför i sin ärDetta atttur
underhålls ojämnt.ochbana slitsdelar enav
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underhållDet utförs idag till del endast avhjälpandeutgör storsom
de fel uppkommer. sträckorVissa underhålls liteni såav som

omfattning de endast uppfyller de säkerhetsmässiga kravenatt men
inget i Övrigt det gäller kvalitén för tågtrafiken, hastighet ochnär t ex
axellast.

Andra sträckor olika anledningar prioriterade uppvisarsom av anses
högre standard få bandelar kan i sådant skick atten men anses vara

upprustningsbehov saknas.
kapillära bannätet har således försummatsDet vad gäller

investeringar. tredjedelSJ, anläggningarna har i sinägersom en av
verksamhet de krävs förinte önskvärda påupprustningarresurser som
alla delar detta därmed erhåller mycket varierandenät,av som en
standard. investeringar har karaktärenDe gjorts också attsom av vara

kortsiktiga och därmed mindre kostnadseffektiva vadänmer mer
långsiktiga skulle vara.

3.2 Spårlängd

trafikerade linjelängden spåranläggningar tillDen uppgårstatensav ca
km, exkl. Inlandsbanans km.9820 1050ca

Enligt uppgifter från ochSJ jämvägsinspektionens register över
spåranläggningar uppgår den totala omfattningen det kapillära nätetav
till 2342 km. dessa 705 km SJ 30 %, GodsAv SJägsca ca av varav

för drygt km 21%. bilaga framgår antal500 Av 5 att ett stortansvarar
spårägare för delar kapilläraövriga nätet.svarar av

Infrastruktur spårkmMängd %-andel
Trafikerad banlängd 9820
Inlandsbanan 1050

Kapillära totalt 2342 100nätet
varav:
SJ 705 30
Kommun 524 22
Hamnar 89 4
Övriga 1024 44

bedöms för närvarande ligga heltindustrispårsnätet 10%Av ca
utnyttjande håller för närvarandeoutnyttjat. Grad på inventerasattav

Jämvägsinspektionen samband med uppdatering derasiav en av
industrispårregister.
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Antal växlar3.3

Enligt jämvägsinspektionens för spåranlägg-uppgifter från register
det kapillära tillningar uppgår antalet spårväxlar i 8300 Avnätet st.ca

dessa 50%4200 SJ.ägs stca. av

%-andelBannät Antal växlar
spáranläggningar 9022l statens

318l Inlandsbanan

1008321l kapillära totaltnätet
varav:

4200 50SJ
171426Kommun

3281Hamnar
Övriga 302414

infrastrukturenAnslutningsväxlar i3.4

infra-Banverketsväxel ligger iMed anslutningsväxel avses som
tillhörande spårägareansluter till spårstrukturspår och änannansom

BV.
infrastrukturspår.spårväxlar ansluterfinns det 1900Totalt isomca

Ägaransvaret Banverket spårägarenväxlar ligger hosför dessa men
investeringaranläggningsbidrag vidbetalari anslutande spår samt

BanverketsBidraget skallunderhåll växeln.bidrag till motsvaraav
harExempelvis SJtill följd växeln.för infrastrukturenmerkostnad av

växlar.här nämndaför 1100därmed kosmadsansvaretGods av
anslutande spåranslutningsväxlar och spårägare iFördelningen av

sidotågspårhuvudspår ochnedanstående tabell. Växlama iframgår av
standardkrav högreochhögre inspektions-bl till följdhar enava

infrastrukturspår.kostnadsbild växlama i övrigaän
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Övrigasidospår infraspárHuvudspâr TotaltInnehavare
334 1522SJ 451 737

3 7448 23Kommun
Övriga 228 30539 38

1901538 798 565Totalt

belastarKostnader4 operatörernasom

kostnader förbannätet belastas medkapilläraTransporterna över

inspektion
underhåll
reparation
reinvestering

snöberedskapochSnöröjning
nyttjandeavgifter falli vissa

beroende pågraddrift och underhåll varierar iKostnaderna för stor
spårstandard.och växlaromfattning, antal spårjärnvägstrafikens samt

ochavhjälpande underhållunderhållskostnademaAv utgör merparten
för upprustningendast begränsade insatser nätet.görs av

reglerasalltid spårägarenbelastarUnderhållskostnaden inte utan
anslutningsväxlarnamellan olikaförhandling parter, t somexgenom

spårinnehavare,anslutandebelastarunderhållskostnadenBV äger men
överfört kostnadsansvaret påkan hai sin part.tur annansom

nyttjandeavgifter. SJspårtrafiken medbeläggerFlera spårägare
denyttjandeavgifter för främstmiljoner ibetalar Malmö 2,5it caex

förmotsvarande avgiftNågonoch industrispåren.kommunala hamn-
orsakexisterar Endet kommunalalastbilarnas nyttjande vägnätetav

skatteutjäm-delutnyttja visskommun kankan statensatt avvara
tillbidragbehovkännerningbidrag till störrevägnätet, ett avmen

harkommunala intespårkostnaderna från brukarna motsva-somav
bidrag.möjlighet till statligtrande

avgifter förhögajämvägstrañken medocksåGöteborg beläggsI
medanoch bl hamnenspårförbindelser till inyttjande kommunens aav

kostnad.motsvarandelastbilstrafiken inte möter
belastarför kapillära bannätetkostnadernatotala årligaDe som

Fördelningen iMkr.till 55-60idag uppgå ärgodstrafiken bedöms ca
följ ande:mycket draggrova
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Mkrinfrastrukturen 20AnslutrLväxlar i
Övriga Mkr26växlar och spår

Mkrandeavgifter 11Nyttj
Mkr57Summa

fulltkostnaderpåpeka dessaväsentligtDock det utattattär
årlig efter-skettåtgärder. harbehovet Dettäcker det reella enav

bannätetsvarför det kapilläraframför allt reinvesteringarsläpning av
på vissautnyttjande järnvägenlångsiktigthotarkondition delvis ett av

ställen.
vidmakthållandegradenbedömerJämvägsinspektionen att av

under desäkerhetssynpunktfrånförbättratsindustrispårsnätet senaste
dock intestandardhöjningar hargenerellaväsentligaåren. Några3-4

infrastrukturhuvuddelen järnvägens äraxellastvarför denägt rum,
kapilläradetsamtliga delarpåkan utnyttjasdimensionerad för inte av

investeringskostnader.nätet utan
delaraxellasthöjningar påplanerasnärvarande storaFör av

detdelarväsentligtvarför detinfrastruktur ävenjärnvägens är att av
takt.motsvarandeuppgraderas ikapillära bannätet kan

inkl. kapital-ekonomiskasåledesproblemområde ansvaretEtt utgör
möjligheten pådärmedochkapillära bannätetför attkostnadsdelen

godtagbarmed i övrigtupprätthållatrafikera ochlång sikt näteten
idag påkostnadsansvardettadel fallerTilldettastandard på nät. stor

ibehöver inteLastbilsföretagenavseende, SJ.dettaispårägarenstörste
för sådantkompensera sigjämvägsföretagenutsträckning somsamma

kommunalaochstatligaexempelvisnyttjandeförkostnadsansvar av
samhällsekonomiskendast betalarvägavgiftereftersom viavägar man

marginalkostnad.
med denvanskligtinvesteringartotala behovet ärbedömaAtt av

föreligger.begränsade information som nu
medhärstorleksordningtänkbarindikera görsförsökEtt att

KarlstadindustrispåretSJ-ägdalångakmutgångspunkt från det 7ca -
uppdraghar på SJBanverketnedslitet ochstarktSkoghall. Spåret är

Mkrtill 22,5beräknade 6,5för reinvestering,kostnaderberäknat —
exempeldettaväljs. Istandardalternativvilkenberoende på som

alternativutgår frånochalternativendyrastede två ettutesluter vi om
Mlcr eller6,5och alternativkr/spårmetereller 1620Mlcr11,1 ett om

spånneterkostnaderdessa ärnågonochlcr/spårmeter949 attantar av
andelBeroende påkapillära bannätet.delarapplicerbara på övriga av

nedanståendeerhållsupprustningbehovidetta ärnät avsomav
reinvesteringskostnader.beräknade
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Grad Totalkostnad vid Totalkostnad vidav
reinvesteringsbehov meterkostnad 1620 meterkostnad

kr/spårm krlspârm949
20% 758 Mkr 445 Mkr
30% 1138 Mkr 667 Mkr
40% 1518 Mkr 888 Mkr
50% 1897 Mkr 1111 Mkr
60% 2276 Mkr 1334 Mkr
70% 2656 Mkr 1556 Mkr

Vilken grad reinvesteringbehov reellt kan föreligga i landetav som
har framinte gått inom för denna översikt. kartläggningEnatt ramen

detalj hosi alla spårinnehavare framgår bilaga och hos5 ävensom av
erfordras dessförinnan.SJ

Exempel i anslutning till5 problem-
beskrivningar

illustration till problembeskrivningarSom i det föregående beskrivs
nedan antal reella och teoretiska fall.ett

Exempel 1

Rockhammars förbundetbruk intill Frövi med järnvägsnätet viaär ett
km långt industrispår från Sällinge Godsstråketstation påtre genom

Bergslagen. Bruket, ekonomi för närvarande ansträngd, erbjudsärvars
idag ungeför för lastbil för Vid valtonpris järnväg.samma som av

dock kostnaden för därutöver belastas medmåste järnvägtransportör
kostnader för erforderlig tillupprustning spåret, beräknad 1,5av ca
Mkr de åren. tillkommer framtidaDärutöver reinvesterings-närmaste
behov bl form äldre kontaktledningssystem medi renoveringa av av
trâstolpar. med länsväg anslutning till fabriksgrindenSituationen i nära
och kostnadskrävande de kilometrarnajärnvägsavsnitt sistaett tre
fram till fabriksgrinden snedvrider konkurrensförhållandena mellan

ochväg järnväg.

Exempel 2

betydande förbundenSSAB mycket jämvägskund,Domnarvet, ären
drygt km långt industrispår frånmed järnvägnätet via 1 SJ-ägtett
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Bergslagsbanan,parallellt medSpåretlöperrangerbangård.Borlänge
Falun.delen Borlänge —

kanfler SJmedför intressentergodstrafikenavreglerade änDen att
ochberör SSAB SJtävla vissa ärtänkas vilja transporter somom

konkurrensneutraltpåtill anläggningartillträde sinaskyldiga ettatt ge
dessalämna anbud måstekunnaalla Föroperatörer. attsätt

åtagande.kostnadsbilden i sitttill helasjälvfallet kännatransportörer
fårupplåter spåret. SJvillkoren för SJefterhöraDärvid övrigamåste att

kanplaneras och innanvad operatördärvid vetskap nysomom
Prissättningenkostnads- och prisbilden.denetablerar sig över egnase

påutarbetade rutinerefter SJdock enligt SJsker ettav
innebäraallaupplevskonkurrensneutralt Situationen intesätt. av

trafikutövare.mellankonkurrensneutralitet
Borlängemed stomjärnvägenparallelltlöpertill SSABSpåret -

kapacitetssituation.ansträngdhartider på dygnetvissaFalun ensom
industrispåretinförlivaproblemenlätta påsyftelösning i ärEn attatt

dubbelspår påutnyttja detochspåranläggningarmed statens som
regelverkNuvarandeBorlänge Domnarvet. säger attdelsträckan om-

beslutaBanverketdet, kanbegär attspåranläggningens ägare om
och dåspåranläggningaringå idel därav kanelleranläggningen statens

beslutet hos regeringen.liggerstomjlänsjärnväg. Försom
enskilda aktörerdetta övrigatalar församhällsekonominNär men

möjlighetBanverket fåägarbyte börbegärinitiativ attinte på eget
spåranläggningarspår tillöverföringoch besluta statensinitiera avom

Banverketstatligeller organisation.förvaltas Sspårennär annanav
lastspår.och Detindustri-nyanläggningbeslutafåbör täven av exom

företagspårinnehavare, privataandrasäkerställasbör tatt som ex
konkurrensneutralapåspåranläggningarupplåteroch kommuner, sina

medväghållningenskildochenergidistributionenvillkor jfr
statsbidrag.

överlämningsbangårdSJ-ägdmedavslutastill SSABSJ-spåret en
innebärvilketproduktion,öka sinplanerarspår. SSABomfattande 7 att

utöka sindennamåsteskall falla på järnvägenökningenatt om
produktionskapacitet.

Mkr10omfattande 5upprustningsbehovfinnsRedan idag ett ca -
underhållskostnader påoch sänktaspårstandardrimligerhållaför att

framtidatillbangårdenbättreöverlämningsbangården. För att anpassa
långsiktigaMkr. Detinvesteringar 40produktionsökningar krävs om ca
faller heltkapillära bannätetväsentligtför avsnittkostnadsansvaret av

falldetta SJ.spårinnehavaren,på i
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Exempel 3

SJ behärskar på många platser anlutningsväxel och/eller spåravsnitt
mellan infrastrukturen och spårägares anläggningar. Nyaannan

har under hand framfört klagomåloperatörer den enligt derasöver
uppfattning för höga avgift SJ för nyttjande SJtar ut av
växelförbindelser och spår. Dock måste beakta SJ ansvarigattman som
spårinnehavare har långsiktigt för anläggningars fortbeståndett ansvar
och inte enbart kan tillämpa marginalkostnadsprinciper måsteutan
täcka kapitalkostnader med tankeäven på reinvesteringsbehov. Ett
generellt och förhållande till olikai och konkurrerandeoperatörer
trafikslag neutralt kostnadstäckningsystem för kapillära infrastrukturen
bör konstrueras.

Exempel 4

Banverket genomför efter samråd med omfattandeSJ spårsaneringar
vid utbyggnad fjärrblockering eller vid ombyggnader ocht störreex av
uppgraderingar huvudlinjema. SJ har där vagnslasttrafikenövergettav
på många plaster och behöver inte några sidospår varför Banverket tar
bort spåren och växlarna till dessa. Skulle vilja återupptaoperatören ny
trafiken på sådan ställs inför kostnader för inläggning växelort man av
och spår på nytt.

Om någon upphör trafikera länsjärnväg finns regelatt en en som
banan skall ligga i år innan nedläggningsäger fåratt tre prövas.

Treårsperioden till för andra skall möjlighetär operatöreratt att
bedöma ekonomin i trañkering där och etablera sig trafik-ev som ny

Någon motsvarande finnsregel inte vad gällerutövare. enstaka spår
och sådan regel dettai sammanhang skulle också för tid kunnaen en
låsa eller helt omöjliggöra standardhöjande ombyggnad.t o m en
Rutiner bör skapas för på platser där trafikpotentialer kan finnasatt
erhålla tillgång till extraordinära kostnader.järnväg utan

Exempel 5

Tidigare har kostnaderna för anslutningsväxel till kapilläranämnts att
bannätet belastar kapillären. Kostnadema kan varieraägaren iav
mycket hög grad beroende på anslutande sidopår beläget. Skallärvar
anslutning ske till huvudspår med trafik i hög hastighet erfordrasett
förutom förreglingsfunktioner i signalsystemet skyddsväxeläven
varvid sammanlagda kostnaden kan Mkr.överstiga 3 anslutning tillEn
mindre trafikerat spår kan uppgå till 400 000 kr, väsentligca en
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ändrastill terminalspår böranslutningsväxelförskillnad. Kostnaden
vilka kravoberoendekostnad för trafikutövarentill är somavsomen

huvudspåret.gäller för

Exempel 6

sågverkförhållandena förjämförsNorrlandfrån södraexempel ettI ett
förinfrastrukturkostnader" uppgår"Kapillärapappersbruk.och ett

pappersbruketmotsvarande förmedankr/vagn ärsågverket till 137
harsågverketskillnadendenOrsaken tillkr/vagn. är21 attstora

har färre spårmetrarårfärre attbetydligt även manomvagnar per
underhålla.

intelastbil skiljer siggods påsittföretagenVäljer transporteraatt
situationinfrastrukturskäl. Dagenslastbilkostnadderas avper

jämvägs-medför såledesinfrastrukturenkapillärabeträffande att
påverkarochvolymberoendestarktinfrastrukturkostnader blirtrafikens

där,volymer,kunder med småtransportrnedelsval hoshögre gradi
spårkostnaden kanfinns,spårtill såvältillgång vägäven somom

lastbil väljs.medföra att

rekommendationerochSammanfattning6

medförknippadeproblemområdenantalfinnsframgåttSom ettovan
uppnåföromgåendevidarestuderasbehöver attbannätetkapillära som

följande:

vägtrafikenmedkonkurrenssituationengällervadneutralitet0
på järnvägtrafikutövarcmellan olikaneutralitet0

ochstandardanläggande,bannätetskapillärasäkerställande av
fortbestånd

anslutnings-vadgodskundermellan olikakostnadsneutralitet avser0
anslutnings-faktiskoberoendesåledesinfrastrukturen,växel till av

kostnad
lossningsplatserochmark för lastnings-säkerställande av

beredskapsintressentillvaratagande av0

utredsandeföljföreslår närmareBanverket att

förvaltadeöverföra statligtinitiativpåmöjlighetBVs egetatt0
trafikeringen isyfteispåranläggningartill attindustrispår statens

vägtrafiken,förvillkorske påska kunnagradhögre somsamma
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d.v.s. avgifter motsvarande samhällsekonomiskmot marginal-
kostnad.
Ägandet och kostnadsansvaret för de tenninalspår idag0 ägssom av

Ägandeförhållanden,SJ. ñnansierings- och utnyttjandeprinciper bör
utredas särskilt. Möjlighet till någon form statsbidrag till verk-av
samheten bör jämför statsbidragövervägas, till enskild väghållning.
Säkerställande andra spårinnehavareävenatt SJ måste upplåtaän0 av
sina spåranläggningar konkurrensneutralapå villkor.
Kostnadsansvaret för anslutning kapillära bannätet till BV0 av
infrastrukturspår.
SJ fastighetsinnehav jämvägsmark. Detta bör i0 ett störreav ses
sammanhang med överföring SJ mark under BV infrastruktur.av
Hur platser där trafikpotentialer kan finnas kan erhålla tillgång till0
järnväg extraordinära kostnader.utan
I ovanstående sammanhang bör i sambandäven mednämnas att

persontrafikens partiella avreglering finns antal gränsdragningssnittett
behöver utredas.som
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Bilaga 3

järnvägsanläggningarochOlika vägartyper av

Vägar

huvudtyperFölj ande vägnätetsutgör

förenligt principentrafikavgifterUpplåtsStatlig motväg
marginalkostnadsamhällsekonomisk

Omfattar
underhåll bekostasochinvesteringdärriksvägar av0

Vägverket.
bekostasunderhållochreinvesteringdärlänsvägar av0

länsbekostasinvesteringVägverket, av resp
länstrañkanslag.

kommun. DebekostasunderhållochInvesteringKommunal av
frånutgårämningsbidragskatteutj statengenerellaväg som

ochfördel utnyttjastill viss vägarkantill kommuner
kollektivtrafikanläggningar.

bidrag,kommunaltkompl medbidrag,StatligtEnskild väg ev
underhåll,ochinvesteringtill restenutgårmed

dyl.vägsamfallighetvägförening,finansierasstatsbidrag eav

förupplåtasbehöverochenskildaFinansierasEnskild väg av
trafik.allmänutan

statsbidrag

Järnvägsanläggningar

jåmvägs-indelningföljandekantill dennaanslutningI rapport av
anläggningarna göras.

förprincipenenligttrañkavgifterUpplåtsInfrastrukturen mot
ochmarginalkostnadsamhällsekonomisk
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spåroch demellan stationernalinjenomfattar
till på stationema.ankommertåg

Omfattar
däroch Malmbanan,stomj ämvägar0

bekostasunderhållochinvestering av
Banverket.

ochinvesteringdärlänsjämvägar,0
länsviabekostasreinvestering resp

bekostasunderhålllänstrañkanslag och av
Banverket.

och lossning,för lastning-Omfattar spårKapillära
industrispår,depåspår,uppställningsspår,bannätet

ochInvesteringkombitrafikterminaler mm.
bekostas i principunderhåll av

avtalspårinnehavaren, att t exommen
detta förekommer.sigpåtartrafikutövare

olikasärskiljas ikanAnläggningama tregrovt
kategorier

medjämställasofta kanindustrispår som0
där sådankommunal vägstatlig eller väg, t ex

industiigrindentillända fram ett,finns men
industrispårlångt,ibland flera kilometer

medinfrastrukturihop järnvägenslänkar
industrin.

vidterminalspår,formerolika t exav0
fleradärfrilastområden,ochlastkaj er

behövakanpå järnvägentrañkutövare operera.
trañkutövarestillanslutningspår i egnaen0

godsmagasinsbyggnad,anläggningar, t ex
översynsverkstadlokdepå, mm.
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Bilaga 4

Banavgifter

När för infrastrukturen bröts från trafikföretagetansvaret SJut genom
bildandet Banverket bestämdes de rörliga banavgifterna skulleattav
spegla de samhällsekonomiska marginalkostnadema medan de fasta
avgifterna liksom för andra trafikslag tänkta täcka resterandeattvar
kostnader. Det stod dock redan från början klart denatt tunga
landsvägstrafiken järnvägens främste konkurrent inte täckte sina- -
samhällsekonomiska kostnader. fastaDe avgifterna fick därför
konstrueras med utgångspunkt från erhålla konkurrensneutralitetatt
med landsvägstrafiken. En årlig fast avgift för alla jämvägfordon som

trafiki bestämdesär i princip enligt regler och beloppsamma per
viktenhet gäller vid beräkning fordonsskatten för tungasom av
vägtrafikfordon under hänsynstagande till de transportmässigt olika
förutsättningarna för järnvägs- vägtrafik. Som generell förprincipresp
avgiftssystemet föreslog regeringen därvid avgifterna för järnvägatt
bör ändras i motsvarande mån fordonsskatten för vägtrafiken.som

Banverket vill fästa uppmärksamheten på vägsektoms fastaatt
avgifter, framför allt för den trafiken, sänktes från den 1 januarityngre
1993. För den lastbilstrafik konkurrerar med järnvägen har densom
fasta avgiften sänkts med 20 Till detta kommer förändringarprocent.ca

den rörliga beskattningen från l oktober 1993, d frånövergångav v s
km-skatt till bränsleskatt, vilket den lätta vägtrafikens skattergör att
ökar på bekostnad den trafiken. Någon motsvarandetungaav
förändring avgifterna i j ärnvägstrafiken har inte skett.av

Dagens utformning de fasta banavgifterna har visat deäven attav
i förhållande till vägtrafikensutgör avgifter mycket faktor vidtungen

transportmedelsval vid trafikupplägg.uppstart av nya



infiastmktur 303trafikensAnsvarsfördelning planeringeniSOU 1997:35 av

Statskontoret

iplaneringenAnsvarsfdrdelnip
rastrukturtrafikens mav

1996:14
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Sammanfattning

Riksdagen har kritiserat planeringen trafikens infrastruktur. B1.a. harav
otillräcklig hänsyn tagits till behov helhetssyn påsagts att av

trañksystemet, samordning mellan trafikslagen politisktsamt
inflytande. Kommunikationskommittén ska därför överväga om
ansvarsfördelningen mellan de statliga myndigheter deltar isom
planeringen behöver förändras.

Som underlag för detta har kommittén givit Statskontoret i uppdrag
analysera hur den samordnade planeringsprocessen för utbyggnadatt

och underhåll infrastruktur på nationell nivå bör utformas iav
framtiden. Uppdraget har förstai hand handlat analysera hur denattom
uppgift Kommunikationskommittén för under innevarandeansvarat
planeringsomgång dvs. fram förslag till inriktning föratt ta-
infrastrukturplaneringen bör organiseras kommandei planerings--
omgång/-ar.

Två väsentliga utgångspunkter har gällt för utredningen. Den ärena
vi i linje med riksdagens kritik planeringen utgått ifrånatt attav— -

planeringsprocessen bör utformad på sådant goda ellersättett attvara
ökade möjligheter till politiskt inflytande från riksdagsnivån iges
första hand, helhetssyn på trañksystemet, och samordning bl.a.
mellan trafikslagen.

Den andra utgångspunkten vi i enlighet med direktivenär att - -
studerat planeringsprocessen utifrån organisationsperspektiv. Dettaett
innebär bl.a. undersökt påtaladevi de problemen kan lösas medatt om
organisatoriska åtgärder. detta syfte har identifierat tänk-I vi antalett
bara, alternativa organisationsmodeller för planeringsprocessen, och
sedan analyserat förutsättningarna för tillmötesgå de krav riksdagenatt
ställt inom för dessa olika alternativ. alternativ studeratsDeramen som
är att

tillsätta kommitté,en ny
förstärka rollSIKA:s mandat fatta trafikverksöver-att0 genom
gripande beslut och/eller inrättande eller rådstyrelse medettav en
politisk representation,

Kommunikationsdepartementet aktiv roll i planeringen,ge en mer
bilda särskilt infrastrukturverk,ett

Trafikutskottet kontinuerligt i planeringen,engagera mer
slopa inriktningsplaneringen,
ytterligare öka det regionala inflytandet, samt att
renodla trañkverkens olika roller.
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olämpligapraktikenalternativen iäranalyseradeFlera deav

delösade kanmed avseende påanalyseratsharAlternativen antasom
formellasåvälutifråndeproblemenpåtaladeriksdagen samt omav —

genomföra.lämpligautgångspunkterpraktiska attvoresom mer ~
varierande gradisamtliga alternativbedömning änVår är att om --

flera, deellernågot,möjligheterna hanteraförbättrakan attantas av
skäl mindreandraflera ändåställt. ärriksdagen Menlqav att av

ellerförvaltningspolitisk praxis,striderdärför delämpliga, motattt.ex.
skäl avfärdasdessaföljdeffekter. Avstarkt negativahakan antas

fattamed mandatställningöverordnadSIKA attalternativen att ge en
Kommunikationsdepartementbeslut,trañkverksövergripande att enge

infrastrukturverk,särskiltinrätta attroll planeringen,aktiv i ettattmer
planeringsarbetet,iTrafikutskottet samt attkontinuerligt engageramer

inriktningsplaneringen.slopa
Övriga deltilllämplighet hängereventuellaaltemativs sammanen

debedömningenvärderas. Om görsproblemen attmed hur av
kansåallvarlig karaktär,mycketproblemenpåtaladeriksdagen är av

vidtas.behövaorganisationsförändringarradikalaeventuellt mer
respektiveinflytandeöka regionernas attytterligareAlternativen att

långtgåendeinnebärvilkarollerolikatrafikverkensrenodla mer-
sådanakan ialternativövrigaorganisationdagensförändringar änav -

värdafall eventuellt pröva.attvara
dekaraktärsådanbedömsinte attdäremotproblemenOm vara av

alternativenframstårorganisationsförändringarradikalamotiverar mer
styrelsevid inrättaSIKArespektivekommittétillsätta att enatt en ny

parlamentariskEnenligt vår mening.lämpligaeller råd mestett som
ochinflytandepolitisktförnaturlig utövakommitté attär arenaen -

och börfrån olikasynpunkterinhämtaför expertorgan geäven att —
påtalat iriksdagenproblemdehanteramöjlighetergoda att som

klartförutsättningarnastyrelse/ett rådMed ärplaneringsprocessen. en
ändå isådantsannolikt kankommitté. Menmed ettsämre än organen

planeringsarbetetinflytandeliknande överviss mån utöva ett som
planeringsomgång; iinnevarandeiKommunikationskommittén gjort

blir denpersonsammansättningen rätta.synnerhet om

planeringsomgångföregåendesedanminskattorde haProblemen

planerings-tidigarefrånhärrörplaneringenkritikRiksdagens mot
två-treUnder deföregående.framför allt denomgångar, närmast

vidtagits,förändringarorganisatoriskaemellertid vissaharårensenaste
stärkasyfteproblemen. Ipåtaladeåtgärda detill attsyftatbl.a. attsom

till inriktningförslagframuppgifteninflytandet harpolitiskadet att ta
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för infrastrukturplaneringen lagts på kommitté i innevarandeen
planeringsomgång. Vidare har samordningen förbättrasavsetts att

inrättandet Statens institut för kommunikationsanalysgenom av
SIKA, bl.a. ska för samordning trafikverkens lång-som svara av
siktiga infrastrukturplanering, och bildandet den s.k.genom av
SAMPLAN-gruppen. SAMPLAN arbetsgrupp medär företrädareen
för bl.a. trafrkverken och SIKA, biträtt Kommunikations-som
kommittén med analysera alternativa inriktningaratt investeringarnaav
för perioden 1998-2007.

Sannolikt har dessa organisationsförändringar inneburit de kravatt
riksdagen ställt på planeringen tillgodosetts bättre i innevarande
planeringsomgång tidigare; detän med hänsynäven till attom -
Kommunikationskommittén inte avslutat sitt arbeteännu väl tidigtär-

utvärdera detta. Sålunda flertaletatt de vi intervjuat imenar av personer
utredningen det politiska inflytandet varitatt tidigare, ochstörre än att
samordningen varit bättre, bättre hänsyn hasägs tagits tillt.ex.
miljöaspekter, och investeringar bättre ha samordnats med drift och
underhåll.

Flertalet de intervjuade också den grundläggandeattav anser
ansvarsfördelning idag råder kan tillgodose de relevantasom
aspekterna, och eventuella kvarstående problem inte sådanatt är av
karaktär de kan, eller bör, åtgärdasatt organisatoriskagenom
förändringar.

Inget skäl finns ändra den grundläggandeatt ansvarsfördelningen

Mot bakgrund situationen sannolikt förbättrats bedömer viatt attav
eventuella kvarstående problem knappast sådan dignitet deär attav
motiverar radikala organisationsförändringar. Utifrån de aspektermer

belyses i det här sammanhanget kan därför alternativen attsom
ytterligare öka regionemas inflytande respektive renodla trafik-att
verkens olika roller avfärdas.

likhet flertaletI med de intervjuade vi således det inteattav anser
finns skäl ändra den grundläggande ansvarsfördelningen beträffandeatt
planering utbyggnad och underhåll infrastruktur på nationell nivå.av av
Med hänsyn till etablerandet SIKA och SAMPLAN tycks haatt varitav
framgångsrikt vi heller inget skäl återgå till denattser ansvars-
fördelning gällde föregåendei planeringsomgång.som

Sammantaget vi således i drag, följandeatt,menar grova ansvars-
Ävenfördelning bör gälla. fortsättningsvis bör riksdagen ange

övergripande och riktlinjer för infrastrukturplaneringen. Vidareramar
bör regeringens roll bl.a. för direktivgivning till verken,attvara svara
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inriktning.beslutriksdagensunderlag föroch upprättaatt om
med framarbetetviktig roll ihaalltjämtTrafikverken bör att taen

ske påidag bördettainriktningsförslaget;underlag för somom —-
diskuteras sekan dockordning,eller ikommitté,uppdrag annanav en

samordningenförfortsattVidare bör SIKAnedan. avsvara
all anledningfinns ocksåinfrastrukturplanering. Det atttrafikverkens

SAMPLAN.bedrivits inomsamarbetefortsätta det som

tordekravriksdagenstillgodoseförFörutsättningarna att vara
kommittémedbäst en ny

kommittéparlamentariskgivetdet "intedirektivEnligt våra är att en
och riksdagensför regeringensunderlagutarbetauppgiftmed att

planerings-inför varjetillsättaseller bör,kan,ställningstaganden
skäl förflertaldocktalarmening attEnligt våromgång". ett en ny

ambitionenalternativet,ändå det bästakommittéparlamentarisk är om
ställt påriksdagende kravtillgodosemånmöjligasteiär att

planeringen.
tillgodoseshelt kanknappastriksdagens kravskälsådantEtt är att

med SAMPLANFramgångenSAMPLAN-grupp.enbartmed en ny
ochpolitisktvaritarbetetförklarasdel styrttillnämligentycks attaven

Kommunikations-backatsrollsamordnandesinSIKA iatt avupp
institutionellaliknandeförtalar dettavår meningEnligt attkommittén.

kommandeimotsv.SAMPLANför ävenkrävsramar
planeringsomgång/-ar.

naturligerbjuderkommittéskålandraEtt är arenaatt ensomen —
sannoliktunder planeringsprocesseninflytandepolitisktför utövaatt -

styrningpolitiskförförutsättningarnamöjligade bästa avger
analysenrefereradedenskältredjeplaneringsarbetet. Ett är att avovan
sannoliktkommitté ärorganisationsmodeller visar attalternativa en ny

grundläggandedensynnerhetialternativet,lämpligastedet som
ändras.börmeningenligt våransvarsfördelningen

de bästakommittésåledesviSammantaget att geren nymenar
ställt påriksdagenkravtillgodose deförförutsättningarna att

planeringsomgång/-nästkommandedärförföreslårochplaneringen, att
bakgrundinnevarande. Motdenpåbör organiseras sätt somsammaar

Kommunikationskommitténskritiseratfallintervjuade vissaideattav
förutsättningarvissautredningen pådock ipekar viarbetsformer som

Sålunda börframgångsrik.blikommitté skaföruppfyllasbör att nyen
bl.a.tillförhållandeiklargörasrollkommitténsexempelvis -

arbete.tid för sitttillräckligkommitténTrafikutskottet- samt ges
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Det starkaste kommitté detargumentet möjligenemot är att ären ny
väl kostsamt driva planeringen på.ett sätt Vad rimligt dettaatt iärsom

avseende dock svårtär sannolikt kanavgöra, sådanatt men en
bedömning lättare Kommunikationskommitténgöras när väl avslutat
sitt arbete. Om det kostnadsskäl mindre lämpligt tillsättaattav anses en
parlamentarisk kommitté redan i planeringsomgång, så finnsnästa dock
enligt vår mening skäl ändå detta alternativ införöverväga deatt
därefter kommande.

andra handI kan också alternativet vid SIKA inrätta styrelseatt en
övervägal,eller råd med politisk representationett låtvärt attvara vara

med hänsyn till verksamhetens relativt begränsadeatt omfattning ett- -
råd sådanai fall torde ligga till hands. Som framgått docknärmast är
förutsättningarna för planeringsarbetet klart medatt styra sämre än en
kommitté. bl.a.Detta därför styrelse/ett råd i grund och botten haratt en

roll kommitté. Styrelsen/rådetän ska förstai handen annan en
tillgodose behov samhällelig insyn och medborgerligt inflytandeett av
vid styrningen förvaltningsmyndighet. Möjligen det därförärav en
heller inte lämpligt här tanken inrätta sådantatt är ettsom organ- -
med det ensidiga sökamotivet förbättra infrastrukturplaneringen.att

l Att vi betraktardetta andrahandsaltemativhindrardockinte detkanfinnasskäl talarett attsom som
för inrätta sådant kommittétillsätts.att ett ävenorgan om enny
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Inledning1

Bakgrundl l
.

Kritikeninfrastruktur.trafikensplaneringenkritiseratharRiksdagen av
behovtilltagitshänsynotillräcklig avhandlatbl.a. atthar om

trafikslagenmellan samtsamordningtrafiksystemet,påhelhetssyn
Kommunikations-skadettabakgrundMotinflytande.politiskt av

detbl.a.1994:140 övervägadir.direktivenligt sina omkommittén
ansvarsfördelningennuvarandedenfrågaiFörändringbehövs omen

kommunikationsplaneringen.deltar imyndigheterstatligamellan som
kommitténhardärvidlagställningstagandenför sinaunderlagSom

iplaneringsprocessenhuranalyserauppdragiStatskontoret attgivit
framgårUppdragetutformas.börinfrastrukturplaneringenframtidaden

bilagaav

avgränsningarochinriktningUppdragetsl.2

frågorolikamängdomfattarkommunikationsplanering enBegreppet -
ochtrafikerings-underhåll,investeringar,planeringt.ex. av

samhälls-olikainomantal aktörertrafiksäkerhetsfrågor stortettsamt— landstinglänsstyrelser,trafikverk,regering,ochriksdagnivåer, t.ex.
tillhänför sigkritikriksdagensbakgrund attMotoch kommuner. av

tidenochinfrastruktur, atttrafikensförplaneringsomgång/-artidigare
enligtuppdragvårtdockbegränsad, avgränsasvaritutredningenför

samordnadiansvarsfördelningenanalyseratill endirektiven att
påinfrastrukturunderhållutbyggnad ochförplaneringsprocess av

nivå.nationell
planeringdenhandlarutredningen sominnebärDetta att om

ochrullandePlanernainfrastrukturplaner. ärtioårigaresulterar i
intresset ärplaneringsomgång. Atts.k.enårfjärderevideras vart

denhandförstadet i ärvidareinnebärnationell nivå attriktat mot
inriktningsplaneringdendvs.planeringen somfaseninledande av -
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Kommunikationskommittén för i innevarandeansvarat planerings-
omgång behandlas.som-

Enligt direktiven bör dockvi redogöra för kopplingaräven och-eventuella problem dessai mellan planeringen utbyggnad ochav—
underhåll infrastruktur nationell nivå, och bl.a. övrigav
samhällsplanering trañkerings- och trañksäkerhetsfrågor.samt Mot
bakgrund de uttalanden de vi intervjuat i utredningenav som personer
gjort kring dessa frågor har dockvi bedömt dessa kopplingaratt
knappast den deär indirektarten påverkaratt än organiseringenav mer

den nationella planeringen. harVi därför valt endast översiktligtav att
beskriva kopplingarna i bilaga se bilaga 5.en

Vidare ska enligtvi direktiven studera planeringsprocessen utifrån
organisationsperspektiv.ett Detta innebärasägs vi utgångs-att som en

punkt för arbetet ska identifiera antal tänkbara, alternativaett
organisationsmodeller för planeringsprocessen, och sedan analysera
förutsättningarna för tillmötesgå de kravatt riksdagen ställt på
planeringsprocessen dvs. den i ökad utsträckningatt ska möjliggöra-
bl.a. helhetssyn på trafiksystemet, samordning mellan trafikslagen samt
politiskt inflytande inom för dessa olika alternativ. Följanderamen-
alternativ behandlas i rapporten:

kommitté,ny
förstärkt SIKA,
förstärkt kommunikationsdepartement,
särskilt infrastrukturverk,

kontinuerligt involverat trafikutskott,mer
slopad inriktningsplanering,
ytterligare ökad regionalisering, samt
renodling trafikverkens roller.av

1.3 Material och genomförande
Underlaget till har samlats inrapporten litteraturstudier segenom
bilaga 2, och intervjuer. Ett drygt trettiotal representerandepersoner,

20 olika institutioner t.ex. Trafikutskottet, Kommunikations-ca
kommittén, Kommunikationsdepartementet, SIKA, trafikverken och
andra centrala myndigheter m.fl. har intervjuats. De intervjuade

framgår bilagapersonerna av
I enlighet med direktiven har samråd skett med SIKA, med desamt

fyra län kommer omfattas försök med förstärktatt politisksom av
förankring. Under utredningsarbetet har vi också varit kontakti med
Länsstyrelse- och trafikutredningen dir. 1995: 160.
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Statskontoret,vidarbetsgruppgenomförtsharUtredningen enav
ochprojektledareErikssonAldskogius, Svantebestått Peravsom

Rydmark.Joacim

disposition1.4 Rapportens
kapitel 2kapitel. Iindelad iframställningen trefortsatta ärDen

underhållochutbyggnadförplaneringsprocessenhurbeskrivs av
deåskådliggörasyfteorganiserad. Inationell nivå attpåinfrastruktur är

också iredovisasbör emotplaneringsprocessenkrav uppsvarasom
planeringen.påtalats iriksdagenhandförstaiproblemkapitlet som av

ovannämndadeutgångspunkt imeddiskuteraskapitel 3I -
riksdagenproblemifall deorganisationsmodellemaalternativa som-

förändringar.organisatoriskaåtgärdaseventuellt kanpåtalat genom
behandlasDärvidförslag.ochövervägandenredovisaskapitel 4I

innevarandeunderutvecklatshakanproblemendels hur antas
iansvarsfördelningenvidels hurplaneringsomgång, att enanser

infra-underhållutbyggnad ochförsamordnad planeringsprocess av
planeringsomgång/-ankommandeinivå börnationellpåstruktur utse

till 3bilagoma lfogats. Ibilagorockså femharTill rapporten
intervjuadeochlitteratur,uppdraget,ordning,ochiredovisas, tur
planerings-motsvarandehuröversiktligtbeskrivsbilaga 4Ipersoner.

Nederländerna,Danmark,länderandrautformade i någraärsystem
lämnasbilaga 5Storbritannien. IochZeeland,Nya merNorge, en

de planer upprättas,aktörer,planeringensbeskrivningutförlig somav
samhällsplanering.tillkopplingarsamt annan
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2 Planeringsprocessens huvuddrag

Enligt våra direktiv ska vi analysera ansvarsfördelningen i en sam-
ordnad planeringsprocess för utbyggnad och underhåll infrastrukturav
på nationell nivå. Intresset riktas därmed den planeringmot som
resulterar i tioåriga infrastrukturplaner. Planerna rullande ochär
revideras fjärde år en s.k. planeringsomgång.vart fokusAtt riktas mot
nationell nivå innebär det i första hand denatt inledande delenär av
planeringen den inriktningsplanering Kommunikations-som—
kommittén för i innevarande planeringsomgångansvarat som—
behandlas.

I kapitel analyserasnästa alternativa organisationsmodeller för
denna planering. Som bakgrund till detta beskrivs i detta kapitel
planeringsprocessens huvuddrag. I avsnitt 2.1 beskrivs den nationella
planeringens ansvarsfördelning och fonner. syfteI spegla de kravatt

de nästföljandei kapitel studerade alternativen börsom emot,svara upp
redovisas sedan i avsnitt 2.2 problem framför allt riksdagensom av
påtalats i planeringsprocessen.

2.1. Ansvarsfördelning i planeringen på
nationell nivå

Dagens planeringssystem, liksom flertalet de problemav som
diskuteras, har historia sträcker sig flera decennier bakåt i tiden.en som
Inför varje planeringsomgång har reviderats utifrånsystemetny
tidigare erfarenheter, iakttagna problem, och förändrade förutsätt-
ningar. Mer genomgripande trafikpolitiska har också skettöversyner i
samband med de trafikpolitiska beslut riksdagen fattat åren 1963,som
1979 och 1988.

detI här avsnittet nöjer vi dock med beskriva denattoss
ansvarsfördelning gällde i föregående planeringsomgång,som samt
väsentligare förändringar skett inför den innevarande. Förstsom

berörsz.dock kortfattat de aktörer förstapresenteras i handsom

2Mer planeringensaktörerochdeplaner kopplingarupprättas tillom ävensamtsom om annan-samhällsplanering ñnns läsai bilagaatt-
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betydelse för plane-beslutenövergripandedeRiksdagen fattar av
målen, prioriterartrafikpolitiskadeformulerar bl.a.Riksdagenringen.

planeringen,inriktning väg-beslutar avgränsarolika mål,mellan avom
standardnivå för dessabetydelse,nationelloch järnvägsnät angerav

underhåll.ochrespektive driftför investeringarmedelanslårnät, samt
bl.a. förKommunikationsdepartementetRegeringen svarargenom --

för riksdagensunderlagtrafikverken,tilldirektivgivning upprättar
planer.fastställerinriktning,beslut samtom

SjöfartsverkenrespektiveLuftfarts-Ban-,rafikverken Väg-,T
de respektiveinfrastrukturen inomstatligadenföransvarar

Planeringensinvesteringsplanering.innefattarbl.a.vilkettrafikslagen,
Investeringar itrafikslagen.de olikamellanskiljer sigförutsättningar

samhällsekonomiskapåprincipska ioch järnvägar avgörasvägar
bedömeraffársverk,bådaLuftfartsverken,och ärgrunder. Sjö- som

företagsekonomiskautifråninvesteringarhand sinaförstadäremot i
lägreinvesteringsnivåSjöfartsverkets änavsevärtVidaregrunder. är

verks.övriga
Kommunikations-harplaneringsomgångföregåendeSedan

plan förnationelltillfram förslaguppgiftmedkommittén, att ta en
förinstitutStatensSIKASverige,kommunikationerna i samt

juli 1995den 1bildadestillkommit. SIKAkommunikationsanalys
utvecklings-ochförDelegationenden tidigareatt prognos-genom

sedanverkati sintransportsektorn DPU turverksamhet inom som-
tiotaldrygtharmyndighet. SIKAtillombildades ettden juli 1993l —

långsiktigatrafikverkensförska bl.a.ochanställda, attsvara
pågenomförsochsamordnas gemensamtinfrastrukturplanering

trafik-förframplaneringsmetoder, ochutvecklaunderlag, ta prognoser
kommunikationsutvecklingen.och

planeringsomgångföregåendeAnsvarsfördelning i

förutgångspunkthartrafikpolitiska beslutårsAlltsedan 1963 en
samhällsekonomisk meningtill ibidraden skaplaneringen varit ettatt

ocksåambitionendetta harmedlinjeresursutnyttjande. Ieffektivt
investeringsplaneringen.inomsamordningenökavaritsedan länge att

dockharMed tidenmellan trafikslagen.främstgällde dettaTidigare
hartrafiksystemetpåhelhetssynmöjliggörasyftevidgats. I att ensynen
alltframförområden;andramedskebehövasamordning ävenansetts

betydelse.ökadgivitsaspektermiljöpolitiskaochregional-har
politisktpå ökatställt kravocksåriksdagenharårUnder senare

iinvesteringarnamedsambandIplaneringen. attinflytande över
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l990-talet3infrastrukturen kraftigt ökade börjani introduceradesav
därför planeringsprocess, bl.a. avsåg öka helhetssynen påatten ny som
trafiksystemet och stärka det politiska inflytandet.att

För de politiska prioriteringarna skulle bli styrandeatt imer
planeringen delades planeringsprocessen in faser.i två den förstaI
inriktningsfasen skulle regeringen underställa riksdagen övergripande
riktlinjer för infrastrukturenhur skulle utvecklas inom transportsektorn.
På grundval dessa skulle riksdagen fatta beslut planeringensav om
inriktning. den andra fasen objektsfasenI skulle sedan regeringen i
linje med riksdagens inriktningsbeslut utfärda planeringsdirektiv till
trafikverken för detaljerad analys investeringarna. förraDenen mer av
planeringsomgången, avseende planeringsperioden 1994-2003, kom
härmed få följande utseende.att

juniI 1992 regeringen särskildai direktiv trañkverken i uppdraggav
utarbeta förslag till investeringsplaner med alternativa inriktningaratt

för perioden Enligt1994-2003. direktiven skulle verkens utredningar
med samhällsekonomiska bedömningar grund, ochgöras bl.a.som

innefatta analyser investeringarnas roll i påverkantransportsystemet,av
på andra trafikslag, tillgänglighetsförändringar, effekter på den
regionala utvecklingen, mellanavvägningar olika delmål. Verkensamt
skulle för trafikverkenssig. Men underlag förrapportera var som
långsiktiga planering uppdrog regeringen också BanverketVTI, och
Vägverket i samråd med Luftfartsverket och Sjöfartsverket utarbetaatt

prognosunderlag.ett gemensamt
Utifrån direktiv trafikverkenregeringens fram underlag medtog

förslag till inriktning respektive trafikslags investeringar. Verkenav
inhämtade detta skedei synpunkter och underlag från bl.a. läns-
styrelserna. Trañkverken lämnade sina respektive i januarirapporter
1993. På grundval dessa utformade regeringen under vårenav en
proposition prop. l992/93:l76 med förslag bl.a. inriktningenom av
investeringarna i långsiktig fördelninginvesteringsram,stort, samten

mellan de olika trañkslagen.av resurser
Riksdagen fattade därefter inriktningsbeslut omfattande denett

totala investeringsvolymen ochi jämvägsnätet fördelningväg- samt
mellan stomjämvägar, nationella övriga riksvägar, bärig-stamvägar,
hetshöjande åtgärder i länstrafikanläggningar. Riksdagenvägnätet samt
fattade också beslut inriktningen investeringar ochi vägnätom av
stomjämvägsnät, avgränsningen målstandard förstamvägnätet samtav
olika stråk dettai vägnät.

3Genomdet 98-miljarderspaketets.k. fördubbladesi investeringarnai jämvägarvägar,stortsett
ochkollektivtrañkanläggningarprop. 1990/91 bet.:87, TU24,rskr. 286.
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inriktningsbeslut uppdrogutgångspunkt riksdagensMed i rege-
Vägverket tioårigatill Banverket ochsedanringen upprättaatt
Luftfartsverket fick uppdragSjöfartsverket och iinvesteringsplaner. att

upprättadeinvesteringsplaner.långsiktiga Deredovisa
till bl.a.under hösten på remissinvesteringsplanerna sändes 1993

Planerna remitteradestrafikhuvudmän och kommuner.länsstyrelser,
därigenomförsta gången remissinstansemasamordnat. För gavs

investeringsplanerna vid ochmöjlighet sig över ettatt yttra samma
tillfälle.

fastställdes planerna våren 1994.remissförfarandetEfter
väghållnings-stomnätsplanen och den nationellafastställdeRegeringen

ochväghållningsplanemaregionalaVägverket deplanen,
länsstyrelse LTA-planema. Ioch respektivebärighetsplanen, en

riksdagen. Planernaplanerna förredovisade också regeringenskrivelse
och denfyraåriga budgetför trafikverkenslåg slutligen till grund

fysiska planeringen.

planeringsomgånginför innevarandeFörändringar

Även regeringeninriktningsförslagaccepterade detriksdagen somom
regeringen intemenade ändåsålämnade våren 1993, attman

påhelhetssynuttalattillräckligt riksdagenbeaktat attatt en
investeringsplaneringen.utgångspunkt förskulle bildatrafiksystemet

alltför högi"redovisningen i propositionenTrafikutskottet sade bl.a. att
övrigajämvägsinvesteringar. Deochgrad koncentrerad påvarit väg-

iintegrerasbättresåledes påtrafikslagen bör sättett
1992/93:TU35, 53.planeringsprocessen" bet. s.

behandlingenframfördes vidordalag,skarparekritik, iSamma men
bil. bet. TUl6,1993/94:l00,prop.budgetproposition1994 års s.av

investe-skrivningarregeringensTrafikutskottet ansåg13. att om
otillfredsställande" och"mycketpropositionenringsplaneringen i var

enligt utskottetkunderiksdagen".nonchalans Dettauttryckte "stor mot
det finns någotregeringen inte"inte tolkas på attsätt än attannat anser

investeringarna".inflytandet Förpolitiskastärka detbehov överattav
parlamentarisksärskildmenade utskottetmotverka detta attatt en

plannationellutarbetamed uppdragborde tillsättas,kommission att en
Sverige.för kommunikationerna i

tillsattes iKommunikationskommitténtillledde i sinDetta tur att
förplanenden nationellafram förslag tilldecember 1994. Att ta
hardettahuvuduppgift.kommitténs Menkommunikationerna utöverär

till inriktninglämna förslaghaft uppdragockså ikommittén att av
harDärvidperiodenför 1998-2007.infrastrukturinvesteringama
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kommittén bl.a. ålagts på tydligare tidigareiatt ett sätt än-
planeringsomgångar in drift och underhåll, trafiksäkerhets- ochväga-
miljöaspekter Kommitténs inriktningsförslag har redovisats im.m.
delbetänkandet "Ny kurs trafikpolitiken"i SOU 1996:26.

Tillkomsten Kommunikationskommittén innebär viktigav en
organisatorisk förändring jämfört med föregående planeringsomgång.
Andra väsentliga förändringar SIKA inrättats, och SAMPLANär att att
etablerats.

SAMPLAN arbetsgrupp med företrädare för Banverket,är en
Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och SIKA; till hargruppen
också företrädare för Naturvårdsverket och Kommunikationsforsk-
ningsberedningen adjungerats. haftSIKA har i uppdrag samordnaatt
arbetet; SAMPLAN började dock arbete redansitt på tid, underDPU:s
1993. På uppdrag regeringen har SAMPLAN inför Kommunika-av
tionskommitténs delbetänkande biträtt kommittén med bl.a.att
analysera alternativa inriktningar för investeringar under planerings-
perioden 1998-2007. En del det konkreta analysarbetet olikastor av av
åtgärder har bedrivits inom Vägverkets och Banverkets region-
respektive huvudkontor. Till arbetet med analysera alternativaatt
inriktningar har också knutits olika referensgrupper frånmed deltagare

rad myndigheter och organisationer.en
bl.a.Genom dessa organisationsförändringar har denplaneringen i

här omgången i vissa avseenden annorlunda föregående.varit i denän
skillnadEn den politiska nivån kommittén finns allaiär att -

riksdagspartier representerade direkt arbetet.varit inblandad i Enmer-
andra skillnad kommittén tydligare aspekterinär, nämnts, vägtattsom

miljif,drift och underhåll, och trafiksäkerhet i arbetet.som m.m.
tredje skillnadEn samarbetet mellan trafikverken ökat iär att

omfattning. förraI planeringsomgången verken för framsigtog var
underlag med förslag till inriktning respektive trafikslagsav
investeringar. har iställetNu verken inom för SAMPLANramen- -

framtagit underlag. Kommunikationskommitténsett gemensamt
inriktningsförslag därmed de underlagsrapporterersätter som
trañkverken redovisade till förra planeringsomgången.regeringen i

fjärde skillnad inriktningsiörslagetEn remissbehandlas; förraiär att
planeringsomgången remitterades endast de upprättade planerna. I
samband med remissbehandlingen har också länsstyrelserna givits i
uppdrag konkretisera det nationella inriktningsiörslaget till regionalatt
nivå. femteEn skillnad slutligen planeringsprocessen bl.a.är att -

den remissrundan blivit utsträckt tiden. Tidplaneniextragenom mer-

4 Underlag har bl.a. Naturvårdsverket,tagits fram inom det s.k. MaTs-projektet. detta arbetarl
trañkverken, SIKA, Boverket m.fl., fram underlag till handlingsplan förmed att ta etten
miljöanpassattransportsystem.
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infrastruktur-planeringen,arbeteför den del kommitténs som avserav
dragdet här sammanhanget, iidvs. det intresserar är grovaosssom

andeszfölj

m.fl.trafikverkenRegeringsuppdrag till SIKA DPU,1995 attMars
arbetet medKommunikationskommittén ibiträda att

alternativa inriktningar.analysera
inriktningsaltemativ fram SAMPLAN.OlikaJuni-dec. 1995 tas av

till kommittén.Löpande rapportering
alternativaslutredovisningDecember SAMPLAN-gruppens1995 av

till kommittén.inriktningar
redovisas iinriktningsförslagKommitténs19961 mars

delbetänkandet.
delbetänkande.kommitténsRemissbehandling1996Mars-sept. av

inriktningsplan.Regeringens propositionNovember 1996 om
tillRegeringsuppdraginriktning.RiksdagsbeslutFebruari 1997 om

infrastrukturen.planer förtrafikverken upprättaatt
planer.RemissMaj-sept. 1997 av

klara.PlanerDecember 1997

påtalats iProblem2.2 som
planenngsprocessen

harplaneringssystemetde kravsyfte åskådliggöra attI att svarasom
alltframförproblemdet här avsnittetbeskrivs iemot som avupp

handlatbl.a.Kritiken harpåtalats planeringsprocessen.riksdagen i om
trafiksystemet,påbehov helhetssyntillotillräcklig hänsyn tagitsatt av

uppföljninginflytande,politiskttrañkslagen,samordning mellan samt
och utvärdering.

sammanhang6 problemandrahar ocksåandraI typer av
samhälls-fall resulterat ii vissaplaneringenuppmärksammats, t.ex. att

särskilda åtgärderellerolönsamma investeringar,ekonomiskt t.ex.att -
emellertid gjortharöverblicken. Viförsämrarsysselsättningspaket -

för denbetydelsedirektproblemdessa intebedömningen äratt av
därföroch harsammanhanget,härdiskuteras i detfrågeställning som

nedan.beskrivningenvalt med dem iinteatt ta

5 planeringenoegentligt.kanskenågot Attpådettaolika uppgifterdela kommitténs ärAtt sättupp
förraomfattandearbetetotalt änkommitténsförklaras ärsträckts torde settäven attut t.ex. merav

påverkadenocksåtordetill den1 1997slutbetänkandeskjutitskommitténsomgången.Att marsupp
redovisadetidplanen.ovan6 trafikpolitiken 199622.Effektivitetsmålet iStatskontoretsSe rapportt.ex.
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Vidare bör påpekas riksdagens kritik härrör från tidigareatt
planeringsomgångar, och de förändringar vidtagits sedanatt som
föregående planeringsomgång tillkomsten Kommunikations-av
kommittén och SIKA/SAMPLAN bl.a. syftat till åtgärda deatt
problem Med hänsyn till kommitténspåtalats. arbete äratt ännusom
långtifrån det välavslutat dock tidigt utvärdera problemenär att om

lösts7.därmed också så fallet torde kravenMen påäven ärom
planeringssystemet i desamma.stort vara

Bristande och samordninghelhetssyn

Sedan lång tid tillbaka har samordningen mellan trafikslagen ansetts
exempelvisbristfällig; detta har påpekats i såväl 1963 årsvara som

dock1979 och 1988 års trafikpolitiska beslut. Med tiden har
trafik-förutsättningarna för samordna planeringen mellan de olikaatt

ochslagen förbättrats, bl.a. tidsmässigt samordnade planerings-genom
planperioder, prognosförutsättningar, och ett mergemensamma
jämförbart beslutsunderlag.

framgått dock Trañkutskottet bet. 1992/93:TU35Som var
föreladedet beslutsunderlag våren 1993missnöjt med regeringensom

för periodenriksdagen för beslut inriktning investeringarnaom av
förslaget innebära förbättringVisserligen ansågs viss1994-2003. en

menade ändå propositionen ijämfört med tidigare. utskottetMen att
alltför fokuserad på och järnvägs-utsträckning väg-stor var
investeringar.

besluts-betänkandet Trafikutskottet också kritisktI mot attvar
mellanbeskrev sambandenunderlaget på tydligtinte sättett
tilloch underhållsinsatserna. Med hänsyninvesteringsnivån att

trafikanläggningama ikostnaderna för drift och underhåll storav
storlek och ålder borde enligtpåverkas investeringamasutsträckning av

belysas.utskottet detta samband bättre
länge redan i 1979 årsVidare har riksdagen sedan t.ex.-

mellanbristande samordningtrafikpolitiska beslut pekat på-
politikområden. Trafiksystemet hartrafikpolitiken och andra sagts

ställts påbehöva betraktas utifrån helhetsperspektiv, och krav har attett
till exempelvisökad infrastrukturåtgärder skahänsyn utöver tas- -

samordningenmiljö-, och regionalpolitiska aspekter. inärings- Att
otillfredsställande framgår bl.a.detta avseende alltjämt avanses vara

140.Kommunikationskommittén dir. 1994:direktiv tillregeringens

7 planeringsomgång vidareiinnevarande diskuterasutvecklatsunderproblemenkan haHur antas
kapitel
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debattens har olika faktorerI framhållits orsaker till densom
bristfälliga samordningen, och de därav följande svårigheterna att
anlägga helhetssyn på trafiksystemet. har problemenT.ex. berosagtsen
på planeringen sektoriserad;varit trafikverken har arbetat föratt var

och handläggningensig, Kommunikationsdepartementetinom hasägs
följt liknande Problemen har också hängaett mönster. sagts samman
med förutsättningarna för de olika trafikslagens investeringar skiljeratt
sig åt, beträffande finansiering. Vidare har påpekatst.ex. att
planeringen ska tillgodose många olika intressen, och det därföratt är
svårt undvika målkonflikter.att

Bristande politiskt inflytande

Under harår riksdagen se bet. 1991/92:TU22 ställt kravt.ex.senare
på ökat politiskt inflytande infrastrukturplaneringen. Riksdagenöver
har bl.a. dettamotiverat med regeringen överlåtit de enskildaatt
trafikverken avvägningar strategisk karaktär, vilka borde hagöraatt av
beslutats den politiska nivån, och det beslutsunderlagattav som
regeringen för riksdagen varit bristfälligt.presenterat

förraI planeringsomgången kritiserade Trafikutskottet det besluts-
underlag skulle ligga till grund för riksdagens inriktningsbeslutsom
bet. 1992/93:TU35. Utskottet menade propositionen inte påatt ett
tillfredsställande möjliggjorde politiska avvägningar påsätt
övergripande nivå. de bristerUtöver underlagetnämnts attsom ovan -

alltför fokuserat på och järnväg, och sambanden mellanväg attvar
investeringar och underhåll inte fanns beskrivna menade utskottet-
också inriktningsaltemativen för lika varandra och därför inteatt var

för politiska prioriteringar.utrymmegav

Bristande uppföljning och utvärdering investeringsbeslutav

Under år har riksdagen se bet. 1991/92:TU22 ökadit.ex. ävensenare
utsträckning betonat behovet uppföljning och utvärdering fattadeav av
investeringsbeslut. nödvändigt kravEtt har bl.a. det isagts attvara
efterhand ska möjligt hur bidragit tillinvesteringarnaatt attvara se
uppfylla de trafikpolitiska målen. Riksdagen har därför attsagt
regeringen kunnamåste beslutsunderlag möjliggörpresentera ett som
uppföljning och utvärdering.

beträffandeBristerna uppföljning och utvärdering har bl.a.av-
RRV l994:23 förklarats med riksdag och ställtregering inteatt-

8Se Riksdagensrevisorersförslag 1991/92:18,SOU1991:82ochSOU 1993:16.t.ex.
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tillräckliga krav på trañkverken, det funnits bristandesamt att ett
för dessa frågor.intresse från trafikverkens ledning

Sammanfattning2.3

beskrivit hur den nationella planeringendet här kapitlet har viI var
förändringar skettorganiserad föregående planeringsomgång,i som

problem i första handinför innevarande planeringsomgång, samt som
riksdagen påtalat planeringen.i

framgår bl.a. riksdagen ställt krav påkapitletAv attatt
ökad utsträckning ska möjliggöra helhetssyn påplaneringsprocessen i

mellanbl.a. mellan trafikslagen ochtrafiksystemet, samordning -
inflytandeandra åtgärder politisktunderhåll ochinvesteringar, samt-

planeringen.över
dessa kravförutsättningarna för hanterakapitel analyserasI nästa att

förorganisationsmodellerför antal alternativainom ettramen
planeringsprocessen.
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organisationsmodellerAlternativa3

Enligt analys ansvarsfördelningen samordnaddirektiven ska vår iav en
planeringsprocess för utbyggnad och underhåll infrastruktur påav
nationell nivå utifrån organisationsperspektiv. Dettagöras sägsett
innebära identifiera antal tänkbara, alternativavi böratt ett
organisationsmodeller för planeringsprocessen, och därefter analysera
förutsättningarna för tillmötesgå de krav riksdagen ställt påatt
planeringsprocessen dvs. den i ökad utsträckning skall möjliggöraatt—

mellan trañkslagenbl.a. helhetssyn på trafiksystemet, samordning samt
för dessa alternativ.politiskt inflytande inom ramen—

och analyseras sålunda några sådanadet här kapitlet skisserasI
alternativ valt studera flera särskilt utpekasalternativ. viDe att varav-

direktiv kan tänkbara renodlingar dagensi våra utgörasägas av-
riktningarg. kan delas kategorier.organisation olika in i tvåi De grovt

genomföra relativt kortDels alternativ torde möjliga påattsom vara
sikt; kommitté, förstärkt förstärkt kommunikations-SIKA,ny

involveratsärskilt infrastrukturverk, kontinuerligtdepartement, mer
inriktningsplanering. Dels alternativtrafikutskott, slopadsamt som

förändringar dagens organisation, ochinnebär radikala somavmera
planeringssystem andra länderbl.a. den studie iinspirerats somavav

renodlingredovisas bilaga ökad regionalisering,i samt av
trafikverkens roller.

detalternativ valt inte behandla iviEtt att trots att angessom -
ansvarsfördelning föregående planerings-direktiven iär somsamma—

de överlagomgång. Skälet till detta vi intervjuatär att personer menar
betydandeetablerandet och inneburitSIKA SAMPLAN ett stegatt av

fullständig till föregående omgångsframåt, och återgångatt en
därför realistisk. Samtidigt det dock medinteorganisation ärvore -

till del tycks bero påhänsyn till framgången med SAMPLAN attatt en
Kommunikationskommittén se avsnitt 3.1SIKA backats upp av -

beskrivits kapitel kan lösas medtveksamt de problem i 2somom
motsv. har därför valt inteenbart SAMPLAN-grupp Vi atten ny

9 nödvändigtvis uteslutervarandra. explicit talarVilket bl.a. innebär de inte Attatt t.ex. om
således samarbeteskullei avsnitt 3.1 innebär inte densamarbetsformerå la SAMPLAN att typenav

utesluteti övrigaalternativ.vara

1l—l7~0396
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heller betrakta denna åtgärd alternativ det häriett separatsom
sammanhanget.

ordning.följandedet diskuteras alternativen i ochI Därvidtur
analyseras deras lämplighet med avseende på de kan lösaantasom
problemen de genomförbara, utifrån såväl formellaärsamt om som

praktiska utgångspunkter.mer

kommitté3.1 Ny
A

det här diskuteras förutsättningarna för kommandeI avsnittet iatt
planeringsomgång/-ar tillsätta parlamentarisk kommitté medånyo en
uppgift planeringsarbetet Kommunikations-på sättatt styra samma som

innevarande planeringsomgång. Kommitténkommittén gjort i antas
därvid liksom idag biträdd motsvSAMPLAN-gruppavvara en- -

samordnande roll.med iSIKA en
tillsättadet skulle formellt och praktiskt möjligtAtt att en nyvara

lämpligt kanske med hänsynkommitté det ocksågivet. Om ärär vore ~
till Kommunikationskommitténs arbete långtifrån avslutatännu äratt

uttala har dock underegentligen för tidigt sig Men viatt om.
hanteraiakttagelser kring möjligheternautredningsarbetet gjort vissa att

för kande beskrivna problemen kommittéinom ramen en som ge
vägledning för sådan bedömning.en

naturligparlamentarisk kommittéBl.a. kan konstateras äratt enen
för inhämtapolitiskt inflytande ochför ävenutöva attattarena -

från början och kontinuerligtfrån olikasynpunkter expertorgan av,-
detalar flertaletunder, planeringsprocessen. dettaFör t.ex. att av

inflytandet idet politiska varitintervjuatvi störreattmenarpersoner
falllåttidigare, i vissaden här planeringsomgângen än attvara man

följdarbete ändå bl.a. tillKommunikationskommitténsatt avmenar —
relativtunder stark tidspress varitdet ha bedrivitssägsatt -

praktiken.tjänstemannastyrt i
olika kan komma till tals imånga intressenterGenom att en

finnas för påvidare goda möjligheterkommittés arbete tycks att se
flera deutifrån helhetsperspektiv. Enligttrafiksystemet ett av

förtjänstersåledes Kommunikationskommitténsintervjuade har en av
behandlats åtskilda hanterats ifrågor tidigarevarit vissa ettatt nusom

ha till miljöaspekter, ochsammanhang; bättre hänsyn tagitssägst.ex.
drift och underhåll. Mångabättre ha samordnats medinvesteringar av

förbättrade samordningenintervjuade dende även sägsatt sommenar -
och första handgälla trañkslagen, synnerhet järnväg imellan i väg -

Altemativen intervjuervi genomfört.ocksålöpande vid dehar prövats
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beror på samarbetet inom SAMPLAN fungeratatt väl. Men samtidigt
detta i sin hängasägs med SAMPLAN-arbetettur varitattsamman

politiskt och framför allt- SIKA i sinstyrt samordnandeatt roll haft—
Kommunikationskommittén stöd isom ryggen.

Flertalet de intervjuade positiva till idén tillsättaär attav personerna
parlamentarisk kommitté för planeringsarbetet. Bland deatt styraen

nackdelar ändå utifrån erfarenheter arbetet inomsom av-
Kommunikationskommittén påtalats kan vissa tjänstemännämnas att-

det innebär ineffektivt dubbelarbeteatt först genomföraett attmenar en
politisk förankringsprocess inom kommitté för sedanatten upprepa

i Trafikutskottet. En kritik riktatsprocessen motannan som
Kommunikationskommittén arbetet med inriktningsförslagetär iatt
alltför hög grad ha handlat räkneövningar, iställetsägs förom om mer
övergripande, strategiska Slutligen några deresonemang. menar av
intervjuade det onödigt kostsamt och alltför omständligt låtaatt är att en
kommitté för infrastrukturplaneringen. ånyo tillsättaAttansvara en
kommitté därför överdriven åtgärd,sägs i synnerhet detvara en om
sker redan i planeringsomgång.nästa

Vår bedömning det med kommitté finnsär godasammantaget att en
möjligheter hantera de problem riksdagen påtalatatt i planerings-som

på nationell nivå, och det därför kan finnas skälattprocessen att
kommittéöverväga i nästkommande planeringsomgång/-ar.ävenen

Sålunda vi inte -i till de refererade tjänstemännenmotsatsanser ovan -
den parallella förekomsten kommitté och Trafikutskottatt behöverav

leda till onödigt dubbelarbete. Denna och kritik antyder dockannan- -
vikten eventuell kommitté tydliga direktiv och dessatt attav en ny ges
roll klargörs.

Om det praktikeni kostnadsskäl lämpligt tillsättat.ex. är attav- -
parlamentarisk kommitté i nästkommande planeringsomgång/-ävenen

dock kanske väl tidigtär Men samtidigt bör avslutnings-avgöra.attar
vis påpekas det alternativ här skisserats med kommittéatt som en-

enbart för infrastrukturplaneringen torde bli avsevärtsom ansvarar -
mindre kostsamt det arbete bedrivs Kommunikations-än som av
kommittén, för vilken infrastrukturplaneringen bara deluppgift.är en

3.2 Förstärkt SIKA

Genom bl.a. SAMPLAN-arbetet har SIKA idag samordningsroll ien
den nationella infrastrukturplaneringen. det härI studerasavsnittet
förutsättningarna för lösa de tidigare beskrivna problemenatt attgenom
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trañkverkens olikaförändra organisation påi övrigtutan att t.ex. —- planeringsprocessen.stärka ställning iytterligare SIKA:ssätt
huvudsak desammaarbetsuppgifter avsnittet iiSIKA:s antas vara

ställning häråtgärder för stärka institutetsidag. De att somsom
trafikverksöver-mandat fattaistället dels SIKAdiskuteras är attatt ge

eller rådgivandestyrelsegripande beslut, dels inrätta ettatt organen
vid SIKA.

trañkverksövergripande beslutfattaMandat att

enligt sininstitutetmandatSyftet med SIKA utöver att,attatt somge —
långsiktigakommunikationsverkensföridag,instruktion "svara attgör

genomförs påsamordnas ochinfrastrukturplanering gemensamtett
avseendenplanering i vissaverkensfaktiskt beslutaunderlag" över—

trafikslagenmellantill samordningmöjligheternaskulle attvara
bli bättre.därmed kan antas

trafikverkenställningöverordnadsådanAtt SIKA gentemotenge
lämpligt. Enligtfinnerregeringen såmöjligttorde formellt sett omvara

underförvaltningsmyndighetemanämligenregeringsformen lyder
de direktiv regeringenföljaoch harregeringen, att anger.som

hureller regering bestämmariksdagfår varkenVisserligen en
myndighets-ärendeska "besluta iförvaltningsmyndighet rörsom

tillämpningkommun ellerellerenskild rörutövning motmot avsom
konstateratsdock bl.a.11:7. regel syftardennalag" RF Men avsom-

Verksledningskommitténoch1983:39SOUFörvaltningsutredningen
myndighets-vidrättssäkerhetentill1985:40SOU att garantera-

såförhindra regeringentorde knappastoch attutövning, om man
frågor.trafikverken i vissabeslutaönskar SIKA överrätt attge

skälflerafinns däremotutgångspunkterpraktiskaUtifrån sommer
rollenolämpligt SIKAsannoliktdettalar för attatt somgevore

skulle innebärasådan åtgärdskälmyndighet.överordnad Ett är att en
traditionellt Attsvenska förvaltningendenfrån hur styrs.ett avsteg

myndighetskaraktärpolitiskövervägandengöra om enmerav
brukaroch inriktningomfattningdessverksamhet t.ex. om --

riksdag, och inteför ochuppgift regeringbetraktasnämligen ensom
användesliknandeförvaltningsmyndigheter. Ettför andra resonemang

tillTransportrådetavfárdade idén1991också regeringen göraattnär
prop.transportsektorn"inomövermyndighet"något av en

nämligenpropositionen sades152.bil. I1990/912100, atts.
erfordraskansektorsövergripande, där styrning"verksamhet är ensom

l planeringsorgan.kallascentralti direktivenalternativdetMotsvarar som
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verk eller myndigheter, vanligtvis hör hemmainte hosav en
myndighet".

andra skäl talar mandat beslutaEtt SIKA överemot att attgesom
trafikverken frågori vissa styrningen trafiksektom därigenomär att av

bli och mindre effektiv.torde otydligare därför Kommunika-Detta att
tionsdepartementet fortfarande skulle ha det ochyttersta ansvaret,
trafikverken därför praktiken skullei komma bådeatt styras av
departementet och SIKA.av

tredje skäl det kan ifrågasättas ifall ökad samordningEtt är att
mellan trafikslagen verkligen bäst uppnås mandatSIKAattgenom ges

fatta trafikverksövergripande beslut. Med hänsyn bl.a. tillatt att
trafikverken torde starkt till överordnad myndighetnegativa attvara en

de ogillande verkenför det talar bl.a. remissynpunkterinrättas som-
framförde liknande förslag från utredningen Transportrådetsmot ett av
verksamhet finns skäl förutsättningarna förSOU 1990:4 att tro att-

ochväl fungerande samordning bättre idag, SIKAären om, som
trafikverken befinner sig på hierarkiska nivå och samarbetetsamma
sker med viss frivillighet.

dessa skäl bedörrmingen detSammantaget vi integör attav vore
lämpligt överordnad myndighet med mandatSIKA attatt statusge av
fatta trafikverksövergripande beslut.

rådInrättande styrelse ellerav

Utifrån här belyses skulle syftet med inrättade aspekter att ensom
möjligheterna tillstyrelse eller råd vid söka förbättraSIKA attett vara

kunna fungerapolitiskt inflytande planeringen. Styrelsen/rådet böröver
Och bör också isamtalspartner till i SAMPLAN-arbetet.SIKAsom -

politiker såväl tjänstemänsynnerhet ingår;rätt personer somom -
liknande inflytande planeringenkunna överutöva ett som

innevarande planeringsomgång.Kommunikationskommittén gjort i
styrelseFormellt torde inga hinder föreligga inrättamot attsett en

till verksamhetenseller råd vid låt med hänsynSIKA, attett vara -
fall torde liggarelativt begränsade omfattning råd i sådana närmastett-

till hands.
förutsättningarna förJämfört med kommitté dockär att styraen

kanplaneringsarbetet klart vissa avseenden. Exempelvisisämre en
lika bred sammansättningstyrelse/ett råd knappast som enges en

torde bli ohanterligt antalet ledamöterkommitté, eftersom arbetet om
stort.för styrelse/ett råd har också grund och bottenblir iEn en annan

12 åttabestå chefochhögstEnligt verksförordningen1995:1322 ska styrelse myndighetensen av
och råd högstfem ledamöter.andraledamöter, ett av
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uppgift kommitté. Styrelsen/rådet ska tillgodose behovän etten av
samhällelig insyn och medborgerligt inflytande vid styrningen av en
förvaltningsmyndighet. kan tala förDetta styrelsen/rådet skulleatt ta
andra hänsyn vad Kommunikationskommittén har kunnatän göra;
fokus torde bli på gång både bredare man skulle till hela SIKA:sen se
verksamhet, och inte bara infrastrukturplaneringen och smalare det
formella inflytandet skulle inskränka tillsig SIKA, låt attvara
inflytandet praktiken kunna bli vidarei bör ingår.rättom personer

bedömning styrelse/ettVår råd vid SIKA iär sammantaget att en
mån bör kunna liknande inflytandeviss planeringenutöva överett som

Kommunikationskommittén innevarande planeringsomgång;gjort i i
synnerhet personsammansättningen blir den Eventuellt deträtta. ärom
dock möjligt här skisserats sådant medinte inrättaatt ettsom organ- -
det ensidiga söka förbättra infrastrukturplaneringen.motivet att

3.3 Förstärkt kommunikationsdepartement

det studeras förutsättningarna för söka reducera dehär avsnittetI att
problem beskrivits kapitel stärka Kommunikations-i 2 attsom genom
departementets planeringsprocessen.ställning i Departementet antas
redan beslutsmandat för planeringsarbetet vidha tillräckligt att styra

och trafikverken. Med "förstärkt kommunikationsdepartement"SIKA
tidigarehär istället departementet i utsträckningstörre änattavses

skulle medverka aktivt planeringen. Sannolikt skulle detta förstai i
hand innebära departementet delar uppgifter.SIKA:söveratt tog av
Syftet delarmed sådan åtgärd skulle väsentligaattvara aven
planeringsarbetet kom bedrivas den politiska nivån, vilketnärmareatt
torde förbättra förutsättningarna för politiskt inflytande.

Konstitutionellt kan den önskar flyttaregeringen såsett om upp
vissa uppgifter från myndighets- till departementsnivån ävensamt-
förstärka departementets sakkompetens behövligt ochsåom anses -
därigenom låta Kommunikationsdepartementet aktiv del ita mer
planeringsprocessen. finns Visserligen i praxis etableradDet en
funktionsfördelning mellan förvaltningsmyndig-departementen och
heterna innebär departementen huvudsakligen arbetar medattsom
övergripande riktlinjer för och samordning mellan olika verksamheter,
medan de centrala ämbetsverken arbetar med den löpandemera
förvaltningsverksamheten. skarp formellMen någon mellan vadgräns

ska utföras de politiska regering och riksdagsom av organen
respektive förvaltningsmyndigheterna existerar och deninte,av
självständighet brukar tillskrivas ämbetsverken har egentligensom -
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Förvaltningsutredningen SOU 1983:39 påpekat relativt svagtsom -
stöd i grundlagama.

det däremot utifrånOm praktiska utgångspunkter lämpligtmer vore
överföra vissa de planeringsuppgifter idag utförs påatt av som

myndighetsnivå till Kommunikationsdepartementet tveksamt.är mera
Bl.a. därför detta med örvaltningsutredningcnsF 0rd skulle stridaatt - -

"en allmän grundsats bakom regeringsformens konstruktion,mot
nämligen regeringsärendena skall begränsas till sådana ärendenatt

verkligen bör föremål för regeringsbeslut" SOU 1983:39,ettsom vara
65. liknande omfördelningEn arbetsuppgifter mellans. av

myndighets- och departementsnivåema har också tidigare avfärdats av
utredningen Transportrådets verksamhet SOU 1990:4, eftersomom
det ansågs leda till regeringskansliet skulle belastas med onödigtatt
många arbetsuppgifter, och den planeringsverksamhetatt typen av som
det här fråga med sitt samband till prognosverksamhetär näraom - -

hör hemmainte i regeringskansliet.
En risk med tillföra departementet myndighetsliknandeatt mer

uppgifter skulle således vilket också framförts devissavara av av-
intervjuade departementets blirroll mindre tydlig ochatt att-

planeringsverksamhetenstyrningen därmed blir mindre effektiv.av
Vidare ansvarsfördelningentorde mellan departements- och myndig-
hetsnivåema komma framstå mindre klar, varför risk föratt som en
dubbelarbete också torde föreligga.

bedömningSammantaget vår det inte lämpligtär att attvore
genomföra den organisatoriska förändring Kommunikations-av
departementets ställning i planeringsprocessen här skisserats.som
Därmed dock inte det inte flera de intervjuadeattsagt som av-
framhållit- kan finnas skäl stärka departementets kompetens i olikaatt
avseenden.

Särskilt infrastrukturverk3.4

VägverketIdéer slå ochBanverket till särskiltatt ettom samman
infrastrukturverk har då och då förts fram, synnerhet åreni närmast
efter Banverkets bildande. det här redogörs kortfattat för denI avsnittet
debatt förutsätt-därvid förevarit. Härmed också bildsom ges en av

för bildande infrastrukturverk lösaningarna deatt ettgenom av
problem planeringsprocessen.riksdagen påtalat i

3 infrastrukturverk omfatta sjö- och luftfart. Eftersom sådanfusion olika skälEtt kan även en av
skulle kompliceradhar dock detta alternativ utelämnats. torde dockResonemangetvara mera vara
giltigt i dettafall.även
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för sammanslagning har främst handlatArgumenten atten om
möjligheterna till samordning mellan trafikslagen bli bättre medantas

infrastrukturverk, det eventuellt föreligger vissa rationa-ett samt att
föreslog särskildaliseringsmöjligheter. regeringen denNär att

organisationskommittén för Banverkets bildande skulle för- ochpröva
sammanslagning Banverket och Vägverket sadesnackdelar med aven

uppgifter och behovdet finns många"attt.ex. gemensamma av
jämvägsområdena, frågakompetens och iinom väg- t.ex.gemensam

geoteknik, brobyggande och projekte-administration,planering,om
socialdemokratisk1987/88:50, bil. 102. motionring" prop. Is. en

skälanfördes liknande vis bristande samordningnågot år på somsenare
"dags på allvar diskutera sammanslagningför det ansågs attatt vara en

banverket" 1988/89:T21l.vägverket och mot.av
har dock alltid avfardats. Organisations-Idén sammanslagningom

skulleför Banverkets bildande menade det intekommittén attt.ex.
och drägliga arbetsförhållandenförena inom järnvägennysatsningaratt

förändringar Banverkets struktur ochför personalen med ytterligare av
organisationskommitténstill bl.a.Med hänvisningorganisation.

ovannämndaTrañkutskottet också den motionen;utlåtande avstyrkte
ochsammanslagning vägverketutskottet menade "fråganatt en avom

l988/89:TU16, 19. Tankenbör aktualiseras" bet.banverket inte s.nu
infrastrukturverk avfärdades något år Transport-på ävenett senare av

samordnadeuppdrag analyserade hur denrådet på regeringensnär man
sades bl.a.kunna utvecklas. Därvidinvesteringsplaneringen skulle att

medalltför brett verksamhetsmandat,infrastrukturverket skulle få ett
vilka"omfattande erfarenheter visardärtill hörande olägenheter:

får målfonnuleringenproblem och svårigheter organisation närsom en
för diffus" 47.alltför vidsträckt och kundgruppen 199029,blir s.

hasammanslagning tycks också med tidenFörespråkama för en
Kommunikationskommitténdet iblivit allt färre. tecken påEtt är att

detta alternativinför uppdrag uttryckligendiskussionerna vårt sagt att
intervjuatandra tecken de vimindre intresse. Ett är attär personerav

Vididén infrastrukturverk.överlag starkt negativa tillär ettom
skulletrafikslagen självklarthar bl.a. framförts inteintervjuerna att

ochfrågorna handläggs verk,bara för inomintegreras att sammamer
tordebl.a. detta skäl i praktikensamordningsvinstemaatt varaav

också problem idagbegränsade. Vissa äratt ett att t.ex.personer menar
infrastruktur-miljöintressen har svårt komma till tals ivissa att

starka,alltför ochtrafikverkenplaneringen attatt anses varap.g.a.
sammanslagning.skulle förstärkas viddetta problem snarast en

4 påuttalat siktealternativtill dagensansvarsfördelning,avsnitt diskuterasI 3.7 tarett sommerpar
detta.
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Inspektionskommittén SOU 1996:82,tredje teckenEtt är att som
för värdet slå tillsynsverk-förutsättningarna och attutrett av samman

ämvägsinspektionen tillLuftfarts-, Sjöfarts- respektivesamheten inom J
dessafunnit samordningsfördelar inomtillsynsmyndighet, atten

fortsatt bedrivs olikalikaväl kan verksamheterna iområden uppnås om
främst skulle innebäraoch sammanslagningorganisationer, attatt en

dettaöverbyggnad. Eventuellt kanpåför onödig administrativenman
fusionsidé här studeras.överföras till denäven somresonemang

sammanslagningvi bedömningenSammantaget gör att aven
problemskulle lösa deoch Vägverket inte i sigBanverket som
praktikenförändring skulle också ibeskrivits kapitel sådani En vara

motstånd bildatyder det starkagenomföra. Bl.a.svår ettmot attatt
förkostnadernafinns hos de intervjuade påinfrastrukturverk att ensom

samordnings-eventuellasannolikt skulle överstigasammanslagning
fördelar.

trafikutskottkontinuerligt involverat3.5 Mer

Trafikutskottetförförutsättningarnadetta studerasI avsnitt att engagera
infrastrukturinvesteringar.planeringsarbetet förkontinuerligt imer

sedvanlig ordningdärmed iTanken utskottet tautöverär attatt -
lämnarinfrastrukturen regeringenförslagställning till de somom —

ochplaneringsprocessentidigt iskulle. initiativ styrata
Kommunikationskommitténliknandeplaneringsarbetet på sätt som

planeringsomgång.innevarandegjort i
ellerförbättraskulle sökasådan åtgärdSyftet med attvaraen -

förankringen investerings-den politiskaförenklakanske avsnarare -
politiska iochplaneringen. Detta motsatsatt ett organsammagenom -

helaförskulleplaneringsomgångtill innevarandei ansvara-
framhållitintervjuadededetta har vissaUtöver att ettavprocessen.

förbättre möjligheterockså skulletrafikutskottetinvolverat gemer
kunskaperförbättra sinakontinuerligtpolitikerna att om

planeringsfrågorna.
besluts-tidigt iTrafikutskottet komma indetta låtapåAtt sätt

Såriksdagsarbetets organisering.dock stridaförefaller motprocessen
ochpropositionerväcks riksdagenalla ärenden igott varavsomsom -

utskott.till beredningmåste hänvisasde viktigastemotioner ettär av-
sakområdesindelade s.k.deallmänhetUtskotten med vilket i avses-

utskottenls, uppgifttillTrafikutskottet har sedanständiga att tat.ex. -

s försärskilt utskott 1992tillsattestillfälliga utskott,Riksdagenkan också tillsätta ettt.ex.mer
EES-avtalet.beredning propositionenomav
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ställning till de ärenden remitterats till dem, och skyldigaocksåärsom
betänkande.att avge

utskottsEtt uppgift såledesär på förslag redanatt reagera som
formulerats andra aktörer, och inte självt driva planeraoch vissaattav
frågor. Hänned torde det mycket svårt kontinuerligtattvara mer

Trañkutskottet i planeringsprocessen på det skisse-sättengagera som
harDetta också med emfas framförtsrats till företrädareovan. oss av

för Trañkutskottets kansli.
Även utskotten kommer relativt in beslutsprocesseni finnssentom

dock exempel på andra fora där regering och riksdag i tidigaremöts ett
skede. Sålunda kan både EU-nämnden och Utrikesnämnden sägas
fungera där riksdagen på kontinuerligtett sättsom arenor mer

beslutsprocessen.i Dessa nämnder dock inte beslutsföraärengageras
på utskott, syftarsätt samråd mellanett utansamma som genom-
regering och opposition till fortlöpande breduppnå förankring iatt en-
för nationen viktiga frågor. Teoretiskt torde det möjligt påsett attvara
liknande inrätta särskild infrastruktumärrmd, vilkensätt då skulleen
tjäna sarnrådsorgan mellan regering och riksdag beträffandesom
planeringen infrastrukturinvesteringar.av

I praktiken finns dock flertal skäl talar skapaett emot attsom en
sådan nämnd. skäl infrastrukturfrågorEtt rimligen inteär kanatt sägas

karaktär eller dignitet dem diskuteras i EU-vara av samma som som
respektive Utrikesnärrmden, och heller inte kräver typsamma av
fortlöpande ställningstaganden. andra skälEtt inrättandetär att enav
infrastruktumämnd inte självklart skulle förenkla den politiska
förankringsprocessen. Nämnden skulle nämligen inte kunna ett egetges
beslutsmandat, varför den slutliga förankringen ändå idagsom- -
skulle behöva ske i Trafikutskottet. tredjeEtt skäl det rimligenär att
inte kan effektiv lösning ha två riksdagsorgan liknandemedattvara en

för trafikens infrastruktur. Med sådan torde detordningansvar en
finnas betydande risk för det uppstår problem oklaratten typenav
ansvarsfördelning, dubbelarbete, m.m.

Sammantaget vi bedömningen det knappastgör möjligtatt är att mer
kontinuerligt Trafikutskottet i planeringsprocessen, eftersomengagera
detta skulle strida utskotts grundläggande roll. alternativtmot ett Ett ~
och teoretiskt möjligt riksdagensett sätt att engagera mer—
kontinuerligt kan inrätta särskild infrastruktumämnd.att Intevara en
heller detta förefaller dock i praktiken lämplig åtgärd.vara en
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3.6 Slopad inriktningsplanering
det härI avsnittet diskuteras förutsättningarna för inrättaatt en

planeringsprocess där den inledande strategiska inriktnings-mer- -
objektlfasen slopas, och riksdagen istället enbart fattar beslut om

Ett förmotiv sådan ordning kan tolkningsutrymmetatten vara
beträffande riksdagens beslut därmed torde minska, vilket eventuellt
kan förbättra kostnadskontrollen. Detta tycks skälen tillt.ex. ettvara av

i se bilagaNorge 4 har planeringsprocess starktatt ärman en som
fokuserad på enskilda projekt, och där Stortinget till del beslutar påstor
objektsnivå. kanEtt motiv med sådan ordningannat attvara man en
möjligen undviker vad några de intervjuade tjänstemännen uppleverav

frustrerande dubblering den politiska beslutsprocessen.som en av
Dessa hävdar nämligen riksdagens beslutattpersoner om
infrastrukturinvesteringar slutändani oftast handlar förhandlingom en
kring enskilda objekt, och inriktningsplaneringen därför i viss månatt

spel för gallerierna.är ett
låta riksdagenAtt enbart fatta beslut objekt torde fulltom vara

möjligt statsmakterna så finner lämpligt. En sådan ordning bordeom
hellerinte i krävasig organisationen den nationella planeringenatt av

trafikens infrastruktur i ändras,övrigt låt SAMPLAN-att t.ex.av vara
arbetet motsv sannolikt skulle komma handla andra frågor.att om

torde ansvarsfördelningenDäremot mellan central och regional nivå
behöva förändras, så vissa de investeringsbeslut idag fattasatt av som

regionalpå nivå istället kommer fattas riksdagen.att av
praktiken finnsI dock flertal skäl talar för det sannoliktett attsom
olämpligt låta riksdagen enbart fatta beslut objekt. skälEttattvore om
riksdagens arbetsbörda torde öka. andra skäl sådanär Ettatt är att en

ordning knappast ligger linje med deni resultatstyrning införts isom
förvaltningen på år, och bl.a. innebär statsmakterna inteattsenare som
bör detaljstyra istället koncentrera sig på övergripande politiskautan

tredjeavvägningar. Ett skäl möjligheterna på trafiksystemetär att att se
utifrån helhetsperspektiv torde försämras, det torde blivarigenomett
svårare in exempelvis miljöaspekter infrastrukturplaneringen.ivägaatt
Att fokusering objektpå sannolikt försämrar överblicken haren man
också insett däri Norge, modellövergå till medattman nu avser en
strategisk planering påminner den svenska.som mer om

6 Även i falldetta torde det dock komma finnas nedre storleksgränsför de objektatt en som
riksdagenskulle ha beslutaatt om.
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den skepsis tillskrevs någraockså framhållasbörDet att som ovan
förrepresentativpå intetde intervjuade tjänstemännen sätt ärav

flertalettalat med.de vi Tvärtommajoriteten attmenarpersonerav
objektsbeslut. ståndpunktnormalfallet bör fattariksdagen inte Dennai

dokument under år.flera centralaformulerats ihar också senare
Trafikutskottet därvid tjänabetänkande från kanFöljande citat ettur

motionsyrkandenocksåbehandlarexempel: "Utskottet omsom
landet. Samtliga motionerolika delarinfrastruktursatsningar i av

medelriksdagen bör anvisatillmed hänvisningavstyrks samtatt ---
ochför investeringsplaneringenoch riktlinjerövergripande ramarange

riksdagennormalt ankomma påbör däremot inteorganisationen. Det
underhålls-ochkonkreta krav på investeringarställning tilltaatt

bet. 1994/95:TU13, 1.trafiksystemet"olika delaråtgärder s.av
finnsför det intedettabedömning talarEnligt vår sammantaget att

och slopatudelade planeringsprocessenfrångå denanledning att
detta fråntardock påpekas inteSamtidigt börinriktningsplaneringen. att

behövligt. Attobjektsnivå såbesluta påriksdagen närrätten att anses
inriktningsplaneringenkan upplevadärigenomtjänstemän ettvissa som

undvika.heltdärför svårtgallerierna" kanske"spel för är att

alternativsystemförändrande3.7 Mer

måttligainnebär relativthittills diskuteratsalternativDe som
intervjuadedeNågraorganisation.jämfört med dagensförändringar av

dock hävdatbegränsad hartämligenlåt denna attäratt gruppvara --
problemför lösa debehövakanlångtgående förändringar göras attmer

hävdatsintervjuerhar vid dessaSålundai kapitel attbeskrivitssom
infrastruktur-helhetssynpå ipåtalade bristenriksdagenden av

dagens organisa-grundläggande systemfel iplaneringen beror på mer
framför allt3.4framgått avsnitt atttion. Som menar manav

förhållande till aktörer.starka övrigaalltför itrafikverken varit
lyftsöversiktligt alternativdiskuteras tvådet här avsnittetI som

bryta dettatillkunna bidraochdessa intervjuer,fram vid attsagtssom
inflytandeökat regionaltytterligarestyrkeförhållande;ojämna

olika roller.trafikverkensrenodlingrespektive av
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inflytanderegionaltökatYtterligare

inflytandetregionaladetöka överfinnsflera årSedan strävan atten
infrastrukturplaneringen. förslagdetdettaexempel påEtt är om

hantering LTA-anslagenmedlänfyraförsöksverksamhet i aven ny
arbetedetbasispåKommunikationskommittén somavsom -

utförttrafikplaneringenförankringpolitiskförArbetsgruppen av
dockår harUnderdelbetänkande. äveni sittlämnatkommittén senare-

regionaltökatidéerlångtgående,falloch vissaandra, i ommer
"RegionalBoverket ihar rapportenfram;förtsinflytande t.ex.
l995:lltransportsystem"miljöanpassatförsamhällsplanering ett

totaladebetydligtöverföringdiskuterat mer avaven
regionerna.tillLTA-anslaget%20-40investeringsbeloppen än

denvaritfrämstharinflytandetregionala attöka detförMotiven att
behovökat,harallmäntbetydelse ettsamtsamhällsnivåns settregionala

regional nivå.påinfrastrukturplaneringensamordningenökaatt avav
hävdatintervjuade ände atthar någradetta merUtöver enav

Kommunikationskommitténvadregionaliseringlångtgående än t.ex.-
styrkeför-ofördelaktigadetbrytaskulle kunnaocksådiskuterar -

olikainfrastrukturplaneringensmellanråderhållande ansersom man
Neder-bl.a.därvidförebilder har nämntstänkbaraSomintressenter.

Boverket.frånovannämndaoch denbilaga 4, rapportenseländerna
regionaladetölmingytterligaresådanKonsekvenserna avav en

planeringeninflytandedirekta överRiksdagensosälqa.inflytandet är
regionerna rättsynnerhet attminska; imeningdock vissitorde gesom

Även medinvesteringsbeloppen.totaladedelbesluta enstor avom en
trafikpolitiknationelldocktorderegionaliseringgångenlångt en

obetydlig delinteåtminstonedetlängebehövas. Så att avenanses
torde ocksånivå, sånationellfattas påböralltjämtinfrastrukturbesluten

Härmed torde inteplaneringprocess.nationell ensbehov finnas enav
dentillledabehövasjälvklart attregionaliseringlångtgåendemycketen

påplaneringensamordnadedenstuderarviplaneringsprocess -
organiserasbehövernationell nivå om.-

eventuellaalternativetsbedömningenosäkerhet ärEn att avannan
det-värderas. Omproblemenmed hursammanhängerlämplighet som

regionalastatligadeneller7 självstyrelseorganregionalainflytandedettaskaVem utövasom i sigavsnittet.Dettai ärrefereraskällorbland de enåsikterolikafinnsförvaltningen t.ex. somom, därförintekommenterasbetydelseochmindretordedenhasammanhangeti dethärviktig fråga.Men
vidare.

Skånelandstingetrespektives SkånestyrelsenlänsstyrelsentillÖverflyttning frånansvaretav JämtlandVägunderhållomfattavissttillanslaget ävenutvidgning attStockholm,respektive samt av
Västernorrland.och
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vissa de intervjuade hävdar föreligger grundläggandeettav mer-
systemfel i dagens planering till följd ojämna styrkeförhållandenav
mellan planeringens olika intressenter, så kan dock dessa idéer
eventuellt värda prövaatt närmare.vara

Oavsett vilken bedömning problemen torde dockgörs detsom av
alternativ här skisserats knappast möjligt genomföra påattsom vara
kort sikt. Enligt vår finnsmening också skäl avvakta utfallet denatt av

Kommunikationskommittén föreslagna försöksverksamheten innanav
långtgående regionaliseringsinitiativ eventuellt vidtas.mer

Renodling trafikverkens olika rollerav

Enligt vissa de intervjuade skulle utjämning det påståttav en av
ofördelaktiga styrkeförhållandet mellan planeringens olika intressenter

kunna ske planeringssystemetäven olika roller somatt att tagenom
fram beslutsunderlag, granska beslutsunderlag, fatta beslut investe-om
ringsprojekt, bygga vägar renodlades. Därvid har förstaisamt t.ex.
hand hävdats verksamheterna vid ochVäg- Banverken borde delasatt

flerai olika, fristående organisationer, så myndighets-att t.ex.upp
verksamhet skiljdes från, potentiellt konkurrensutsatt, produktions-
verksamhetlg. Eventuellt kan sådana falli finnas skäläven övervägaatt
andra omstruktureringar verksamhetema, förat.ex. attav samman
verkens myndighetsdelar.

En tänkbar förebild till detta ZeelandNya se bilaga därär även
liknande idéer från Storbritannien redovisas. Den zeeländskanya
statsförvaltningen reformerades kraftigt från slutet 1980-talet, varvidav
bl.a. de tidigare mycket deladesministerierna olikaistora upp
organisationer. infrastrukturplaneringen lågInom tidigare flertalet
uppgifter samlade inom Ministry of Transport. rollerna striktNu är
uppdelade. Ministeriet arbetar, i Sverige, enbart med övergripandesom
styrning. Förslag till vägprojekt förstai hand fram landetstasnya av
kommuner. friståendeEn statlig myndighet, Transit Zealand,New
granskar de föreslagna projekten, och beslutar ifall de ska genomföras.
Produktionen exempelvis utförs privatavägar entreprenörer.av nya av

fördelEn med den zeeländska förvaltningsmodellen tycksnya vara
transparens,dess dvs. bl.a. de renodlade ökarrollerna tydlig-stora att

heten i och därmed statsmakternas underlättas.styrningsystemet att
kan tala förDetta motsvarande organisation den svenskaatt en av

9 För sådanförändring ocksåkan tala statsmakternasställningstagandenunder år ien senare om
vilka former statlig verksamhetbör bedrivas:riksdagenhar också gång beslutat Vägverketsatten
produktionsdivisionskabolagiseras1992/93:TU24, rskr. 272. Dettaberörsdock inte här.närmare
° Se Finansdepartementet1994 Rapport frånstudieresatill ZeelandochAustralien.Nyat.ex.
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politisktmöjligheterna tillförbättraskulle kunnaeventuelltplaneringen
skulle ökatrafikslagenmellansamordningenocksåinflytande. Om t.ex.

beträffanderedovisadesskälungefärosäkert,är somsammaavmer
3.4.infrastrukturverk se avsnittsärskiltbildaalternativet ettatt

inflytanderegionaltökatytterligare ärmed idéernalikhetI ovan om
Även falldettabedöma. isvårthär skisseratsdet alternativ attsom

beskrivits iproblemdebedömningendockvi görs attatt somommenar
alltför starka itrafikverkendel beror påtill ärkapitel 2 attstor

eventuelltkan detaktörer, såtill värt attförhållande övriga vara
docktordedetta alternativhelleridéer.dessa Inteprövanärmare vara

kort sikt.genomförbart på

Sammanfattning3

analyseratkapitlethärdetdirektiv har vi ivåraenlighet medI
lösaförändringarorganisatoriskaolikaförförutsättningarna att genom

nationellapåtalat deniallt riksdagenframförde problem som
planeringsprocessen.

föränd-måttligarelativtinnebäralternativenstuderadedeVissa av
genomföra påmöjligatordedagsläget ochmedjämfört attringar vara

dock ikapitlet tordeframgårradikala. Somandrakort sikt, är avmer
videtgenomföra. Trotsmöjliga görformelltalla attsettstort sett vara

lämpliga,mindreskälandraändåflertalet ärbedörrmingen att av
nämligen

trafik-fattamandatmedöverordnad ställning attSIKAatt en0 ge
beslut,verksövergripande

tillmyndighetsnivånarbetsuppgifter frånvissaöverföraatt0
departementetdärigenomochKommunikationsdepartement, enge

roll planeringen,aktiv imer
infrastrukturverk,särskiltinrättaatt ett

planeringsarbetet,Traflkutskottet ikontinuerligtatt engageramer
samt

fattaenbartriksdagenoch låtainriktningsplaneringenslopaatt0
objekt.beslut om

reducerakanmånoch för sig i vissvi ialternativdessaFlera trorav
möjligheternatordeSålundakapitelbeskrivits i t.ex.de problem som

Kommunikationsdepartementgodainflytandepolitiskttill gesvara om
ikontinuerligtTrafikutskottetroll, elleraktiv engagerasmeromen mer

ökadtillmöjlighetereventuelltfinnsVidareplaneringsarbetet.
trafikverksövergripandefattamandatSIKAsamordning attgesom



336 Ansvarsfördelning planeringen trafikensi infrastruktur SOU 1997:35av

beslut, eller särskilt infrastrukturverk inrättas. Vid samladettom en
bedömning dockvi dessa alternativ ändå mindre lämpliga;att ärmenar
skälen kan alternativet frågai strider förvaltnings-t.ex. att motvara
politisk praxis, eller kan ha starkt negativa följdeffekter.antas

Vidare bedömningenvi fullständiggör återgång tillatt en
föregående planeringsomgångs organisation knappast realistisk.är
Enligt vår mening finns nämligen all anledning bygga vidare på detatt
samarbete bedrivits inom SAMPLAN, och ånyo SIKAattsom ge en
samordnande roll. Samtidigt det dock tveksamt problemen kanär om
lösas med enbart SAMPLAN-grupp motsv.en ny

De alternativ utifrånvi analysen det häri kapitlet bedömer mestsom
lämpliga på kort sikt tillsätta kommitté eller vidär SIKAatt atten ny
inrätta styrelse eller råd med politisk representation. Enetten
parlamentarisk kommitté naturlig för politisktär utövaatten arena
inflytande och för inhämta synpunkter från olikaäven att expertorgan——

och bör goda möjligheter hantera de problem riksdagenattge som-
påtalat i planeringsprocessen. Med styrelse/ett råd förutsätt-ären
ningarna för planeringsarbetet klart medatt styra sämre än en
kommitté. sannoliktMen kan sådant ändå i viss månett utöva ettorgan
liknande inflytande planeringsarbetet Kommunikations-över som
kommittén gjort i innevarande planeringsomgång; i synnerhet om
personsammansättningen blir den rätta.

kommittéEn eller styrelse/ett råd vid SIKA innebär små ellerny en
inga förändringar jämfört med dagsläget. Om de problem som
beskrivits i kapitel bedöms2 mycket allvarlig karaktär kanvara av
dock eventuellt radikala organisationsförändringar behöva vidtas.mer
Två alternativ då på längre sikt eventuellt kan övervägas är attsom - -
ytterligare öka regionemas inflytande eller renodla trafikverkensatt
olika roller. Konsekvenserna dessa alternativ dock osäkra.ärav

Avslutningsvis bör understrykas analysen det här kapitleti haratt
gjorts utifrån organisationsperspektiv, och den problembildett utan att

presenterades i kapitel egentligen2 har ifrågasätts. praktikenIsom
kanske dock inte problemen sådan karaktär och/eller dignitetär attav
de kan eller bör lösas med organisatoriska åtgärder. återkommerDetta
vi till i kapitel.nästa
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överväganden och förslag4

samordnadansvarsfördelningen ianalyserauppgiftVår är att en
infrastruktur påunderhållutbyggnad ochförplaneringsprocess av

enligtuppdraget givitsinriktningMed dennationell nivå. som
analyseraförsta hand skaVi iinnebär dettabilaga ldirektiven se att

för underKommunikationskommitténuppgiftdenhur ansvarat
inriktning förfram förslag tillplaneringsomgånginnevarande att ta—

planerings-kommandeibör organiserasinfrastrukturplaneringen -
omgång/-ar,

planeringsprocessenfrån problem iutgåtthar utredningenVi i som
planeringsomgångar.tidigareriksdagen påtalats ihandförstaiav

organisa-väsentligakapitel vissapåpekats iVisserligen har, som
planeringsomgångföregåendesedanvidtagitstionsförändringar -

respektiveKommunikationskommitténtillkomsten avav
problem.dessasyftat till åtgärdabl.a.vilkaSIKA/SAMPLAN att-

KommunikationskommitténsbakgrunddetdelsMen attär mot av-
vilken månutvärdera itidigtvälavslutatsintearbete attännu -
bedömningenligt vårdels finns detåtgärdats,ocksådärmedproblemen

kravrelevantaproblemenpåtaladebetrakta deskäl ändåatt somsom
därförharutgångspunktVårbörplaneringsprocessen emot.svara upp
tillmöjligheterökadegoda ellerbörplaneringsprocessenvarit att ge

riksdagsnivån,hand fråninflytande, förstapolitiskt i0
ochtrafiksystemet,helhetssyn på

trafikslagenzl.mellansamordning, bl.a.

Även lösts underproblemenutvärderaväl tidigtdet attär omom
utredningsarbetethar dock underså viplaneringsomgång,innevarande
utvecklats, vilkahakanhur problemeniakttagelsergjort vissa antasom

iakttagelserutvärdering. Dessaför sådanvägledningkan enge
redovisas i avsnitt 4.

analysenredovisadekapitelden i 3medTillsammans av
olikaförproblemen inomhanteraförförutsättningar att ramen

2 fattadeutvärderinguppföljning ochförbättradställts påbl.a.har kravl-lärutöver av
investeringsbeslut.
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organisationsmodeller har dessa iakttagelser också lett till vissaoss
slutsatser kring hur ansvarsfördelningen i samordnad planerings-en

för utbyggnad och underhåll infrastruktur på nationell nivåprocess av
bör kommandei planeringsomgång/-ar. Dessa slutsatser redovisasutse
i avsnitt 4.2.

4.1 Iakttagelser kring problemen
I avsnitt beskrevs hur2.1 planeringens arbetsformer påverkats deav

förändringarorganisatoriska vidtagits sedan föregående plane-som
ringsomgång. Med utgångspunkt i de intervjuer genomförtvi
diskuteras det häri avsnittet i vilken mån dessa organisations-
förändringar också kan ha påverkat de problem beskrevs iantas som
avsnitt Syftet2.2. därmed spegla eventuella kvarståendeär att om
problem sådan karaktär och/eller dignitet de kan eller börär lösasattav
med organisatoriska åtgärder.

Bristande helhetssyn och samordning

framgåttSom avsnitt 2.2 har riksdagen sedan länge ställt krav påav
ökad samordning, och på möjligheterna trafiksystemetpåatt att se
utifrån helhetsperspektiv ska förbättras. har bl.a.Kravenett avsett
förbättrad samordning mellan trafikslagen, mellan investeringar och
underhåll, mellan trafiksektorn och andra politikområden. Attsamt
samordningen varit bristfällig har bl.a. bero på besluts-sagts att

sektoriserad, förutsättningarna skiljer mellansigär attprocessen
trañkslagen, målkonflikter svåra undvika eftersomärsamt att att
planeringen måste tillgodose mängd olika intressen.en

De intervjuade överlag förutsättningarna för uppnåatt attanser en
väl fungerande samordning och anlägga helhetssyn påatt en
trañksystemet blivit bättre uppgiften fram förslag tillatt att tagenom
inriktning för infrastrukturplaneringen lagts på kommitté och atten
SIKA/SAMPLAN tillkommit. bl.a. därförDetta Kommunikations-att
kommittén givit betydligt fler aktörer möjlighet följa planerings-att

på håll; i tidigare planeringsomgångar har trafikverkennäraprocessen
helt dominerat, har både den politiska nivån och mängd olikanu en

på helt tidigare. Vidareexpertorgan engagerats ett sätt änannat menar
flertalet SAMPLAN varit framgång, låt kritiskavissaatt atten vara

förvaritröster Framgångenatt snävt sägssammansatt.menar gruppen
bl.a. bero på det funnits vilja till samarbete hosatt en gruppens
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kraft såväl kompetens stödetmedlemmar, SIKA i sinsamt att av som-
Kommunikationskommittén- lyckats väl samordningsrollen.från i

har ocksåEnligt flertalet de intervjuade samordningen i sakav
ha mellan trafik-förbättrats. Samordningen varit bättret.ex.anses

vilket bl.a. avspeglas trafikverkenslagen, i inom SAMPLANsägs att
underlag med förslag till inriktningtagit fram ett gemensamt av

Vidare flertalet de intervjuade kommitténinvesteringarna. attmenar av
vad i tidigare planeringsomgångar inpå bättre gjorts vägtsätt än som

trafiksäkerhetaspekter drift och underhåll, miljö, respektive isom
planeringen.

fortfarande finns behov ökad samordningPå frågan det av gerom
varierande det gäller samordningende intervjuade tämligen Närsvar.

till luft-alltför liten hänsyn tagitsmellan trafikslagen vissa attmenar
det därför alltjämtinnevarande planeringsomgång, ochoch sjöfart i att

Andra däremotsamordning detta avseende.finns behov ökad iav
mellan trafikslagen ipotentiella samordningsvinstemadeattmenar

mellan ocheftersom utbytbarheten litenpraktiken små, vägsägsär vara
luft-/sjöfart. Fleramellan väg/jämväg ochoch mindrejärnväg, än

kommitdärför samordningenintervjuade SAMPLANatt genommenar
kan begära.så långt man

andrabeträffande samordningenliknande bildEn gentemotges
Även de intervjuade huvudsakpolitikområden. imerparten seravom

Kommunikationskommitténs avseende,bidrag detta såipositivt på
arbetsmarknads-, ochexempelvissåledes närings-,några attmenar

kommit med itillräcklig gradregionalpolitiska aspekter inte i
sida, ambitionenAndra intervjuade, å sinkommitténs analys. attmenar

sänkas,politikområden börsamordning med andrabeträffande snarare
infrastrukturåtgärder miljö bortsetteffekterna påeftersom t.ex.av -

praktiken små.från och trafiksäkerhet iintrång sägs vara-
tillräcklig,intervjuade bedömer samordningendeOavsett ärattom

öka, dock de flestade den alltjämt behöver såeller ärattanserom
organisatoriskproblemeventuella kvarstående inte äröverens att avom

karaktär. samordningförutsättningar förSåledes tillräckligaanses
beträffandenuvarande organisation, såvälfinnas förinom ramen

underhållmellan investeringar,mellan trafikslagensamordning som
åtgärder.och andra

u fåtal bristenpåhelhetssyni planeringenberorintervjuadehävdardockEtt att mer
organisationsförändringarkanbehöva segrundläggandesystemfel,och därför radikala görasatt mer

avsnitt 3.7.
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Bristande politiskt inflytande

inflytandehar riksdagen ställt krav på ökat politisktUnder årsenare
framgått har dettainfrastrukturplaneringen. Som avsnitt 2.2över av

överlåtit de enskildaha åtbl.a. sin grund i regeringenatt anses
vilka enligtstrategisk karaktär,trafikverken avvägningargöraatt av

politisk stärka det politiskariksdagen borde ha beslutats på nivå. Att
tillocksåinflytandet planeringen motiven attöver ettvar av

tillsattes.Kommunikationskommittén
parlamentarisk kommittéde intervjuadeEnligt många är enav en

såväl tidigtpolitiskt inflytande, inaturlig för utövaatt somarena
Överlag ocksåunder planeringsprocessen.kontinuerligt attmenar man

innevarande planeringsomgånginflytandet idet politiska varit änstörre
från vilken nivååsikterna viss mån varierartidigare, låt iatt omvara
utveckling.också positivt på dennaförbättringen skett. Flertalet ser

politisktKommunikationskommittén möjliggjort ökatUtöver ettatt
haftkommittén ocksåflera de intervjuadeinflytande, så attanser av

bättre möjligheterflera givitsden förtjänsten attexpertorganatt
lyfter fram remiss-de intervjuadepåverka planeringen. Vissa ävenav

exempel flerinriktningsförslaget positivt påbehandlingen attettsomav
den här planeringsomgången.möjlighet påverka iaktörer givits att

Även uppgiftenha ökatinflytandetdet politiska attanses genomom
lagts påför infrastrukturplaneringenfram förslag till inriktningatt ta en

medintervjuade arbetetdock dekommitté, så vissa attmenar av
sådantinriktningsförslag skettKommunikationskommitténs inte ett

Sålundapolitiskt inflytande optimerats.möjligheterna till sägssätt att
skäloch bl.a. detta istark tidspress,bedrivits underarbetet ha anses av

Enligtalltför mycket tjänstemännen.kommitpraktiken ha styrasatt av
inriktningsdiskussionemahärigenom ocksåfokuseradeskritikerna

kalkyler ochsamhällsekonomiskaalltför mycket, påalltför tidigt, och
strategiskahandlaistället förberäkningstelmiska frågor, att om mer

vägval.frågor och
de intervjuadeinnebär dock interefererade kritikenDen attovan

politisktproblem med bristandeeventuella kvarståendeattanser
bör lösas medkaraktären de kan ellerinflytande denär attav

Överlag nämligen dagensmedel.organisatoriska attmenar man
utbyggnadansvarsfördelning beträffande planeringgrundläggande av
tillräckliganationellinfrastruktur på nivåoch underhåll gerav

inflytande. heller innebärför politiskt Inteförutsättningar utövaatt

Låt deavseendenbör tydliggörastatsmakternai vissanågra de intervjuade attatt anservara av
ochinblandade uppgifteraktörernas ansvar.
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huvuddrag.planeringsprocessensifrågasätterintervjuadedekritiken att
faser därplaneringen i tvåindelningenöverlagTvärtom sägs att av -

den inledandeiförsta handnivån iden politiska engageras
riktig.inriktningsfasen är-

utvärderinguppföljning ochBristande

fattaderiksdag betonatochregeringår harUnder attsenare
utvärderas.följas ochskautsträckningökadinvesteringsbeslut i upp

medbl.a. förklaratsavseende hari detta atttidigare funnitsbristerAtt
statsmakterna inteotydliga,föruppdrag varitochtrafikverkens mål att

verksamhet,utvärdera sinskaverken attkrav påtillräckligaställt att
frågor,dessaintresseradetillräckligtsjälva varittrafikverken inte av

svårainfrastruktur mätaiinvesteringar är atteffekternasamt att av
karaktär.långsiktigamycketinvesteringamasg.a.p.

underförbättratsdock situationenintervjuade harflera deEnligt av
och regeringriksdagställts sägsde kravår. Genom avsomsenare

uppgiftprioriteradalltha blivitutvärderingochuppföljning meren
uppföljningensynnerhet den interna sägsochtrafikverken, iinom vara

Kommunika-förbättringartecken påandra nämnsgod.relativt Som
vidareutvecklaVägverkenochtilluppdrag Ban- atttionsdepartementets

decemberredovisades ivilkaresultatrnått,Verksamhetsmål ochsina
detydliggöramedarbeteKommunikationskommitténs att1995, samt

möjligheternaförbättrakomma attmålen, vilkettrafikpolitiska attantas
mål.dessaåtgärderverkensbedöma emotuppsvararom

uppföljningförbättradfortsattintervjuadedeEnligt flertalet är enav
handlaorganisation, attfråga sägsutvärdering inte utanoch omomen

trafikverken. Attkrav påoch bättreflerfonnulerastatsmakterna måste
främstoch dettalöpande uppföljningenför den atttrafikverken svarar -

allmänhetnaturligt. Iårsredovisningeniåterrapporteras menaranses-
lämpadebästsjälvatrafikverken attärintervjuade ocksåde att

utvärderingarinitieradead hocdockutvärdera. Vissa att mermenar
aktörer.utomståendemedsamarbeteeller iutföraseventuellt bör av --

rollInstitutetssammanhang.dettaiviktigSIKA resursenses som
o.d.metodutvecklingmedbiståhanddock förstai attvaraanses
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Sammanfattning

Med utgångspunkt i de intervjuer vi genomfört har i det här avsnittet
redovisats antal iakttagelser hur de problemett beskrevs iom som
avsnitt 2.2 kan ha utvecklats underantas innevarande
planeringsomgång. Sammanfattningsvis framgår därvid att

De krav riksdagen ställt på planeringsprocessen torde ha tillgodo-0
bättre i innevarande planeringsomgångsetts tidigare. Problemenän

åtgärdadeu.tycks därmed till viss del Flera de intervjuadevara av
betonar också eventuella kvarstående problematt inte bör
överdrivas.
De intervjuade med några få undantag eventuella0 attanser - -
kvarstående problem inte sådan karaktär de kanär eller börattav
åtgärdas organisatoriska förändringar.genom
Flertalet de intervjuade den grundläggandeatt0 av anser ansvars-
fördelning idag råder beträffande planering utbyggnad ochsom av
underhåll infrastruktur på nationell nivå kan tillgodose deav
relevanta aspekterna.

4.2 Slutsatser

detI här avsnittet redovisas vår på hur ansvarsfördelningen isyn en
samordnad planeringsprocess för utbyggnad och underhåll infra-av
struktur på nationell nivå bör i kommande planeringsomgång/-ar.utse

Inget skäl ändra den grundläggandeatt ansvarsfördelningen

harVi i utredningen dels kapiteli 3 analyserat förutsättningarna för- -
hantera de riksdagen påtalade problemenatt inom för olikaav ramen

organisationsmodeller, dels i avsnitt 4.1 redovisat vissa iakttagelser— -
hur problemen kan ha utvecklats under innevarandeantasom

planeringsomgång. Sammantaget visar dessa redogörelser det inteatt
finns skäl ändra den grundläggande ansvarsfördelningenatt beträffande
planering utbyggnad och underhåll infrastruktur på nationell nivå.av av

24Fortfarandemedreservationen det väl tidigt utvärderadetta.äratt att
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samtliga debedömningenkapitel 3Visserligen gjorde vi i att
förbättraolika hög grad kanianalyserade alternativen än antasom --

riksdagen ställt.flera, de kravnågot, ellermöjligheterna hanteraatt av
ändåflertalet alternativenkonstateradesamtidigt vi ärMen att av

olämpliga, förvaltningspolitisk praxis,striderdärför de motattt.ex.
dessa skäl avfärda-följdeffekter.starkt negativa Aveller kan haantas

med mandatöverordnad ställningdes alternativen SIKA attatt ge en
Kommunikations-beslut,trafikverksövergripandefatta att ge

särskiltinrättaaktiv roll i planeringen,departement att ettmeren
Trafikutskottet ikontinuerligtinfrastrukturverk, att engageramer

och låtainrikmingsplaneringenslopaplaneringsarbetet, attsamt
objekt.fatta beslutriksdagen enbart om

bedömsproblemendock ocksåsadeskapitel 3I att vara avom
radikalaeventuelltkaraktär, så kanallvarligmycket mer

ytterligare ökavidtas; alternativenorganisationsförändringar behöva att
sades iolika rollerrenodla trafikverkensellerinflytanderegionemas att

flertaletbakgrundeventuellt värda Motsådana fall attpröva.att avvara
ansvarsfördelninggrundläggandedagensintervjuadede attanserav

anledningknappastfinns dockaspekternatillgodose de relevantakan
desådan dignitetkvarstående problemeventuella attäratt tro att av

aspekterUtifrån deorganisationsförändringar.radikalamotiverar mer
därför alternativenkansammanhangetdet här attbelyses isom

renodlarespektiveinflytandeöka regionemasytterligare att
avfärdas".rollertrafikverkens olika

vidareansvarsfördelning talargrundläggandebehålla dagensFör att
gällertidshorisontmycket långabl.a. denmed hänsyn tilldet-att som
alltförintesannolikt väsentligtinfrastrukturinvesteringarför attär-

förutsättningarnakortsiktigaförändra dealltför oftamycket och/eller
för planeringen.

denändrafinns skäldetsåledes intevi attSammantaget attmenar
utbygg-beträffande planeringansvarsfördelningengrundläggande av

Ävennationell nivå.påinfrastrukturunderhållnad och av
ochövergripanderiksdagen såledesbörfortsättningsvis ramarange

för dennakanalviktiginfrastrukturplaneringen. Enriktlinjer för
halvvägs in ifattarinriktningsbeslut riksdagendetstyrning är ensom

ingenviframgått avsnitt 3.6ochplaneringsomgång; seravsom
tudelad planeringsprocess.medordningenfrångåanledning att en

tilldirektivgivningförbl.a.rollVidare bör regeringens att svaravara
inriktning.beslutriksdagensunderlag förverken, och upprättaatt om

25 vid inrättaSIKAkommitté,alternativen tillsättabedömdes attlämpliga samtSom att enmest enny
representation.rådmedpolitiskstyrelseeller ett

2° visatordedockföreslagitKommunikationskommitténförsöksverksamhetUtvärderingen den omav
idé.inflytande godregionaltytterligareökat ären
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Trafikverken bör alltjämt ha viktig roll i arbetet med framatt taen
underlag för inriktningsförslaget; detta idag bör ske påom som- -
uppdrag kommitté, eller i ordning, kan dock diskuteras seav en annan
nedan. Slutligen bör SIKA fortsatt för samordningensvara av
trafikverkens infrastrukturplanering. Som framgått avsnitt 3.2av anser
vi däremot inte börSIKA överordnad myndighet medatt statusges av
mandat fatta trañkverksövergripande beslut.att

Fortsatta förbättringar kan sannolikt ske inom för denramen
grundläggande ansvarsfördelningen

framgåttSom avsnitt har4.1 riksdagens krav sannolikt tillgodosettsav
bättre i innevarande planeringsomgång tidigare. flertalEtt faktorerän
torde ha bidragit till detta. ska dockHär vi särskilt peka på aspekter,tre
vilka vi också väsentliga förutsättningar bör uppfyllastror utgör som

planeringen fortsatt och i ökande grad ska kunnaom svara upp- -
riksdagens krav.emot

Genom uppgiften fram förslag till inriktning föratt att ta0
infrastrukturplaneringen lagts på kommitté tycks naturligen en

ochha skapats för politiskt inflytande förutövaatt även attarena —
inhämta synpunkter från olika från början ochexpertorgan av,-
kontinuerligt under, planeringsprocessen. Om riksdagens krav
fortsatt ska kunna tillgodoses det sannolikt väsentligt skapaär att en
liknade inflytandearena kommandei planeringsomgång/-ar.även
SAMPLAN tycks ha fungerat väl, och enligt finnsvår mening all0
anledning bygga vidare dettapå arbete kommandeiatt även
planeringsomgång/-ar. Framgången bl.a. bero på det funnitssägs att

stark vilja till samarbete, från såväl de inblandade organisa-en
tionerna de direkt berörda arbetetFör att ävensom personerna.
fortsättningsvis ska bli framgångsrikt det sannolikt väsentligtär att
söka bibehålla detta samarbetsklimat. Sannolikt samarbetetär av-
bl.a. detta skäl relativt beroende antalmindre nyckel-ettav-
personer.
Som framgått kapitel 3 vi dock inte eventuellatror att0 av
kvarstående problem kan lösas med enbart SAMPLAN-gruppen ny
motsv. Många de intervjuade nämligen framgångenattav menar
med SAMPLAN till del beror på rollenSIKA iatten som

arbetetsamordnare backats Kommunikationskommittén,av upp av
och enligt vår talarmening detta för liknande institutionellaatt

27Vilken SIKA överlag ha lyckatsväl medse avsnitt l .anses
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kommandebehövs imotsvför SAMPLAN ävenramar
planeringsomgång/-ar.

lösninglämpligkommitté förefallerEn vara enny

och underhållutbyggnadplaneringensåledesVi att avavommenar
tillökade möjlighetergoda ellerskanationell nivåinfrastruktur på ge

bör den organiserassamordning, såochinflytande, helhetssynpolitiskt
sådantpå sättett

ändras,ansvarsfördelningen integrundläggandedenatt
olikanivånpolitiskasåväl dendärskapasatt somen arena0

ochfrån börjanpåverka planeringenkanexpertorgan av
underkontinuerligt samtprocessen,

samordningunderlättar SlKA:sskapasinstitutionellaatt somramar0
motsv.SAMPLANav

kommitté,kapitelanalyserades i 3alternativdeTre mernysomav -
kanstyrelse/råd vid SIKAtrafikutskott,kontinuerligt samtengagerat -

krav.dessagrad,varierandei emotenligt vår mening, än svara uppom
kontinuerligtmöjligtsannoliktdet intebakgrund är attMot att merav

vidstyrelse/ett rådoch3.5,se avsnittTrafikutskottet att enengagera
3.2, såse avsnittkommittéförutsättningarklart änSIKA sämre enger

detkommittéparlamentarisktillsättaalternativetframstår att somnyen
lämpliga dessa.mest av

möjligasteiambitionendärförvi är attSammantaget att ommenar
såplaneringen,ställt påriksdagen ärkravtillgodose demån en
därförföreslårVibästa alternativet.kommitté det attparlamentarisk

denorganiseras påbör sättplaneringsomgångnästa somsamma
innevarande.

möjligenkommittéfördock lämnasbörreservationviss attEn en ny
väl kostsamtpåpekat sättintervjuade attdenågra är ettavsom --

dock svårtavseenderimligt i dettaVadpå. ärplaneringendriva ärsom
lättaresådan bedömningkan göras närsannoliktavgöra,att enmen

detOmarbete.väl avslutat sittKommunikationskommittén av
parlamentarisklämpligt tillsättamindrekostnadsskäl att enanses

enligt vårdockså finnsplaneringsomgång,redan ikommitté nästa
därefterinför dedetta alternativändåskälmening övervägaatt

kommande.
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andra handI kan också alternativet vid SIKA inrätta styrelseatt en
överväga,eller råd med politisk representation låtett värt attvara vara

med hänsyn till verksamhetens relativt begränsade omfattningatt ett— -
råd i sådana fall torde ligga till hands. framgåttSom docknärmast är
förutsättningarna för planeringsarbetet klart medatt styra sämre än en
kommitté. Detta bl.a. därför styrelse/ett råd grundi och botten haratt en

roll kommitté. Styrelsen/rådet ska i första handänen annan en
tillgodose behov samhällelig insyn och medborgerligt inflytandeett av
vid styrningen förvaltningsmyndighet. Möjligen det därförärav en
heller inte lämpligt här tanken inrätta sådantäratt ettsom organ- -
med det ensidiga motivet söka förbättra infrastrukturplaneringen.att

Utgångspunkter för kommittéen ny

Enligt vår bedömning torde kommitté således de bästaen ny ge
förutsättningarna för tillgodose de krav riksdagen ställt påatt
planeringen. framgått har dockSom de intervjuade falli vissa kritiserat
Kommunikationskommitténs arbetsformer, bl.a. arbetet medsägs
kommitténs inriktningsförslag ha skettinte på sådantett sätt att
möjligheterna till politiskt inflytande optimerats se avsnitt 4.1. Mot
bakgrund detta vill pekavi på några aspekter enligt vår meningav som

väsentliga beakta inför tillsättandet kommitté.är att av en ny

kommitténs uppgiftAtt övergripande karaktär dvs.är att ta0 av mer -
fram förslag till inriktning för infrastrukturplaneringen bör—

Som framgått avsnitt 4.1 har arbetet medpoängteras. av
Kommunikationskommitténs inriktningsförslag i viss mån kritiserats
för diskussionerna tillräckliginte i grad handlat strategiskaatt om
frågor och vägval. detalj börHur i gå tillväga för undvika attattman
detta svårt vi dock detär säga,att ärattupprepas men menar
väsentligt diskutera detta inför tillsättandet kommitté.att av en ny

detAtt däremot devissa i refereradeavsnitt 4.1som av-
intervjuutsagoma möjligen antyder skulle finnas motsats-en-
ställning mellan strategiska diskussioner och samhällsekonomiska
kalkyler fel enligt vår mening. Snarare samhällsekonomiskaär är
kalkyler de underlag behövs för kunna kringett attav som resonera
strategiska vägval.
Kommitténs roll bör klargöras. Som framgått avsnitt 3.10 av menar
vissa de intervjuade den förekomstenparallella kommittéattav av
och trafikutskott innebär onödig dubblering den politiskaen av

23 vi betraktardettaAtt andrahandsaltemativhindrardock inte kandet finnasskälett attsom som
talarför inrätta sådant kommittétillsätts.att ett ävenorgan om enny



AnsvarsfördelningSOU 1997:35 planeringen trafikens infrastrukturi 347av

förankringsprocessen. Med hänsyn till detta finns skäl tydliggöraatt
kommitténs dvs. kommitténroll ska besluta deninteatt om-
slutgiltiga för alla inblandadeinriktningen- innan arbetet startar.
Kommittén bör tillräcklig tid för arbete. framgåttsitt Som0 ges av
bl.a. flera de intervjuadeavsnitt 3.1 Kommunikations-attanser av
kommitténs arbete bedrivits under alltför hård tidspress. Genom att

kommitté skulle ha betydligt avgränsad uppgift änen ny en mer
Kommunikationskommittén dvs. renodlat arbeta medatt mer-
planering utbyggnad och underhåll infrastruktur på nationellaav av
nivå bör det dock lättare skapa rimliga tidsramar förattvara-
arbetet.

utvärdering fortsatt utvecklasArbetet med uppföljning och bör

framgått har olika åtgärder vidtagits under årSom avsnitt 4.1 senareav
fattadesyfte förbättra uppföljningen och utvärderingeni att av

investeringsbeslut. likhet med flertalet de intervjuade viI tror attav en
fortsatt utveckling främst handlar statsmakterna bör ställapositiv attom

trañkverken följa utvärderatydligare krav på och sinaatt upp
också försökaverksamheter. viktig aspekt i detta sammanhangEn är att

och mål.precisera verkens uppdrag
för den löpande uppföljningen ochtrafikverkenAtt ävensvarar -

finns dock ocksåutför rimligt enligt vår mening.utvärderingar Detär—
bakgrund pekat myndigheter iskäl bl.a. ESO påatt attmot av-

vidtagitåtgärder självapraktiken kan ha svårt utvärdera deatt man -
initierade utföras ellerlåta ad hoc utvärderingarstörre,att av -

rollmed utomstående aktörer. bör haåtminstone i samarbete SIKA en-
bistå meddetta kanske dock första hand föri sammanhang, i att

metodutveckling o.d.

29 själva" 1996:36.Se "Kan myndigheterutvärderasig Dsrapporten
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Bilaga 4

några länderplanering i andraMotsvarande

hur planeringssystemenöversiktligt beskrivadirektiv ska viEnligt våra
denandra länder.utformade i några Iför infrastrukturinvesteringar är

iansvarsfördelningen planeringssystemenför ibilagan redogörshär
Zeeland och Storbritannien.Nederländerna, NyaDanmark, Norge,

studeratbl.a. vi inteöversiktlig innebärbeskrivningenAtt är att
befintligthuvudsakistället ipå plats, använtplaneringssystemen utan

ocksåVi hartelefonintervjuer.och gjort vissaskriftligt material
karakteristiskabelysaexempel intressantatillbegränsat att genomoss

för helaför redogöraiställetländernasde olikadrag i attsystem
uppbyggnad.planeringssystemens

Danmark

pågåendedetutgångspunkt i planeringenMed större vägav en -
Århus detredogörs iJyllandHeming påmellan ochmotorvägsbygget -

planeringenansvarsfördelningen iföröversiktligthär avsnitt av
Danmark.iinfrastrukturinvesteringar

infrastrukturtrafikensinvesteringar ibeslutasDanmarkI större —
detvariöverordnadedetinvesteringar iexempelvis vägnätet,som

riksdagendanskadenmotorvägsbygget ingårstuderade attgenom-
Förexaktfinns ingenanlaegslov. Dets.k. gränsFolketinget antar en

investerings-projektbrukarräknatinvestering,större grovt varsmen
dettabeslutas pådanska kronormiljoner sätt.kostnad överstiger 10

brukarbeslutenförobjekt sig,varjebeslutarFolketinget större menom
eller två gångeranlaegslov fattasbeslutsamlas ihop sådock att enom

ochregion-tillägg ibeslutas bl.a.projektMindreår. genomper
förekommande region-dockåsidosätteranlaegslovkommunplaner. En

anlaegslov finansierasfastställts viaProjektkommunplaner.och som
finansloven.den s.k.avsättning imedelmed statliga genom

mellansamordningobjektsnivå. Förbeslutas påanlaegslovEn
läggertrafikpolitikenhelastrategisk inriktningoch förtrafikslagen av

förtrafikplanöverordnadsamlad ochframTrafikministerietdock en
Problem-"Trafik 2005,1993gällande frånlandet.hela Den ärnu

översiktbl.a.strategier". planenImålstillinger, presenteras avenog
infrastrukturinvesteringar.framtidalandets
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projektFör beslutas anlaegslovi Trañkministeriet högstaärsom
ansvarigt vad planering och proj ektutförande. konkretaDetorgan avser
arbetet utförs dock allmänheti den, under Trafikministeriet lydande,av
centrala myndigheten på vägområdet, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet

bl.a. för planläggning och styrning utbyggnadvägnätetsansvarar av
och underhåll.

ÅrhusPlaneringen mellan ochmotorvägen Herningav

ÅrhusArbetet med motorvägsbygget mellan och Herning inleddes på
allvar 1987. I Danmark finns bestämmelser berördaatt amterom
motsv. län och kommuner tidigt ska beredas möjlighet delta iatt
planeringen. enlighetI med detta sammanträffade trafikministern i
inledningsskedet med företrädare för dessa och lovade därvid attorgan,
låta utreda utbyggnadsbehovet beträffande nord- och västgående väg-
förbindelser på Jylland. Också från näringslivet deltog irepresentanter
denna sammankomst.

Utredningen utfördes Vejdirektoratet, på uppdrag Trafik-av av
ministeriet, och tillsammans med berörda och kommuner.amter
Analysen visade förbättrat bl.a. kunde förväntasatt ett vägnät ge
positiva effekter på den ekonomiska utvecklingen i området, varför
Trañkministeriet 1990 lade fram förslag till s.k. projekteringslov.ett
Innan ministern kan initiera planeringen på detaljerad nivåmer av
projekt beslutas i anlaegslov krävs nämligen sådantettsom
bemyndigande från Folketinget.

ÅrhusProjekteringsloven beträffande motorvägsbygget mellan och
Herning godkändes Folketinget. Med stöd Folketingets beslut togav av
Vejdirektoratet sedan tillsammans med berörda och kommuneramter-

under fram1991 två detaljerade vägsträclmingsförslag; till viss delatt—
denutnyttja gamla vägsträckningen, respektive bygga heltatt en ny

I anslutning till detta arbete genomfördesväg. också antalett
miljöundersölcningar.

Härefter kunde så Trafikministeriet i januari 1993 lägga fram ett
slutligt förslag till anlzegslov för Folketinget. Regeringen föreslog att en

Århushelt skulle byggas mellanväg och Herning. Yrkandet byggdeny
framför allt på det tidigare genomförda planeringsarbetet, också påmen
uttalanden Folketingets trafikutskott Trafikudvalget intrycksamtav
från offentlig hearing kring projektet. Efter krav från bl.a.en
medborgare, miljöorganisationer och några myndigheter så gjordes
vissa ändringar i förslaget. Anlasgsloven godkändes sedan slutgiltigt av
Folketinget i juni 1993. Efter ytterligare beslut bl.a. expropriationom

I2-l7-0396
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vägbyggetarbetet medsedan självamarkfördelning kundeoch starta
färdig årberäknas 2001.första1994. Den etappen vara

planeringssystemetsåledes det danskautmärksSammanfattningsvis
fastställsochFolketingetbeslutasinvesteringvarjeb1.a. störreatt avav

anlaegslov.i

Nederländerna

Neder-mellanråderansvarsfördelningdenbakgrundMot somav
folkvaldaföreträddregionpolitiska nivåerolikaländernas stat, av-

översiktligt dedetta avsnittbeskrivs ioch kommunprovinsers.k. -
infrastrukturinvesteringar.planeringeninflytande inivåemasolika av

regelverk ochnationellaförgällerAllmänt att statensett ansvarar
och koordinerarinitierarprovinsemaövergripande styrning, att

för deoch kommunernaregional nivå,verksamheten på att ansvarar
dock påharSedan 1994lokal nivå.genomföras påskaåtgärder som

denbeträffandeförändringar gjortsorganisatoriskaförsök vissa
medförthadocktycks intenedan.se Dettaplaneringenregionala

olikademellanansvarsfördelningenbeträffandeförändringarnågra
nivåerna.

uppnåviljastarkpräglas b1.a.samhälletnederländska attDet av en
vertikaltoch såvälnivåer,allapåsamförståndslösningar; som

följdkanskeNederländernatycks också ihorisontellt. Man en avsom-
utvecklamedrelativt långtha nåttefter konsensus attdenna strävan -
ochpolitikområdenolikaintegrerarstrategisk planering somsomen

planer.beständigalångsiktigtiresulterar
utvecklad inomockså välplaneringenstrategiska ärDen
sammankoppladdirektinfrastrukturplaneringentrañkområdet. T.ex. är

förstrukturplanennationellagällandeoch denimarkplaneringen,med
mellankopplingstarkfinns också transport-1990fråntransporter en

miljösektorema.och
viktigtförstrukturplanennationella är etttransporterDen

styrningövergripandeför den stateninstrument genomsom -
planenIinfrastrukturplaneringen.transportministeriet överutövar-
planentrafikpolitik;landetsmål förochstrategiergenerellaanges

nationellademålhierarki, variutveckladvälb1.a.kännetecknas av en
fastslås planenVidare imål.operativadetaljeradetillmålen bryts ner

ochhuvudvägar, järnvägarförsträckningarprioriteradenationellt
makt;finansiellab1.a. sinplanenvattenleder. Utöver styr staten genom

nämligenfinansierasinfrastrukturlandetsunderhållochutbyggnad av
medel.statligadel medtill stor
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På lokal nivå kommunerna för den fysiska planeringen,ansvarar
vilket b1.a. innebär de har möjligheteratt påverka inriktningstora att
och utformning de infrastrukturinvesteringar ska genomförasav som
inom kommunen.

Också den regionala nivån har inflytande; b1.a. ska destort
kommunala planerna godkännas provinserna. På regional nivåav
hanteras b1.a. frågor det regionala lokal ochvägnätet, regionalom
kollektivtrafik samordning mellansamt väginvesteringar ocht.ex.
markanvändning". Policies inom dessa områden läggs fast i regionala
transportplaner, hänsynvari till b1.a. miljöpåverkan, bebyggelse ochtas
ekonomisk utveckling. De regionala transportplanema ska i relevanta-
delar godkännas transportministeriet, vilket b1.a. kräver attav-
regionplanema följer inriktningen i den nationella strukturplanen för

När regional plan väl godkäntstransporter. betalar sedanstaten ut etten
bidrag finansierat via för ändamålet särskilt inrättad fond foren— -
bekostande planens genomförande.av

Som nämndes har dock det regionala nyligen 1994 tillstyretovan
viss del omorganiserats. Parallellt med de tolv provinsema finns

kring de städerna sju regionalastörre s.k. Regionalnumera organ,
Openbaar Lichaam, vilka på försök bedriver regionplanering under fyra
år. De regionala kommunpolitiker från regionenstyrsnya organen av
ifråga. De har övertagit vissa arbetsuppgifter beträffandenya organen
fysisk planering från provinsema. Detta tycks dock hainte inneburit
några förändringar i sak. T.ex. ska de regionerna b1.a. upprättanya en
regional strukturplan. dennaI plan tycks ha deersattsom-
ovannämnda regionala transportplanema inom de regionerna tasnya -

planerade infrastrukturinvesteringart.ex. inom regionen. Liksomupp
tidigare gäller transportministeriet ska godkänna dessa planer.att

genomföraAtt beslutade investeringsprojekt ankommer till delstor
på kommunerna och de regionala Beträffande ochvägarorganen.
vattenleder sker detta i samarbete med Rijkswaterstaatsnära regionala
enheter. Rijkswaterstaat statligt motsvarandeär ett organ en
myndighet under transportministeriet, b1.a. för byggandesom ansvarar
och underhåll och vattenleder. För järnvägensvägar infrastrukturav
sker genomförandet i samarbete med den nationella nederländska
jämvägsoperatören Nederlandse Spoorwegen. Ett arbete med delaatt

Nederlandse Spoorwegen i kommersiell del motsvarande SJupp en
och myndighetsliknande del motsvarande Banverket pågår.en mer

Sammantaget kan det nederländskasägas planeringssystemetatt
b1.a. präglas bådeuppnå horisontellsträvan ochatt vertikalav en
konsensus. På nationell nivå den strategiska planeringenär väl
utvecklad, vilket manifesteras i den nationella strukturplanen för

viktigEn roll- b1.a. underlagtransporter. för tilldelning statligasom av
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regionaladeocksåunderhåll spelarochtill investeringarmedel —
transport-/strukturplanema.

Norge

vägtrañkplanenochnorskadenmedarbetet väg-utgångspunkt iMed
för denöversiktligthär avsnittetdetredogörs iperioden 1994-97För -

infrastruktur-planeringenfokuseradestarktobjektenskildapå av-
förändringsarbeteockså detbeskrivsavsnittetIinvesteringar i Norge.

samordnaduppnåsyfteiinärvarande pågår Norge attför merensom
planering.inriktadstrategisktoch

nationelladetför vägsystemet.helhetsansvarharNorgeI ettstaten
undermyndighetVegdirektoratet, ärnivåcentralPå ensomagerar

Kommunikationsdepartementet. Imotsv.Samferdselsdepartementet
ochmyndighets-bådeingåransvarsområdeVegdirektoratets
ochplaneringförharVegdirektoratetproduktionsverksamhet.

län.nittonvägkontor i Norgesproj egna

1994-97periodenförvägtrafikplanenochmedArbetet väg-

vägtrafikplanenochnorskagällande väg-denUtarbetandet nuav
det arbeteforfast riktlinjerladeVegdirektoratetmedinleddes 1990 att

länen.ivid vägkontorenbedrivas uteskulle komma attsom
olikauppnåförkostnadernaberäkna attombads bl.a.Vägkontoren att

körfält.fyratillbredda vissa vägarmål, t.ex.attsom
kostnaderdessaredovisatoch toganalyseratvägkontorenEfter att
för denriktlinjerochekonomiskafram merVegdirektoratet ramar

ibedrivasskulledeltill uteockså storplaneringen,detaljerade som
framvägkontoren etthade att taplaneringsarbetedettalänen. I

län.respektiveför sinaobjektsnivåpåhandlingsprogramekonomiskt
Väg-med kommunerna.fas bl.a.dennasamarbetade iVägkontoren

föro.d.trafikmängder attkartläggningargjordekontoren även avegna
objektenvilkafastställabehövdes. Förförändringar att somavomse

bl.a.vägkontorenanvändehandlingsplanenmed iskulle tas
analyser.samhällsekonomiska

sedanblevhandlingsprogramekonomiskttillförslagVägkontorens
länsnivå.påförsamlingenpolitiskadenbehandling iföremål för

handlings-dåmedpå såfannspolitiker sättfrån länensUttalanden
OmVegdirektoratet.centraladettilllämnadessedan överprogrammen

såvägkontorochpolitikerlänsmellanfanns ettmeningarskiljaktiga
skullevadSamferdselsdepartementetochVegdirektoratetavgjorde som

gälla.



AnsvarsfördelningSOU 1997:35 planeringen trafikens infrastrukturi 357av

Vegdirektoratet sammanställdesPå länens förslag till ekonomiska
handlingsprogram till förslag till plandokument påett sammantaget
objektsnivå för hela landet. Vegdirektoratet hade i samband med detta
möjlighet ändra länens förslag,i vilket också gjordes i vissatt
utsträckning. Stor vikt fästes därvid vid de rekommendationer som
respektive läns vägkontorschef framfört.

Med detta plandokument underlag utarbetade sedansom
Samferdselsdepartementet s.k. stortingsmeldingproposition, St.en en

denmeld.nr. 34, 1992-93. gällande norska ochDenna utgör väg-nu
handlings-vägtrafikplanen för åren 1994-97. det ekonomiskaFörutom

objektsnivå för länen innehåller planen generellpå ävenprogrammet en
transportsektomsdel. denna behandlas relativt övergripandeI t.ex.- -

planenroll den ekonomiska politiken. generella deleni Den av
framutarbetades departementet parallellt med vägkontorenatt togav

inverkan dessahandlingsprogrammen för länen. Någon påstörre
därför syfte med denhandlingsprogram fick den inte. viktigtEtt

införgenerella delen dock lägga fast den politiska grundensägs attvara
planeringsperiod.nästkommande

planen sedan SamferdselskomiteenbehandladesI Stortinget av
betänkandeTrafikutskottet, synpunkter redovisades imotsv. ettvars

efter debatt plenum.innstilling. Planen beslutades sedan ien s.k.

strategisk planeringUtveckling mot mer

vägtrafikplanenmed den norska ochframgått bedrevs arbetetSom väg-
olikadel objektsnivå, och inte mindre 160till påstor en

närvarande pågår dockinvesteringsobjekt i planen. För etttas upp
syftar till förbättra den politiska styrningenförändringsarbete attsom

strategiskt inriktad planering.och uppnå en mer
Samferdsels-allvar våren dåinleddes på 1994Processen

överordnatfram meldingdepartementet lade styrsystemett nyttomen
utredningSt.meld.nr. 1993-94.för 41, Envägväsenstatens som

for Statensföregått meldingen "Nytt overordnet stymingssystem
nationella styrningen1993:23 hade pekat på denNOUvegvesen", att

Utredarnadetaljerad, speciellt vad gällde investeringar.alltförvar
för grad inriktadden politiska styrningen i litenmenade också att var

genomförandet deövergripande frågor och flexibiliteten ipå att av
därmed blev lidande.politiska besluten

vikt skavill iställetdet regeringenGenom störreattsystemetnya
samhällsutvecklingenvägpolitiken har på iläggas vid de effekter som

helhetssynpräglasIstället för objektsplanering ska systemetstort. av
tillska koncentreraspolitiska styrningenoch samordning. Den mer
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strategiska och överordnade frågor. Tidshorisonten för planeringen
ändras också från fyra till tio år. Visserligen kommer framtideniäven
enskilda objekt fram tillläggas Stortinget, i väsentligt mindreatt men
omfattning tidigare.än

Sammanfattningsvis kan således konstateras den norskaatt
planeringen, tidigare starkt fokuserad objekt,varit på enskilda isom
framtiden ska långsiktighet och samordning.styras mer av

Nya Zeeland

Med utgångspunkt i den ansvarsfördelning för iinvesteringar vägarnya
införts samband med de omfattande förvaltningspolitiskaisom

reformer genomförts Zeeland sedan slutet 80-taleti Nyasom av
redogörs det här för den renodling rollerna planeringeni avsnittet iav

Zeelands efterNya regering uppnå.strävat attsom
ökagenomförda reformema syfte bl.a.De attvars var-

leddemöjligheterna de offentliga verksamheternautkräva iatt ansvar -
Sålundabl.a. mycket deladestill de tidigare ministeriernaatt stora upp.

denbedrivs policyskapande verksamhet liknandepolitiknära,numera
myndighets-bedrivs svenska departement, traditionellsom av mer

olikaverksamhet, respektive kommersiell och tjänsteproduktion ivaru-
organisationer.

starkt påverkades reformemade områdenEtt varsom avav
ofinfrastrukturplaneringen. ministeriet MinistryDet ansvariga

verksamhet.struktureraTransport också bland de första sinatt omvar
mycketreformen drogs igång bedrev ministerietInnan 1988 en

Ministerietomfattande verksamhet. Antalet anställda drygt 4000.var
detutförsansvarade för uppgifter det slag inominte bara somav

isvenska regeringskansliet, också direkt engageratt.ex.utan var
kommersiell driften landets tåg-operativ verksamhet natur,av som av

flygtrafik.och
anställda.of endastIdag har Ministry 50Transport ca

policyskapande uppgifter;Verksamheten uteslutandeutgörs attt.ex.av
för transportsektorn till rimlig kostnadpå övergripande nivå attansvara

uppfyller långsiktiga mål säkerhet och hållbarregeringens om
utskiftadesutveckling. Under reformarbetet, varade fem år,som

kommersiella, och tjänsteprodu-således från ministeriet dels de varu-
uppgifterna,myndighetslilcnandecerande verksamheterna, dels de mer

granska väginvesteringsproj ekt.att t.ex.som
statligtöverfördes allmänhet tillkommersiella verksamheterna iDe

enterprises. bolag hade sedan iägda bolag s.k. state-owned Dessa att
respektive marknader.fri konkurrens med andra företag på sinaagera
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Ett uttalat mål de statligt ägda bolagen sikt skullepå privatiseras.attvar
Utförsäljningar har också skett bl.a. Air Zealand 1989New ochav av
New Zealand Railways, 1993 såldes till det amerikanskasom
j ämvägsbolaget Wisconsin Rail.

Myndighetsverksamhetema överfördes till självständiga s.k. Crown
Agencies. Bl.a. flyttades för landtransporter med tillhörandeansvaret —
infrastruktur till den för ändamålet bildade myndigheten Transit New-
Zealand TNZ. Regeringens styrning regleras bl.a.TNZ i årligenettav

kontrakt mellan transportministem och chefen förupprättat TNZ, vari
specificeras vad ska produceraTNZ på kort och lång sikt. I
stymingsrelationen har också ofMinistry viktig roll.Transport en

arbetsuppgifterI TNZ:s ingår bl.a. årligen fram nationelltatt ta ett
landtransportprogram, vari bl.a. planerade investeringar TNZtas upp.

dock inte självt fram underlagen för planerade investeringar.tar
förAnsvaret vägplaneringen har nämligen delats i planerandeupp en

respektive granskande funktion. fram förslagAtt till investeringartaen
åligger i första hand landets kommuner. uppgift granskaTNZ:s är att
och fatta förslagbeslut de lämnas. Om investeringsprojektettom som
ska godkännas detmåste ha bedömts samhällsekonomisktTNZav vara
lönsamt.

Finansieringen de investeringsprojekt godkänts, och tagitsav som
i det nationella landtranspoitprogrammet, sker till del viastorupp en

särskild fond the Land Fund. Fonden,Transport inrättats särskiltsom
för detta Transfundändamål, administreras New Zealand, framav som
till 1995 del TNZ.var en av

Uppdragen utföra underhållsarbetende nybyggnations-ochatt
projekt läggs påbeslutats privata Eventuelltentreprenörer.utsom
finns företag bildadesdock fortfarande vissa de ofMinistryav som ur
Transport ägo. tillkvar statlig Likaså läggs del uppföljnings- ochi stor
kontrolluppdrag fristående konsulter.påut

Sammanfattningsvis Zeeland såledeshar regeringen i Nya strävat
strikt renodling planeringssystemet.de olika rollerna iefter en av
hade alla roller.Ministry of Transport i NumeraTidigare stort sett

företräder inneharministeriet endast den politiska rollen, medan TNZ
myndighetsrollen producerandeoch privata entreprenörsföretag den
rollen.
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Storbritannien

för planeringinstitutionelladeexempel hurpåSom ett avramarna
ochmarknadslösningarpåverkaskaninfrastrukturinvesteringar om

beskrivs dettaeftersträvas irollerplaneringssystemetsrenodling av
jämvägsområdet ipåuppståttansvarsfördelningdenavsnitt somnya

British Rail.pågående privatiseringendentill följdStorbritannien avav
förskapa förutsättningarsyftePrivatiseringsprocessen är attvars-

statligademinskabl.a. kunnadärigenomförkonkurrens att
brittiskadeninleddes allvar dåpåjämvägssektomtillsubventionema -

ladejulii 1992of Transportthe Departmentregeringen genom --
British Rail.till privatiseringmed förslags.k. "White paper"fram ett av

sedermeraochantal dokumentytterligareföljdesförslagDetta ettav
delades istöd dennaMedRailways Act"."thelag,också avav en

delarorganisatoriskatvåverksamhet iRailsBritishbörjan 1994 uppav
olikavilka sedan itrafikdelrespektive storinfrastruktur-en en

sektorn.till den privataskiftatsomfattning ut
infra-utskiftningenomfattadesområdendeEtt varavsomav

Railtrack,Railtrack.april 1994sedandennastrukturen. För ansvarar
privatägtbolagtill 1996 ärfram våren ägt staten,ett numeraavvarsom

tillhörandemedjärnvägsspårenBolagetnyligen börsnoterat.och äger
ochdriftochinvesteringar,bådeförochsignalsystem ansvarar

ljusanordningarochstationerockså handRailtrack harunderhåll. om
främstintäkter bestårRailtrackstrafikkontrollen.föroch ävenansvarar

trafikerargodsbolagochdeavgifter uttas sompassagerar-avsomav
Railtracks spår.

påverkades.Även passagerarverksamhetinhemskaRailsBritish
enheter, s.k. Trainverksamhet olikai 25uppdelades dennaUnder 1994

ochmaterial vagnardet rullandehyr i sinUnits.Operating Dessa tur
Stock Leasings.k. "Rollingverksamheten privatalok behövs i avsom

med målethar inletts,tågoperatörernaprivatiseringCompanies". En av
till våren 1997. Föri privatskade enheternahälften 25 ägoatt varaav

statliga stöddetadministrationenochutförsäljningen även somav-
kvarvarande enheterBritish Railprivatiserade isåvälutgår till som -

RailOffice of"the Passengerstatligtsjälvständigtett organ,ansvarar
ändamål.för dettasärskilt inrättatsFranchising", som

British Railsgenomfördes förändringar.godssidanOckså på
Freight ochMainlineLoadhaul,bolagideladesgodsdivision treupp

medkonkurreratänktaprivatiseringefterTransrail, attvarsom
februaribolag.till dessa Ifinna köparedock svårtvarandra. Det attvar

Wisconsinjämvägsbolagetamerikanskadetemellertidköpte1996
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Central alla bolag, också och lok för godstrafik ingick itreupp vagnar
detta köp. Försäljningen har medfört Wisconsin Central iatt numera

järnvägsgodstrafikenprincip handhar England. Vissiensamt annan
godstrafik exempelvis paket och förekommer också. För attpostsom

till ökad användning järnvägen för godtrafik utgår visstuppmuntra av
statligt denna sektor.stöd också till

Förändringarna jämvägssektom har lett till iinom att staten numera
bara för policyskapande och övervakande uppgifter;princip t.ex.svarar

regelverket övervakalägga fast det övergripande och ingenattatt
diskrimineras vad gäller avgifter eller tillgänglighet till Railtracks spår.

the of for TransportKommunikationsministem Secretary State är
utförsför den politik och övervakning på jämvägs-ansvarigytterst som

området. övervaka privatiseringsprocessen har ministern inrättatFör att
särskilt statligt "the Office of the Rail Regulator". Dettaett organorgan,

beaktas.också för konsumenternas intressenattansvarar
brittiska privatise-Sammanfattningsvis har den regeringen genom

efter renodla rollerna inomringen British Rail således strävat attav
hade British Rail samtligajärnvägssektom. Tidigare staten genom— —

till övervakningroller. inskränker sig i principNumera statens ansvar
Övrigafinansiellt stöd. roller,och reglering fördelningsamt somav

infrastrukturen, har lagtsexempelvis drift, underhåll och iinvesteringar
på den marknaden.privataut

Källor

Danmark

Workingnordiske transportprojekter.Nord refo 1996: De store
1996:4.papers

Telefonintervju, juliTheusen, Vejdirektoratet. 1996.P-M.
målTrafik Problemstillinger,Trafikministeriet 1993: 2005. og

strategier.
Transportprojekter.Miljøvurderinger afTransportrådet 1994:

Nederländerna

Samtalavd. för Regional planering.Brokking, i Stockholm,P. KTH
och julioch telefonintervju, juni 1996.

planlegging EnLauridsen, 1995: StrategiskH -
Transportforskning, c/oNTF-Nordiskerfaringsoppsummering, i
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Transportrådet Strategisk planering1995: transportsektorn.inom
Konferensrapport 95-2.nr

WorksMinistry of Public and 1990:Transport, Water Management
Second plan. d: Government decision.Parttransport structure

Works andMinistry of Public Water 1994:Transport, Management
Annual Rijkswaterstaat 1993.Report

trafikkontoret Stockholm 1995: RegionplaneringRegionplane- och i i
praktiken. jämförelse mellan London, Randstad Amsterdam-Paris,En

Köpenhamn.R0tterdam-Haag- Utrecht och
Klimatförändringar trafikpolitiken. slutbetänkandeSOU 1995:64. i av

trafik och klimatkommittén.

Norge

planeringvilken grad tillämpas strategiskBrattegard, O. 1995: iI
NTF-Nordiskoch vilka ambitioner har man iNorge

Strategisk planeringTransportforskning, c/o Transportradet 1995:
Konferensrapport 95-2.inom transportsektorn. nr

Telefonintcrvju, juni 1996.Brattegard, Samferdselsdepartementet.O.
1996.Rosanoff, Samferdselsdepartementet. Telefonintervju, juniK.

1992-93: NorskSamferdselsdepartementet. meld. 34St. veg- ognr.
vegtrafikplan 1994-97.

overordnet1993-94:meld. 41Samferdselsdepartementet. St. Nyttnr.
forstyrningssystem vegvesen.

grunnlagetmeld. 1995-96: OmSamferdselsdepartementet. St. 32nr.
samferdselspolitikken.for

Strategisk vegplanlegging.1995:Transportøkonomisk instituttTøI —
planlegging. T01med strategiskerfaringerOppsummering rapportav

316/1995.
Politiske beslutningerTransportøkonomisk 1996:T01 institutt om—

med medlemmene StortingetsIntervjuer iinvesteringer i veger.
1026/1996.samferdselskomite. T01 rapport

ZeelandNya

avd. för Trañk- och transportplanering.Ahlstrand, i Stockholm,KTH
Telefonintervju, juni 1996.

juliBruzelius, Telefonintervjuer, juni och 1996.N.
Zealand.of 1995: AnMinistry Transport New overviewTransport in

reform 1995.1980of the ZealandNew experience in sectortransport -
1994.September 1994Study Zealand 2New 29 August tototour
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Report by the Namibian and Zimbabwean missions. Windhoek and
Harare, October 10, 1994.

Storbritannien

Dodgson, 1995: Railway and infrastructureprivatisation charging.
Paper prepared for the 7th World Conference Transport Research,on
Sydney, July 1995.
ITS forInstitute studies 1994: Rail Thetransport privatisation:—

analysis of studies.practice Working 420.an seven case paper—
Lindell, 1996:N-E. Frihet på spåren Transport-Journalenmyt.en-

2/96.nr.
1995:Preston, Competition the railwayin Paper preparedsector.

for the Statens förInstitut Kommunikationsanalys SIKA.
The Department of Transport 1996: Transport The1996.report

s Expenditure Plans 1996-97 1998-99.government to
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Bilaga 5

tillkopplingarplaner upprättas, samtAktörer, annansom
samhällsplanering

råderansvarsfördelningöversiktligt denbeskrevsavsnitt 2.1I som
första handide aktörernationell nivåpåplaneringeninom samt som
detta.utförlig beskrivningden här bilaganberörs. I avges en mer

eventuellaochkopplingar,beskrivaskadirektiven viEnligt även
underhållutbyggnad ochmellan planeringendessa,problem i avav

samhällsplanering.och vissnationell nivåpåinfrastruktur annan
för denredogörelseöversiktligdärför medBilagan avslutas en

planering,fysiskakommunernasinfrastrukturplaneringen,regionala
vissainfrastrukturplaneringen,miljöaspekter i samtochtrañksäkerhets-

trafikering.frågor om

nivåpå nationellplaneringeniAktörer

ochRiksdag regering

betydelsebeslutenövergripandedefattarRiksdagen och regeringen av
bl.a.formulerarRiksdagenkommunikationsplaneringen.för

inrikt-beslutarmål,olikamellanmål, prioriterartrafikpolitiska om
nationelloch järnvägsnätplaneringen,på väg-ningen avgränsar av

förmedel investe-anslårstandardnivå påbetydelse, näten, samtanger
Kommunika-underhåll. Regeringenochdriftrespektiveringar -
trafikverken,tillför direktivgivningbl.a.tionsdepartementet svarar—

fastställerinriktning,beslutriksdagensunderlag för samtupprättar om
planer.

Banverket

område.järnvägensinomsektorsövergripandeBanverket har ett ansvar
ochdrivautveckling,järnvägenshuvuduppgift främjaBanverkets är att
försäkerhetsfrågorhandhaspåranläggningar,förvalta statens

Banverketjämvägstrafik.miljöanpassadfrämjaspårtrafik, samt en
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och byggande järnvägarplanering, projekteringför samtav nyasvarar
befintliga banor.drift och underhåll av

kommunikationsplaneringennationellauppgifter denBanverkets i
långsiktigaochunderlag för planeringenframbl.a. upprättaär att ta

grunden för Banverkets planeringformellainvesteringsplaner. ärDen
pla-byggerplan för stomjämvägar. övrigt1989:67 1förordningen om

planerings-inriktningsbeslut och regeringensriksdagensneringen på
länsstyrelser,medsamråder Banverket SJ,planeringendirektiv. I

driftför järnvägsinvesteringar,totala nivåntrafikhuvudmän, m.fl. Den
till1994-2003enligt gällande planuppgårvidmakthållandeoch m.m.

miljarder kr.jämvägsåtgärder 7,2kr, dvs. årligamiljarder72 om caca

Vägverket

väghållning.frågorförvaltningsmyndighet förcentralVägverket är om
riksvägar,väghållning, planeringförbl.a.Verket statens avsvarar

kollektivtrafikanläggningarochstatsbidrag tillfördelning vägarav
Verket harenskild väghållning.tillbidragsgivning även ettsamtm.m.,

handikapp-trafiksäkerhet, miljö,för frågorsektorsansvar om
yrkestrafik.ochkollektivtrafikanpassning,

förbl.a.kommunikationsplaneringenrollVägverkets i är att svara
Vägverketsplaner.planeringsunderlag ochframtagande upprättaattav

rikstäckande1991:1809förordningenreglerasplanering omav
länstraf-föroch planerväghållningsplanerregionalaväghållningsplan,

inriktningsbeslut ochriksdagenspåPlaneringen byggerikanläggningar.
meddialogsker iPlaneringsarbetetutfärdade regeringen.direktiv av

förtotala nivånm.fl. Denlänsstyrelser, kommuner,verk,centrala
gällande planenligtunderhåll uppgårdrift ochväginvesteringar, m.m.

12vägâtgärdermiljarder, dvs årligatill 1191994-2003 caomca
miljarder kr.

.Sjöfartsverket

huvuduppgiftaffärsdrivande verk, ärSjöfartsverket attär ett svaravars
ochbestår sjövägarinfrastruktursjöfartensför den del avsomav

Verk-sjökartläggningisbrytning,dessa, lotsning,säkerheten i m.m.
handelssjöfarten.avgifter frånhuvudsaksamheten finansieras i genom
farledssystemet,infrastruktursjöfartensiStatens avserengagemang

och privataåvilar kommunerhamnarfor investeringar imedan ansvaret
intressenter.

kommunikations-nationelladendeltagande iSjöfartsverkets
farleder skeriInvesteringarhittills varit begränsat.planeringen har nya



366 Ansvarsfördelning planeringen trafikens infrastrukturi SOU 1997:35av

enligt den plan Sjöfartsverket och godkännsupprättarsom som av
regering och riksdag sambandi med den årliga behandlingen verketsav
rullande treårsplaner. Investeringar i hamnar respektivestyrs genom
kommuns prioriteringar och beslut. Jämfört med trafikslagövriga är
investeringarna sjöfartens infrastrukturi liten omfattning. årligaDenav
investeringsvolymen för farleder, lotsning, isbrytning beräknadesm.m.
bli miljoner50-100 kr år under perioden 1993-1997ca per
Sjöfartsverket 1993.

Luftfartsverket

affärsdrivandeDet verket Luftfartsverket har huvuduppgift attsom
främja utvecklingen den civila luftfarten. Detta sker attav genom
Luftfartsverket driver och utvecklar flygplatser för civilt flygstatens
och för tillsyn flygsäkerheten. de flygplatserUtöveröversvarar som
administreras Luftfartsverket finns militära, privata ochävenav
kommunala flygplatser.

Luftfartsverkets deltagande den nationella kommunikations-i
planeringen har hittills begränsat. flygplatsernasvarit Investeringar i
infrastruktur främst banor och terminaler. statligaInvesteringar iavser
flygplatser Luftfartsverket affärsmässiga grunder.pågörs av
Investeringsvolymen i Luftfartsverkets infrastruktur beräknades bli ca

miljarder kr under Luftfartsverket 1993.1,65 år perioden 1995-98per
flygplatser få statligtInvesteringar i kommunala kan till viss del

investeringsstöd. planeras länsnivåDessa investeringar på inom ramen
för LTA-planema.

Kommunikationskommittén

Huvuduppgiften för Kommunikationskommittén dir. 1994:140 är att
fram förslag till nationell plan för kommunikationerna i Sverige.ta

detta skaUtöver kommittén i innevarande planeringsomgångäven
utarbeta alternativa inriktningar förslag till inriktningsamt av
infrastrukturinvesteringama för perioden 1998-2007. Förslaget redo-
visades den kommitténs delbetänkande kursl 1996 i "Ny imars
trafikpolitiken" Bland kommitténs finnsSOU 1996:26. ledamöter
företrädare för alla riksdagspartierna. Kommittén biträds också ettav
trettiotal brett spektrumvilkaexperter, representerar ett av
samhällsintressen.
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ochSIKA SAMPLAN

kommunikationsanalys SIKA bildades den juliför linstitutStatens
ochDelegationen förden tidigare1995 att prognos-genom
tilltransportsektorn ombildadesutvecklingsverksamhet inom

ochunder Kommunikationsdepartementet,myndighet. SIKA sorterar
förEnligt instruktion ska SIKAtiotal anställda. sinhar drygtett svara

och regional-samhällsekonomiskaövergripande bedömningar av
och kommunikationssystemen.ekonomiska effekter transport-av

kommunikationsverkensförska dessutomInstitutet attsvara
genomförs påsamordnas ochinfrastrukturplaneringlångsiktiga ett

bl.a. innefattarplaneringsmetoderunderlag, utvecklagemensamt som
för samordningenmiljökonsekvensbedömningar,strategiska avsvara
nulägesbeslcrivningar,resvaneundersökningar, utarbetariksomfattande

kommunikationsutvecklingen.för trafik- ochutarbetasamt prognoser
samordningförharinnevarande planeringsomgång SIKAI ansvarat
företrädaredenna ingårIarbetet den s.k. SAMPLAN-gruppen.inomav
ochSjöfartsverket, Luftfartsverket SIKA.Vägverket,för Banverket,

Naturvårdsverket ochförockså företrädareTill hargruppen
InförKFB adjungerats.Kommunikationsforslcningsberedningen

delbetänkande har SAMPLAN-gruppenKommunikationskommitténs -
alternativakommittén analyseratochuppdrag regeringenpå av -

planeringsperioden 1998-2007. Enunderinriktningar för investeringar
har bedrivitsolika åtgärderanalysarbetetkonkretadel detstor avav

huvudkontor.respektiveBanverkets region-Vägverkets ochinom

nivåpå centralaktörerVissa övriga

och har varithuvudsakde ibeskrivna aktörerna ärDe är somovan
dessa finnsnationell nivå. Meninblandade planeringen påi utöver ett

Blandplaneringsarbetet.inblandade iandra myndigheterantalstort
Naturvårdsverket,Glesbygdsverket, KFB,Boverket,dessa bör nämnas

sedanbegränsaddock varitmedverkan haroch SJ. SJNUTEK :s
Banverket år 1988.delades ochi SJorganisationen

Kommunikationskommitténharinnevarande planeringsomgångI
s.k.från det MaTs-fått underlagNaturvårdsverketockså genom
Bilindustri-trafikverken,mellansamarbetesamarbetet, är ettsom

ochSIKANaturvårdsverket, NUTEK,Boverket,föreningen, KFB,
framMaTs-samarbetetSyftet medPetroliuminstitutet.Svenska är taatt

skapasikt,25-30 årshandlingsplan för påunderlag till ettatt, caen
miljöanpassat transportsystem.
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Planer för infrastruktur

nedanståendeI tabeller redovisas översiktligt de viktigaste planerna
för infrastruktur på nationell och regional nivå seupprättas t.ex.som

SOU 1995:64.

Nationella planer

Åtgärder Tidsperspektiv upprättas Godkänns/av
fastställs av

Rikstäckande Stamvägar. år10 Vägverket Regeringen
väghållnings- årbyggande, drift, 3
plan väghållning.
Stomnätsplan ärNy- och 10 Banverket Regeringenom-
för järnvägar årbyggnader. 3
Sjöfartsplan årFarleder 3 Sjöfartsverket Regeringenm.m.
Luftfartsplan årBanor, Luftfartsverket3 Regeringen

terminaler m.m.

Regionala planer

Åtgärder Tidsperspektiv Upprättas Godkänns/av
fastställs av

Regional årRiksvägar 10 Väg- Vägverketväg- som
hållningsplan ingår årinte i 3 trafikregion

stamvägnätet.
drift,byggande.

väghållning
årBärighetsplan Bärighetshö- 10 Väg- Vägverket

åtgärder. år trafikregionjande 3
LänsstyrelseLänstratikan- årLänsvägar, 10 Länsstyrelse

årläggningsplan länsjärnvägar, 3 Regering
LTA-plan andra koll.anI.

Regionala flyg-
platser m.m.

Kopplingar till planeringannan

ansvarsfördelningen samordnad planerings-Utöver analysera iatt en
nationellför utbyggnad och underhåll infrastruktur på nivåprocess av

bör enligt direktiven beskriva kopplingar, och eventuellavi även
tillproblem dessa, samhällsplanering. flera utredningari viss övrig I
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kopplingar. Somproblem dessaoch ioklarheterhar pekats på vissa
utredning-redovisas ierfarenhetertyder dock deframgår nedan som

dessa problemgenomfört påvivid de intervjueroch attävenarna --
samordnadhurför fråganbetydelsedirektinte är om enav

bör organiseras.nationell nivåpåplaneringsprocess
endastdet här avsnittetredogör vi ibakgrund detta över-Mot av

kommunernasinfrastrukturplaneringen,regionaladensiktligt för
infrastruktur-miljöaspekter iochtrafiksäkerhets-fysiska planering,

belysatrafikering. Syftetfrågorvissa är attplaneringen, samt om
detaljför, iintevi intresserartill den planeringrelationerna att meross

planeringssystem.mellan dessaelleransvarsfördelningen ianalysera

regional nivåpåKommunikationsplanering

Vägverketsframför alltinnefattarkommunikationsplaneringRegional
väghållningsplanerregionalamedtrafikregionerna arbeteväg- och

förplanupprättandelänsstyrelsemasbärighetsplanen,och samt av
LTA-planen.länstrafikanläggningar

handförstatransportinfrastruktur idenförharLänen ett somansvar
regionalaochnationelladeAvgränsningregionalt intresse.är avav

regionalochcentralmellanavvägningaroch jämvägsnäten, samtväg-
iplaneringstatsmakterna. Lånens styrsfråganivå i görs avresurser,om

fastlagtsmåltrafikpolitiskanationellahand deförsta avsomav
fastlagdstatsmakternaocksådet finnsoch riksdag. Menregering en av

beslut.nationellain iskaregionala aspektermålsättning vägasatt
genomslag imålen fårtrafikpolitiskanationellaför deAnsvaret att

länsstyrelserna.vilar pålänet
samordnadedengranskninghar irevisorerRiksdagens aven-

problem ipå vissapekat1994/95:9rapportlänsförvaltningen -
trafikplane-regionalaoch dennationelladenmellankopplingama
möjligheterlänsstyrelsemasrevisorernaenligtförsämrasBl.a.ringen.

administrativaskildauppgiftsamordnandesinfullgöra attatt av
ochsektorsmyndigheterförregional nivåråder påindelningar

makt-ojämnadet råderrevisorernalänsstyrelse. Vidare attmenar
Vägverket/Banverketochlänsstyrelserna attmellanförhållanden p.g.a.

för investeringarförfogartrafikverken merpartenöver resursernaav
enligtdockdetfinnsomständigheterdessaunderhåll. Trotsoch

mellanrelationernakonflikterfå irelativtbedömningrevisorernas
länsstyrelserFlertaletVägverket/Banverket. sägsochlänsstyrelserna

planerings-nationelladeinflytande itillfreds med sittockså vara
systemen.
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Boverket l995:1l- och Kommunikationskommitténs arbetsgrupp
för politisk förankring 1995 har iakttagit vissa problem beträffande
ansvarsfördelningen deninom regionala planeringen. Enligt
utredningarna minskar uppdelningen investeringsmedlenav -
Vägverket beslutar medel till övriga riksvägar drift ochsamtom
underhåll det regionala medan länsstyrelsernavägnätet, beslutarav om
anslagen för investeringar i länstrañkanläggningar möjligheterna att-
anlägga helhetssyn på trafiksystemet på regional nivå. Varkenen
Boverket eller arbetsgruppen pekar dock på direkta problem i
kopplingarna mellan nationell och regional planering. Enligt
arbetsgruppen finns dessutom goda förutsättningar bedriva denatt
nationella planeringen utifrån helhetsperspektiv.ett

dömaAtt de refererade utredningarna berör såledesav ovan
problemen kopplingarnai inte indirekt den nationella nivån ochänmer
dess organisering. förslagDe till förändringar ipresenterassom
utredningarna handlar också huvudsaki vilka beslut bör fattasom som
på nationell respektive regional nivå, ansvarsfördelningensamt om

den regionalainom planeringen. huvudfråganAtt hur den nationellaär
respektive den regionala beslutsnivån bör bekräftas ocksåavgränsas av

Överlagde vi intervjuat. dessutom attpersoner menar man en
förändring dagens gränsdragning mellan nationell och regional nivåav
inte automatiskt behöver leda till behov omorganisera denattav
nationella planeringen.

Sammantaget vår bedömning de oklarheterär iakttagits iatt som
kopplingarna mellan nationell och regional nivå inte direktär av
betydelse för den frågeställning studerar.vi

Kommunernas fysiska planering

Kommunerna bl.a. för bebyggelseplanering och tillsammanssvarar -
med landstingen kollektivtrafikplanering. Kommunernas planering av—
markanvändningen regleras förstai hand plan- och bygglagengenom
PBL och naturresurslagen NRL. Kommunerna fattar beslut om
användningen mark och i Översiktsplaner, detaljplaner,vattenav
områdesbestämmelser och bygglov.

I översiktsplanerna redovisas vilken markanvändning och bebyg-
Översiktsplanengelseutveckling kommunen önskar i intestort. ärsom

bindande för efterföljande beslut, endast vägledande. Iutan
detaljplanen regleras normalt alla förändringar markanvändningen iav
eller intill tätbebyggda områden. Områdesbestämmelser kommunenger
möjlighet med bindande verkan säkerställa syftetatt med
översiktsplanen inom begränsat område. Områdesbestämmelsernaett
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tänktadetaljplanebestämmelser,karaktärhar är attmensomsamma
vill regleraantal frågor, kommunenbegränsatreglera endast t.ex. attett

befintlig bebyggelse.
nationella kommunikations-denmedverkan iKommunernas

ochtill lokala behovhand gällt anpassningenhar förstaplaneringen i
skedetill inflytande dettamöjligheter iförutsättningar. Kommunernas

framför alltoch harrelativt begränsathar dock varitplaneringenav
nationella planer.förslagen tillbestått de sigi överyttratatt

arbetsgruppKommunikationskommitténs1995:11 ochBoverket
uppmärksammathartrafikplaneringen 1995politisk förankringför av

bebyggelse-ochmellan infrastruktur-samordningenbrister ivissa
förkonsekvenserinvesteringarnasBl.a.planeringen. sägs att

blirmed intehushållningochbebyggelseplanering naturresurser
därförArbetsgruppenplaneringsprocessen.tillräckligt belysta i anser

frånredankommunikationsplaneringendelta ikommunerna böratt
ochåtgärderolikabehovregionala diskussionerbörjan; dels i avom

trafikverkenkontakt meddels direktdessa, imellanprioriteringarom
fysiskarådandeåtgärder tillolikaanpassningvid förankring och av

förutsättningar.
de direktaemellertidintervjuatde viFlertalet attmenarpersonerav

kommunikations-nationellaövergripandemellan denkopplingama
relativtpraktikenplanering ifysiskaoch kommunernas ärplaneringen

ochlokala behovtillanpassningenhandoch förstai avsersvaga
förutsättningar.

.infrastruktur-fysiskatill denistället finnaskopplingTydligast sågs
bestämsfysiska planeringVägverketsochBanverketsplaneringen. I

bedrivs iArbetetinvesteringsobjekten.den exakta lokaliseringen av
m.fl.länsstyrelserfastighetsägare,berörda kommuner,samråd med

byggandearbetsplaner förresulterar iplaneringenfysiskaDen av
planerbyggande järnvägar. Dessaför ärjärnvägsplanerochvägar av

mark föranspråkför i vägarrättsligade instrumenten taatt nya
1995:1649och1971:948 LagenVäglagenserespektive järnvägar

järnväg.byggande avom . harplaneringennationellaövergripandetill denförhållandeI
den fysiskainflytandetillmöjligheterockså överkommunerna större

regel deinnehåller iöversiktsplanemakommunalaplaneringen. De
långsiktigafinns med i deoch järnvägarinvesteringsobjekt i vägar som

inteockså,omvända gällerinvesteringsplanema. Det ävenstatliga om
planerna.de statligafinns fastlagd ieller spåretsträckningen vägenav

Översiktsplanens formelltbeslutefterföljandebindning är settmot
medområdearbetsplan.fallet med Inomvad t.ex.än är ensomsvagare

mark iemellertidfår inteområdesbestämmelser tasdetaljplan eller
striderarbetsplanföljervägutbyggnader. Däravanspråk för att somen
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detaljplan eller områdesbestämmelser får fastställas. Vägverketmot
får därigenom inte bygga sådan förrän kommunen ändratvägen
detaljplanen eller områdesbestämmelser.

deMerparten intervjuade det viktäratt stor attav menar av
kommunerna möjlighet till inflytande den nationellaöverges
planeringsprocessen. flesta dock dagensDe ansvarsfördelningattanser

denpå nationella nivån tillräckliga förutsättningar för sådantettger
inflytande.

Sammantaget bedömningenvi de problem kopplingamaigör att
iakttagits inte sådan karaktär de inte kan hanteras medär attsom av en

dagens den nationellaorganisation planeringen.av

rafiksäkerhets-T och miljöaspekter planeringen infrastrukturi av

Infrastrukturplaneringen ska trafiksäkerhets-med deöverensstämma
och miljöpolitiska målen. nå dessa mål krävs dock ofta andraFör att
åtgärder dem infrastrukturen. Exempelvis konstaterarän rörsom
Kommunikationskommittén i sitt delbetänkande SOU 1996:26 att
infrastrukturåtgärder begränsad betydelsehar för lösa miljö- ochatt
trafiksäkerhetsproblemen. De effektiva åtgärderna berör iställetmest
andra infrastrukturen; beträffandeområden trafiksäkerhet sådanaän
åtgärder det nationella trafiksäkerhetsprogrammetingår i t.ex.som
ökad trafiken, färre hastighetsöverträdelser,rattnykterhet i sälqare bilar
och ökad åtgärderanvändning cykelhjälm, och beträffande miljönav

krävs för klara koldioxidmålet koldioxidskatt,t.ex. höjdattsom
reglering bränsleförbrukning till introduktionbilarnas och stödav av
biobaserade drivmedel.

finns vilkenBland de vi intervjuat delade meningar ipersoner om
mån bör söka miljö- och trafiksäkerhetsaspekterintegrera iman
infrastrukturplaneringen. samordningsvinsternaVissa såärattmenar
små ambitionen borde sänkas. de intervjuadeMerpartenatt snarare av

dock Kommunikationskommitténs vidga påsträvanatt attmenar synen
infrastnikturplaneringen i riktning.rättär ett steg

Vår bedömning dagens organisering denär sammantaget att av
nationella planeringsprocessen torde tillräckliga förutsättningar förge

integrera andra åtgärder de direkt berör infrastrukturen.även änatt som
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trafikplaneringlänstrafikhuvudmännensochSJ:s

samhället skabesluttrafikpolitiska är attårs1988princip iviktigEn
påbedrivasskatrafikenmedaninfrastrukturtrafikensföransvara

s.k.dendettaexempel på ärtydligt attvillkor. Ettkommersiella
SJinnebarvilketjärnvägsområdet, attpåinfördesvägtrafikmodellen

förbanverkochtågtrafikenför ettaffärsverkidelades ett
infrastrukturen.

mellanansvarsfördelningenpåpekatdockharutredningar attFlera
Tågutred-ansågBl.a.problem.vissatillledakanBanverketochSJ

investeringarförriskfinnsdet att1994:109SOU attningen en
trafikering.förmarknadtillräckligfinnsdetgenomförs attutan en

verksamhetBanverkets styrsgrund iha sinbl.a.sades att avProblemet
och länensföretagsekonomisklogik, SJ:ssamhällsekonomisk avav

svåraredetkunna attsades göraolikaregionalekonomisk. De synsätten
krav.samtligatillgodoser parterstrafiklösningarfinna som

konsekvensernaÄven har utrettStatskontoret när avman—
års1988följdtilljämvägssektominomförändringarna av

iSJuppdelningenpekat pål996:l3 attbesluttrafikpolitiska av-
mellankopplingarellerrelationeroklaratillletttycks hafallvissa

dockoklarheter sägsDessalänstrafikhuvudmännen.ochBanverket, SJ
fastlagdastatsmakternadeföljdtillundvikasvåra att avav —vara -

organisationerna.olikadeförgällerförutsättningarochmålskilda som
järnvägensförreservationmed viss attdockStatskontoret menar —

dessanågraökakunnaeffektivitetsamhällsekonomiska sägs avom
stärkthar"organisationsförändringentydliggörskopplingar att-

effektivttillutvecklatsSJ ettkonkurrenskraft attjärnvägens genom
underhållaochbyggaförmåganutvecklatBanverket atttrafikföretag,
samordnamöjlighetenutnyttjat attlänstrafikhuvudmännenochbanan

82.trafiken"regionaladen
finnsvisserligendetbedömningenvi attdettabakgrund görMot av

ansvarsfördelningochgränsdragningsfrågorgällervadoklarhetervissa
intedessajärnvägssektom, attinomaktörernamellan men

lösaseller börkandekaraktärsådan att genomnödvändigtvis är enav
förändringar.organisatoriska

bedömningSammanfattande

problem ieventuellaochkopplingar,beskrivithar viavsnittetdet härI
infrastrukturunderhållochutbyggnadplaneringenmellan avdessa, av

kommunernasinfrastrukturplanering,regionalochnivånationellpå
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fysiska planering, trañksäkerhets- och miljöaspekter i infrastruktur-
planeringen, vissa frågor trañkering.samt Syftet har i första handom
Varit belysa relationerna tillatt den planering vi intresserar för, inteoss

i detalj analyseraatt ansvarsfördelningen i eller mellanmer dessa
planeringssystem.

Av avsnittet framgår flera utredningar, och fleraatt deav personer
vi intervjuat, visserligen pekat på vissa oklarheter och problem i
kopplingama mellan olika aktörer och planeringssystem inom
transportsektorn. Men dessa oklarheter inteatt indirekt beröränmer
den nationella nivån och dess organisering. Sammanfattningsvis vigör
därför bedömningen de problem iakttagitsatt inte sådanärsom av en
karaktär och/eller dignitet de inte kan hanterasatt inom förramen
dagens grundläggande ansvarsfördelning inom det nationella
planeringssystemet.
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NUTEK

demonstrationutveckling ochForskning,
ämnesområdentransporttekniskainom

Januari 1997
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Förord

Ett uppdrag för Kommunikationskommittén.

Kommunikationskommittén KomKom har givit Kommunikations-
forskningsberedningen KFB och Närings- och teknikutvecklings-
verket NUTEK i uppdrag redovisa forskning, utvecklingatt samt
demonstration FUD inom kommunikations- och transportområdet.
Redovisning och teleområdet ingår i uppdraget.postav

NUTEKs redovisning statligt FUD-stöd från sektorsmyn-avser
digheter och prograrnråd inom det transporttekniska ämnesområdet.
Fakultetsanslag för utbildning forskningoch kan beröra aktuellasom
ämnesområden ingår redovisningen.i

NUTEK vill här framföra tack till de myndigheter och organi-ett
sationer medverkat och sammanställt underlag till NUTEK.som

har lämnatKFB värdefulla synpunkter vid det samråd NUTEKsom
och KFB har haft under arbetets gång.

Ärendet har handlagts NUTEK Teknik. Följande harav personer
medverkat vid NUTEK; Gunnar Kinbom, Bengt Larsson, Carl
Naumburg, Bengt Tidhult Göran Uebel.samt
NUTEK i januari 1997
Christer Heinegård
Gunnar Kinbom
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Uppdraget

verksamhet inompågående FUDredovisaskall uppdragetiNUTEK
möjligt kommenteraoch där såämnesområdenTransporttekniska är

forskning.fördeltagande 4:ei EUsSveriges ramprogram
ytterligare inominsatserbehovetredovisauppdraget ingårI att av

tillsyftarverksamhetSärskilt sådan FUD- attolika områden. som
hållbartlångsiktigtåstadkommaförförutsättningarskapa ettatt

transportsystem.
projektuppgifterfrämst påbaserasfrån NUTEKRedovisningen om

sektorsmyndighetervidstöd från FUD-programerhållitharsom
deltagandet i EUs 4:ebeträffarVadunder 1994-1996.huvudsakligen

bedömningmycket preliminärhar endastför FoU enramprogram
vilketfortfarandepågårgenomföras. Det 4:ekunnat ramprogrammet

tillgängliga ifinnsdeltagandesvensktuppgifterinnebär att om
begränsad omfattning.
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Sammanfattning

NUTEK har valt indela redovisningenatt forskning, utveckling ochav
demonstration FUD för transporttekniska ämnesområdet fyrai del-
områden

Infrastruktur banor och farledervägar,
Transportmedel bilar, tåg, flygplan och fartyg
Energisystem tillförsel och användning drivmedelav mm
Stödsystem inforrnations- och logistiksystem

De statliga FUD-anslagen inom transportteknik från sektors-
myndigheter och programråd beräknas i genomsnitt uppgå till

370 Mkr år. Närings- och handelsdepartementet Kommuni-ca per samt
kationsdepartementet har för 45% varderasvarat anslagen.ca av
Försvars-, Inrikes-, och Miljödepartementet har försammantaget svarat

10% anslagen.ca av
Närings- och handelsdepartementet anslår huvudsakligen FUD-

medel till området Transportmedel till Energisystem. Kommuni-samt
kationsdepartementet anslår främst FUD-medel till området
Infrastruktur till Stödsystem.samt

Anslagen för FUD inom området disponeras och beslutas främst av
Banverket, Vägverket, KFB, Naturvårdsverket, Byggforskningsrådet,
NUTEK, Det nationella flygtekniska forskningsprogrammet NFFP
administreras Försvarets Materielverk Programrådet församtav
fordonsforskning PFF adm. NUTEK.av

Anslagen till transportteknik har fördelats enligt följande per
delområde:

Infrastruktur 80 Mkr /år främst från Banverket0 samtca
Vägverket

Transportmedel 65 Mkr/år främst från PFF, NFFP och0 ca
NUTEK

Energisystem 145 Mkr/år främst från NUTEK KFB0 samtca
för demonstration biodrivmedel och eldriftav

Stödsystem Mkr/år80 främst från Vägverket,0 ca
Banverket, NUTEK
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Fördelningen de totala nationella anslagen förFUD- de olikaav
trafikslagen relativt olika.är

Fördelning FUD mellan trafikslagav

2% 15%

VägtrafikI
Luftfart

D Sjöfart
JärnvägstrafikE

65%

nationell skall läggas deltagande internationellaTill iFUD även
samarbeten. finansieras olika projekt inomEUs 4:eInom ramprogram
aktuella teknikorrlråden. Totalt omfattar anslagen till Transportmedel,

och Stödsystem tvåhundra år inom 4:eEnergisystem Mecuca per
projektmedlenför forskning några procentramprogrammet varav av

går till svenska företag, verk och högskolor. Organisationernågra som
International nätverkCOST, ochEUREKA Energy Agency, IEA, utgör

och spridningbetydelse för samverkan kunskapsbildning avav genom
information.

Överväganden och förslag

statligtEnligt det svårt bedöma FUDNUTEKs mening är att ettom
ämnesområdentransporttekniskastöd på år inom370 MKI är enca per

politiska visionertillräcklig blir hög grad beroendeinsats. Svaret i av
genomföra verk-för framtiden möjligheterna tilloch mål attsamt

näringsliv ochoch tillräcklig relevans församheter hög kvalitetav
samhälle.

teknikområden finns i Sverigemånga transportrelateradeInom en
utvecklingspotential. utveckling kom-betydande industriell Genom av

näringsliv kombination med i övrigthögskola och iinompetens en
skapas.nödvändiga basförutsättningarkonkurrenskraftig industri kan

deteffektivitet och arbetet i Sverigefå hög på FUDFör äratt nytta av
samspel mellan och näringslivet.viktigt detta sker i statenatt

nationell kraftsamling på inombedömer FUDNUTEK att genom en
samspel med internationella FUD-strategiska områden och medvetet

industriell utvecklingförutsättningar för betydandeskapasprogram en
området.inom



transporttekniska380 F UD ämnesområdeninom SOU 1997:35

åtgärderDe och kvarstående problem redovisats inom t.ex.som
MaTs-samverkan och inom arbete lcräverKomKoms sannolikt ökaden
koncentration FUD-insatser inom vissa och teknikornrådensystem-av
där vi i Sverige kan något mervärde. Vi böruträtta ävenettsom ger
avstå från verksamheter där andra har förutsättningar nåstörre att
framgång.

Viktiga områdenF UD-

vill här lyfta fram områden för fortsattaNUTEK några statliga FUD-
insatser

drift- och underhållteknik inom infrastruktur och transportmedel.
kostnadseffektiva, säkra och miljöanpassade vägfordon.
spårbuma fordon med låg kostnads- och bullemivå.

förnybara drivmedel.systemkunnandet för såväl fossila som
drivmedel fram till kontrollstation förproduktion alternativaav en

år 2002.
transportmedel.effektiva, för bilar ochmotorer tyngrerena

teknologi och för trafikledning signal- och navige-system samt0
ringssystem.

för for varuproduktion.logistik och näringslivetspersontransporter0

kompetensornrådendessa områden bör några problem- ochUr som
strategiska väljas Syfet bör FUD-program,är attut. somvara genom

hållbartkan ha olika tidshorisont, skapa förutsättningar för uppnå ettatt
föroch konkurrenskraftigt näringsliv Sverige.transportsystem ett

Strategi

samverkansformer, ansvarsfördelning och mål förföreslårNUTEK att
olika bör vidareutvecklas. Arbetet med följaFUD-verksamheter att upp
och FUD-verksamhet uppställda mål börutvärdera resultat motav
fortsätta och vidareutvecklas.

föreslår vidare förutsättningar för sammanhållna ochNUTEK att
dentidsbegränsade utreds fortsatt efterFUD-program stegettsom

kartläggning genomförts.FUD- som nu
bör förslag tillSyftet med sådant arbete F UD-insatserattett vara ge

Målet böroch prioriteringar olika ekonomiskainom attramar. vara
för tekniskautarbeta långsiktig och målinriktad strategi somen

systeminriktade program.
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samverkanfortsattgenomförasstrategiarbete börDetta genom
verk,ochberörda myndigheterövrigaNUTEK,mellan KFB, program-

ekonomiskaochFUD-programandra intressenter.råd, stiftelser samt
fem ochärkontrollstationtillframutformasbör om caenramar

tidpunkt.vid lämpligutvärderas
med olikasyftemiljöpolitisktochenergi-närings-,Transport,

formuleras. Isikt behöveroch långkortmål påverksamheter samt
nationellainternationella insatserstrategiarbetet bör vägas motäven

EU.minst inomsamarbetet, inteinternationella FUD-tilloch kopplas
SverigeFUD-arbetet ioch ärpåeffektivitetfå hög nyttaFör att av

Möjlig-näringsliv.ochsamspel mellansker iviktigt dettadet statatt
vidkompetensutvecklingmål ökaruppställdaheten mötaatt genom

svensktförnyckelområdenhögskolor inomochföretag, institut
fram-intamöjlighetnäringsliv börSvensktnäringsliv. att merenges

ekonomisktsåvälroll medträdande genom egensomengagemang
kompetens inom FUD-programmen.

behövastödet kandet statliga FUD-omprioriteringarEventuella av
stårvårtoch problemuppgifter transportsystemdeutifrånprövas som

måsteperspektivlångsiktigtistöd börinför. Statens FUD- ett somses
fråge-ochaspekterinternationellanäringspolitiskasåvälbeakta som

iställningar.
Energisystemområdet utgör ettinominsatserfortsattaBehovet av

under 1997.avslutasplanerasdessaflertal attexempel. Ett programav
fortsattakostnadernaberäknattidigareharrespektive KFBNUTEK

Systemdemonstration.respektiveteknisk FoUförinsatser
drivmedelalternativaproduktionförteknisk FUDförStödbehov av
till 55-60NUTEKberäknasbilarförframdrivningssystemsamt av

etanol-cellulosabaseradförpilotanläggningStöd tillMkr. år. enper
utveckling,tillMkr. Stödantal 10tillberäknasproduktion ettsom

beräknasfordonsprototypochframställningochkonstruktion motor-av
fordonskategori.totaltMkr.till 30-60 per

till 40-60KFBberäknasSystemdemonstrationförStödbehovet av
alternativaolikautvärderingförför brettårKr ett avprogramper

trafik.fordon isystemdemonstrationdrivmedel avengenom
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l Avgränsning teknikområdet ochav

indelning i delområden

Redovisningen baseras på insatser under de åren och i någrasenaste tre
fall på det året. Beträffande harEU medelFUD- medräknatssenaste

1994 tillämpligai fall främst för NUTEK. preliminärtom En upp-
skattning tillkommande projektmedel från harEU utförts förav
1995/96.

Redovisning forskning, utveckling och demonstration inomav
transporttekniska ämnesområden kan på många olikagöras sätt.
NUTEK har valt indela redovisningen teknikområdet fyraiatt av
delområden

Infrastruktur banor och farledervägar,
Transportmedel bilar, tåg, flygplan och fartyg
Energisystem tillförsel drivmedel och användning iav

motorer
Stödsystem informations- och logistiksystem

Redovisningen inte anspråk täckapå in all pågående ellergör att
planerad GränsdragningenFUD. mellan områden ibland svårär även

Fakultetsanslag direkt till högskolan ingår ej.göra.att
Infrastruktur innefattar främst bygg-, anläggnings- och geoteknik,

drift och underhållsteknik för järnvägar anläggningarvägar, etc samt
mm.

Transportmedel innefattar främst telmikområden bidrar tillsom
framställningen konkurrenskraftiga kvalitetsprodukter utveckladeav
för framtida säkerhets- och miljökrav. Teknisk FUD inom dessa områ-
den, kvalitet, säkerhet och miljö, centralt för transportmedels-är
tillverkande industri och dessas leverantörer. generellaMer program
har inte tagits med i denna sammanställning, NUTEK FUD-t.ex.

för produktions- och materialtekniska ämnesområden förprogram
verkstadsindustrin helhet.som

Energisystem här till produktion förnybara drivmedelavgränsas av
och systeminriktade insatser för drivmedelsornrådet helhet. Isom
redovisningen ingår därför generellainte för el- och värmeprogram
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odling biomassa,hellereller oljeutvinning,produktion, avgas-
helhet.förgasningsteknik 0.d. för energisystemet som

för såväl deför drivlinor ochingår FUD-programHär motorer, mer
potentiella framtida alternativför olikakonventionella systemen som

för utvärderingtransportmedel.olika Programför framdrivning avav
alternativaoch fordon demonstrationhosemissioner samtmotorer av

redovisningen.eldrift fordon ingår idrivmedel, ävenav
området har mångatekniker ochflerainnefattarStödsystem

olika gränssnitt,verkar itekniskadimensioner. De t.ex.systemen
näringslivetsförtrafik logistiksystemochmellan förare, fordon samt

Teknik-förochvaruproduktion persontransporter.transporter samt
FUD-och informationssystem.navigations-innefattar signal-,området

ämnesområdensystemtekniskaochdator-för generellaprogram mer
innefattas inte.mm
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2 Organisationer finansierar FUDsom

Ett antal myndigheter och verk planerar och finansierar FUD- ochstort
angränsande verksamheter anslag från respektive departement. Igenom
detta sammanhang kan Försvars-, Inrikes-, Kommunikations-,nämnas
Miljö- Närings- och handelsdepartementet inkl. energi. korthetIsamt
beskrivs nedan organisationer och verksamheter planeras ochsom
finansieras inom transporttekniska ämnesområden.

Försvarsdepartementet

Det nationella flygtekniska forskningsprogrammet, harNFFP, varit
verksamt sedan och planerar1994 och beställer flygtekniskaFUD inom
ämnesområden. I NFFP ingår VolvoFMV, NUTEK, CorporationAero
och Saab Verksamheten syftarAB. till bidra till denstärkaatt att
svenska flygindustrins konkurrensförmåga öka omfattningensamt att

forskningen inom landets industri, forskingsinstitut och inomav
högskolan. Programmet administreras och verksamhetenFMVav
finansieras till lika delar näringslivet och F örsvars-statenav av genom

Närings- och handelsdepartementet.samt

Inrikesdepartementet

Byggforskningsrådet, BFR planerar och beställer FUD rörsom
anläggningsteknik och samverkan bebyggelsemellan och trafik, t.ex.
bullerisolering byggnader och låg ljudnivå från ochväg-av
j ämvägsinfrastruktur för tätorter.

Kommunikationsdepartementet

Banverket planerar, beställer och bedriver förbättradviss förFUDegen
bankapacitet, anläggnings- och underhållsteknik, minskade miljöstör-
ningar bl.a. buller. Effektivare energianvändning, tåg- och trafik-
styming andra viktiga områden. Banverket medverkar i olikaär centra
för kompetensutveckling nationellt och internationellt.
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Luftfartsverket planerar och beställer i mycket begränsad omfattning
främst avseendeFUD, trafikledning och navigation.

Kommunikationsforskningsberedningen, KFB, planerar och beställer
områden fysiskaFUD inom och telekommu-transporter, post-som

nikationer kommunikationernas betydelse för miljön, trafik-samt
säkerheten och den regionala utvecklingen avseendeFUDsamt
kollektivtrafik.

för trafiksäkerhetInsatser och infrastruktur har koppling till och
strategiskt underlag for framtida bedömningar utvecklingenutgör av

inom området transportteknik. Vidare ingår i KFBs verksamhet, som
särskilda satsningar, för demonstration och utvärderingprogram av
fordon för bioetanol, biogas elfordon. förKFB detsamt ävenansvarar
svenska deltagandet förinom EUs Transportforskning vidramprogram
DG VII.

Sjöfartsverket planerar och beställer i begränsad omfattning FUD,
främst inom områden Sjösäkerhet och sjöfartens emissioner.som

beställerVägverket, planerar och inom områden väghållningFUD som
innefattande planera, bygga och förvalta bilars säkerhet,väg samt
miljöegenskaper energianvändning.och verksamheten innefattarFUD-

främstområdet Stödsystem avseende väginforrnatik medäven
hjälpmedel för leda trafik förmedla trafikinformationochatt styra samt
till fordon och förare såväl före under färd. det sistnämndaInomsom
området bedrivs FUD.även egen

Miljödepartementet

Naturvårdsverket, och beställer främstplanerar utvärderingNV, av
miljö- hälsokonsekvenser vid användningoch drivmedel i olikaav

fordon och Drivmedels videmissionsegenskapertyper motorer.av
användning i för och lätta fordon dominerar verksam-motorer tunga

Åldringsegenskaperheten. hos avgasrenings- kartläggsutrustning även.
för det svenska deltagandet för miljö,NV i ramprogrammetsvarar

vidEnvironment, DG XI.

Närings- och handelsdepartementet

och teknikutvecklingsverket,Närings- och dess stöd tillNUTEK,
forskning och utveckling syftar till bidra till tillväxtnäringslivetsatt
och förnyelse till långsiktigaenergisystemets utveckling.samt

13-17-0396
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områdenflertal FoU-planerar och finansierar inomNUTEK ett
näringslivökad samverkan mellanförkompetenscentrasamtprogram

och kompetenscentradessaoch högskola. Några FoU- programav
Transportmedel ochavseendefrämsttransporttekniskaberör ämnen,

utvecklings- ochstöd tilllämnarNUTEKEnergisystem. störreäven
produktioninnefattar b1.a.demonstrationsprojekt. FUD-programmen av

miljöanpassadeoch drivsystemdrivmedel,alternativa samtmotorer
förbränningsteknik,teknikområdengenerellafordon och sommer

informationsteknik föromfattarVerksamhetenkatalys, buller ävenmm.
för näringslivet.logistiktransporter samt

deltagandetsvenska inom EUsför detNUTEK ram-ansvarar
MaterialIndustrial- andutvecklingoch inomför forskningprogram

ochNNE vid DG XIINuclearIMT och EnergyTechnologies Non
Telematikområdet,deltagandet inomförvidThermie DG XVII, samt

kantransporttelematik, vid DG XIII. Härutöver nämnasinklusive
dessaoch Save. InomAltener, Fairdeltagandet inom EU-programmen

förinnefattar FUDdelområdenfinns särskilda somprogram
stöckystem.informationstekniskatransportmedel, energisystem samt

syftar tillverksamhetför fordonsforskning, PFF,Programrådet att
konkurrenskraft b1.a.fordonsindustrinsstärka den svenska attgenom

för säkra,och teknologierforskarkompetensfrämja utveckling av
FUD-områdenExempel påeffektiva fordon. ärmiljöanpassade och

säkerhet.och Imotorteknik, akustikhållfasthet,fordonsdynamik,
och Fordonskomponentgruppenfordonsindustrinprogramrådet ingår

administrerasVägverket.och ProgrammetNVNUTEK,KFB,samt av
delartill likafinansierasFUD-verksamhetenochNUTEK av

ochNärings-näringslivmedverkande statensamt genomav
handelsdepartementet.

Se Försvars-nationella NFFP.Det
departementet ovan.

Stiftelser

områdettransporttekniskadetforskning. Inomför StrategiskStiftelsen
till förstudienbegränsadhittills varitverksamhetenhar

forskning, MISTRA. InomMiljöstrategisk transport-Stiftelsen för
satsningförstudier. Enhittills gälltverksamhetenområdet hartekniska

kommande år.förbränsleceller planerasbatterier ochpå
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3 Internationell FUD-samverkan

Sverige deltar i olika internationella FUD-samarbeten avtal medgenom
flera organisationer. Bland dessa har EUs för forskningramprogram
medel för delfinansiering projekt. Totalt omfattar EUs ochav program-
projektverksamhet inom transporttekniska områden flera hundra Mecu

några projektmedlen har gått till godkända projektprocent därvarav av
svenska företag, verk och högskolor medverkar.

Organisationer COST, EUREKA och IEA nätverkutgörsom av
betydelse för kunskapsbildning och spridning information. Finan-av
sieringen sker normalt med från nationella myndigheter ochresurser
näringsliv.

3.1 EUs ramprogram m.m.

Svenskt näringsliv och forskare har sedan länge deltagit flertali s.k.ett
"Ramprogram" för "Technical Research and Development" inom den
europeiska gemenskapen. Det svenska deltagande inom transport-
tekniska områden främst flyg-, fordons- ochrepresenteras motor-av
industrin och inom väginformatik. EUs har hittills varitramprogram
relativt generella i sin inriktning och inte så målstyrda och koor-
dinerade. Mål och struktur diskuteras inför femteEUs inu ramprogram

dokument kallat Inventing tomorrow".ett

Fjärde ramprogrammet

Före det 4:e forskningsanslagramprogrammet 1994 natio-t.o.m.gavs
nellt till den deltagande svenska NUTEK. Sverigesparten t.ex. av
medlemskap i EU innebär medverkan från svensk sida påen program-
nivå i det 4:e löperDetta 1998. Svenskaramprogrammet. t.o.m.
deltagare i projekt finansieras direkt från EU. finnsSverigenu repre-

antal myndigheter inomsenterat respektive delprogramsettav
styrkommitté kopplad till olika Generaldirektorat,är DG.som

NUTEK och KFB har huvudansvariga myndigheter förutsetts som
några transportrelaterade delprogram. NUTEK för deltagandetansvarar
inom Industri- och materialteknik IMT, Icke nukleär NNEenergi
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och DG XVII..och DG XIIIunder DG XIITelematikprogrammetresp.
vid VII.Transportforskning DGförförKFB programmetansvarar

organisationer,ochforskareföretag,myndigheter,m.fl.NUTEKKFB,
referensgrupper.nationellarepresenterade iär

till,löper två årochför FUD,det 4:eInom ramprogrammet som
flertalberörFUDbeställs/finansieras transport-och ettplaneras som

sedanprojekt,godkändaExempel på startenämnesområden.tekniska
finns inommedverkansvenskmed1994,

jämvägsområdetsignalsystem inomTRANSPORT,DG VII
fordonsindustrinochflyg-IMT,DG XII

avgasreningeldriftfrämstdrivlinor, samtNNEXIIDG
el- ellerfördemonstrationsprojekt främstThermie,XVIIDG

gasdrift
logistikochtrañkledningTelematics,TransportDG XIII

överblicka då 4:esvårprogramperiodenför hela är ännu attUtfallet
projekt-helhet. Densingenomförts iännuramprogrammet

undantagmedhittillstillfört harfinansiering ramprogrammensom
Projektensatsningar.nationella FUD-tilltillskottbegränsatgivit ett

ochstorlekofta hardedåkomplementviktigtsamtidigt ettutgör annan
karaktär.

Task Forces

Forces"Tasks.k.programperioden harnuvarande ävenUnder den
produkter,hållbaraochlångsiktiganåbl.a.Syftetdiskuterats. är att

förförbättrasförutsättningarnasamtidigtförbl.a. transportsystem, som
TasktvåfinansierafattatsharBeslutnäringslivet. atteuropeiskadet

för Inter-med Mecul2DG VIItransportornrådet, inompåForces
"Aeronautics".förmed Mecu20DG XIIochTransport inommodal

Övrigt samarbeteinternationellt3.2

IEA.Agency,EnergyInternational

energi-år inomdrygt 20sedanIEAsamverkan inom utgörFUD-
Förnationella FUD-program. transport-tillkomplementområdet ett

skerAgreementImplementingsamarbetsavtal IEA-relaterade en
tillInitiativverksamheter.pågåendekoordineringoch vissöversyn av
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ökad samverkan med olika organisationer pågår för verksamhet
avseende bl.a. vägfordon. IEA har bildat samrådsgrupp foren sam-
arbetsavtalen.

COST

Samverkan har till syfte samordna FUD-resurser. harNUTEK inomatt
Sverige övergripande för COST-samarbetet och samarbetarett ansvar
med KFB inom transportområdet. Projekten finansieras med nationella
medel.

EUREKA

Samarbetet innefattar flertal transporttekniska ärrmesornråden.ett
administrerarNUTEK samarbetetEUREKA- i Sverige. Projekten

finansieras med nationella medel delat mellan deltagande och medpart
visst bidrag från NUTEK.
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Pågående nationell FUD-verksamhet4

uppgifter från olikaför redovisning bygger påUnderlaget NUTEKs
underlag angående internationellapreliminärtmyndigheterna ettsamt

FUD-samarbeten.
prograrnråden förmyndigheter och frånanslagen frånstatligaDe

Mkr/år.genomsnitt till 370fordonsforskning beräknas iflyg- caresp
Kommunikationsdeparte-handelsdepartementetochNärings- samt

varderaför 45%under budgetåren 1994- 96har svaratmentet avca
och Miljödepartementetanslagen. Inrikesg,Försvars-, svarar samman-

för anslagen.10 %taget ca av
anslår huvudsakligen FUD-och handelsdepartementetNärings-

Transportmedel till Energisystem.medel till området samt
till områdetFUD-medelanslår främstKommunikationsdepartementet

till Stödsystem.Infrastruktur samt
främstoch beslutasområdet disponerasför inomAnslagen FUD av

Byggforskningsrådet,Naturvårdsverket,Banverket, Vägverket, KFB,
O1FFPforskningsprogrammetflygtekniskanationellaDetNUTEK,

forProgramrådetMaterielverkadministreras Försvarets samtav
NUTEK.fordonsforskning PFF adm. av
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Fördelning FUD-stöd inomav
transportteknik medelvärde

160

140
EZ BANVERKET

120
El VÄGVERKET

100
E FBMkr so
Ill Naturvårdsverket60

BFR40

NFFP20

0 PFF

I NUTEK

Bild Fördelning åri medeltal statligt FUD- stöd inom transport-per av
tekniska ämnesområden

Utförare FUD främst de tekniska högskolorna,är olika forsk-av
ningsinstitut utvecklingsgrupper inom företag. Till skillnad frånsamt
viktiga konkurrentländer saknar Sverige specialiserade institutstörre
för de aktuella delområdena.

Forskningsprojekt utförs huvudsakligen vid antal högskole-ett stort
institutioner och några få institut. Bland dessa kan Flygtekniskanämnas
Försöksanstalten FFA inom flygteknik, Sveriges Geotekniska Institut
SGI inom genteknik Väg- och transportforskningsinstitutetsamt
VTI främst inom och fordonstelmiskaväg- ämnesområden,
Packforsk, inom förpackningsteknik, emballage förInstitutetmm,
transportforskning TfK inom informationsteknik, logistik m.m.

Till denna kan räknas Statens Progonos- ochävengrupp
Forskningsinstitut SPAB inom skeppsteknik, Provningsanstalten SP
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utvärderingBilprovning AB,SvenskvidMTCoch Motortestcenter
avgasemissioner mm.av

förs underutgångspunkt för resonemangetbildFöregående är som
harmedlen till FUDavspeglar hurBeloppenkapitel 4.4.tillkapitel 4.1

redovisadefrån deAvvikelsermedeltal.iårenunder defördelats senast
uppfattningbildenunder årenförekommakannivåer enovan germen

ochsektorsmyndighetermedel frånfördeladestorleksordningen avom
programråd.

Infrastruktur1

säkerhetpåkravallt högreställsinfrastrukturframtidaochdagensPå
lågunderhållskostnaderochdrift- samtlågaframkomlighet, påoch

hjulochbanorbuller frånmaterialSlitage samtmiljöbelastning. av
säkerhet.ochtill miljöhänsynalltmeruppmärksammas av

ochetablerad bygg-välfinnsverksamhetenFör en
ochVägverketfrämstaktörerstatligaoch fleraanläggningsbransch
haroch BVVägverketm.fl.NUTEKKFB,BFR,Banverket ävenmen
ochFUD-finansieringenförsektorsansvartydligtäven ettnu

väghållnings-detutanförkompetensuppbyggnad resp.egna
flertalmellanetableradsamrådsgrupp ettärEnbanhållningsansvaret.

relativt representeratf.n.verkarområdet svagtmyndigheter. FUD-
COSTetablerad inomProjektsamverkan ärinom EUs ramprogram.

vägsektom.främst inom

Transportmedel4.2

framtidaoch dedagenskrav påallt högreställersamhälleochKöpare
Tillverkareslag.farkosterellerbilar annatpådvstransportmedlen, av

befolkningstallågavårtharSverigekrav.dessa trotskunnamåste möta
främsttransportmedel,produktionochutvecklingomfattande aven

tillverkningochutvecklingbetydandelastbilar. Enoch avperson-
landet.etablerad inomtransmissioneroch ärmotorer

bussartillverkning samtochutvecklinghörområdetTill även av
dessatillLeverantörerfartyg.mindreochflygplanrälsfordon,

och kompo-mångfaldtillverkaroch systemutvecklarindustrier en
transportmedelsindustrin.förnenter

påbilindustrinföröverlevnadsvillkorblivitharexportandel ettHög
ställerinternationella konkurrensenhemmamarknad. Denbegränsaden

kompetens.företagensoch påprodukternakrav påallt högre
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därförutländska företag bl.a. isvenska och ingåsmellanAllianser
svenskadet FUD-och FUD-resurser iökad omfattning. Kompetens

dessavalet lokaliseringviktig faktor fördåärsystemet avaven
Exempel på teknik-och tillverkning.produktutvecklingföretags

ochmaterialteknik,hållfasthet,buller, vibrationer,områden är aero-
underhållsteknik,hydrodynamik, mm.

lastbilarPersonbilar, bussar ,
medverkar iolika FUD-program. FöretagenNäringslivet aktivt i ettär

med stöd frånuppbyggnadunderde kompetenscentraflertal ärsomav
medfortsättafordonsforskning planerasförNUTEK. Programmet att

utvärderingmedfem år till år 2002finansiering ioch industriellstatlig
ochFordonsindustrinadministrerarNUTEKår 2000. programmet.

deltar ioch VägverketNUTEK, NVleverantörer KFB,samt program-
ochinarbetade EUsinomoch motorindustriSvensk bil-rådet. är

nätverk ocholikaCOSTs program.

spårburnaTåg fordonoch andra

vidoch kompetenscentraprojektaktivt i FUD-alltmerNäringslivet är
Banverket, NUTEKmellan KFB,etableratsSamverkan harhögskolor.

industrin.och SJ samt
och inomutsträckning inom EUsökadMedverkan sker i program

COST.

Flygplan

och aktivt i FUD-programetableratlänge samtsedanNäringslivet är
förNationellahögskolor.vid Det programmetvid kompetenscentra

ochstatligmednuvarande planerenligtfortsätterflygforslcning
Näringslivet,till år 2000.ytterligare årfinansiering iindustriell tre
administrerarochprogramarbetet FMVdeltar ioch NUTEKFMV

inarbetade i EUsvälflygmotorindustrinochFlyg- ärprogrammet.
bland de förslagframtida flygförTask Force ärEU:s somramprogram.

med 20 Mecu.får finansieringextra
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Fartyg

Näringslivet har relativt låg aktivitet.FUD- Redareföreningen och
NUTEK stöder f.n. FUD inom det skeppstekniska området.gemensamt
Samverkan inom börEU kunna utvecklas.

4.3 Energisystem

Bilar för drivmedelsanvändningen75% inom OECD.svarar ca av
Bensin och dieselbränsle, 98% energibasen inomutgör väg-ca av

För närvarande olika alternativa drivmedel förtransporter. ettsvarar
energitillförseln för globalt.procent vägtransporterpar av

Marknaden för alternativa drivmedel delas mellan fossila gaser,
propan/butanLPG och etanol framställd biomassa.naturgas, samt ur

Strategin för införande alternativa drivmedel har skiftat och skiftarav
mellan olika länder.

Genom olika politiska initiativ från 70-talets mitt fram till idag
används alternativa drivmedel omfattningi viss få länder.i några Här
kan exempel Holland,LPG i i etanolUSA inämnas naturgas samtsom

ochUSA i Brasilien. Under år har användningäven naturgas,senare av
vegetabiliska oljor och etanol demonstrerats och introducerats liteni
skala i några europeiska länder bl.a. i Sverige.

Tillförsel drivmedelav mm

Energitillförselsystemen för våra transportmedel baseras helt pånästan
fossil från olja. Godenergi tillgång på olja och mycket låga världs-
marknadspriser och avsaknad internationellt harrnoniseradav en
miljöpolitik har bidragit till stabilisera denna situation.att

Alternativen har främstvärderats efter produktions- ochsin
distributionskostnad och denna i dagsläget högre kostnaden förär än
oljeprodukter bensin och dieselolja. Tillverkningskostnad,som
produktionskapacitet och avsaknad utbyggd infrastruktur harav en
motverkat generell användning alternativa drivmedel. Mångaen av
bedömare utsikter finns denna bild kommer kunnaatt att attanser
förändras på sikt. teknik miljökravNy några inslag kanärsamt som
förändra förläget cellulosabaserad alkohol och etanol ochetrar, t.ex.

för biogasDME, och vätgas.samt
Näringslivet i Sverige har låg aktivitet vad gäller medverkan i FUD-

för tillförsel till transportsektorn. förhållandeenergi Dettaprogram av
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drivmedel och forskningengäller för alternativa kring dessa. Visstäven
undantag el-, viss mån jordbrukssektom.i Dessa ärutgör samt somgas
energibranscher dock transportsektorn. FUD-verksamhetsmå inom

utanförsker huvudsak multinationella olje- och gasbolagi inom
Sverige.

Fördelning FUD-stöd inomav
145 MkrEnergisystem, totalt

ITilIförseI
i Användning85%

påfördelatFUD-anslag inom EnergisystemBild 2. Fördelning av
och framdrivningssystem.energitillförsel och användning i motorer

drivmedel harför produktion alternativaStatliga FUD-program av
användning olikaglobalt kring produktion ochökat kunskapen av

Internationell FUD-samverkan bedrivsoch fordon.alternativ i motorer
begränsad omfattning inomfrämst och i EU.inom IEA

drivmedel har ökat iför produktion alternativaFUD-insatsema av
främstfrånde åren. NUTEKSverige under Insatsernasenaste tre avser

fortsatt långsiktigtomfattning biogas.bioetanol och i mindre Ett
frånbehövas från samhället ochkommer ävenattengagemang
siktframåt alternativen påföra denna utvecklingnäringslivet för att om

omfattning.skall utvecklas och användas i större

i framdrivningssystemdrivmedelAnvändning mmav

medframdrivs alla någonBilar, flygplan och fartygtåg, nästan typav
tunnelbanorfrämst eldrivna tåg,förbränningsmotor. Undantag utgörav

mm.
undertill och dieselmotorer har pågåttUtveckling alternativ otto-av

Undantag gasturbinerlång genombrott för andratid utgörsystem.utan
förtid stirlingmotorerför flygplan och fartyg påsamt senare

avseende pågår iundervattensdrift ubåtar. Förstudier ångmotorerav
elhybriddriftformer studeras, bl.a.Sverige. Eldrift i olika samt

bränslecelldrift vägfordon.av
flera forskningsprogram och drivermedverkar aktivt iNäringslivet

Exempelenergiforskningen.utvecklingsprojekt med stöd frånäven
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förbränningsmotorer, förbränningstelcnik, föravgasreningsteknikutgör
bil- och flygmotorer för fartygsmaskinerier.samt

under uppbyggnad vid högskolorKompetenscentra några medär
frånstöd samverkan med näringsliv och berörda högskolor.NUTEK i

Aktuella områden förbränningsmotorer, gasturbiner,inkl.FoU- är
katalys, förbränningssystem eldrivsystem. Flygmotor- ochsamt
bilmotorindustrin inarbetade i och inom COSTEUs FUD-är program
och EUREKA.

Systemdemonstrationer elfordon och alternativa drivmedel ärav
innefattarrelativt omfattande Demonstrationsverksamheteni Sverige.

främst för vägtrafik omfattarvid ochKFB NUTEK ävenmenprogram
for fartyg.avgasrening

Energisystem, totalt 145 Mkr

27%

Forskning
UtvecklingE22%

I Demo

51%

utvecklingEnergisystem för forskning,Bild 3. Fördelning anslag inomav
och demonstration

4.4 Stödsystem

SystemsITS Intelligent Transport-

signalsystem viatrafikledning,Teknikutvecklingen för kommunikation,
Området välomfattande globaltsatelliter och datalänkar ärär sett.

allteftersom behov kanetablerat flyg och sjöfart och förnyasinom nya
tillgodoses takt med teknikutvecklingen.i

startades inomvägtrafiken år 1987tillämpningar inomFör
fråninitiativPROMETHEUS,EUREKA ettett stort genomprogram,

dennaelektronikindustri. kopplade påeuropeisk bil- och EU senare
med fortsättning inom 4:everksamhet med Driveprogrammet
Även jämvägsområdetmedverkan.med svensk inomramprogrammet

såväl nationellt inomsådan utveckling, EUspågår ramprogram.somen



transporttekniska ämnesområden 397UDFSOU 1997:35 inom

vägtrafiken svensktsamverkanorganiserades inomI Sverige genom
utvärderatsverksamhet har NUTEKDennaRTI- etturavprogram.

Resultatensystemperspektiv.ochteknikperspektiv KFB ett avurav
för fortsattbehoven strategipekar bl.a. påutvärderingardessa av en

frågor behöveroch näringspolitiskadär bl.a. vägasFUD transport-

samman.
m.fl.NUTEK NVmellan Vägverket, KFB,Samverkan ärsamt

inledasbör kunnapraktiska tillämpningarmedetablerad och fasen
nationella behoven fördemed fokus påvägtrafikområdetinom

näringsliv.vårtutrustning inomför producentertrafikanter och av
slutbetänkande medTransporttelematik har lämnatförDelegationen

inriktning.för framtida FUD-vägledningviss

Logistik

varuproduktion ochnäringslivetsinnefattar såvälOmrådet somperson-
landet. Iochoch halvfabrikat inomfördistributionssystem utomvaror

logistik ochförföreslås insatserforskningspropositionen
foriLogistik ingår KFBstransporttelcnik vid NUTEK. även program

alltmer inom EUsprioriterasIntermodalagodstransporter. transporter

program.

Logistik,mellan ITS ochFördelning
totalt 80 Mkr

18%

ITSI
LogistikI

82%

logistikITS ochanslag mellanFördelningBild 4. av
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Framtida5 verksamhetFUD

Sammantaget behövs koncentration på de problem och teknik-en
områden kanvi påverka FUD-insatser. kanVi intesom genom egna

allt själva får förlitagöra på framsteg i omvärlden.utan även oss
Samtidigt måste vi utveckla vårt kunnande på områden vigör attsom

i framtiden kan framställa transportmedeläven och andra produkter för
landetinom och handelsvaror för omvärlden.transportsystemet som

5.1 Viktiga FUD-ornråden

stödet börFUD inriktas på följande områden:

Infrastruktur för ekonomiska och säkra transporter
finnsHär och långsiktiga investeringar förvaltaär ochstora att nya

genomförs i viss utsträckning under kommande år. Utveckling av
metoder för drift och underhåll befintlig och infrastruktur ärav ny
betydelsefull för sänkta kostnader, för bättre trafiksäkerhet församt
lägre buller och andra miljöstömingar. FUD inom teknikområden som
inverkar dynamikenpå samverkan mellani och bil mellanväg samt
bana och tåg därför viktig fortsätta.är att

Säkra och kostnadseffektiva transportmedel
Kunderna och samhället ställer allt högre krav på transportmedel.

förbättradGenom kunskap hos forskare och näringsliv om
produktionsteknik, struktur- och materialegenskaper fordonsdynamik,

,vikt, luft- och rullmotstånd skapas förutsättningar för näringslivet att
framtida miljö- och säkerhetsegenskaper förmöta transportmedel. De

särskilda för fordons- respektive flygteknik vissasamtprogrammen av
NUTEKs och kompetenscentra viktiga för framtidaärprogram
kompetensuppbyggnad samverkani med näringsliv och forskare.

Effektiva miljöanpassade för tillförsel drivmedelenergisystem av mm
och användning dessa transportmedeliav

förutsättningarBättre bör skapas för följa utvecklingen för teknologiatt
för tillförsel och produktion drivmedel. innefattarDetta fortsattävenav
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för produktion biodrivmedelbehov selektiva insatserFUD- samtavav
avseende andra förnybara drivmedel och energibärare.teknikbevakning

för alternativa drivmedel och för eldriftinternationella samarbetetDet
vidareutvecklas de nätverk etableratsfordon behöver inomäven somav

främst inom och inom IEA.EU
utveckling kostnadseffektiva,högre krav ställs påAllt av rena

transportmedel.framdrivningssystem för olika Fortsattaochmotorer
harför effektiva förbrännings- och avgasreningssystemFUD-insatser

särskildaför svensk bil- och motorindustri.betydelse inte minst Destor
för respektive flygteknik vissa NUTEKsfordons- samt avprogrammen

för framtidaviktigaoch kompetenscentra ärprogram
med näringsliv och forskare.kompetensuppbyggnad samverkani

framkomlighet,och logistiksystem förIntelligenta informations-
säkerhet och miljö.

ochbehövs fortsatt implementeringmorgondagens trafiksystemenFör
gäller minstsystemkunnande. inteteknologi och Dettautveckling av

nationellautvecklas inomvägtrafiken och de olikainom system som
mellan förare,samverkanför förbättradoch EU-projektinom

ochsignal-infrastruktur trafikledning,transportmedel och
förviktigtUtvecklingen dessanavigeringssystem. ävenärsysternav

näringslivetsförtätortstrafikkollektivtrafik och samtannan
varuproduktion och transporter.

urvaletpåverkar FUD-Faktorer5.2 avsom
omradeno

krav påframkomlighet ställerochtrafiksäkerhetpåKrav nya
och införandeUtvecklingtransportmedeltillverkare .avmm.av

förstödsysteminformationsttekniskafordonsteknik ochförbättrad av
till dessaledatransportmedel bedöms kunnaochtrafik att

samhällsproblem avtar.
förgrundenteknikutvecklingsamhälls- och utgörDen som

Miljöanpassat Transport-MaTs-samverkan MaTs,bedörnningarna i
problemområden.långsiktigakvarståendepekar på någrasystern

trafik och vissabullerstörningar frånframträder huvudsakLokalt i
framstårperspektivetdet globalaenergirelaterade hälsoproblem. I

problematisk beroendetrafikens energisystemklimatpåverkan från som
sikt.skall på långvilka mål mötassomav

energibärareberor valetfrån energisystemenKlimatpåverkan avav
effektivitet vidomvandlingseffektivitet ochoch deras ursprung,

Utsläppenbidraget.för detKoldioxidslutanvändning. störstasvarar



400 FUD transporttekniskainom ämnesområden SOU 1997:35

från energianvändningen inom OECD-ländema kommer från många
sektorer. Transportsektom bidrar med 25%. Fördelningen år 1990ca
inom OECD visas nedan. framgårSom vägtrafiken för 76%svarar ca
följt luftfart 12%, sjöfart 10% och järnväg 2%.av ca ca ca

Carbon Emissions from Transport Oil
Use, OECD 1990

InlandI
Shipping
InternationalE
Shipping76%

EAir
RailD
RoadEl

Bild från5. Fördelning koldioxidutsläpp transportsektorn inomav
OECD-länderna 1990. Källa: OECD

Organisatoriska åtgärder kan eliminerainte alla miljöstömingar.
Potentialen begränsad åtgärderna kan detta effektiva.är trotsmen vara
Förbättrad logistisk påverkar fordonsantal, lastfaktor och kanmm
motverka trafikens effekter.negativa

Tekniska åtgärder för drivmedel och fordon får fullt genomslag
långsiktigt. Samtidigt bedöms den tekniska potentialen till förbättringar

mycket hög. Ofta denna utveckling kopplad till tekniskaärvara
genombrott eller kombinationer tekniska Exempel ärsystem.av nya
utvecklingen och införandet dagens avgasrenings-teknik förav
bensinmotorer. Tekniken utvecklades i början talet och får1970-av nu
genomslag på marknaden. Bränsleeffektiva fordon och drivsystem tar
tid utveckla och placera i antal marknaden,påatt ut stort
tidsperspektivet långt genomslaget kan bli på lång sikt.är stortmen

Utveckling övergång till, förnybara energibärare kommersamtav,
detta baseras på framtida tekniska genombrott. Teoretiskt kanäven att

vi eliminera trafikens utsläpp klimatpåverkandet.ex.av gaser genom
byta energibas för framtida drivmedel.att
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Fordon/Drivsystem/DrivmedellUtvecklingsstrategi för

Energi;1 aco; drivmedelFossilabehov dieselbensin,
Fordon

Alternativa drivmedel
LPG, DME, alkoholNG, etc

Drivsystem
alternativa drivmedelFörnybaraI

DME,biogas, vätgasbioalkohol, etc

år år0-20 20-50
från jordbrukBiodrivmedel energibärareFörnybar

Sysselsättning miljöGlobal
miljö energibasLokal Breddad

ochfordondrivmedel,utvecklingsvägargförframtidaTänkbaraBild
vägtrafikinomframdrivningssystem

fordonsparkdagensdrivmedel i ärfossilautbyteförPotentialen av
inblandnings-Oftabegränsad.bilarpåkörbarhetslcravbl.a. angesav

ochenergibasen. Ompåräknat motorer5-l0%mindregraden till än
används begränsasochutvecklasdrivmedelforfordon nyttett

och denpå råvaratillgångenframtidadenfall tilldettapotentialen i
systemverlcningsgraden.totala

kommabränslecelldrift kan utgöraattbedömareVissa attanser
högtransportmedel medfor system-framdrivningssystemeffektiva

fyllakunnatordeframdrivningssystem ävenverlcningsgrad. Detta
alkoholenergibärareklimatgaserutsläpplågakravet på somomav

biomassa,energibasförnybarframställseller vätgas somenur
ed.solenergi

. andraochvägfordoneffektivaanvändningochUtveckling av
hållbarttillleda transportsystem.siktkan påtransportmedel ett mer

drivmedelochbilarutvecklingtänkbarexempelBetraktar vi avensom
utvecklings-möjligafå illustreraovanstående bildår kan30-50över
fordonhosprestandapotentiella samtfall illustrerasdettaI nyavägar.

energibärare.alternativamängdtillförd
teknikgenombrotthurgradi högutveckling berori dennaTakten av

drivmedel,förnybarafossila ochmellankostnadsrelationerpåverkar
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kostnader för distribution, fordon Inom för MaTs-mm. ramen
samverkan och i internationella fora förs diskussion kring dessaen
frågor.

5.3 Vad kan lära omvärlden inom någraav
utvecklings- omraden

Inom EUs 4e lämnas bl.a. stöd till FUD förramprogram
transportmedel. Som exempel kan det stöd inriktatsnämnas försom
flygindustrin i viss mån till övrigaäven transportmedelstillverkaremen

bil- och järnvägsindustri. Härutöver diskuteras vissa Tasksom
Forces sedan några år. Större statliga och industriella utvecklings-
projekt bedrivs utanför EUs iäven Japan och USA.t.ex.program

För framtidens bil finns två olika exempel, The Car of Tomorrow
inom EU och PNGV i USA.

The Car of Tomorrow

I EU-kommissionens DRAFT till The Task Force The ofCar
Tomorrow framförs huvudområden:tre

Energy and Conversionstorage
Technology integration and vehicle design
Demonstration, testing ond comparative assessment

Tekniska mål och prestanda föreslogs såväl för kort sikt, år,5ca
för lång sikt, lO år. Förslaget, framtidens bil, tidigt intrycksom ca gav

på kort tid skulle konceptfordon kunnaatt visas,ett t.ex. ettav
elhybridkoncept, övergång från traditionell fordonsteknik tillsom en en

fordonsgeneration.ny
Denna tidigare ambitionen har vid fonnstannatnu en av

koordinering främst EUs FUD- insatser för bilar inom fjärdeav egna
Inga medel har föreslagits för denna aktivitet.ramprogrammet. Detnya

svårt samla fordonsintressentema i denna satsning.att Dessutomvar
uteblev de medel tidigt diskuterades. inledningsvisDen såextra som
höga målsättningen har reviderats kraftigt.

Inom EU har olika skäl valt inom för Taskattman nu av ramen
Force inrikta viss tilläggsfinansiering, 20 Mecu, på Framtidens
flygplan. förelåg kanskeHär europeisk framtidsbedöm-en gemensam
ning och intresse för samverkan.
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PNGV Partnership forUSexempelEtt ärannat a new-
of vehiclesgeneration

"Should have engineskrevs70-taletmittenI rapporten we a newav
antalamerikansk fordons- och motorindustri. Ettuppdragpå stortav

har sedantill USAIkandidater kunde ottomotom.utmanareses som
med stöd främstgenomförtsunder år FUD-program25än storamer

alltmerskärptsLagstiftning harenergidepartementet,från DoE.
med dessaparallelltoch bränsleförbrukningavseende emissioner

inriktade lågofta påvid har varitDoEDessa programprogram.
produktion ochdrivmedelalternativaoch låga emissioner,förbrukning

batteriutveckling.elfordon inkl.clean fuels ochanvändning av
amerikanskaden inhemskaökaSyftet med PNGV är att

konkurrenskraftproduktivitet ochbilindustrins och leverantörernas
förtekniker. Strateginsäkerhetsanpassadeutveckla miljö-attgenom

och nationellafederala myndighetersammanlänkaPNGV är att
kompetens.laboratorier med industrins

innehåller elementProgrammet tre

konkurrenskraftför ökadTeknologi0
lättviktsmaterial och strukturerAvancerade

konventionella fordonförAvancerad teknologi0
produktionsteknikAvancerad

Avancerad teknologio
Energiomvandling
Energilagringssystem

eldrivsystemEffektiva

fordondemonstrerautveckla ochårtill inom 10Målet är satt att ca
Enligtdagens bil.bränsleekonomibättregångermed äntre program-

ökapåtagligtfordon på siktdennaförklaringen kommer atttyp av
trafik-energianvändning,förnationella målnåmöjligheterna att

utveckling.ekonomiskochmiljsäkerhet,
tillmöjlighetkan finnaoch näringslivuppenbartDet är att stater

biltrafik samtidigteffekterreducera negativasamverkan för att somav
Framtiden fårutvecklingsvägar.får möjlighetnäringslivet prövaatt nya

samverkan.formdennaresultatetutvisa avav
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Vad inom IEAgör man

Här samverkar länder10-15 och inom däriblandEuropa, Sverige.utom
Verksamheten finansieras deltagarländema med nationella medelav
och regleras samarbetsavtal, s.k. Implementing Aggreement.genom

medverkarNUTEK inom avtalen för AlternativeBioenergy, motor
fuels, Electric and hybrid vehicles, Combustion technology Fuelsamt
cells.

5.4 fördelades den statliHur nationellaa
FUD- under de årenresurserna senas e

teknikområdenaFördelning fyramellan de

Totalt uppskattar omfattningenNUTEK projektstödet till frånFUD,av
myndigheterna och prograrnråden, till 370 Mkr/år ettca som genom-
snitt för de åren. anslag har fördelatsDessa med 20%senaste ca
vardera områdena Infrastruktur,inom Transportmedel och Stödsystem.
Till området Energisystem går de40% statliga insatserna, fördelatca av
med FUD-projekt75% på 25% på demonstrationsprojektsamtca ca
och utvärdering.

Till detta belopp skall läggas de näringslivet och andraresurser som
intressenter bidrar med. Om detta tillräcklig insats svårtär är atten
bedöma. beror vad önskar åstadkommaDet på vi på sikt. gällerDetta

fördelningen mellan områden.även

Fördelning FUD-stöd inom
transportteknik, total 370 Mkr

InfrastrukturEl
E3Transport-

22°/° medel
nergisystemE

StödsystemI
18%

Bild Anslagsfördelning7. mellan Infrastruktur, Transportmedel, Energi-
lnformationstekniskasystem stödsystemsamt
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trañkslagenolikaFördelning mellan de

järnvägstrafik, luftfartvägtrafik,mellanFUD-medelFördelningen av
infrastruktur,tillhörandemedVägtrafikenolika.mycketsjöfart ärsamt

har tilldelatsinformationstekniskadrivmedelfordon, systemsamt ca
haft relativtharoch järnvägenLuftfartenmedel.tillgängliga65% av

lägst,anslagenandelSjöfartens FUD- är15-18%.FUD-anslag,lika av
endast några procent.

hur C02-med bildensammanfaller iFördelningen stort av
kanhändelseOECD,fördelar sig inom utemissionema se somsomen

fördelningentill intäkt fördetta kanFrågan atttanke tasär avomen
perspektiv.långsiktigttillfredsställande ettFUD-resurser är ur

trafikslagmellanFUDFördelning av

2% 15%
18% ’/

EVagtrafik‘
I LuftfartI.

SjöfartEl
Järnvägstrafik

65%
ochsjöfartIuftfart,vägtrafik,mellananslagFördelningBild 8. av

järnvägstrafik
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6 Förslag till inriktning framtidaav

FUD

Utvecklingen hållbart viktig förett samhälletstransportsystem ärav
utveckling och för näringslivet helai landet.

De kvarstående effekternanegativa trafik kan på sikt kan minskaav
kombinationer organisatoriska och tekniska åtgärder. Infö-genom av

rande och tekniker skall baseras på kompetenssystem ochav nya ny
kunskap, dels framtida hot dels möjligheter.om om nya

Satsningar på harFUD avgörande betydelse för vi inom landet att
i framtiden skall kunnaäven vidareutveckla, tillverka och använda

alltmer miljöanpassade och säkra produkter på sikt. Detta gäller för
inom landet likväl förtransporter möjligheten nå viktigaattsom

marknader utanför vårt land. -
Det handelsöverskott årligen från våra basindustriersom genereras

och från transportmedelsindustrin kan sannolikt ökas genom en
konsekvent satsning på miljöanpassade och logistiksystemtransport-
och fortsatt utveckling effektiva transportmedel.genom av

Statens insatser för börFUD långsiktiga för kunskaps- ochvara
kompetens-utveckling inom näringsliv, högskola och institut. Samtidigt

det viktigt dettai arbeteär företagen och byggaatt attengagera upp
kompetens inom näringsliv och högskolor för därigenom förbättraatt
framtida konkurrensförmåga.

För få hög effektivitet på och FUD-arbetetatt i Sverigenytta ärav
det därför viktigt detta sker i samspel mellan näringsliv ochatt stat,
forskare.

NUTEK vill här lyfta fram några viktiga områden:

Drift- och underhållssystem angelägna vidareutveckla förär att0
infrastruktur och för transportmedel. Syftet med dessa insatser är att
sänka kostnader, öka säkerheten och påverka framkomligheten i
trafiken minska miljöstömingar. finnsHärsamt att ett stort sam-
hällskapital investerat infrastrukturi och transportmedel förvalta.att
Kostnadseffektiva, säkra och miljöanpassade vägfordon viktigaär0
för och exportprodukter för industrintransportsystemet iävensom
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med främja kompetens ochframtiden. Syftet insatserna är att
för utveckling trafiksäkra och effektiva fordon. Sverigekunskap av

fordonsindustri bygga vidarehar väl etablerad på. Dennaatten
bl.a.sysselsätter direkt indirekt många inomindustri personersom

företag bland leverantörer.mindre och medelstora
bullerkrav,fordon, strikta kostnads- ochSpårbuma möter är0 som

attraktiva transportlösningar ochför utvecklingenviktiga av
klargöra förutsättningarnaprodukter. viktigtindustriella Det är att

området.samverkan inomför ökad inom EUs program
behöveroch förnybara drivmedelSystemkunnandet för fossila0

högskolafrämja kompetensen inomutvecklas. Syftet bör attvara
för produktionförbättra kunskapenföretag ochoch att av

drivmedel ställer lqav påUtveckling miljöanpassadedrivmedel. av
för kunna följa utvecklingen inomprocesskunnandeoch attsystem-

samverkan viktig stimuleraInternationelldrivmedelsornrådet. är att
drivmedel.för bl.a. produktion alternativaochinom IEA EU av

drivmedel bör fortsätta påalternativaför produktionFoU-insatser av0
ochtill den tidigare NUTEKnuvarande nivå fram KFB,minst av

utveck-Forskning ochårföreslagna kontrollstationen 2002.SIKA
minskaprocessteknik förochpåling bör koncentreras attsystem-

inriktas främst pådrivmedel. Verksamhetenför förnybarakostnader
deltill någon påetanol, ochcellulosabaserade alkoholer etrarsom
gastekniskaföreslås detverksamhet inomfortsattDME. Visssom

ochfrämst avseende biogasområdet, vätgas.
bör skekostnadseffektivaochUtveckling energi- motorer0 av

för nåfrån industrinbetydandeselektivt och med attengagemang
förbrännings-behövs för effektivaresultat. FoU insatserFortsatta

ochbränslecellerföravgasreningsteknik. Insatsermotorer samt
och förståelseökad kompetensvidmakthålla förviktigaeldrift är att

systemegenskaper.av
signal-för trafikledningochteknologiUtveckling samtsystemav0

kundanpassadePraktiska ochbör fortsätta.och navigeringssystem
säkerhet.framkomlighet och Insatserförbehövsinformationssystem

elektronik- ochutvecklingen inomstimuleraområdet kaninom även
leverantörsindustri.

vidare-viktigvaruproduktionför näringslivetsLogistik är att0
Syftet meddestruktion.slutanvändning ochfrån tillutveckla, råvara

varuproduktioneffektivisera näringslivetsbörinsatserna attvara
Speciellsamhällets krav.inklusive mötasamt atttransporter upp-

ocheffektivabehovenriktas påmärksamhet bör även person-av
inom tätorter.varutransportsystem
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Syftet med FUD-insatser inom dessa områden bör bidra tillattvara
utvecklingen hållbart för landetett transportsystem attav genom
utveckla kompetens företag,inom högskola och institut.

öka effektivitetenFör i FUD-arbetet och för kompetens-att
utvecklingen näringsliv, och högskolorinom institut bör de resurser
och den kompetens finns. samlad hos näringslivet ökadisom
utsträckning tillvara vid genomförande FUD-verksamheten.ta av
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framtida FUDFinansiering7 av

statliga FUD-detbedömasvårtdetmening attEnligt NUTEKs är om
förår370 MKrtilluppgåttårunderstödet percasenaresom

beroromfattande. Dettatillräckligtämnesområdentransporttekniska är
mål.ochpolitiska visionerpåkravochbehovframtida samtgradhögi

Är deprioriteringarnaÄr riktigområdenolikamellanfördelningen
på kortnäringslivochforskareställs påkompetenspåVilka kravrätta

vilkaochmålen ärlångsiktigaoch utde kort-sikt Huroch lång ser
FUD-arbetetiförbättrassamverkandessa Kanmöjligheterna möteatt

dennaförinombesvarasvåranaturligtvisfrågor att ramenDessa är
området.genomgångbegränsade av

påekonomiskainominsatserFUD-prioritering ramarEn statensav
sikt. Kanlångochkortmål påutifrånutformasbörnivåerolika

inomomprioriteringarenbartnåsframtidenmål föruppställda genom
ellerökademednåsmål kanvilkaochekonomiskanuvarande ramar

resurserminskade
behövakanstödet prövasstatligadetomprioriteringarEventuella av

problemochuppgifterdebedömningarframtidaochdagensutifrån av
sikt.inför påstårutrustningstillverkareochvårt transportsystemsom

långsiktigtibörtransporttekniskt FUD etttillstöd pers-Statens ses
internationellanäringspolitiskasåvälbeaktamåstepektiv somsom

teknikornråden äråtbörSpeciellt intresse ägnas ange-aspekter. som
problemområdenExempel attnäringsliv.ochsamhälleförlägna

hälsa,säkerhet,utgörhållbart transportsystemnåförbearbeta ettatt
ekonomi.ochmiljö

utvecklingsambitionernainternationellakonstaterakanNUTEK att
medländerfrämst igällertransportornrådet. Detta egnahöga inomär

avancerade tågflygplan,bilar,tillverkningsresurserochutvecklings- av
förstödnationelltland,vårtoch iländer,dessa ävenOfta finns imm.

EUsnäringsliv. Inomochmellansamverkanteknikutveckling i stat
samverkans-finnsinitiativandra EU-ochforskningförramprogram

systemområden.ochteknik-för vissasigkan lämpaformer som
gjortskartläggningdenifortsattföreslår avstegNUTEK som nuett

arbetedettaavseende FUD. Förför KomKomrespektive KFBNUTEK
hand-visionerpolitiska samtlångsiktigasåväl kort- merbehövs som

tillförslagochområdenutvalda FUD-utvecklingsmål. Förfasta
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skall syftet, budgetramar och tydliga mål på kort och långprogram sikt
fastläggas. Syftet utarbeta långsiktigär att och målinriktad FUD-en

förstrategi såväl tekniska- systeminriktade FUD-som program.
Transport, närings-, energi- och miljöpolitiska mål och effekter
behöver in och värderas.vägas

Ett exempel behovetutgör insatser inom området Energisystemav
och Transportmedel. flertalEtt dessa planeras avslutasattav program
under 1997 medel anslås. NUTEK respektive KFB harom nya
tidigare beräknat kostnaderna för teknisk FoU respektive system-
demonstration.

Stödbehov för teknisk FUD för produktion alternativa drivmedelav
framdrivningssystem för bilarsamt beräknas NUTEK till 55-60 Mkrav
år. Stöd till pilotanläggning för cellulosabaseradper en

etanolproduktion beräknas till antal 10 Mkr. Stöd till utveck-ettsom
ling, konstruktion och framställning och fordonsprototypmotor-av
beräknas till 30- 60 Mkr totalt fordonskategori kostnaderna kanper om
delas mellan och svensk bil- ochstaten motorindustri.

Stödbehovet beräknas KFB till 40-60 MKr år för brettettav per
för utvärdering olika alternativa drivmedelprogram av genom en

systemdemonstration fordon i trafik.av
NUTEK föreslår där så behövs, samverkansforineratt, även och

ansvarsfördelning för olika FUD-verksamheter utvecklas och görs
tydligare.

För framtida FUD planer bör några problem- och kompetens-
områden strategiska förär Sverige väljas Ett mål börut.som attvara

dessa FUD-program, med olika tidshorisont, bidra tillgenom
utvecklingen hållbartett transportsystem.av

Möjligheten uppställda målmöta ökaratt kompetens-genom
utveckling vid företag, institut och högskolor inom nyckelområden för
svenskt näringsliv. Svenskt näringsliv bör möjlighet intaattges en mer
framträdande roll med såväl ekonomisktengagemang som genom egen
kompetens.

Detta arbete bör utföras fortsatti samverkan mellan KFB, NUTEK,
övriga berörda myndigheter och verk, prograrnråd andra intres-samt

FUD-program och ekonomiskasenter. bör utformas fram tillramar en
kontrollstation fem år och utvärderas vid lämplig tidpunkt.om ca

Den framtida FUD-verksamheten bör innefatta infrastrukturäven
stödsystem för trafikanter.samt Finansieringen för kommande år inom

samtliga områden och i strategiarbetet bör internationellaäven insatser
behovetvägas nationella och därförmot kopplas till internationellaav

FUD samarbetet inte minst inom EU.
åtgärderDe och kvarstående problem redovisats inom t.ex.som

MaTs-samverkan och inom KomKoms arbete kräver sannolikt ökaden
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teknikområden där ioch viinom vissakoncentration på FUD system-
frånavståmervärde. Vi börnågotSverige kan ävenettuträtta gersom

nå framgång.förutsättningarandra hardärverksamheter större att
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Förord

Kommunikationskommittén uppdrog under 1996 KFB,sommaren
NUTEK och SIKA utarbeta underlag till föratt strategiett en
introduktion biobaserade drivmedel till år 2010. Utgångspunkten förav
uppdraget den beräkningsförutsättning beträffande biobränsle-var
användning kommittén i sitt delbetänkande SOUanvänt 1996:26som

kursNy trafikpolitiken. Uppdrageti redovisades i september 1996.
Föreliggande några frågor har anknytningrapport tilltar upp som

men inte ingick i Kommunikationskommitténs uppdrag till KFB,
NUTEK och SIKA. Bl.a. diskuteras behovet åtgärder i längreettav
perspektiv. Vidare diskuteras introduktion biobaserade drivmedel iav
transportsektorn jämfört med andra åtgärder minskar fossil-som
bränsleanvändningen och jämfört med åtgärder i andra sektorer. En
utgångspunkt för diskussionen i förnybar energi på långärrapporten att
sikt måste introduceras såväl i transportsektorn i andrasom
samhällssektorer.

Rapporten har utarbetats vid Naturvårdsverkets trañkenhet i sam-
arbete med verkets energienhet. baserasDen delvis på underlag som
tidigare har tagits fram inom MaTs-samarbetet. Från KFB, NUTEK,
SIKA, ochBIL SPI har synpunkter på arbetet lämnats under hand. Ett
utkast till har distribuerats till övriga organsiationerrapporten även
inom MaTs-samarbetet i första hand någon irepresentantgenom
MaTs-samarbetets styrgrupp för synpunkter.

Stockholm decemberi 1996

Naturvårdsverket
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Sammanfattning

kan komma medföra krav påbefarade växthuseffektenDen attatt
snabbare takt vad motiverasintroduceras iförnybar energi än avsom

Eftersomfossila bränslen.begränsade tillgången påden
kanandel koldioxidutsläppen,förtransportsektorn stor avsvarar en

berörasvenska utsläppenreduktion deomfattande lcrav på antasav
för diskussionen dennautgångspunkt iden sektorn. En ärrapportäven

sikt 50-transportsektorn på långfossila bränslen ianvändningenatt av
allvaret klimathotet. Förminskas betydligt iår behöver100 oavsett

tendensen dennärvarande är motsatta.
kan minskas tvåfrån transportsektornKoldioxidutsläppen genom

totala energiförbrukningenminskning denhuvudtyper åtgärder; avav
innehålldrivmedel med lägre eller ingetökad andelrespektive av

koldioxidutsläppenpotentialen för minskakol. tekniskafossilt Den att
och kan krävadock höga kostnaderåtgärder medförVissaär stor.

flera aktörer.hosstyrmedel med låg acceptans
kan inomenergiminskande omställningarfinns flera görasDet som

sannoliktdock intelåga kostnader.transportsektorn till relativt Det är
etappmålen förföreslagnaMaTs-samarbetetmöjligt klara deatt av

hjälpenbart medför och 2020koldioxidutsläpp åren 2005reduktion av
inslagdetta krävs också visstomställningar.sådana För ett avav

förnybara alternativbränslen.och andra förnybara Debiobränslen som
förutsattskala till år 2020,introduktion iaktuella förkan störreenvara

finnas påkommeranpassade fordontillräckligt antal attatt ett
el- ochfrån skogsråvaraeller etanolmetanolmarknaden, samtär
Övrigaperioden.aktuellt slutetbörja bli ihybridfordon. kanVätgas av

endast föraktuellasannoliktkommerförnybara alternativ att vara
nischanvändning.

får någotinnebär atmosfären intedrivmedelochEl attvätgas som
energikällor kan användasförnybaraförutsattnettotillskott kol attav

roll till dessspelaBiobränslen kan här vissproduktionen.för atten
utnyttjas isol, vind, vatten kanenergikällorandra förnybara större

energikällorfrån dessadirektomvandlingutsträckning. Med utan
mindre. Biobränslenmiljöpåverkan betydligtden lokalabiomassa blir

hybridfordon och vidbränsleanvändas imotoralkoholer kan somsom
utvecklingdärför led ibränslecelldrift. kanDe motutgöra ett nyaen
energikällor.andra förnybarakan utnyttjadrivfonner senaresom

begränsad,biobränslen i SverigeförPotentialen ävenäruttag omav
MaTs-målet förandra länder i Europa.jämfört med mångaden är stor

med hjälpenbartkan nåskoldioxidutsläpp år 2020 intereduktion avav
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biobränslen producerats inhemsk råvara. Kostnadsskäl talar försom av
del den potential finns för ytterligarestörre användsatt uttagen av som

andrai sektorer transportsektorn. Om hela den återståendeän
potentialen ca 80 TWh skulle användas inom energisektorn, närmar
sig kostnaderna kr kg koldioxid för de dyraste åtgärderna deper
kostnader kan förutses vid användning inom transportsektorn. Detsom
kan därför motiverat använda viss mindre delattvara en av
biomassan för drivmedel transportsektorn.i

klaraFör MaTs-målen behöver antal styrmedel incitamentatt ett
introduceras eller förberedas initierar energiminskandesom
omställningar och signaler viss introduktionattger om en av
biobränslen önskvärd ledsom i utveckling användaär ett mot atten
bränslen från andra förnybara energikällor och stimulerar fortsatten
utveckling produktionsmetoderna så tillverkningskostnadema blirattav

Ävenrimliga. el- och hybriddrift bör stimuleras. åstadkommaFör att
detta, och för undvika eventuella effekter,negativa behöver följandeatt
initiativ tas.

Informationsinsatser för initiera energiminskande omställningaratt0
till inga eller låga kostnader.
Driva frågan direktiv med CO2-krav med tillhörande0 om
ekonomiska incitament för personbilar inom Ge förslag tillEU. nya

t.ex. från Naturvårdsverkets förslag. Uppmärksammaangreppssätt
frågan hur el- och hybridfordon skall behandlas dettaiäven om

sammanhang.
fråganDriva och andra fordonFFV gjorda föräratt0 om som

alternativa drivmedel skall omfattas bilavgaskraven i ochEU attav
kraven skall gälla vid drift med alla bränslen fordonen avseddaär
för.
Låta miljöklassystemet för drivmedel omfatta biobränslen ochäven0
blandningar där biobränslen ingår.
Höja koldioxidskatten stegvis på fossila bränslen. skattenBestämma0
på biobränslen under introduktionsperiod. fråganDriva inom EUen
hur biobaserade bränslen skall beskattas introduktionen harnär
lämnat pilotprojektstadiet. Beskattningens utveckling måste kunna
förutses berörda aktörer och framstå trovärdig.av som
Driva frågan internationellt drivmedlen skall kunna beskattasatt0 om
på alla trafikslag.isättsamma
Se hastighetsgränserna på med hänsyn tillöver vägarna även0
effekter bränsleförbrukningen.på Skärpa övervakningen av
gällande regler.
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Låta beskattningen bilförmån bli beroende bilarnas bränsle-0 av av
förbrukning. Undanta elbilar från förmånsbeskattning under en
begränsad period.
Se reglerna för reseavdrag.över

stödFortsätta till förFoU stimulera utveckling fordonatt att0 ge av
med låg bränsleförbrukning fordonoch drivs med förnybarasom
bränslen.
Ge kommunerna möjlighet införa för bilavgifter roadatt system0
pricing, där avgifterna kan differentieras med hänsyn till fordonens
miljöegenskaper.

14-17-0396
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Bakgrundl

behandlades Kommunikations-koldioxidutsläppVägtrafikens av
trafikpolitiken.1996:26 kursdelbetänkandet SOU Nykommittén ii

ochinfrastrukturplaneringenförslag till inriktningKommitténs av
koldioxidutsläppvägtrafrkensutformades såtrafikpolitiken övrigti att

s.k.och kommitténsmellan 2020. Iminska med 1990skulle 20 %
åtgärdertrafikpolitik ochoförändrad ingajämförelsealtemativ nya

understället öka med 20 %koldioxidutsläpp ivägtrafikensberäknades
period.samma

kunna minskavägtrafiken skullefrånkoldioxidutsläppenFör att
följande:bl.a.förutsattesmed till år 202020 %

realt med 10bensinpriset ökarsåkoldioxidskattenHöjning attav0
fram till år 2020.åröre per

denbränsleförbrukning såpersonbilamasReglering attav0
dagens 0,92bilar sjunker frånhosförbrukningengenomsnittliga nya

fram till år 2005.liter miltill 0,63 per
bränslets%drivmedel i genomsnitt 15biobaseradeAndelen är av0

energiinnehåll från år 2010.

hadedelbetänkandetEfter det presenteratsatt gav
och iSIKAmyndigheterna NUTEKKFB,Kommunikationskommittén

introduktionförtill strategiunderlagutarbetauppdrag ettatt aven
beräkningsförut-angivnadrivmedel, där denbiobaserade ovan

KFB,uppdragetutgångspunkten. I översättningen rapportenvar
Tvåstrategier.alternativa1996 redovisasoch SIKANUTEK tre av

årdrivmedel %biobaserade 15andelen ärbaseras påstrategiema att
andelen stället 10 %på ibaserastredje strategin ärmedan den2010, att

strategin.förordade denMyndigheternaår 2020. senare
omfattandemedföraväxthuseffekten kan kommabefarade attDen

skall minska. Denbränslenfossilaanvändningenkrav på att av
detbränslen kommerfossilapå görabegränsade tillgången att

högiavsnitt berörsframgårlängre sikt. Somnödvändigt på nästaav
diskuteraskrav. dennasådana Itransportsektorngrad rapportäven av

blikanförändringaråstadkommaföråtgärderolika atttyper somav
biobaseradevilken utsträckningisikt. Fråganlängrenödvändiga på om

med andra sektorerjämförttransportsektornanvändas idrivmedel bör
pådiskussionen liggerTyngdpunkten i väg-särskilt intresse.ägnas

studiefördjupadfinns behov noggranttrafik. Det mersomav en
trafikslag.andrabehandlar även
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2 Koldioxidutsläppen från transportsektorn -Trender och mål

Sedan 1990 har koldioxidutsläppen från transportsektorn ökat, se
figur

Enligt Kommunikationskommitténs jämförelsealtemativ beräknas
vcigtrafikens koldioxidutsläpp öka med 20 % mellan och1990 2020. En
sådan beräkning innehåller osäkerheter kan ändåstora men ses som en
illustration till hur utvecklingen skulle kunna sig inga ytterligarete om
åtgärder påverkar koldioxidutsläppen vidtas. figurI 2 ärsom ettsom
räkneexempel inlagt utveckling motsvarande jämförelsealtemativet.en

Riksdagen har beslutat koldioxidutsläppen från fossila bränslen iatt
enlighet med klimatkonventionen bör stabiliseras år 2000 på 1990 års
nivå för därefter minska. IPCC 1995 har beräknatatt vilka
utsläppsminskningar krävs för koldioxidhalten atmosfäreniattsom
skall stabiliseras på olika nivåer. Vid EU:s miljöministennöte i juni

ppmvl1996 enades nivån 550 skall utgångspunkt forattman om vara
det långsiktiga målet stabilisera koncentrationen växthusgaser iatt av
atmosfären. denFör nivån inte skall överskridas måste, enligtatt
IPCC:s beräkningar, de globala capita-utsläppen ha minskat så attper
de ligger betydligt under dagens nivå före slutet århundrade.nästaav

Det så länge oklart vad detta kanär ännu innebära för krav på i
vilken takt de svenska utsläppen skall minska i framtiden. finnsDet

inte något internationellt avtal medännu åtaganden utsläpps-om
reduktioner olikai länder. Kostnaderna för snabbt minska utsläppenatt

förhållandevis höga i Sverige. Samtidigt harär inom förman ramen
klimatkonventionen industriländema bör föregå medenats att attom
genomföra kostnadseffektiva åtgärder. Utgångspunkten för den fort-

framställningen det globalt kommer ställas långtgåendesatta är att att
krav på koldioxidutsläppen skall minska betydligt snabbare vadatt än

motiveras den begränsade tillgången på fossila bränslen och attsom av
det kommer gälla Sverige.även att

En fråga hur och vilkeni takt utsläppsreduktionemaärannan - —
bör ske inom transportsektorn med tanke på de samhällsekonomiska
konsekvenser olika åtgärder medför. Som framgår figur lav svarar
transportsektorn för andel de totala koldioxidutsläppen. Kravstoren av
på utsläppsminskningar i kommerSverige därför ställa kravstora påatt
snabba åtgärder inom transportsektorn. illustrerasDetta iäven ett
räkneexempel i miljömål för transportsektorn harrapporten om som

Förindustriellnivå nivå280 Dagens 350ca ppmv. ca ppmv
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räkneexemplet utgångs-1996c.MaTs-samarbetet Iutarbetats ärinom
källor skallfrån allakoldioxidutsläppensvenskapunkten deatt

biobaserade bränslenoch 2050 ochmellan 1990minska med 60 % att
transportsektorn,andra sektoreromfattning imycketanvänds i änstor

resterandeenligt tabellutsläppsreduktioner Detleda tillvilket antas
bli så mycketskulle ändåtransportsektornreduktionsbehovet för som

reduktionmål förförslag tillMaTs-samarbetetstabell 2 visas54 %. I
Förslaget19960.MaTs-samarbetet,från transportsektornkoldioxidav

utsläppminska sinasikt skalllångtransportsektorn påfrånutgår att
frånetappmål utgårtillFörslagensamhället i övrigt.mycketlika som

kort siktåtgärder påfå till ståndsvårarekommerdet attattatt vara
har"trögheter"sektorer.andra Dessatransportsektorn inominom än

MaTs-andra sektorer. Iinomvägtrafikenmindre inomantagits änvara
för år 2050beträffande målendockl996d attsamarbetet sägs

möjligheternadet gällerosäkramycket attbedömningarna närär
kanolika trañkslagen. Detdesikt inomså långminska utsläppen på

med %minskning 60använda sigrimligtdärför lika att somenavvara
trafikslag.för allalångsiktigt mål

dennadiskussionen ifortsatta ärutgångspunkt för den rapport attEn
siktlångtransportsektorn påbränslen ifossilaanvändningen av

omställningar pådå vilkaviktig frågabetydligt. Enbehöver minskas är
strategi.långsiktigdelar ikansiktmedellångkort och utgöra ensom

desåbörför energiinfrastrukturoch göras attfordoniInvesteringar
perspektiv.längrefungera ikan även ett

koldioxid-målrapport minskningMaTsAntaganden iTabell avom
åstadkommaförtransportsektorn attänsektorerandra enutsläppen i

1996cMaTs-samarbetetpå %. Källa:60minskningtotal
-100 %värmeproduktionEl- och
-50 %uppvärmningEnskild

%-20Industriella processer
-80 °/oförbränningIndustriell
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Koldioxid

70

..-N Gängaå källor
iå samfärdselövrigI
ig vägtrañkI
"WAA

19951990

NaturvårdsverketSverige 1990 1995. Källa:Koldioxidutsläppen iFigur -
1996

från någotvägtrafiken mins-ökade koldioxidutsläppenUnder perioden 1990-1992 men
års nivå. åren och 1995 harår 1990 Under 19941993 ned till underkade under strax

År år 1990.åter vägtrañkens koldioxidutsläpp 1,7 % högre änutsläppen ökat. 1995 var
arbetsfordon,inklusive utrikes exklusivetransportsektorn transporterFör hela men

År1990.koldioxidutsläppen ökat kontinuerligt sedanarbetsmaskiner harredskap och
årfrån transportsektorn 10 % högre 1990.hela än1995 koldioxidutsläppenvar

ingår övriga källor.Arbetsfordon, och arbetsmaskiner här iredskap
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målTabell 2. MaTs-samarbetets förslag till för transportsektorn
årminskade koldioxidutsläpp % jämfört med 1990. Källa: MaTs-i

1996csamarbetet
2005 2020 2050

iVägtrafik -10 % -20 % -75 %
Hela transportsektorn % -15 % -60 %-5

ao
1o
so
so

å
40
ao
20
1o
o

N

målvägtrafiken trend, ochFigur Fossilbränsleanvändning i2. -
reduktionsbehov

energiförbrukningentrendmässiga ökningenStaplarnas hela höjd den avo
jämförselsealternativKommunikationskommitténs

MaTs-mál C02-för"fossilmâl" fossilbränsleanvändning m.h.t.maxo
reduktion

biobränsleanvändning inom"biobränslen" alternativa inslag väg-avo
ártrafiken 2020

SIKA 1996förordas i KFB, NUTEK ochden strategi-10 % motsvarar som
MaTs-samarbetetbedömning potentialen gjorts i bI.a.och den somav

1996a
Kommunikationskommitténsberäkningsförutsättningen i-15 % motsvarar

delbetänkande
förresterande potentialendet maximala utbytet den-25 TWh motsvarar om

för etanol till transportsektornbiomassa användsuttag av
för klaraenergianvändningen"red.behov" erforderlig reduktion att0 av

MaTs-mál olika biobränsleanvändningför CO2-reduktion och vid
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Åtgärder3 Potential och kostnader-

Koldioxidutsläppen från transportsektom kan minskas tvågenom
huvudtyper åtgärder; minskning den totala energianvändningenav av
respektive ökad andel drivmedel med lägre eller inget innehåll av
fossilt kol. framgårSorn genomgången kapitleni och4 antalet5 ärav
tänkbara åtgärder framgårDet också den sammanlagdastort. att
"tekniska potentialen" för minska koldioxidutsläppen Vissaatt är stor.

åtgärderna medför höga kostnader, vilket begränsar denav
"ekonomiska potentialen". Vidare kan vissa förändringar kräva
styrmedel har låg hos flera aktörer, vilket i sinacceptans tursom
begränsar den "politiska potentialen".

ProfuI 1996 redovisas kostnader för olika åtgärder inom
Äventransportsektorn och energisektorn. kostnaderna mycketärom

ungefärligt förangivna transportsektorn, det uppenbart det finnsär att
många energibesparande åtgärder kan vidtas inom transportsektornsom
till inga eller relativt låga kostnader till 10 reducerat kgöreupp per-
koldioxid. Flera dessa kan effekt redan på kort sikt.av ge
Åtgärdskostnadema stiger emellertid snabbt, introduktionennär av
biobaserade bränslen Introduktion biobaserade bränslen iövervägs. av
transportsektorn kan enligt Profu ske till kostnad kr1en av ca per
reducerat kg koldioxid och uppåt. Enligt KFB, NUTEK och SIKA
1996 det möjligt nå tillned denär nivån, tekniken föratt om
produktion etanol utvecklas.av

Profu 1996 har identifierat "rimlig" reduktionspotential påen
drygt koldioxid3 Mton på 10-15 års sikt med hjälp olikaav
omställningar inom transportsektorn huvudsakligen vägtrafiken som
minskar energiförbrukningen. Reduktionsbehovet inom vägtrafiken år
2020 i förhållande till trenden enligt jämförelsealtemativet drygtär 6
Mton, för MaTs-målet skall klaras. Den enligt Profu "rimliga"att
potentialen för energiminskande omställningar således inte till-är
räcklig. En detaljerad studie andra transportslag skulle troligenmer av

potential.ge störreen
dagI tillråvara biobränslen 80 TWh förär åruttaget av ca per

användning huvudsakligen inom energisektorn och skogsindustrin. I en
studie Naturvårdsverket, NUTEK, Skogsstyrelsen ochgemensam av

Jordbruksverket 1996 undersöktes förutsättningarna att ta ut
ytterligare 80 TWh år. bedömdesDetta möjligt. Om somca per som

räkneexempel alla dessa TWh skulle80 för tillverkningutnyttjasett av
etanol användas inom transportsektorn, utbytet i formatt utgör av
etanol endast mindre del detta. Resten biprodukter somutgörsen av av
kan användas för energiändamål i andra sektorer och
omvandlingsförluster. Utbytesandelens storlek beror på vilken produk-
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höger figur har inlagtstionsmetod används. stapeln längst till i 2Isom
förutbytet TWh. de övriga två staplarna årantagande 25 Iärett attom

de biodrivmedelsandelar bl.a. diskuteras i KFB, NUTEK2020 är som
och 1996 inlagda.SIKA

"red.behov" figur den"biobränslen" och i 2Summan utgörav
krävsfossilbränsleanvändningen inom vägtrafikenminskning somav

jämförelsealtemativ blirKommunikationskommitténstrenden enligtom
skallkoldioxidmål för vägtrafiken årverklighet och MaTs 2020om

MaTs-målet för årslutsats figuren 2020klaras. viktigEn är att omav
biobränslenske enbart med hjälpskall kunna uppnås, kan det inte av

potentialen försåvida helaproducerats inhemsk råvara, intesom av
transportsektom.biomassa används inom Det äruttag senareav

ocksåDärför krävsvilket belyses i avsnittrimligt,knappast närmare
bränslensådana förnybaraminskar och/ellerenergiförbrukningen attatt

el, vätgas.förutsätter biomassa råvaraintroduceras inte somsom
nuvarande trendenergiförbrukningen pekar iBeträffande motsatt

riktningz. fådrivmedel och kommalängre sikt kanPå vätgas attsom
el- ochkanske teknik formbetydelse, och kan istörre avnyen

innebärautvecklad batteriteknikelhybriddrift med bränsleceller eller att
finnasresursskäl kommer någotkostnads- ellerdet inte att stortav

fortsattaenergiförbrukningen. denden totala Förbehov minskaattav
behöverenergiförbrukningenutgångspunktendiskussionen dockär att

årtiondena.under deminska, åtminstone närmaste
det såledesskall kunna nås, krävsförMaTs-målet år 2020För att

introduktion bio-ochenergianvändningenminskningbåde avav
energiförbrukningenåtgärder minskarbränslen. Mångabaserade som

någotoch de kan knappastlåg kostnad,till relativtkan utgöragöras
Potentialenlångsiktigt hållbara lösningar.utvecklingenhinder för mot

frågabegränsad.från inhemsk råvara Enbiobaserade bränslenför är
biobaserademycketföljande hurbelysas i detkommer ärattsom

medtransportsektorn jämförtanvända idet rimligtdrivmedel är att
ochpraktiska möjlighetertill kostnader,med hänsynandra sektorer

längre sikt.omställningar påerforderliga

Z ocksåstyrmedelåstadkommitsmedhjälpbiodrivmedelkanhahögandelObserveraatt somaven
intehaskett.figur 2 dettabränsleförbrukning lminskadkan antasstyramot en
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omställningar inomiminskande4 Ener
transportse torn

befintliga fordonsparken,denBränslesnålare hantering t.ex genomav
leda tillbränslesnålare körsätt, kanfordonsunderhåll ochbättre en

omställ-kort sikt. Andraenergiförbrukningen redan påminskning av
ochförändringarkort sikteffekt påningar kan är resvanoravsom ge

utsträckningminskar ellertrañkarbetet isågodstransporter störreatt
ellerbeläggningsgradmed hänsyn tilltransportslagsker med som,

bränsle-transportarbete med lägreutföralastfaktor, kan visstett
fordon ochbränslesnålarelängre sikt kanförbrukning. påFörst en

detaljeradsamhällsstruktur effekt. Entransportsnålare genom-merge
och klimat-Trafik-omställningar iolika tänkbaragång gesav

MaTs-samarbetet 1996a.1994 ochkommittén
hittillsharenergiförbrukningenminskaDrivkrafterna för att

utvecklingenvilket bl.a. avspeglas ibegränsade,uppenbarligen varit av
bränsleförbruk-genomsnittligaharExempelvis denkoldioxidutsläppen.

under denminskatpersonbilar intehosningen senastenya
ökar,trañkarbetettotalaeffektivare Dettioårsperioden motorer.trots

utvecklingen. Driv-ekonomiskaföljd denhuvudsakligen som en av
minskadrivkraft förutgjort någonmedelsskatten har inte att

vidvisserligen höjtsvägtrafiken. Skatten harenergiförbrulmingen inom
densammareala prisnivån1990-talet, denundertillfällen ärett menpar

ochutglesningökadSIKA, 1996. Enomkring år 1990som
resavstånden ochökahar tenderatfunktionsuppdelning i tätortema att

trafikarbetet.drivkraft ökardärvid utgjorthar somen

fordonbränsleförbrukning hosMinskad4.1 nya

hosbränsleförbrukningenför minskapotentialentekniskaDen att nya
trafikslag.samtligagällerfordon Detär stor.

gällerdethittillsenergisnålhet har varit minstpåEfterfrågan när
bränsle-för ökadpotentialenockså denfinnspersonbilar. Där största
minskaåtagit sigbilindustrin EUhareffektivitet. Europa attI gentemot
Volvotill år 2005.personbilar med %hos 15bränsleförbrukningen nya

medbränsleförbrukningen 25tid minskaunderhar åtagit sig att samma
bördet1996aMaTs-samarbetet,åtgärdsrapport%. MaTs attI anges

personbilar utvecklas såbränsleförbrukningen hosmöjligt att nyavara
fordonsparkenbränsleförbrukningen hos ärgenomsnittligadenatt

l/mil år 2020.drygt 0,5
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Ett på kort siktsätt minska denatt genomsnittliga specifika
bränsleförbrukningen i personbilsparken öka andelen dieseldrivnaär att
bilar, eftersom dessa har lägre bränsleförbrukning och koldi-
oxidutsläpp körsträcka motsvarande bensindrivnaän bilar medper
dagens teknik. skulleDet medföra nackdelar i form ökade utsläppav

partiklar och kväveoxider, åtminstone det sker under deav om
tio åren.närmaste

I samband med överenskommelse mellan Vita Huset ochen
PNGV3bilindustrin i USA har forskningsmål angivit detattman som

inom år skalltio finnas med bränsleförbrukningprototyper ären som
tredjedel dagens, övriga prestanda skall behövautan atten av

försärriras. Något åtagande från tillverkarnas sida ocksåattom
serieproducera sådana fordon finns inte. klaraFör det målet detatt är
troligt formnågon hybriddrift kommeratt utnyttjas. Bränslecellerattav
kan tack enkel konstruktion och hög bränsleeffektivitet komma attVare
få viktig roll inom några årtionden. Utvecklingen tekniken fören av
eldrift kan i sig få pådrivande roll för utvecklingen bränslesnålareen av
fordon med förbränningsmotor.

Minskad specifik bränsleförbrukning leder till minskad kostnad per
körsträcka vid oförändrat drivmedelspris, Vilket motverkar den bränsle-

Åbesparande effekten. andra sidan medför teknisk utveckling och
avancerade tekniska lösningar merkostnader och därmed ökade
kostnader för bilägandet, vilket i sin motverkar ökningtur en av
drivmedelskonsumtionen. finnsDet dock inte något underlag för att
bedöma merkostnadernas storlek.

I MaTs-samarbetet l996a diskuteras potentialen för minskad
energiförbrukning för vägfordon, flyg och sjöfart.även tunga
Marknadens efterfrågan har medfört kontinuerlig utveckling inomen
detta område. Ytterligare minskning på omkring fram20 % till år 2020
förefaller möjlig, och vissa tekniska lösningar kan innebära ännuen

potential. Samtidigt pågår allmänstörre utveckling ökademoten
hastigheter utom inom vägtrafiken, vilket tenderar öka energi-att
förbrukningen.

specifikaDen bränsleförbrukningen hos fordon påverkasnya av
flera olika styrmedel. finnsInom EU ambitiontyper att styra motav en

minskad bränsleförbrukning hos personbilar, främsten genom
förhandlingar och överenskommelser med bilindustrin och genom
obligatorisk bränsledeklaration. regleringEn bränsleförbrukningen,av
kombinerad med ekonomiska incitament, kan också bli aktuell. En
variant detta låta bränsleförbrukningenär iatt parameter ettav vara en
miljöklassningssystem. därvid viktigtDet elfordon kan inordnasär iatt

3Partnershipfor New Generationof Vehiclesa
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sådant höjt drivrnedelspris bör leda till ökadEttett system. en
efterfrågan bränslesnåla fordon. bilar säljs till företag,på Många nya
varför för beskattning bilfönnån har betydelse för densystemet av

Ökadpersonbilar.genomsnittliga bränsleförbrukningen hos nya
forskning och utveckling kan stödja och påskynda densatsning på

tekniska utvecklingen.
möjligheterna förfinns begränsningar i SverigeDet att ensamtsom

riktade minskad bränsle-land införa styrmedeli EU är motsom
främst reglering bränsleförbrukningen ochförbrukning. gällerDet av
ekonomiska differentierad försälj-användningen vissa incitamentav

bränslesnåla bilar.ningsskatt för stimulera introduktionatt av
för internationell sjöfart och luftfartBeskattning drivmedelav

f.n. internationella överenskommelser.förhindras av

den befintligaBränslesnålare hantering4.2 av
fordonsparken

motorvärmare4,Ökad bättre fordonsunderhåll ochanvändning ettav
exempelhastighet, körmönsterbränslesnålare körsätt lägre jämnare är
finnsminskad bränsleförbrukning.på omställningar leder Här ensom

framför allt vägtrafiken.redan kort sikt inom Enpotential på
kan möjlig enligt olikasammanlagd minskning med 10-20 % vara

MaTs-samarbetet 1996b,MaTs-samarbetet 1996a,källor, t.ex.
klimatkommittén 1994.Profu 1996 och Trafik- och

medföraomställningar de kanför dennaGemensamt är atttyp av
skäl till de ändådem genomför dem.ekonomiska för Ettvinster attsom

faktorer,stånd kan andrakommer tillinte t.ex.att somvara
värderas högre vadbehov frihetskänsla,bekvämlighet eller än somav

skäl kan brist påekonomisk kalkyl.framgår Ett annat varaav en
hantering fordonen.med bränslesnålareinformation vinsterna avenom

kombinerasdärför effekt, särskilt detInformationsinsatser kan omge
ochfysiska utformningenmed höjt drivmedelspris. Den vägarett av

trañksignaler påverkaroch samordningliksom förekomstgator av
och skärptbränslesnålt. Sänkta hastighetsgränsermöjligheten köraatt

och dänned ocksåhastigheten påövervakning minskar vägarna
bränsleförbrukningen.

4 denanvändamotorvärmaranvändning beroende hurenergibesparingenresulterandeDen är avav
besparingi kolkondenskraflverk,blir detingendenproduceraselenproduceras.Om närattantarman

tätortsmiljönminskardockbränslen.Belastningenanvändningen fossiladet gäller attgenomav
motorvämiaranvändningkommereffektenminskar.utsläppen skadliga Enämnen rapport avomav

från BilprovningsMotortestcenter.kort AB Svenskinom
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4.3 Minskat trafrkarbete/omfördelning till
bränslesnålare transportslag

Följande exempel på omställningar kan leda till minskadär som en
energiförbrukning:

fler åker kollektivt i stället för bil under förutsättning att0
beläggningsgraden i kollektivtrafiken förinte lågär
fler cyklar eller ställetgår i för åka med motordrivna fordonatt
bilister samåker mer
resoma/transportema blir färre och/eller kortare
godstransporterna sker i utsträckning med eller båttågstörre

effektiviserasgodstransporterna högre lastfaktor

Potentialen för denna omställningar svår bedöma.ärtyp attav
Teoretiskt den mycket praktiskaDe möjligheterna intimtär ärsett stor.
förknippade med uppbyggnaden och organisationen hela samhälletav
liksom med rådande livsstilar.

kortsiktiga förDen priselasticiteten drivmedel deltillär stor ett
uttryck för hur påverkarpriset trafikarbetet, medan den långsiktiga
också hänsyn till hur fordonsparken förändras. kortsiktigaDentar
priselasticiteten betydligt lägre den långsiktiga, vilketär än ger en
antydan det krävs kraftiga styrmedel vill rikta dematt motom om man

denna omställningar.just MaTs åtgärdsrapport MaTs-Ityp av
samarbetet, för1996a bedöms potentialen denna omställnignartyp av

den beräknade trafikökningen till år 2020.motsvara
drivmedelspriset planering infrastruktur,Förutom nämns av

bebyggelse och trafik ofta viktiga styrmedel för minskaattsom
trañkarbetet. Vissa strukturer för markanvändning och bebyggelse är

transportsnåla andra de möjliggör kortare ochän attmer genom resor
försörjningbra med kollektivtrafik. enskilt styrmedel harSomen

planering dock begränsad effekt på kort och medellång sikt. På lång
sikt betydelsen Planering transportsnål struktur kanär större. av en
också skaffa beredskap underlättasig inför ochsättett attses som en

till eventuella framtida ökningar transportkostnadema.anpassningar av
lokalt styrmedel kan ha effekt för trafrkarbetetEtt ärannat storsom

bilavgifter road avgifterna differentieras tillpricing. Om med hänsyn
bilarnas miljöklasstillhörighet, kan sådana dessutom bidra tillsystem att
påskynda introduktionen fordon med lägre utsläpp ochav
energiförbrukning beroende på miljöklassystemets utformning. dagI
har kommunerna möjlighet själva besluta avgifter.inte sådanaatt om
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minskastyrmedel föråtgärder ochVal4.4 attav
energiförbrukningen

minskar energi-omställningartidigare konstateratVi har att som
stånd, dettillmåste kommatransportsektornanvändningen inom om

minskapålångtgående kravtillmötesgåmöjligt attskall attvara
gällermedellång sikt. Dettabränslen påfossilaanvändningen av

debränslen introduceras inombiobaserade närmasteoavsett om
energiminskandefinns vissadetFråganeller inte.årtiondena är om

"önskvärda"utgångspunktfrån någon änomställningar är mersom
sådanainriktasstynnedel börsåledes valetoch motandra avom

generellaanvändaAlternativetomställningar. attär att genom
omställningarvilkamarknadens aktörerstyrmedel låta avgöra som

leda tillutgångspunkt börteoretiskfrånåtminstoneskall vilketgöras,
ändå intemarknadenEftersomomställningar.kostnadseffektiva
säkerställaförstyrmedelriktadebehövsperfekt, attfungerar

generellatillkomplementåtminstone styr-kostnadseffektivitet, som
detaljeradförs1995ochNaturvårdsverket SIKAmedel. I meren

denna avvägning.diskussion om
diskuteras1996bMaTs-samarbetet,styrmedelsrapportMaTsI

olika kriterier,antalutgångspunkt imedstyrmedelolika etttyper av
effekternäringspolitiskafördelningseffekter,kostnadseffektivitet,bl.a.

bl.a. utläsaskandiskussionendenaktörer. Frånolikahosoch acceptans
bränsleförbrukningolika altemativsInformationsinsatserföljande. om

beteendeochfordon,valunderlätta transportsättkostnader kanoch av
bränsleförbruknings-kostnads-såvälrationella frånär somsom

förstärkasfordonsval kangällerdetEffekternasynpunkt. när av en
specifikafordonenskopplad tilldifferentierad beskattning ärsom

förutformningengäller systemetbränsleförbrukning. Detsamma av
reduktionkrav påLångtgåendebilfbrmdn.beskattning avav

drivmedels-höjningsannoliktförutsätterkoldioxidutsläppen aven
för negativariskenminskaförskefall börvilket så stegvisskatten, i att

skebör höjningenkostnadseffektivitetsäkerställaeffekter. För att
sektorer.allaegentligen inomtransportslagallalikformigt inom

utbyggnadochstrukturtransportsnålareförPlanering aven
behövakommerstyrmedelexempel på attkollektivtrafik är som

drivmedelspriserhöjdaförregional nivåochlokal mötaanvändas på att
förenergianvändningenminskningtillbidraoch för att aven

utformningenpåverkasfärdmedel systemetValettransporter. avavav
effekt påutformat,Bilavgifter kan, storreseavdrag. rättmed ge

trañkarbetet.
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5 Hur mycket biobaserade drivmedel skall vi
använda transportsektorn1

Med förnybara energikällor biomassa, vattenkraft, vindkraft ochavses
solenergi.

Följande alternativa drivmedel kan helt eller delvis vara
biobaserade, dvs. baserade på biomassa:

Metanol
Etanol
Etrar t.ex. MTBE och ETBE med biobaserade alkoholer som
råvara
Vegetabiliska oljor t.ex. rapsolja
Estrar vegetabiliska oljor t.ex. RMEav
Biogas
DME
El
Vätgas

Av dessa kan och på längre sikt ocksåvätgas baseradevara
direkt på vattenkraft, vindkraft eller solenergi, vilket innebär en
snabbare omvandling med möjlighet till högre verkningsgrad.

Enligt KFB, NUTEK och SIKA 1996 metanol, etanol ochär DME
från cellulosa de enda drivmedelsalternativvätgassamt med förnybara
energikällor kan aktuella för storskalig användning isom vara en

ÖvrigaSverige. alternativ alkoholer från socker och stärkelserikasom
RME och biogasväxter, kan endast bli aktuella för användning i

mindre skala nischanvändning. Därutöver kan eldrift, intesom
behandlades i den nämnda också kandidatrapporten, förvara en
användning i skala.stor

Frågan vilken bioråvara för den potentialenstörstaom som svarar
belyses också i Naturvårdsverket, NUTEK, Skogsstyrelsen och
Jordbruksverket 1996, där det möjliga råvaror föruttaget av
biobränslen år 2020 bedöms följande: Trädbränsle 56-132 TWh,vara
energigrödor 13 TWh, halm 7 TWh, biogas 6 TWh dvs. totalt max. ca
160 TWh.

Det kan diskuteras det möjligtär 80 TWhatt ta ut än utöverom mer
de 80 TWh används redan i dag. Exempelvis bedömer Johanssonsom
1996 ytterligare 125 TWh kanatt Ekologiska restriktionertas ut.
begränsar emellertid det möjliga råvaror. Eventuellt kanuttaget av nya
odlingsmetoder möjliggöra ökat i framtiden. Det kan ocksåuttag
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skulleanvänds dagide TWhdel 80intediskuteras somavenom
totalaetanol. dettillverkning Omföranvändas uttagetkunna t.ex. avav

detutsträckningbiobränslen i såanvändas förskulle attråvaror stor
skulle prisetanvändningsområden,med andrakonkurrensuppstår en

mycket kraftigt.påverkassannoliktbiobränslenför
betydelseharmaximala råvaruuttaget,detförutomFlera faktorer,

användas ikanbiobränslenhur mycketbedömningenför somav
tidpunkt:vid visstransportsektorn en

Produktionskostnaden
Biobränsleutbytet

byggaskanproduktionskapacitetensnabbtHur upp
kan ställasdistributionssystemetsnabbtHur om

bränslenatill defordonsparken kansnabbtHur nyaanpassas

myckethurbedömningarförsök tillflerahar gjortsDet avav
skulle kunnatransportsektom utgörasienergianvändningen avsom

Skogs-Naturvårdsverket, NUTEK,drivmedel, bl.a. ibiobaserade
MaTs-samarbetet1995,1996,Jordbruksverket LRFochstyrelsen

med vissligger,1995. BedömningamaVägverketl996a och en
vägtrafiken årenergianvändningen inom%omkring 10spridning, av

transportslagandradrivmedel ibiobaserade änAnvändning2020. av
antagitsdärför inteharochstuderatshar intevägtrafiken nämnare vara

begränsadmycketitidpunktentill den änaktuell fram annat
omfattning.

introduktionstorskaligaktuella förkanalternativDe avenvarasom
frånetanolellermetanol2020till årbiobränslen i Sverige är

förlitamåstetidigareskeintroduktionenSkall ännuskogsråvara. man
där råvarandag ochanvänds i ärtillverkningstekniksådansig på som

användningochproduktionsmetoderOlikajordbruksprodukter. av
produktions-gällerdetbådeskillnaderuppvisar närolika råvaror

och utbyte.kostnader
råvara,jordbruksproduktermedtillverkningsteknik,Dagens som
1996.och SIKANUTEKbl.a. KFB,kostnader,högainnebär se

kanskogsråvara,påbaserasproduktionsmetoder,Utvecklade som
metanol harförProduktionskostnademakostnaderna.minska upp-

förutsättermetanolIntroduktionetanol.förbli lägreskattats än av
1996Profuanläggningar.storskaligasker itillverkningendock att

dessakoldioxid,kgreduceratkrrespektive 1,40,9 omperanger
medochtillverkningsteknikMed dagensbensin.drivmedel ersätter

dubbla.den Enkostnaden minstråvarajordbruksprodukter ärsom
håll världenolika iPå1994.OECD/IEAbl.a. isådan bedömning görs
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pågår forskning och utveckling för komma fram till billigare ochatt
bättre produktionsmetoder.

I räkneexemplet i figur 2 alla de 80 TWhantogs att om som
förutsattes maximalt ytterligareutgöra ett användes föruttag att
tillverka etanol blir utbytet endast 25 TWh förutom de restprodukter

tillverkningen ger. tillverkningsmetoderNya kan innebärasom ett
högre utbyte. Metanoltillverkning högre utbyte iettger men ger
gengäld inte några restprodukter kan användas för energiändamål.som

belysesDetta i Ecotraffic 1992 ochnärmare Gustavsson m.fl. 1995.
Tillverkning med jordbruksprodukter råvara energikrävande.ärsom

Om fossilbränslen används i utsträckning insatsenergi, denstor ärsom
resulterande koldioxidreduktionen begränsad och kostnaden per

högs. Ävenreducerat kg koldioxid blir mycket detta problemom
minskar vid användning skogsråvara, det angeläget använd-är attav
ningen fossila bränslen insatsenergi minimeras. Det möjligtärav som
under förutsättning del råvaran används inom energisektorn.att en av

bilagaI redovisas beräkning där vi antagit hela den resterandeatten
biobränslepotentialen uttag 80 TWh utnyttjas i energisektorn. Med
bl.a. Profu 1996 underlag har vi försökt uppskatta till vilkensom
kostnad reducerat kg koldioxid den 80:e TWh Liggerersätts.per som
kostnaden i närheten kostnaden för viss begränsad användning iav en
transportsektorn Kan med andra ord viss användning i transport-en
sektorn fördelaktig från kostnadssynpunktt.o.m. Vi har därvidvara
försökt bedöma hur mycket biobränslen det möjligt/rimligtär att
använda i olika delar energisystemet. sådanEn bedömning ärav
förenad med osäkerheter, bl.a. beroende föreståendepåstora
omställningar i energisystemet och dess effekter på prisbildningen på
biobränslen. Vidare har möjliga åtgärder inom industrisektom inte
analyserats i beräkningen. Slutsatsen beräkningen ytterligareär attav

65 TWh biobränslen bör kunna införas i energisektorn direktca
uppvämuning, fjärrvärme och elproduktion kraftvärmeverki till
väsentligt lägre kostnader 1 kr reducerat kg koldioxid.än Omper en

mängd biobränslen skallstörre användas i energisektorn detär
sannolikt kostnaderna stiger och sig underatt vissa antagandennärmar

överstiger kostnaderna för användningt.o.m. biobränslen i fonnav av
motoralkoholer i transportsektorn.

kanDet med andra ord finnas för viss användningutrymme en av
biobaserade bränslen i transportsektorn med hänsyn tilläven-
ekonomiska förutsättningar. Användning biobränslen kan utgöraav en
del inte huvuddelen i hållbar lösning på både medellång ochmen en

5 sådanEn beräkninghargjorts bl.a. Edin 1996, medvissaberäkningsförutsättningarav som
kommerfram till reduktionskostnadpå 30 kr kg koldioxiden per
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baseras tekniksannolikt pålångsiktig lösning måstelång sikt. En som
energibärare baseraskan användaenergieffektiv ochbådeär somsom

förHuvudkandidatemabiomassa.förnybara energikällorpå andra än
Andramotoralkoholer, ochenergibärareframtida vätgas.är

viktigaoch kanbiogas RMEbränslen utgöraförnybara som
nischanvändning.formkomplement i av

drivmedelochfordonAnpassning mellan6

bränslenBiobaserade6.1

dem medblandaintroduceraskanBiobaserade bränslen attgenom
alkoholLåginblandningbiobränslen.bränslen ellerandra avsom rena

fordonen. Högreanpassningnågonbensin kräver inteit.ex. 5 % av
regelkräver iandra biobränslen,användningliksominblandningar, av
skallkörbarhetenför intefordonsanpassningformnågon attav

skall öka.skadligautsläpp vissaoch inteförsämras ämnenatt av
ska komma påfordonför anpassadekrävs incitament utDet att

fordonensåfordonskravenformuleramarknaden. attEtt ärsätt att
medlemsland i EUanpassade. Sverige kan inte ensamtmåste somvara

alternativfall drivas inom EU. Ettmåste i såsådana krav. Fråganinföra
tillinnebär anpassningflera miljöklasserellerutformaär att somen

gällerdetbegränsningarfall finnsbiobränsle. detta när attnågot I
uppfyllerbilarförekonomiska incitamentanvända att somgynna

miljöklasser.sådanakraven i
efterfrågamarknadendet, måstekräverlagstiftningeninteOm

för fordonen,kostnadenberoende påEfterfrågansådana fordon. är
alternativaför dekostnadenprestanda,ochutformningfordonens

ochdrivmedelsbeskatmingenstabiliteten ilångsiktigadendrivmedlen,
alternativaanvända demiljöeffekternakunskapen attavom

aktörer visahos flerafinns intressedrivmedlen. attDet ett upp en
drivmedel. Dettaanvända alternativaprofil bl.a.miljövänlig attgenom

marknad församordnas såochtillbehöverintresse atttas envara
fordon kan skapas.sådana

FFV6bränsleflexibla bilar är sätt attIntroduktion ett uppav
oberoendeblirinnebärmotoralkoholer. FFVförbrukningen att manav

överallt Sverigetillgängligt inomfmnsE85blandbränslet t.ex.av om

° VehiclesFlexible Fuel
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eller andra länder. Om snabb introduktion biobränslen skallen av
kunna ske i skala därför FFV nödvändigtär inslag.stor ett

FFV innebär kompromisslösningar jämfört med bilar ärsom
anpassade efter drivmedel. Den serietillverkade Fordett Taurus som
har importerats i antal exemplar till Sverige emellertidett är ett
exempel på introduktion biobränslen kan ske med hjälpatt en av av
FFV behöver avkall på högautan att miljökrav.göra Denman
importerade modellen certifierad långtgåendeär avgaskrav i USAmot
UJLEV-kraven och har därför goda milj öprestanda.

I USA gäller FFV måste klara kraven vidatt ogynnsammaste
bränsleblandningsfall. Samma regel gäller för skallFFVen som
godkännas enligt miljöklass 1 i Sverige. Gällande och föreslagna för år
2000 respektive 2005 regler inom EU innebär bara behöverFFVatt en
uppfylla kraven vid bensindrift. förutsättningEn för introduktionen av
FFV i skala i Sverige bör därför avgaskraven utformasstörre såattvara

riskerarinte ökade utsläpp vissa gälleratt Dettaämnen. ävenman av
fordon anpassade för specificerat drivmedel.är Somettsom
huvudregel bör gälla fordonen skall köras med de bränslen deatt är
anpassade för.

Jämfört med de flesta andra länder har Sverige tillgång tillstor
skogsråvara. den månI introduktion biobränslen huvudöver tageten av
diskuteras i andra länder det oftast i form andra lösningar.är av
Exempelvis RME dominerande i Frankrike. innebärDet det kanär att

svårt få gehör för internationell samordning fordonssidanpåattvara en
anpassad till Sveriges speciella förutsättningar produceraär attsom

biobränslen. Om sådan samordning inte kommer till stånd, måsteen
distiibutionssystemet byggas så det möjliggör flera olikaut att att
bränslen finns tillgängliga. innebär ökade kostnader.Detta

storskalig introduktionEn förutsätterFFV fler modelleratt änav en
finns tillgängliga på marknaden. kan därförInsatser behövas för att
skapa marknad för FFV. Sverige kan dock inte skapaensamten en
tillräckligt marknad för det skall intressant för tillverkarnastor att vara

fram och serietillverka flera olika modeller. detta krävsFöratt ta en
internationell samverkan.

Med gällande definition bensin enligt miljöklass låginbland-2 ärav
ning etanol till möjlig.5 % Gällande EG-direktiv medgerav upp ca
inblandning till viss nivå. Det innebär samtidigtoxygenaterav upp en

inte kan förhindra försäljning bensin haratt oxygenat-man av som en
inblandning till denna nivå, dvs. hellerinte lägre nivåer. Sverigeupp
kan således ensidigtinte föreskriva viss inblandning.om en

Biobränslen och blandningar där biobränslen ingår omfattas inte av
det miljöklassningssystem finns i dag, vilket innebär andraattsom
miljöegenskaper innehåll fossilt kol inte beaktas vidän av
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beskattningen dessa bränslen. undvika andra miljöproblemFör attav
drivmedel omfatta biobränslen ochbör miljöklassystemet för även

där biobränslen ingår.blandningar
utformning avgörande för introduktionenDrivmedelsskattens är av

sådana bränslenbiobaserade bränslen, eftersom åtminstone i ett
biobränsleninnebär ökade kostnader. andelen nårinledningskede Om

bränslen längden kanutgå från dessa inte ihög nivå, måste attmanen
medskattebefriade, vilket bl.a. hänger principenhelt samman omvara

drivmedelsskattendifferentieringkostnadsansvar. En av som gynnar
stabil underemellertid upplevas aktörernabiobränslen måste som enav

eventuella framtida förändringar måstedefinierad tidsperiod och vara
förutsägbara.

och hybridfordonEl-6.2

marknaden.dag på den svenska Prisetelfordon finns redan i ärRena
fem världensprestanda begränsade. Minstdock högt och deras är av

fram elbilar medpilotproduktionbiltillverkare har i tagitstörsta ny
räckvidd och godanickel-metallhydrid, milsbatteriteknik 20

bränslecellerhybriddrift medpersonbilar medprestanda. Prototyper av
till år innankan dock dröja tiounder 1996.har visats Det uppupp

bränslevilketför produktion. Fråganbli aktuelladessa kan somom
fortfarandebränslecellemaanvändas ikommer är öppen.att

drift sedankommersiell ihybridbussar ifinns dag sjuSverige iI
destadig ökning kan förutsesapril och långsam1996 närmastemenen

bränslecellhybriddrift.bussar medvärldenPå olika håll iåren. prövas
deelenergin, billigareelfordon, dvsBränslet till änär

närvarandeelfordonen förgengäldkonventionella bränslena. I är
fordon.konventionellabetydligt dyrare än

introduktion deför stödjastyrmedel kan tänkasolikaFlera att en av
Tidigare harel- och hybridfordonen.förhållandevis dyralängesåännu

miljöklassystemetfordon omfattaslåta dessamöjlighetennämnts att av
under period låtakompletterande möjlighetför bilar. En är att enannan

kommerfrån förrnånsbeskattning. KFBelbilar undantas attrena
elfordonsprogram.för sittfrågor inomutveckla dessa närmare ramen
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Initiativ inom7 EU

fleraFör de styrmedel behandlats deti föregående innebärav som
medlemskapet i begränsningarEU i möjligheterna för Sverige att agera
på hand. Ett antal frågor måste lösas inom för EU. Sverigeegen ramen
kan därför behöva förändringarinitiativ till i antal direktiv.ta Härett
följer några viktiga exempel.

Bilavgasdirektiv

Avgaskraven bör omfatta fordon drivs medäven alternativasom
drivmedel och gälla för alla bränslen fordonen certifierade för.är
Medlemsländer bör få ökade möjligheter använda ekonomiskaatt
styrmedel för påskynda introduktionen teknik.att av ny

Bränsledirektiv

Medlemsländema bör möjlighet bestämma villattges om man
föreskriva viss bränsleblandning.om

Mineralolj edirektivet alternativt kommande biobränsledirektivev.

Enligt gällande regler skall alternativa drivmedel beskattas på samma
de drivmedel de Reglerna behöver ändrassätt så detersätter. attsom

blir möjligt differentiera beskattningen mellan fossila och alternativaatt
drivmedel. Det bör också bli möjligt beskatta fördrivmedelatt
internationell sjöfart och luftfart.

CO2-krav personbilar

Direktiv med CO2-krav med tillhörande ekonomiska incitament för
personbilar bör fastställas. kan bidraSverige med idéer från Natur-
vårdsverkets förslag till vidareutveckling miljöklassystemet förav
bilar.
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Bilaga

biobränsleanvändningökadC02Reduktion genomav -
räkneexempelett

begränsningarMetodik och

energiproduktion,förTWh bioråvara80används dagiSverigeI avca
harbedömareTWh. Olikaskogsindustrin 30avlutar idessa utgör ca

mängder bioråvaravilkauppskattningarflertal sompresenterat ett av
förenergiproduktiontillgänglig förfinnas samtkan komma att

2020.biodrivrnedel kring årproduktion av
fossilapånuvarande skatteuttagutifrånräkneexempel har videttaI

totalvidkoldioxidkostnaderna kgbedömaförsöktbränslen enper
DennaTWh år 2020.motsvarande 160biobränslenanvändning caav

istuderatsnivåermed desammanfaller rapportenanvändningsnivå som
1996:37biobränsleanvändning"-NUTEKökad"Effekter av
1996Skogsstyrelsen,ochJordbruksverketNutek,Naturvårdsverket, .

TWhÖkningen därmed bli 80förutsättsbiobränsleanvändningen caav
med dag.jämfört i

fördelningkostnadseffektivhurpåhar försöktVi avenge svar
kanenergisektornochtrafik-mellan ut.bioråvaratillfördytterligare se

finnsindustrisektomibioråvarandelaranvändaMöjligheter att av
beräk-analyserats. Dedetta arbete intehar iocksånaturligtvis men

"Minskamaterial frånprincip påi rapportenutförts byggerningar som
1996.Profuåtgärder"-kostnadseffektivakoldioxid"utsläppen av

utnyttjaskalaför ikostnaderbeträffande störreUnderlaget att
Kostnaderbegränsat.trafiksektomdrivmedel i ärbiobränslen som

blangivitsdennaitidigare rapport,har,kring kr/kg C02 nämnts1 som
underlagtillgängligtenergisektomgällerdet ärProfu 1996. Nära av
för olikakostnadernainvigdedenbedömerIntuitivtomfattande.mer

ökadockKostnaderna bör närlägre.sektordennaåtgärder inom som
haranvändas. Vibörjaförutsättsbiobränslevolymermycket stora

frågan:försökt besvaradärför

biobränsle iTWhden 80:eintroduceradetVad kostar att0
energisektorn
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Profu 1996 har studerat olika åtgärder i 10-15 årigt perspektiv.ett
slutsatserDe kostnader dragits har utnyttjats i detta arbeteom som

i princip kostnad kr/kg C02 åsatts respektive åtgärdattgenom samma
här. Beräkningarna Profu utfört byggeräven på stegvis ökadesom

skatter fossilapå bränslen, likadana förutsättningar har dettaianvänts
arbete. jämförande beräkningarnaDe har alltså utförts förutan att rensa
skattemas inverkan. Resultaten detta räkneexempel kan därför inteav
användas direkt för bedöma samhällsekonomiska totalkostnader.att

räkneexempletI har antal åtgärder inom energisektornett stort
jämförts kostnadssynpunkt. Ytterligare några åtgärder skulleur som
kunnat analyseras installation ved- och pelletskaminer förär av
tillsatsvärme el- och oljeuppvärmdai hus. åtgärderDenna tordetyp av
ha potential flerapå TWh biobränsle troligen skulle kunnaen som
utnyttjas till kostnader klart underskridande 1 kr/kg C02.

Profu har antagit hälften utrustningen för enskildatt ca av upp-
värmning faller för åldersstrecket under lO-l5 års period. Meden en
fördubblad tidsskala vi här det enkla antagandetgör att resten av
utrustningen den behöver förnyas eller bytas under den resterandeäven
tiden fram till 2020.

antagandenDe "rimliga potentialer" för olika åtgärderom som
Profu har utnyttjats i detta räkneexempel på så också deangett sätt att
"rimliga potentialerna" för olika åtgärder hushålleni fördubblasantas
med dubbelt så lång studerad period.en

produktiondet gällerNär kraft och fjärrvärme-inomvärmeav
sektorn har detta arbetei varit i all fjärrvärmeprincip åransatsen att

biobränslebaserad.2020 Vidare har ökad fjärrvärmeanslutningär en
antagits. Detta medför mycket volymer biobränsle kommeratt stora att
användas inom denna sektor.

Introduktion 80 TWh biobränslen i Energisektornav -
åtgärderbeskrivning i de olika delsektorernaav

Bostads- och servicesektom

Med de relativt höga skatter på och olja gäller bostads-inomsom
och servicesektom blir de direkta kostnaderna för ocholje-ersättaatt
eluppvärrnning relativt låga utbytet sker de gamlanärom
anläggningarna tjänat På grund olika slag trögheter ändåut. antasav av
andelen småhus, flerbostadshus lokaleroch byter uppvärm-som
ningssystem begränsad. kostnadernaHur ökar med ökadVara
biobränsleanvändning åskådliggörs nedan diagrami
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ochbostads-iuppvärmningssystemför byteKostnaderDiagram av
följdtillfjärrvärmesektorniproduktionför avservicesektorn samt ny

fjärrvärmeanslutning.ökad

l0,5

co2krlkg

-0.5
TWh

åtgärderlönsamma närfrågaalltsådetutsträckning ärI stor om
bytsservicesektomoch motbostadsielpannorocholje-uttjänta

medutbyteVid systemvedeldadeellerflis-pellets-, avpannor.
ihögrebetydligtkostnadernaberäknasdirektverkande menvara

Total rimligkr/kg C02.marginellt 0endast överändåfallvissa
meduppvärmningdirektTWh i20tillberäknaspotential till 2020 ca

biobränslen.
ekonomisktberäkningamaÄven enligttill fjärrvärme ärutbyte

fall.vissaipriserlågarelativttillskekanellerfördelaktigt
fjärrvärmendådirektel,medområdeniFjärrvänneintroduktion

beräkningarnaenligtlederförgasnings-anläggningarmedproduceras
kr/kg C02.överskrider 1falloch någotisigkostnadertill närmarsom

fjärrvärmeproduktionentillbiobränsletillförseln somDen extra av
påberoendeTWhtill 10-15uppgåberäknastill 2020framfordras ca

ellerkraftvänneproduktionskapacitet antasvilken somtyp nyav
hetvattenpannor.

Fji1rrvc’zrmesekt0rn

bränsle-helaprincipför iståavfallinklusiveBiobränslen antas
användningenetableradedagifjärrvärmesektorn. Dentillförseln i av

använderidaganläggningarkvar. Dedock finnasförutsätts somgas
dagiombyggda,Därtill kommerdet.fortsätta görabiobränsle antas
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fossilbränsleeldade anläggningar, biobränsleeldade anlägg-samt nya
ningar. deAv anläggningar kommer till hetvattenpannorantasnya som

tredjedel tillfördutgöra energimängd. Lika andel förutsättsca en storav
konventionella kraftvärmeverk. Resterande del i dessavara utgörs

beräkningar förgasningsanläggningar. Kostnaderna högst förärav
förgasningsanläggningar de beräknas ändå inte överstiga 0,60men ca
kr/kg C02, i de fall där deutom enskildersätter uppvärmning. Om
biobränsleeldade hetvattenpannor kraftvärmeverkersätter idagsom
eldas med fossila bränslen blir kostnaden enligt beräkningarna i vissa
fall något kr/kgöverl C02. Sådana utbyten förefaller dock mindre
sannolika

Diagram 2. Kostnader åtgärderför fjärrvärmesektorn.i

l
,s/

ov-/V0,5l
l

klk cozf ° +l
i

gl
/‘/1l /V.

o..;.,T3.’,
.,.V‘ .. sg 10 20 30

TWh

Tillsammans med de ombyggda fossileldade anläggningarna och de
anläggningar gamla sådana ochersättaantas blir detvärmepumparsom
totala ökade biobränslebehovet 30-35 TWh, förutsatt fördelningenattca
mellan olika fonner biobränsleeldade anläggningar blir såav som

En andel hetvattenpannorangetts större mindreovan. ettger
bränslebehov medan andel kraftvänneverkstörre och framför allten
förgasningsanläggningar behov. börDet understrykasett större attger

kraftvärme och särskilt andel förgasningnings-störremer en
anläggningar elproduktion. Därmedstörre minskar behovetger av

elproduktion t från kärnkraft och fossilkondens medanannan ex
biobränslebehovet ökar. Utbyggnad kraftvärme i mindreav
fjärrvärmesystem kan sannolikt inte ske till de kostnader iansattssom
detta räkneexempel. därförDet mindre troligt kraftvänneär nåratt ett
kraftigt genomslag i de mindre systemen.
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åtgärderYtterligare

servicesektombostads- och iåtgärder ioch "rimliga"Möjliga samt
till TWh.enligt antagandena 65 Föruppgårfjärrvärmesektom attca

räcker såledesbiobränslen energisektornTWh itotalt 80introducera
åtgärderna.beskrivnadeinte ovan

byterandel defåKostnader för uppvärm-störreatt somaven
biobränslenservicesektom påochbostads- ärningssystem i att satsa

tekniskahela denmindre troligtdockbedöma.svåra Det attäratt
vilkenbiobränslebaserad uppvämuning,tillför utbyte ärpotentialen

kraftigastyrmedel ellertvingandebetydligt kan utnyttjas utan attstörre,
ellerpolitiskt möjligtskullestyrmedel införs. Att såekonomiska vara

biobränslenanvändningökadtroligt. vissönskvärt föga Enär av
sannoliktkommerhär antagitsvadkaminerfrämst i attutöver som
kostnadernaberäkningelpriser. Någonstånd vid ökandekomma till av

tidigarehar dock,biobränsleanvändning nämnts,för denna typ somav
utförts.inte

åtskilligabiobränsleanvändningytterligarepotential förEn stor
återkylare imed hjälpelproduktionutökadfinns vidTWh av

sådan drift kanKostnaden förkraftvänneverk.biobränsleeldade antas
biokondenskraftverk.förmed kostnadenungefär jämförbar nyavara

fossileldadejämfört medbiokondenskraftverkförMerkostnaden
Jordbruksverket ochNutek,Naturvårdsverket,Nutekkraftverk har av

Omräknat bliröre/kWh.tillberäknats l71996Skogsstyrelsen, ca
kolkondensförutsätterkr/kg C02 ärmerkostnaden 0,85 attom manca

Även merkostnadenblirfrån Profu 1996uppgiftermedalternativet.
ungefär densamma.

beräkningarnaiOsäkerheter

fram i tidenåtgärder långtlångtgåendeför ärkostnadernaberäknaAtt
osäkerheter.medförenatoch givetviskomplicerat stora

osäkerhetentillbidrarfaktorer är:Några som

kankämkraftsavvecklingenenergisystemetOmställningen av0
förändras.påoch priserefterfrågan påinnebäraförväntas att

beträffar olikakostnadsbilden vadpåinverkar siniDetta tur
oljeanvändning.ochminska el-vidtas föråtgärder attsom

teorierOlikaandra bränslen.ochbiobränslenpåPrisutvecklingen0
biobränsleanvändningökadbetydligtvidprisbildningen enom

volymersådocksannolikhet ökar prisernaMed storafinns. stor om
anspråk.ska iförutsättsbiobränsle här tas-som -



444 Användningen fossila bränslen SOU 1997:35av

Möjliga åtgärder i industrisektom har huvud inteöver0 taget
analyserats. kanDet emellertid åtgärder motsvarande fleraantas att
TWh, innebär biobränsle fossila bränslen inomatt ersättersom
denna sektor, kan ske till endast marginellt högre kostnader iän
bostads- och servicesektom eller fjärrvärmesektom. Uppskattningen

de totala kostnaderna för biobränsleintroduktion i samhället,av en
motsvarande 80 TWh, skulle därmed sannolikt bli lägre ävenom
åtgärder industrisektomi hade analyserats.

dettaI räkneexempel, liksom deni analys åtgärder gjorts0 av som av
Profu 1996 har potentialen for ersättning fossila bränslen medav
avfallsbränslen och de kostnader detta för med sig intesom
beräknats. Sannolikt finns betydande möjligheter öka energi-att
återvinningen avfall vilket skulle kunna minska fossilbränsle-ur
behovet. bättreEtt utnyttjande denna potential skulle antagligenav
kunna ske till relativt låga kostnader. De totala energimängderna

kan komma ifråga kan uppskattas till några TWh.som

Åtgärder för ersättning kraftvärmeverki har inte beaktatstorv0 av
sig i detta arbete eller Profu 1996. Användningen torvvare av av

för detta ändamål dock relativt begränsad och uppgår högst tillär c a
TWh.l Kostnaderna för denna torvanvändning medersättaatt

biobränslen torde ligga i storleksordning kostnadernasamma som
för kol kraftvärmeverk,i vilken av Profu bedömtsersättaatt vara

kr/kg0,11 C02.ca

finnsDet för hur mycket kolkondensel kangräns Juersättas.0 en som
mängd biobränslen kommer in och bidrar till minskatstörre som

elbehov desto troligare icke kolkondensbaserad elproduk-ävenatt
tion minskar. leder tillDetta osäkerheter både Vad gäller reduktion

ochCO2 kostnaderna förknippade med de åtgärderärav som som
in för nå reduktionen.sätts att

Slutsatser

Osäkerheterna beräkningarnai betydande det gäller ersättningär när av
så volymer det här fråga Elproduktionssystemetsstora ärsom om.
utfomming och andelen marginalproduktion med fossilkondens har stor
betydelse för resultatet.

Ytterligare 65 TWh biobränsle bedöms kunna införas i energi-ca
sektorn till klart lägre kostnader lcr/kg C02, vilket beräknaslän vara
kostnaden för fossila bränslenersättning med etanol trañksektom.iav
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bedömsenergisektornbiobränsle iTWhför den 80:eKostnaden
kostnaderna förmedvilketkr/kg CO2, överensstämmer0,85vara ca

återkylare ieller ikondensverkbiobränsle imedelproduktion
kraftvärmeverk.

vad härlångsammarestigerpå änemellertid prisernaOm som
särskiltkr/kg CO2överstiga 1kommakostnadernakanförutsatts att om

minskadgrundpåelpriserin. Högreförgasningsteknik kommer t avex
lönsamhetendäremothöjerkämkraftsavvecklingtillgång på genom

möjligenLikaså kanförgasningsanläggningar.kraftvänneverk ochför
förkostnadernatillleda tutvecklingteknisk att ex

minskar.förgasningsanläggningar
biobränsle-till ökningarledabiobränsleuttagökatkraftigtEtt av
såvälåtgärder inomförgenerelltkostnadernaökakanvilketpriset

trañksektom.energi- som
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MaTs-samarbetet

På miljöanpassatväg ettmot

transportsystem
från MaTs-samarbetetSlutrapport

4636, 1996Naturvårdsverkets rapportserie nr.
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Förord

långsiktigtEn hållbar samhällsutveckling kräver uthållighet inte bara
från ekonomisk och social synpunkt också olika verksamheterutan att

till vad människa och tål. En miljöanpassningnaturanpassas av
utmaning dettatransportsystemet i arbete. Omfattandeutgör storen

insatser kommer krävas många aktörer under lång tid.att av
Hösten 1994 påbörjades därför samarbete mellan Banverket,ett

Bilindustriföreningen, Boverket, Kommunikationsforskningsbered-
ningen KFB, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, NUTEK, Sjöfarts-
verket, Statens förInstitut Kommunikationsanalys SIKA, tidigare
DPU, Svenska Petroleum Institutet SPI och Vägverket.

övergripandeDet syftet med samarbetet skapaär att en gemensam
plattform för de nämnda aktörerna utgå ifrån det fortsattai arbetetatt
med åstadkomma miljöanpassat MaTs.att ett transportsystem
Samarbetet har benämningen MaTs-samarbetet. Ambitionengetts är att

sådant miljöanpassat skall kunna förverkligas inomett transportsystem
25-30 års period. Syftet med samarbetet också försökaär atten enas

kring vissa förslag till kortsiktiga insatser krävs för signännaattsom
det långsiktiga målet milj öanpassaatt transportsystemet.

Vi vill också framhålla samarbetet i sig viktig del iatt utgör en
arbetet med åstadkomma de omställningar krävs. Liknandeatt som
samarbeten bör därför initieras internationellt, regionalt och lokalt.
Tidsmässigt har arbetet till kommunikationskommitténs Diranpassats
1994:140, 1996:35 arbetsplan.

föreliggandeI På miljöanpassatvägrapport ettmot transportsystem
redovisas den plattformen den efter tvånärautgemensamma som ser
års samarbete. Rapporten innehåller också förslag till fortsatta insatser
under de åren.närmaste

byggerRapporten på resultaten från antal delprojekt,ett stort se
bilaga Naturvårdsverkets trafikenhet har bistått med sekretariat i
arbetet.

Stockholm i oktober 1996

Ledningsgruppen för MaTs-samarbetet
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Sammanfattning

MaTs-samarbetet har visat det finns hos deltagarnaatt en samsyn om
framtideni måsteatt genomförastransporterna på miljömässigt,ett

ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Samarbetet har koncentrerats till de miljömässiga aspekterna. Det

fortsatta arbetet bör inriktas finna så kostnadseffektiva utforrn-att
ningar möjligt miljöanpassat Nyckelord förett transportsystem.som av

framgångsrikt förändringsarbete helhetssyn,ett ochär ansvar
samarbete internationellt såväl nationellt.som-

Uppläggningen MaTs-samarbetet har gjorts utifrån förutsätt-av
ningen miljöanpassning skall kunna genomförasatt i 25-30 årsetten
perspektiv, dvs fram till år 2020.

miljömålVilka långsiktigtskall hållbartett transportsystem
uppfylla

harVi redan i dag nått bit på med minska trafikensvägen atten
miljöpåverkan det krävs ytterligare insatser för åstadkommaatt ettmen
långsiktigt hållbart transportsystem.
Inom MaTs-samarbetet har särskilda miljömål tagits fram för kunnaatt
precisera vad med miljöanpassatett transportsystem.som avses
Miljömålen skall användas underlag för åtgärdsprogram ochsom
strategier. långsiktigaDe målen utgår ifrån dagens kunskap vadom
människa och tål och därmed uttryck för miljöanpassning.natur ger en

En åtgärdsstrategi för miljöanpassat måsteett transportsystem ta
hänsyn till alla relevanta miljöhot skall elimineras. deatt Av aktuella
hoten har följande hot bedömts svårast klara i långsiktigtatt ettsom
perspektiv:

Klimatpåverkan utsläpp koldioxid0 genom av
Hot människors hälsa luftföroreningar och bullermot av
Påverkan på landskapet infrastruktur0 genom

Väl genomarbetade och konkreta mål har utarbetats för utsläpp av
luftföroreningar. långsiktigaDe mål ställtvi innebär de totalaattupp
utsläppen måste minska kraftigt jämfört med i dag givet Sverigeatt tar
på sig lika börda förväntarvi andra länder.stor För nåatten som oss av

miljöanpassat tillstånd måste utsläppenett minska med i
storleksordningen för50-80 olika luftföroreningar.procent Ityper av

15-17-0396
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tätortsmiljön där redan klara förbättringar skett kan störreännu—-
Även för långsiktiga målen för bullerutsläppsreduktioner behövas. de

åtgärdsbehovetär stort.
bidrar till växthuseffekten, ligger slut-koldioxidutsläppen,För som

tidsperspektiv osäkerhetemamålet Med så långt givetvisår 2050. ärett
samhällssektorer kommer slutändanmålnivån betydande. Alla i attom

Såväl skärpningar lindringaråtgärder på detta område.beröras somav
aktuella allt eftersom kunskapermålen kan blide angivna omnuav

åtgärdsmöjligheter fram.växer
de svårigheternaöversiktliga analyser vi gjort visarDe störstaatt att

föreligger det gäller koldioxid-åstadkomma miljöanpassning nären
mål krävs ocksåoch bullret från trafiken. övrigautsläppen För

omfattning. fortsatt intro-dock Enytterligare insatser, inte av samma
samtligatransportmedel och bränslenalltduktion inomav renare

för utsläpp VOC,till de långsiktiga målentrafikslag bör leda att av
det gäller frågoråroch kväveoxider nås 2020. Närsvavel senast om

dettill luftföroreningarhälsofrågor koppladeintrång, vissa närsamt
kunnati har vi intede bredare frågornagäller stort,naturresurserom

grundläggande kunskaps-eftersomgenomföra analysernärmare en
fordras dessa områden.utveckling på

krävslångsiktigt hållbartåstadkommaFör atttransportsystemettatt
med förnyelsebar energi. Förde fossila bränslenadel ersättsstoren av

frågan hanteraskostnadsoptimalt måsteskall skedet på översättettatt
skallförnyelsebara bränslenför hurstrategisektorsgränserna. En

därförbehöverolika samhällssektorerfossilbaserade inomersätta
utarbetas.

utvecklasbuller krävs detmålet förklara det långsiktigaFör attatt
teknik.ny

utmiljöanpassatkan transportsystemHur ett se

förändringenMaTs-samarbetetslutsats inom är mot ettEn att
flera fronter ochbedrivas påmåstemiljöanpassat etttransportsystem av

fordon ochteknisk utvecklingfortsattantal aktörer. Enstort av
del. kommernödvändig och viktig Detkommerbränslen att vara en

detkostnadsskäl, dels för intetillräckligt, delsdock inte attatt avvara
få tillåtgärder.denna Föråtgärda alla miljöhotgår atttypatt avgenom

enskiltförändringarmånga småbehövsstånd miljöanpassning somen
åtgärderAktuellaförbättringar.bidrar till är:samverkaneller i typer av

trafikarbetetsamladeförändring detav0
trafikslagolikasamverkan mellan0
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åtgärder inom olika trañkslag0
tekniska åtgärder på transportmedel och bränslen0
byggande och drift infrastruktur0 av

åstadkommerHur vi miljöanpassatett transportsystem

Transportsystemet integrerad och viktigutgör del samhället. Enen av
omställning till miljöanpassat kommerett därförtransportsystem att
kräva insatser mycket antal aktörer. Beslutsfattare,ett myndig-stortav
heter, näringslivet, forskare och inte minst de enskilda medborgarna har
alla viktiga roller fylla. Bland många dessa aktörer haratt också ettav
förändringssarbete påbörjats.

För bli framgångsrikt måste det fortsatta arbetetatt understödjas av
konsekvent och långsiktig politik skapar förutsättningargodaen som

för berörda aktörer och tydliga signaler den önskvärdager om
inriktningen. Ett internationellt samarbete bl.a. syftar till hannoni-som
sering telmiska regler och utveckling samordnad miljöpolitik,av av en

avgörande för skallär vi kunna lösa flera miljöproblemenatt ochom av
samtidigt det svenska näringslivetsvärna konkurrenskraft.

Många styrmedel och förändringar sannolikt blir nödvändiga isom
framtiden har dagi dålig förståelse hos de berörs. deFör atten som
skall kunna genomföras i framtiden krävs ökad kunskap och ökatetten

hos befolkningsgrupper. Information faktiskastoraengagemang om
förhållanden och orsakssamband liksom den miljömässiga utvecklingen

därför viktigt.är
Lagstiftning och skärpta tekniska krav på trañkmedel och bränslen

kommer i framtiden viktigaäven styrmedel. Efterfråganatt påvara
miljöanpassade produkter och tjänster och miljöanpassat handlandeett
bör också stimuleras prissättningen på förändras.att transportergenom
Ekonomiska styrmedel olika slag kommer därför bli alltattav
viktigare.

behövsDet också forskning för belysa de trafikpolitiskaatt
kämfrågoma på övergripande nivå. Denna forskning måste strävaen
efter helhetssyn på och dess relationertransportsystemeten
till delarövriga samhället.av
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långsiktigt hållbartåstadkommaOmråden förbetydelse ettattav
transportsystem

förslagantal konkretaocksåMaTs-samarbetet harInom ett av
hållbartlångsiktigtbetydelse för åstadkomma transportsystemettatt

fram.tagits

långsiktigtsikt hurkort och långstrategi påEn ettangersom0
bör fram.skall åstadkommashållbart tastransportsystem

miljöpolitik.ochpåverkaAktivt EU:s transport-
trañkslagen formför de olika ikostnadsansvarutvidgat t.ex.Ett av

avgifter.miljörelaterade
stimuleraförfordon och bränslenbeskattningDifferentierad attav0

alternativ.miljövänliga
transportmedel.för samtligamiljökravSkärpta

alternativen,miljömässigt bästastimulerar de t.ex.System som
upphandling.miljöanpassadochmiljöklassningssystem,

förnybar energi.för introduktionstrategiEn av
mellansamverkanplanlagstiftningen och bättreFörändringar enav0

politiken.ekonomiskaoch denfysiska planeringenden
ochmiljöbalkenkommandemellan denSamstämmighet0

trañklagstiftningen.
användningökadbeslutinförKonsekvensbedömning avgenom0

kvalitetsgranskningmiljökonsekvensbeskrivningar, av
trañkprognosmodeller.

förbätt-miljörevisioner,beslutfattadeuppföljningBättre genomav0
miljöövervakning.rad

samverkan mellanökadförförutsättningar transport-Bättre en0
slagen.

god till-kollektivtrafik, inklusivemiljövänligförFörbättringar en0
till denna.gänglighet

infonnationsteknikenmiljöpotentialen hos dentillTa nyavara0
öövervakningssystem.miljuppföljnings- ochBättre

användningen deochutformningenVidareutveckling sam-avavI
kalkylema.hällsekonomiska

21-arbetetAgendalokalaStöd till det
handlande.miljöanpassatstimuleraförInfonnationsinsatser ettatt

utvaldaoch demonstration inomutvecklingtill forskning,Stöd
teknikområden.ochsystem-
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Inledningl

handlar skapa förutsättningar förMaTs-samarbetet ytterst att ettom
långsiktigt hållbart del hållbartransportsysystem som en av en
samhällsutveckling.

långsiktigt hållbarEn utveckling

Under år har begreppet hållbar utveckling, från engelskanssenare
sustainable fått starkt genomslag. Brundtland-development, ett
kommissionen, lanserade begreppet 1980-talet,i mittensom av
definierade det utveckling tillgodoser dagens behov utansom en som

kommande möjligheter tillgodosegenerationers sinaäventyraatt att
behov.

med Brundtlandkommissionen den koppladeDet attnya var
utvecklingsfrågor. Istället för tidigaremiljö- och att ettsamman som se

motsatsförhållande emellan såg kommissionen ekonomisk tillväxt,dem
socialt välbefinnande och god miljö helhet. Tillväxten måstesom en

människorsdock ske långsiktiga funktion ochekosystemensutan att
med miljöpåverkan tillhälsa Verksamheter måsteäventyras. anpassas

vad människa och tål.de gränser naturgessom av
har försökt finnaEfter Brundtlandkommissionen många en mer

finns mellanockså fångar denoperativ definition spänning somsom
skildametod ställa kriterierorden hållbar och utveckling. En är att upp

vanligaste kriteriema har ställtsför de bägge uttrycken. iDe upp
figur
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Hållbarhet Utveckling

Resursbasen
Vj

ä.Emg VärdeK
iMaterial å

Entropi
E
T

för människorförnybara LivskvalitetenNyttjandet naturresurserav
skall förbättras och utjämnas.inte överstiga ekosystemensbärkrañ.får

generationersförmåga tillhandahålla KommandeEkosystemens att
hand valmöjligheter skall inteekologiska tjänster, tas.k. om

försämras.vattenrening skallföroreningar, mm
Markens ochupprätthållas. vattnets

funktion produktionsresurs t.ex.som
material, energi, livsmedel och

A också upprätthållas.dricksvatten måste

Ändliga skall förbehållasnaturresurser
angelägnaändamål och bevarastillmest

kommande generationer

utvecklingNågra hållbarförkriterierFigur

miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992konferensFN:s om
deBrundtlandkommissionens tankar. Rio åtog sigbyggde vidare Ipå

verka för långsiktigtvärldens länder 185 styckenflesta att enav
underteckna den s.k. Rio-hållbar samhällsutveckling attgenom

handlingsprogram för det tjugo-deklarationen och Agenda 21 ett-
första århundradet.

undertecknande.också klimatkonventionen förRio öppnadesI
mål stabilisera koncentrationenKlimatkonventionen har att avsom

naturligatmosfären på nivå tillåterväxthusgaser i anpass-som enen
bl.a.förpliktarekosystemen. Enligt konventionen signing parternaav

åtagandeväxthusgaser. Några preciserademinska utsläppenatt omav
finns dock inte.storleken utsläppsminskningamapå ännu

länder, ratificeratdäriblandhade Sverige,1996 150Sommaren
konventionen.
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Sverige har totalt ratificerat 25-tal miljökonventioner där viett
förbundit vidta olika miljöåtgärder. fleraI fall beröratt dessaoss
transportsektorn. Till detta kan läggas antal EU-krav måsteett som
beaktas.

Dagens hållbarochtransportsystem utvecklingen

Utvecklingen kopplat till samhällsutvecklingentransportsystemet ärav
i Ekonomisk tillväxt har hittills lett till ökatstort. resande och mer
godstransporter. Effektiva har i bidragitsin till dentransporter tur
ekonomiska utvecklingen, produktionen har kunnat storskalig,göras
vilket har lett till kostnaderna minskat och lönsamheten ökat.att
Konkurrensen ökar då de geografiska avståndens betydelse minskar.
Dagens har också möjligheter utvidgatransportsystem vårtgett attoss
sociala kontaktnät och valet bostadsort.av

dagensMen förbrukar fossilt bränsle, påverkartransportsystem
luftkvaliteten, skapar trängsel och buller, orsakar skador på ochnatur-
kultunniljö allt plats och glesar vårt samhälle.samt tar större Förut
vissa dessa problem har dock trendbrott skett, har luftkvalitén it.ex.av
våra förbättrats och utsläppen luftföroreningartätorter vissa frånav
främst vägtrafiken minskat. förbättringarFortsatta kan väntas.

Förflyttningar själva och olika i grundentyper är ettav oss av varor
lösa olika bakomliggande behov. förhållandesätt Ett brukaratt som

förvåna många fritidsresor den vanligasteär att är typen av personresor.
Drygt tredjedel alla sker under fritid.vår Omen av personresor man
också hänsyn till längd fxitidsresorna knappt hälftentar utgörresornas

allt resande. Inköps- och serviceresor till skola och arbetesamtav resor
för cirka fjärdedel vardera det totala antaletsvarar en av resor.

Vi lägger uppskattningsvis ungefär lika mycket tid på iattner resa
dag i början seklet. Restiden dag och dagi iärsom av per person
genomsnitt 68 minuter i hela landet. Variationerna regionalt relativtär
små, skillnaderna mellan kön och inkomstgrupper.är större

Hushållens kraftigt ökade tillgång till bil efter andra världskriget har
dock gjort vi under den tid vi kommer betydligt längre.att Ireser
början 1950-talet den genomsnittliga reslängden i Sverige cirkaav var

km.4 färdasNumera vi i genomsnitt cirka 45 km dag ochper person.
Merparten dock korta, kortareär än är änav resorna mer varannan resa

km. Ungefär5 hälften dessa sker med bil. vissa fall löserI viav
behovet kommunikation elektroniskt, telefonsamtal, fax,t.ex.av genom
eller elektronisk post.

Godstransporter har huvudsaki två syften, dels förse produce-att
rande industri med insatsvaror, dels föra fárdigproduceradeatt ut varor
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ekonominspecialiseringenochGlobaliseringentill konsumenterna. av
tilltransportmedel har lettflexiblareochallt snabbare ettmed hjälp av

harGodstransporternaeffektiviseringar.konkurrenstryck ochökat
framförallt längre.blivit flerdärigenom men

i daghållbart.långsiktigt Detdock inte ärärDagens transportsystem
olja.ändligberoende100 naturresurstill procentnästan enav -

genomförandetoch transport-Utfommingen transportsystemet avav
global,problemantal svårlöstadessutomskaparverksamheten ett av

och lokalregional natur:

koldioxidhalt itill ökadlederbränslenfossilaAnvändningen enav0
medjordensökningleda till temperaturatmosfären, antas avensom

följd.konsekvenserallvarliga som
såkväveföreningarsvavel- ochförsurande ärUtsläppen i Europa av0

Utsläppendem.hanterakanlångsiktigt inteekosystemen avattstora
mark ochövergödningentill vatten.bidrar dessutomkväveoxider av

bildningenockså tilldebidrarkolväteutsläppenmedTillsammans
hälsa.växtlighet ochskador påutbreddamedmarlmära ozonav

negativaorsakarhälsoskadligavåra ämnenUtsläppen i tätorter av0
ochallergi-cancerfrekvens,ökadbl.a.formihälsoeffekter av

material tillochbyggnadsminnenförstörsluftvägsbesvär. Dessutom
korrosion.följd av

fördagvarjeSverigemänniskor i utsättsmiljonertvåDrygt0
deöverstigeroch flyg,vägtrafik, järnvägarfrånbullemivåer som

hygieniskaVärldshälsoorganisationen angettnivåer somsom
gränsvärden.

fragmentiserarochbarriärerskaparInfrastrukturanläggningar0
iintrångorsakarkulturlandskapetoch samtsamhällen, natur-

värdefull natur.
dödas imänniskorantaletharvärldenindustrialiseradedenI som0

taktidecenniernaunder deminskatvisserligen senastetrafikolyckor
gåendefrånbiltrafikenochsäkrareblivit separeratsbilarnamed att

denivå. Påhögfortfarande påantalet liggercyklister,och enmen
950Cirka 3cirka 570dödades 1995svenska vägarna personer.

oskyddadecirka 7001svårt,skadades varvaravpersoner
trafikanter.

ochrörlighetökadlett tillharUtbyggnaden transportsystemetav0
detfritidssysselsättning. Mentillmöjlighetertilldärigenom större

och vissasamhällefunktionsuppdelat atttilllettocksåhar ett
kanbarnMångarörelsefrihet försämrats. t.ex.befolkningsgruppers
skadasriskengrundnänniljö på attfritt i sinsiglängreinte röra av

itrafiken.0
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Möjligheter och restriktioner

Val till miljöanpassat påverkasväg flertalett transportsystem ettav av
möjligheter och restriktioner. Fullständig kunskap för välja denatt
optimala kan aldrig uppnås, vissa kvalitativavägen uppskattningarmen
och rimlighetsbedömningar kan ändå Processen ständigtgöras. är
pågående iterativ. En strategi hänsyn till dessa faktorer hartarsom

chans bli framgångsrik och medförstörre sänkta åtgärdskostnaderatt —
d.v.s. miljö förger mer pengarna.

Den svenska marknaden för liten för nationella särregler skallär att0
kunna verka teknikdrivande i någon omfattning. Internationellstörre
samverkan främst påverkan inom ökarEU möjligheterna till- -
teknisk utveckling.
Kostnadsökningar för det svenska näringslivet motsvarandeutan0
kostnadsökningar i andra länder minskar konkurrenskraften och är

för samhällsutvecklingennegativt i Harmonisering regel-stort. av
verk internationella överenskommelser minskar risken förgenom
välfárdsförluster.
Kostnadsökningar primärt riktade privatpersoner kanär mot0 som
sekundärt drabba näringslivet.
För gränsöverskridande luftföroreningar åtgärder utanför Sverigeär0
nödvändiga och i vissa fall helt avgörande för vi skall lösa miljö-att
problemen. Internationell samverkan därför avgörande.är
Internationella framgångar troligare Sverige kan utifrånär0 om agera

hög kunskapsnivå uppnådd riktade forsknings- ochen genom
utvecklingsprogram och stöd till demonstrationsprojekt.genom
Omställningen kan inte ske från dentransportsystemet separat0 av
allmänna samhällsutvecklingen. långsiktigt hållbartEtt transport-

kan bara fungera i hållbart samhälle helhet.system ett som

MaTs-samarbetet

MaTs-samarbetet frågor:har lagts kring tre centralaupp

Vad med miljöanpassat transportsystem miljömålett d.v.s. vilkaavseso -
skall uppfylla för långsiktigt hållbar.transportsektorn att vara i
Hur sådantkan utett transportsystem d.v.s. vilka förändringarseo -
behöver ske för miljömåleni skalltransportsystemet att klaras.

uppnå sådantHur skall miljöanpassat transportsystemett d.v.s.mano -
vilka måstestyrmedel olika slag introduceras för skall kunnaattav man
åstadkomma de nödvändiga förändringarna.
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Med fattade beslut vi bit på miljöanpassattar vägen mot ettnu oss en
och långsiktigt hållbart vissa avseenden detI närtransportsystem. t.ex.
gäller utsläpp koldioxid, dock utvecklingen sådan vi iställetär attav
avlägsnar ifrån mål- såväl globalt.i Sverigeuppsattaoss som

Orsakerna till detta flera. miljöaspektemaEnär är att setts som en
ochfråga och inte integrerats naturlig del i planeringseparat som en

genomförande verksamheten. de miljöproblemEn är att somav annan
oftast trafikslagsvis.upphov till och ochangripits ett etttransporter ger

olika har bedrivits sektoriellt och för siginsatsernaDe avvar
industribranscher få tilltrañkverk, miljömyndigheter, olika Företc. att

stånd miljöanpassning och kostnadseffektiva totallösningar krävs etten
och samverkan mellan berördalångsiktigt arbete, helhetssynen en

intressenter.
fortsatta arbetetMaTs-samarbetet syftar till lägga grunden för detatt

och långsiktigt hållbartmed åstadkomma miljöanpassatatt ett
vad deArbetet har koncentrerat sig på ärtransportsystem. som

Ekonomiskaför detta framtidamiljömässiga gränserna transportsystem.
utvecklats.beaktats inteoch sociala aspekter har närmaremen—
MaTs-samarbetethurbilaga återfinns beskrivningI 2 överen

organiserats.
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2 Mål för miljöanpassade transporter

Miljömål för olika samhällssektorer behövs för de aktöreratt gemensamtsom
åstadkommaskall MaTs åtett skall kunna dra håll. Målen börsamma

användas underlag för planering, genomförande och uppföljningsom av
åtgärder hållbarleder till utveckling.som en

Miljömålen såvälbör långsiktiga utgå från vad människa och naturvara -
tål etappmål,kortsiktiga pålämpliga steg vägen.som ange—-

Framför långsiktigaallt de målen naturliga skäl alltidär preliminära.av
Kunskapsbrister, fråninverkan andra samhällsaktiviteter, förändringar i
människors sådanavärderingar måletc. att fortlöpande kommergör att vara
föremål för omprövningar och utveckling.

Med beaktande dessa förutsättningar bör målende i detta avsnitt angivnaav
tills vidare miljömålgälla och underlag för åtgärdsstrategier försom
transportsektorn.

långsiktiga målen utifrånDe har formulerats dagens kunskap människorsom
Årtalettålighet.och 2020,naturens har utgångspunktanvänts försom som

analysarbetet, kan givetvis komma förändras föratt vissa miljöhot i takt med att
åtgärdsanalyser utarbetas.

få till ståndFör miljöanpassad samhällsutveckling måsteatt en
miljötänkandet integreras i samtliga verksamheter samhället.i Aktörer

allainom samhällssektorer måste miljöansvar.ta ett
För sektorerna skall kunna miljöansvarsitt måste övergripandeatt ta

mål för miljöanpassning konkretiseras och brytas ned till operativaen
mål för aktörerna inom samhällssektorema. Sektorsmålen bör ge en
uppfattning hur åtgärdsbehovet och tidpunkt förstort ärom ange en
måluppfyllelse. Såväl långsiktiga mål etappmål behöver fram.tassom

långsiktiga målenDe uttryck för miljöanpassning måstesom ger en- —
frånutgå vad människa och tål.natur

Långsiktiga sektorsmål naturliga skäl alltid eller mindreär av mer
preliminära. kunskap människans ochNy tålighetsgränser,naturensom
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utvecklingen andravärderingar och inomförändringar människorsav
förföremålfortlöpande kommermålensektorer attgör att vara

iutveckling. Eftersom mångafortsattomprövningar och processer
likafullt viktigtomställningstid detlångsamhället har är atten

långsiktiga mål formuleras.
etappmål,åtgärdsarbetet behövsnärliggandedetFör sommera

Etappmålenlångsiktiga målen.delämpliga på vägen motsteganger
utgångspunkt förfigurredovisas iden modellenligtutgör, som

Valåtgärder.uppföljning konkretagenomförande ochplanering, avav
konsekvensanalyser. Resultatetföregåsåtgärder måste givetvis avav

väljs,åtgärderavgörande, dels för vilkablirkonsekvensanalysema som
målen. den meningenfast vid de Ikan hålla ärdels uppsattaom man

etappmåltillpreliminära sin Deetappmålen natur.även som
fullständiggenomgåttintedetta kapitel hari ännupresenteras en

konsekvensbedömning.

Preliminära
mål

planerStrategier,
§09 genomförande

si

Uppföljning

mål.utvecklaförarbetssätt attFigur 2. Iterativt

tål- denmänniska och yttreVad natur ramen

övergripande miljö-fattat antal1990-taletunderharRiksdagen ett
ochtankarBrundtlandkommissionensbaserade påbeslutpolitiska

Rio-konferensen.besluten under
miljö-svenskafast denladesmiljöpolitiska beslutårs1991 attI

tillsyftarpolitiken att:

hälsa,människorsSkydda0
mångfalden,biologiskadenbevara0
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långsiktigtde kan utnyttjashushålla med så samtattnaturresurser0
och kulturlandskapet.skydda natur-0

för antal hot måsteskyddsobjekts.k.Dessa är utsatta ett som
hållbart samhälle.få stånd långsiktigtför tillundanröjas ettatt

flera hotenmiljöhot, figur FörNaturvårdsverket har urskilt 13 avse
försurningövergripande mål.också ställt Förhar Riksdagen t.ex.upp

begränsas tillluftföroreningar skallförsurandenedfalletattanges av
hälsa.eller människorsskadarnivåer inte naturensom

form kritiskakonkretiseras imiljömål kanövergripandeDetta av
försurandenedfallvilketbelastningsgränser ämnen somavsom anger

nedfalletkan tåla.landet långsiktigt Fördelarolikai attnaturen avav
kritiska belastningsgränsemaunderskrida deskallförsurande ämnen

verksamheterdeställer krav påi sinutsläppen begränsas. Detmåste tur
blandför utsläppen, annat transporter.svararsom

kravlångsiktigt ställer påmiljökvalitet deoch denSkyddsobjekten
miljöanpassningmål förresulterar iden kedjabasen iär av ensom

mål kallar viverksamhetsanknutnafigurverksamhet, Dessase
utsläppminskaderesultatet t.ex.de uttryckeråtgärdsmål eftersom av

skall leda till.åt-gärdervad uppsättningen
översiktligt försökthot för hot,har viMaTs-samarbetetInom

problembilddagenshurmiljökvalitetsmål, gått igenomformulera ser
miljökvalitetsmålen, påför uppnåvad krävsframtidstrender, attut, som

vad rimligtochtill problemetbidrar ärvilket sätt transportsystemet som
åtgärdsarbetetl.iinriktar sigtransportsektorn motatt

l NaturvårdsverketsiMaTs-intressentemautgivenmiljöanpassadeSeMål för transporter, av
rapportserie 4623nr
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Skyddsobjekt 13 miljöhot Påverkans Verksam-
-faktorer heter

Hälsa Klimatpáverkande C02 Trafikgasero
Uttunning ozonskiktetavo

mångfaldBiologisk Försurning mark och NO,vatten Industriavo
Fotokemiskao

oxidanter/marknära ozon
Naturresurser Tätorternas luftföroreningar VOC Energio

och buller lokala problem
Övergödning mark ochavo

vatten
Natur- och Påverkan metaller N02 Jordbrukgenomo
kulturlandskap

Påverkan organiskagenomo
miljöer

introduktion och spridning Partiklaravo
främmande organismer

Nyttjande mark och vattenavo
produktions- ochsom

försörjningsresurs
Exploatering mark och Bulleravo

för bebyggelse,vatten
anläggningar infrastrukturoch

Anspråk särskilt värdefullamot Fysiskto
områden vissa odlingslandskap intrång

områdenoch skyddsvärda
Brutna kretslopp, avfall och etc.o

miljöfarliga restprodukter
kretsloppsanpassning av
transportsystemet

ÅtgärdsmálMiljökvalitetsmål -
Figur En åtgärdsmålmodell för framatt ta

Mål för utsläpp luftföroreningarav

Målen för utsläpp luftföroreningar formulerade med hänsyn tillärav
följande miljöhot:

klimatpåverkan koldioxid m.fl.0
uttunning ozonskiktet ozonnedbrytande ämnen0 av
försurning svavel, kväveoxider0
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marknära kväveoxider, VOC0 ozon
kväveoxiderövergödning0

och till finnsdessa hot storregionala globala sinFör är natursom
mellan sektorer och trafikslag.avvägningsproblem mellan länder,
efter behovetMaTs-målen har dimensionerats det totala av

europeisk eller global skala. Vi har därvidutsläppsminskningar på en
börda relation tillsig lika i vissaantagit Sverige på storatt tar en

förväntar andra länder. slutligenbasår vi Det ärsomoss avsom
mål de internationella konventioneravgörande för svenska är som

konventioner.kommer träffas och åtaganden enligt dessaSverigesatt
lika delhar transportsektorn på sigVi vidare antagit tar storatt en av

etappmålen harutsläppsminskningama samhället i övrigt. vi iFörsom
försiktigarevissa fall valt något strategi.en

till förMålåret för de långsiktiga utslåppsmålen år 2020är utomsatt
samhällssektorermålår. de fall andrakoldioxid, där I2050 satts som

kommapåtagligt bidrar till problemen kan åtgärdsanalyser visa attatt
mindre långtgående åtgärder inomdet lämpligare vidta ellerär att mer

fall innebära förändrade målsättningar idessa. kommer såDetta i att
långsiktiga målentransportsektorn. deendera riktningen inom För är

underordnadfördelningen mellan sektorerdock frågan avom
lcrävasmålen kommer detde långsiktigabetydelse. nåFör attatt

samhällssektorer,samtligamycket små utsläpp från manöverutrymmet
litet.sektorerna blir därmedmellan

Klimatpåverkande gaser

och internationellaglobal tillKoldioxidproblematiken sinär natur
för insatser. Denbli avgörande Sverigesöverenskommelser kommer att

skallåtgärderklimatkonventionenredan ratificerade att varaanger
koldioxid harutsläppenglobalt. svenskakostnadseffektiva De av

många bi11igadet innebärcirka 1/3 sedan 1970,minskat med att
åtgärder redan utnyttjats.

baseras påMaTs-samarbetetkoldioxidutsläppen inomMålet för en
Stockholm Environmental Instituteutfördkonsekvensbedömning avav

IPCC:s2 trafiksektornförutsättsoch det harscenarier attett somav
Vidaresamhällssektorer.reduktion andrahelhet skall ta samma som

beaktats.har endast åtgärder inom Sveriges gränser
koldioxid frånutsläppenlångsiktiga måletDet transport-är att av

medtill jämfört 1990,med år 2050sektorn skall minska 60 procent

2 klimatfrågorförChange,FN:sexpertpanelPanel ClimateIntergovernmentalIPCC on
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tabell Målet baseras långsiktigtpå miljökvalitetsmål stabiliseraett att
atmosfärens halt koldioxid vid den dubbla förindustriella nivånav
några årtionden in på 2100-talet. nå detta tillståndFör krävs deatt att
globala utsläppen koldioxid halveras.av

fördelningOm jämn de globala capita-utsläppenen av per av
koldioxid eftersträvas krävs industriland minskarSverigeatt ett som

utsläpp storleksordningensina med i 50-80 Förutom angivnaprocent.
etappmål finns riksdagsbeslut utsläppen koldioxid år 2000ett attom av
skall ha stabiliserats till 1990 års nivå. Eftersom transportsektorn svarar
för cirka tredjedel de svenska utsläppen krävs på lång sikt ien av
princip lika utsläppsminskningar där andrainom sektorer.stora som

Etappmålen för år och ifrån2005 2020 utgår det kommeratt att
finnas trögheter det gäller introducera åtgärder minskarnär att som
koldioxidutsläppen inom Vid fördelningen påtransportsystemet.
trafikslag har tröghetema mindre vägtrafikenantagits inomäratt
jämfört trafikslag.med andra Till exempel så förnyas bilparken

flygplans- och fartygsflottan.snabbare än
det gäller målet för tidsperspektivet så långtNär 2050 är att

nuvarande bedömningar, vilka faktiska möjligheter finns attom som
minska utsläppen inom respektive transportslag, mycket osäkra. Avär

skäl likadetta det rimligt använda sig minskning med 60är att av en
långsiktigt mål för samtliga trafikslag.procent som

MålTabell för utsläppsminskningar koldioxid jämfört med 1990.av
Målen árför -60% för2050 hade givetvis kunnat sättas lika samiiga

pâ långatrafikslag med tanke den tidshorisonten
Basár 1990 2005 2020 2050
Vägtrafik -20% -75%-10%

-20%Flyg +30% 0%
0% -20% -20%Järnväg

Sjöfart 0% -10% -20%
Totalt -5% -15% -60%

andra klimatgaser dikväveoxid och gällerFör t.ex. metan, attsom
utsläppen skall minska i utsträckning koldioxid.samma som

avvecklas heltAnvändningen ozonnedbrytande skallämnenav
den avvecklingsplan riksdag ochenligt regering angett.som
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Svaveldioxid

måstefrån försurningekosystemenskydda de känsligasteFör att
jämfört med 1980.med cirka Detsvavel minska 90nedfallet procentav

mål,identiskt med dettatransportsektornmålet förlångsiktiga är se
nedfalletutsläpp harminskade i Europaföljdtabell Som aven av

de åren.med 15 Deminskat 30-40Sverigesvavel procent senasteöver
minskat med drygt 80periodunderutsläppen harsvenska samma

procent.
huvudsak krav påtransportsektorn ställer iförmåletlångsiktigaDet

utsläppen.de svenskaför drygt 20dagsjöfarten i procent avsvararsom
Övergången vägtrafikensdieselbränsle har gjortsvavelfattigttill att

idag.minskat till cirka 2svenska utsläppende totalaandel procentav

med 1980jämförtsvaveldioxidMål utsläppsminskningarförTabell 2. av
20202005Basár 1980
-85%-80%Vägtrañk

0%0%Flyg
-100%-100%Järnväg

-90%-20%Sjöfart
-90%-45%Totalt

Kväveoxider

övergödning ochtill försurning,bidrarkväveoxiderUtsläppen av
miljöhot krävsdessaelimineramarknära För attbildningen attozon.av

på70-80med cirkaminskarkväveoxider procentutsläppen enav
tabell harför år 2020,måletlångsiktigaskala.europeisk Det se

svenskabörjade de1980-taletUnderbehov.efter dettadimensionerats
kanminskningarfortsattaminska ochkväveoxiderutsläppen av

helhetTransportsektornvägtrafiken.frånsynnerhetiförväntas som-
utsläppensvenskadeför cirka 60dagi procent avavsvarar

kväveoxider.
etappmålen för årliggersjöfarten,trafikslag,samtligaFör utom

beslut.fattade Denmedutvecklingbedömdmedlinje2005 i nu
dockfrån sjöfartenutsläppenminska ärförpotentialentekniska att

mycket stor.
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MålTabell 3. för utsläppsminskningar kväveoxider jämfört med 1980av
Basár 1980 2005 2020
Vägtrafik -65% -85%
Flyg +50% +30%
Järnväg 0% -90%
Sjöfart -20% -80%
Totalt -50% -80%

Flyktiga organiska VOCämnen

Flyktiga organiska i huvudsak olika kolväten, bildarämnen,
tillsammans med kväveoxider och under inverkan solljus, marknäraav

Det marknära skadar grödor kan också påverkaozonetozon. men
människors hälsa. ned till förFör nå växtligheten ofarliga nivåeratt av
marknära måste utsläppen kväveoxider och VOC i Europaozon av
minska med i storleksordningen 75-80 långsiktigaDet måletprocent.
för transportsektorn, tabell baseras på detta mål. Hälsoeffekterse av

behandlasVOC under mål för luftföroreningar i tätorter.
framförallt bensindrivnaDet bilar och fritidsbåtarär som ger

upphov till VOC-utsläpp inom transportsektorn. Genom de skärpningar
avgskraven skett utsläppen från bilarna minskande ochärav som

i dag för cirka 40 de svenska utsläppen. Vägtrafikensprocentsvarar av
etappmål för år kommer2005 kunna nås med fattade beslut.att nu

MålTabell för4. utsläppsminskningar VOC jämfört med 1988.av
Basår 1980 2005 2020
Vägtrafik -75% -90%
Flyg -50% -50%
Järnväg 0% 0%
Sjöfart -20% -50%
Totalt -70% -85%

Mål för luftföroreningar i tätorter

Luften svenskai har blivit bättre de åren. Genomtätorter senaste
utbyggnad fjärrvärme och installation reningsutrustning fastapåav av
källor och bilar övergång till svavelfattig olja, har halternasamt av
svavel, stoft kväveoxider minskat de åren.10-15sot, samt senaste
Ytterligare förbättringar kan förväntas takt med fordonsparkeni att
förnyas.
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antalet människor harluftkvaliteten harförbättringarna iTrots som
tillfredsställandefördubblats på 15 år. Någonallergi eller änastma mer

har inte kunnatförklaring till detta ännu ges.
människors hälsatrafiken kan påverka påLuftföroreningar från

drabbas, astmatikerhand det luftvägamaflera förstaolika I ärsätt. som
medverkar tillkänsligaste Vissaoch barn de ämnenär grupperna.

misstänks kunna förvärrasAllergiska besväruppkomst avav cancer.
akuta dödsfall kunnatkänsliga harluftföroreningar. vissaHos grupper
källor till utsläpppartiklar. Andraobserveras efter exponering avav

ochlokaluppvärmningluftföroreningar ihälsopåverkande tätortema är
utsläpp.industriella

trafiksäkerhetsarbetetsanalogi medMaTs-samarbetet har vi iInom
definierat långsiktigadöda trafiken,skadade och inollvision för antalet
för de hälsotillståndnollrisknivåefformmål för hälsopåverkan i av

tabelltrafiken,åtgärder påkan påverkas segenomsom
etappmål bl.a.finns riksdagenSedan tidigare attantagna angersomav

skall klarasför kvävedioxidgränsvärdenriktvärden numeragällande
skallcancerframkallandeoch utsläppen ämnenår 2000 attsenast av

halveras till år 2005.
förslagredovisasför miljöanpassadeMålI transporterrapporten

de angivnaetappmål förmiljökvalitetsmål ochtill långsiktiga
använda indikatorersvaghet med ärindikatorämnena. En attatt man

informationtillräckligsaknardär vikan förbise ämnen om
ochfast de halterdärför helt slåkan inte ämnenhälsoeffektema. Vi att

vid deluftkvalitetenmått påräckaföreslagits kommer att somsom
eftersträvas.mycket låga risknivåer som

hurkunskap bl.a.ytterligarebehovfinns ocksåDet ett omav
betydelseolika källorsochluftföroreningarexponeringen utser omav
betydelsevilkenför liteocksåohälsa. Viför uppkomsten vet omav

har ifrån vägbananmaterialuppvirvlatochavnötningsprodukter
utsläpp frånförhållande till avgasröret.

luftkvalitetsproblemdag hariklart i dedockDet tätorterattär som
för devägtrafikenfrånutsläppsminskningarlångtgåendekrävs att
StockholmochGöteborgstorstäderskall nås. Ilångsiktiga målen som

ochminskning med 70-80kväveoxiderhandlar det för procentom en
bensenochbensapyrencancerframkallandeför ämne om ensom

med 80-95minskning procent.
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LångsiktigaTabell mål hälsopåverkan5. för förslag tillsamt indikator-
ämnen
Långsiktiga hälsomál Hälsotillstånd Indikatorämnen,

exempel
fåRisken följdatt till Lungcancer bensen, PAH,cancer av

exponering luftföroreningar skall bensapyren, eten,av
inte överstiga fall1 miljon dioxiner m.fl.per
invånare åroch
Överkänslighetsreaktioner eller Astma partiklar, kvävedioxid,

fårallergiska besvär inte förvärras sot
luftföroreningarav

ÖkatLungfunktionsnedsättning andningsmotståndhos barn kvävedioxid, partiklar,
får förekommaoch astmatiker inte sot, ozon

dödsfallAkuta hos med partiklarpersoner -
fårnedsatt lungfunktion inte

förekomma

Mål för buller

Buller allt icke önskvärt ljud. Många de störningarär av som
uppkommer därför subjektiva till karaktär.sin subjektivaDeär

byggs dock antal mätbara effekterstömingama ett t.ex.upp av som
påverkan på och möjligheterna uppfatta tal.sömnen att

Långsiktiga mål påför baseradeTabell 6. buller allmän störning,
sömnstörningtalmaskering och

SpårtrafikVägtrañk Flyg
551Ekvivalentnivá dBA 55 FBNute, 55

Ekvivalentnivá inne, dBA 30 30 30 FBN
Maximalnivá, dBA 70 70 70ute,
Maximalnivá inne, dBA 4545 45
1 Vid bostäder uteplats 60 dBAutan

Buller lokalt problem samtidigt i det lands-är närmasteett men
omfattande. Vid sin bostad i dag två miljonerutsätts närmare
människor för bullernivåer Världshälso-överstiger de nivåersom
organisationens hygieniska gränsvärden.angett som

för regeringsuppdragolika och samverkanInom ramen annan
mellan intressenter i MaTs-samarbetet har långsiktiga mål avseende

från trañkslagbuller olika tagits fram, tabell mål bör gällaDessase
långsiktiga miljömål för buller.som
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beskrivaförändamålsenligtinte attdBA-begreppetfallmångaI är
därför blidettidsperspektiv kanlängreSett iljudmiljöer.dagens ett

miljökvaliteten påakustiskaför denmållångsiktigabaseraaktuellt att
långtgåendedockfordrarställtsmåldeRedanmått.alternativa uppsom

insatser.
bedrivsmiljöbefintligibullretminskamedArbetet avatt

åtgärdsplanersärskildaoch kommuner atttrafikmyndigheter genom
miljöskyddslagen.enligtbeslutiställsvillkoreller attupprättas upp
arbetsmetodiklämplig attåtgärdsarbetesådant ärförInom ett enramen

medel kantillgängligafram såetappmålverksamhetsinriktade atttas
kostnadseffektiva sättet.på detut-nyttj mestas

påpåverkan landskapetmål förförPrinciper

formkvaliteter iinnehållermiljönbyggdadeninklusiveLandskapet- -
ocksåharLandskapetkulturmiljövärden. storochnatunniljövärdenav

Medskönhetsupplevelser.och ettrekreationmänniskansförbetydelse
hotnågotinfrastrukturen motinteutgörmiljöanpassat transportsystem

kvaliteter.ochvärdendessa
principerenligtMaTs-samarbetet attambition inomVår sammavar

infra-åtgärdsmål förformuleraluftföroreningar,för t.ex.som
dock visatharmiljökvalitetsmål. Detbaserade påstrukturutbyggnaden
utvecklasbehöverområdedettamiljökvalitetsmålen inomsig att

påavvaktanåtgärdsmål. Igrund förtillläggaskandeytterligare innan
försiktighetsprincipen.baserasiställetmålenmåsteskersåatt

tabellframgårdettaExempel på synsätt av

mål landskapförMöjliga typerTabell 7. av
samhälls-Mål ianpassningLokalNationellt

planeringen
visstYta/invånare inomñnnas behovdetkanLokaltparkertillTillgängligheten

avståndgå längreattfårnaturområden inteoch av
minska

iHårdgjord ytakanmöjligenmättGrovtinfra-Begränsning somav
förhållande tillgeografiskeftertillämpasarealsamladestrukturens
naturmarksytanedbrytning

vidHänsynskravområden kanKlassificeradeklassificeradeiRestriktioner
lokaliseringmålövrigaföräventillämpasområden ska iakttas
skadeförebyggandemåste skeregionaliseringdär
åtgärder
FragmenteringsindexFragmenteringsindexfårFragmenteringsgraden

regionaliseringeftertillämpasökainte
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Mål för kretslopp

Ett övergripande mål är till deatt transportsystemet är anpassat
naturliga kretsloppen energi och material kretsloppet inomsamt attav
telcnosfären avgiftat.är

Mer konkret kan mål ställas för vad får tillförasupp som
tekniska komponentertransportsystemets infrastruktur, fordon,

bränslen formi miljöfarliga eller i vilken takt tillförselnämnenav av
visst skall minska. ändligaämne Förett får tillförasnaturresurser som

kan mål för i vilken takt dettasystemet får ske,sättas eller skallupp
minska. För material inne i kan mål för återvinningsgradersystemet
ställas lämnarDet det tekniska frågai formisystemetupp. som av
utsläpp till eller luft, eller vad kan få deponerasvatten eller skallsom
tillföras andra kretslopp, kan också bli föremål för målfonnuleringar.

Mål hänger med användningen fordon, t.ex.som samman av
tillförsel fossila bränslen, har redovisats förstaEn tillansatsav ovan.
mål för övriga delar transpoitinfrastrukturen och fordonensav
livscykler har redovisats i Vägverkets och Banverkets handlingsplaner
för kretsloppsanpassning infrastrukturen. Mål har också utarbetatsav
inom arbetet med producentansvar för bilar och miljöklassning bilar.av
Nedan exempel på på områden där mål ställts i dessa arbeten.ges upp

fortsattEtt utvecklingsarbete behövs.

Mål för vad får tillföras det tekniska kretsloppetsom

användning vid utbyggnad infrastrukturnaturgrus0 av av
användning bly, bromerade flamskydd, kadmium, kreosot, krom,0 av
PVC-plast i jämvägsinfrastrukturen olja för växelsmöijningsamt
användning kvicksilver bilari0 av

Mål för återvinning materialav

beläggningsmaterial, betong, konstruktionsstål anneringsjärnsamt0
fordonskarosser, däck, bly, olja0

Mål för vad får lämna det tekniska kretsloppetsom

betongkonstruktioner, isolatorer porslin0 av
mottagning avfall i hamnar0 av
olja från verkstäder och vid skrotning0
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miljömålnååtgärder förBehov uppsattaattav

trafikenssyfte minskabeslut fattats ihar antalUnder år attettsenare
lett tillavgaskraven på bilarhar skärpningarmiljöpåverkan, t.ex. enav

trafikökningen,har bl.a.Samtidigtluftkvalitet våraförbättrad i tätorter.
beslut kommerfattade och planeradeHittillsriktning.verkat i motsatt

fall. dockmånga Demiljösituationen itill förbättringar ärledaatt av
miljömålen.långsiktigaför klara detillräckligainte att

och förändringaråtgärdervilka ytterligareuppfattningfåFör att en
bedömningmiljömålen gjordeslångsiktigadeför nåkrävs att ensom

bedömervisådana beslutbeslut ochfattadeeffekterna somav nuav
sekelskiftet3. inkluderadesbeslutföre Defattaskommer att varsom

transportmedlenstrafikarbetet,framtidadetpåverkarsådana som
infrastrukturen.åtgärder påmiljöegenskaper samt

utnyttjades den bedömningframtida trafikarbetetgällerdetNär som
s.kredovisade i sittSIKAKommunikationsanalysförInstitutStatens

delbetänkande.kommunikationskommitténstilljämförelsealtemativ
trafikpolitik vadoförändradprincipinnebär iJämförelsealternativet en

förväntasMed förutsättningardessapågäller priset transporter.t.ex.
detakt den gjortungefär senastefortsätta öka itrafiken somsamma

cirkaöka medpersonbilsfabrikenförväntasTill år 2020decennierna.
ökabedömsoch järnvägenflygetmed idag,jämfört45 ävenprocent
förbliökningstaktengodstrafik bedöms störstkraftigt. För

för öfart.lägstochlastbilstransporter
tillförslagvägfordon finnsfrånavgasutsläppenBeträffande

träda ikraft årskallavgaskraven inom EU runtskärpningar somav
dock ikrav. Vifinns ingabränsleförbrukning antogännu2000. För —

bilindustrin gjorteuropeiskaden gentemotåtagandemed detenlighet
CEMT4 bränsleförbrukninghar ärpersonbilar 2005åratt somennya—

med idag.jämförtlägre15 procent
påbullerkravochinförssjöfartssektomInom nyaavgas-

det införsifrånutgickflyget vi i1998. För attfrånfritidsbåtsmotorer
såväl bullersigriktarlandningsgavgiftermiljörelaterade mot somsom

luftföroreningar.
detgenomförs längsbullerskyddsåtgärderviSlutligen attantog

gällandemedenlighetioch jämvägsnätetstatliga vägnätet
flygplatserstomnätsplan. Runtrespektive antasväghållningsplaner

hittills.ambitionsnivåmedtillämpasmiljöskyddslagen somsamma

3 iÅtgärder MaTs-intressentemautgivenuppnå miljöanpassatför transportsystem,Se ettatt av
rapportserie 4511Naturvårdsverkets nr

4 samarbetsorganisationtransportministramaseuropeiskaDe
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Med de redovisade antagandena kan miljöeffekterna bliovan som
följer. Vi skriver kan eftersom det handlar riktningar ochmer om
storleksordningar precisa antaganden.än om

Trots generellt bränsleeffektivare trañkmedel ökarsett utsläppen av
koldioxid från samtliga trafikslag på grund de ökadeav
trafikmängdema. För transportsektorn helhet ökningen iärsom
storleksordningen 20 fram till 2020, jämfört medprocent 1990 års
utsläpp.

totala utsläppenDe kväveoxider har år 2020 minskat med cirkaav
30 jämfört med basåret 1980. Utsläppen frånprocent vägtrafiken

Övrigaminskar kraftigt de ökade trañkmängdema.trots trañkslag
uppvisar trend med ökande utsläpp.motsatten

Utsläppen svavel från transportsektorn ökar något till 2020av
jämfört med 1980 års utsläpp och härstammar i högre gradännu än
tidigare från sjöfarten.

Utsläppen flyktiga organiska VOC kommer haämnen attav
minskat med i storleksordningen 80 till år 2020 jämfört medprocent
basåret 1988. liggerDetta i paritet med det preliminäranästan målet på

85-procentig reduktion.en
Bedömningen hur hälsopåverkande luftföroreningar och därmedav

hur risken för negativ hälsopåverkan kommer utvecklasatt är
vanskligare Klart halternagöra. såvälatt är koloxidatt av som
kvävedioxid kommer ligga under nuvarande gränsvärden. deatt Om

långtgående målen för kvävedioxidhaltema kommer kunnaattmer
underskridas överallt osäkert.är mer

det gällerNär cancerframkallande kan konstatera deämnen attman
samlade utsläppen partiklar kommer minska med cirka 80attav

jämfört 1990. I övrigt så gjordes inte någonprocent utvärdering för den
Övriga hälsoaspekterämnen.typen allergipåverkan ocht.ex.av som

liknande bedömdes heller inte.
Bullerförhållandena har förbättrats år 2020 ligger fortfarandemen

långt från de miljömässigt målen. För nå dessa mål krävsantagna att en
reduktion bullernivåerna med ytterligare 10-15 dBA.av
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miljöanpassatkan3 Hur transport-ett

åtgärdermöjligautsystem se -

krävs ett stortmiljöanpassat transportsystemomställning till ettklaraFör att en
åtgärder olika slag.antal av

viktig del iframöver attutveckling kommer ävenTeknisk vara en
dockDet kommertransportsystem.miljöanpassatomställningsarbetet ettmot

tillräckligt.inte att vara

går åtgärdamlljöhot inte attför vissakostnadseffektivitetsskäl och attAv
många olikakombination typeråtgärder, krävsdenna typ avavenavgenom

transportsystem.åstadkomma miljöanpassatettåtgärder/omställningar för att

inomÅtgärder aktuellabliåtgärder kommer attkombinationeroch av --
områden:följande

tratikarbetetpå samladedetinverkano
transportslagolikasamverkan mellano

transportslagåtgärder respektiveinomn
bränslenpå transportmedel ochåtgärdertekniska

infrastrukturdriftbyggande ochåtgärder rörande av0

Vilkautmiljöanpassatkan transportsystemHur ett se
nuvarandemycket från vårtSkiljer det sigkrävsomställningar

förändringarendasthandlar deteller smärretransportsystem, om
med idagjämfört

MaTs-frågor har vi inomdessapåkommaFör närmareatt svaren
användaskanåtgärderantal enskildakartlagtsamarbetet stortett som

transportsystems.för miljöanpassatmålenlångsiktigaför nå de ettatt
åtgärderenskilda inom200och bedömdesidentifieradesTotalt nämnare

huvudområden:fem

5 iÅtgärder MaTs-intressentemautgivenuppnå miljöanpassatför transportsystem,Se att ett av
rapportserie 4511Naturvårdsverkets nr
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Samlat trafikarbete
Samverkan mellan olika transportslag
Åtgärder inom olika transportslag

åtgärderTekniska på transportmedel och bränslen
Byggande och drift infrastrukturav

enskildaDe åtgärderna inom dessa huvudområden givetvis inteär
direkt adderbara måste kombineras på olika skallutan sätt om man
kunna nå de målen på kostnadseffektivtuppsatta ett sätt.
Kombinationerna kan på otal olika Som illustrationgöras harsätt.ett en
vi inom MaTs-samarbetet två paket åtgärder; s.k.satt ettsamman av
teknikpaket med enbart tekniska åtgärder och s.k. trafikpaket medett
åtgärder från de fyraövriga åtgärdsgmpperna. Ambitionen med dessa
åtgärdspaket de skulle uppfylla så många möjligt deattvar som av

miljömålen. Paketen inga optimala förslag endastuppsatta är utan ett
försök belysa vilken omfattning olika åtgärder krävsatt av som
beroende på vilken insatser prioriteras.typ av som

En viktig slutsats från detta arbete det inte finns någonär att
åtgärdskategori kan åstadkomma bestående miljö-som ensam en
anpassning. Det räcker inte med enbart teknisk utveckling av
trañkrnedel och bränslen för miljöanpassning. hellerInte begräns-en

trafikensningar omfattning eller hur den bedrivs förmår lösaensamtav
alla miljöproblem. krävsDet kombination åtgärder från de femen av
huvudornrådena miljöanpassat skall kunnaett transportsystemovan om
uppnas.

årEn framtidsbildtänkbar 2020

I detta avsnitt skisserar vi tänkbar bild vad kan komma atten av som
karaktärisera uppfyller de långsiktigaett transportsystem som
åtgärdsmålen i kapitel avsiktVår inte beskriva någon optimalär att
lösning sådan finns möjliga ochutan att presenteraom nu en- -
tänkbara förändringar.

Vi har således inte tagit ställning till detta önskvärdärom en
lösning. Vi kan också trender och dag sådanainotera att synesätt är att
utvecklingen för närvarande i flera avseenden leder i helten annan
riktning. Beskrivningen situation år val2020 målår böravser en av-
dock inte påverka det principiella resonemanget.
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samlade trafikarbetetDet

År samlade trafikarbetet dag.kommer det i Det2020 änstörrevara
samband mellan tillväxten och tillväxten i trafikarbeteti BNP visom

Ökningenhistoriskt dock brutet. trañkarbetet kommerupplevt är av
hittills fallet.därför mindre vad varitänatt somvara

godstrafiken har genomförts bl.a.Effektiviseringar genomav
naturligt bedrivanäringslivet detutnyttjande IT. Inom är attav

samlade behovet begränsas.verksamheten så det transporteratt av
förekommerdag naturliga inte iiVissa transporter som ses som

bl.a. följd dyrare ochomfattning år 2020 transportersom en avsamma
bättrekommunikationer påandra formervi utnyttjar sätt änettatt av

lika bundnainformationsteknologin vi inte längreidag. Med hjälp ärav
Skattesystemet har förändrats såtill arbetsplatser tidigare.våra attsom

för åka till arbetetarbeta hemmet istället varjedet attraktivt iär attatt
videokonferenser.har Dedag. inrikes tjänsteresorMånga ersatts av

utbyggd har kunnatresande ITrisker finns till ökat genomsom
bemästras.

effektivitetsvinster ochbättre Vilketvårt resandeVi planerar ger
flygplansåväl bilartransportarbete. Beläggningen imindre samlat som

genomföra korta ilättarehögre under 1990-talet. Det är attär än resor
livsmedel harInköp vardagsvarormed cykel.tätorter somav
och storrnark-till livsmedelsaffärerför åka bilförändrats. Istället att

Med hjälp läggerhemkörda. ITnader det fågår att avvarorna
körsträckoma minimeras.körslingorna såtransportörerna attupp

harekonomiska incitamentunderstöddSamhällsplaneringen av --
samtidigt tillgodosersamhällsstrukturertransportsnålalett till som

utifrånbo har utvecklatsönskemål.andra samhälleliga Vårt sätt ettatt
bostäder, servicearbetsplats,kretsloppstänkande integrering samtav-

Icke-störande verksamheterkollektivtrafik.cykel ochökad påsatsning
livsmedel ochNärproduktionbostadsområden.samlokaliseras med av

andra främjas.råvaror
med små ochmångasvenska bosättningsmönsterhar behållit vårtVi

med lokalamedelstora ochmedelstora De större orternaorter.
nätverkhar kopplats iarbetsmarknadsornråden ett genomsamman

moderna trañksystem.
har börjatökningstakten trafikarbetetorsak till ibidragandeEn att

trafikenbostadsområden skeroch iinnerstadsområdenplana iärut att
har förändrats,villkor.och cyklisterspå fotgängares Resmönstren men

dagens nivå.resande ligger kvar påden tid tillvi avsätter
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Samverkan mellan olika transportslag

Vägtrafiken år fortfarande2020är det dominerande trafikslaget.
Utvecklingen transportverksamheten sker i samverkan mellan olikaav
transportslag och transportsätt.

Vi talar transportkedjor löser de grundläggandeom som
transportbehoven från till målpunkt. Genom "kedjetänkandetstait-
lanseras koncept till optimala transportlösningar.uppmuntrarsom
Långväga godstrafik sker i utsträckning påstörre järnväg och sjöfart
istället för på Transportslagenväg. samverkar i omfattning.ännu större
Varje transportslag utgår ifrån lösa alla sina miljöproblem och haratt
lagt in detta i sin planering och sitt genomförande verksamheten.av

Kollektivtrafiken har byggts kraftigt och utnyttjas högiut
utsträckning där den erbjuds. Dess andel persontransportarbetet harav
därmed ökat. Den har utvecklats så det finns olika koncept för olikaatt
behov i mycket utsträckning idag.större Utvecklingen harän
underlättats lokala restriktioner för individuella fordon, priorite-av
ringsåtgärder for kollektivtrafiken och höjda kostnader för individuell
trafik.

Det naturligt ellerär använda cykel vid kortaatt för-promenera
flyttningar till följd utbyggnader och prioriteringar gjortsattav som

gång- och cykeltrañken. Utbytesmöjlighetema till kollektivtgynnar
resande har förbättrats.

Åtgärder respektiveinom transportslag

Regelsystem tillskapats miljöskäl finns år 2020 genomarbetadesom av
för alla trañkslagen och efter-levnaden är stor.
Det naturligt förär människor in miljöhänsyn handlandei sittvägaatt

trafikanter.som
De städerna har införtstörre miljözoner där endast fordon med

särskilt bra miljöegenskaper får färdas.
Trañkreglerings- och informationssystem bidrar till vägtrafikenatt

på miljövänligtstyrs ett sätt.
Vägtrafikantema finner det naturligt köra mjukt undvikeratt samt

kallstarter. Man använder i utsträckning ochmotorvärmare större
samåkning och kollektivåkande naturligt handlingssätt.ettses som

Näringslivets har blivit miljövänligare informa-transporter genom
tionssystem och bättre tenninallokaliseringar.
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bränslentrafikmedel ochpååtgärderTekniska

till deanledningenhuvudsakligadenfortfarandeutvecklingTeknisk är
milj öförbättringama.uppnådda

trafik-påminimikravinternationellaLångtgående gemensamma
utformadeReglernatransportslag.för alla ärgenomförtsmedlen har

kompletteratsreglerna harinternationellamiljötänkande. Deutifrån ett
utnyttjaforstyrmedellokalaregionala och attnationella,med

problemlokalalösa främstmöjlighetertekniskaytterligare att
efter år 2000.ytterligareskärptsavgaskravenvägfordon harFör

helaunderutsläppende lågabibehållerfordonenvidvikt läggsStor att
utsläppenutformade såocksålivslängd. attKravensin är

med idag.jämförtbetydligtminskatharsamband medi start
bränslet inomdominerandefortfarande detbränslenFossila utgör

medbensingenomgåendeanvänderVägfordontransportsektorn.
motsvarandemiljödieselochdagimiljöegenskaperbättre änbetydligt

dagens klass
diesel harochmotoralkolholer bensinibiobaseradeInblandning av

biobaseradeenbartpådrivsfordonsflottorsuccessivt. Vissaökat
motorbränslen.

närområdesjöfarten i vårttilllettstyrmedel harEkonomiska att
ochviktprocenthögst 0,5svavelhalt påmedbunkeroljaanvänder en

fartyg.samtligainstallerad på ifinns settavgasrening stortkatalytisk
medjämförtkväveoxiderutsläpplägrebetydligtharFlygplanen av

idag.
betydligttrafikslagenolikade ärFordonen inom energ-mera

idagieffektiva än

infrastrukturdriftochByggande av

hartransport-slagenolikadeinfrastruktur inomdriftByggande och av
kretsloppsanpassats.

sådantsker på sätt attkemikaliermiljöskadliga ettHantering av
förekommer.spillinget

utbyggnadvikt vidökadharIntrångsfrågoma nyagetts aven
trafikanläggningar

använd-bl.a.effektivt,utnyttjasinfrastrukturBefintlig genommer
anläggningar.behovetvilket begränsarIT,ningen nyaavav
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Kommentarer

Den bild vi i dettatransportsystemet kapitel självfalletgett ärav som
endast bland flera alternativa utfomuningar kan uppfyllaen som
miljömålen. I synnerhet det gäller nånär etappmålet för koldioxid-att
utsläppen finns utbytbarhet mellan tekniska lösningar och åtgärderen

påverkar trafikens omfattning eller bedrivande. För nå detsom att
långsiktiga målet krävs allmän övergång till förnybara bränslen.en
Möjligheterna till utbytbarhet åtminstone på kort sikt väcker också- —
frågan vilken åtgärder bör prioriteras vidtyp omställningenom av som
till miljöanpassatett transportsystem.

Den tekniska potentialen minska bilars bränsleförbrukningatt t.ex.
Telmiskt,är i dag kommersielltstor. intressanta bilprototypermen

drar 0,3 liter/mil, har förevisats. Redan hos dagens bilar skullesom
bränsleförbrukningen kunna minskas väsentligt vi konsumen-om som

accepterade prestanda formter i den maxhastighet och deen av
accelerationsegenskaper bilar hade på 1950-talet.som

Problemet ligger i introducera tillräckligt starka styrmedelatt
internationellt bränslesnåla bilar kommergör på marknadenatt iutsom

skala. fordonstyperNya el- och hybridfordonstor Flexiblesamtsom
FFV6Fuel Vehicles helt möjligheteröppnar på sikt kan fånya som

avsevärd betydelse.
Att minskat trafikarbete direkt kanett till minskadeöversättas

koldioxidutsläpp uppenbart. ocksåMen andraär åtgärder lägresom
hastigheter och allmänt snålare körsätt användningett sett samt av

har potential.motorvärmare storen
Även här föreligger problem i få genomslag för åtgärderatt trots att

de i många fall direkt lönsamma för den enskildaär trafikanten och
transportföretaget. Så kallad snålköming och lägre hastigheteräven

Ändåskulle direkt utdelning formi lägre bränslekostnader. ärge en av
det få ändrar faktiskasitt beteende deni riktningen och ökadsom
hastighet används ofta, bortsett från vägtrafiken, försäljnings-som

Uppenbarligen finns det andra faktorer de direkt ekono-argument. än
miska val.vårastyrsom

Tiden för åtgärd skall få påtagligt genomslagatt ett ären en annan
faktor förtjänar uppmärksammas. Att lokalisera bebyg-att t.ex.som
gelse, arbetsplatser och andra verksamheter i lång tid.mönster tarnya
Även internationelladet beroendet det gäller skärpta krav pånär
transportmedlens miljöegenskaper kan innebära kraftiga restriktioner

6FFV Flexible FuelVehicles,fordon kanköraspå godtyckligblanding bensinocht.ex.som en av
etanol
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beslut väl fattat det tid förnya fordons-tidsmässigt. När ärett tar att en
det cirka bytaflotta. brukar räkna med 15 årMan att tar att ut

flygplan ochden svenska bilparken. Omsättningstiden förmerparten av
fartyg längre, storleksordningen år.i 25är ännu

har omedelbart genomslag.Andra åtgärder i principtyper ettav
sänkta hastigheterMiljövänligare bränslekvaliteter, vägarna,

behöverekonomitrimning bilen också vi inte göraen resa somav men
exempel sådana åtgärder.bättre planering påärgenom

åtgärdenaspekt hur bestående i tiden EnytterligareEn är.är
egentligen tillståndmiljöanpassning handlar inte utanett mer omom

samhällsutvecklingenföränderlig omvärld.förhållningssätt iett en
åtgärder kanframförhållning det gällerefter kräver2020 när som

lösa kommandehållbar utveckling. Vi kan intebibehålla långsiktigten
dem handlingsutrymmeproblem, börgenerationers vi attettgemen

älva det.göra
transportsnålt bebeyggelse-diskuterat detde åtgärder viAv är ett

har långåstadkomma. Infrastrukturenlängst tidmönster atttar ensom
sikt.samhället på lång Denoch byggd struktur påverkarlivslängd även

uppmärksamhet.särskild ochåtgärder bör ägnastypen omsorgav
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4 åstadkommer ViHur miljö-ett

transportsystemanpassat

En omställning till miljöanpassatett transportsystem kommer kräva insatseratt
ett stort antal aktörer. Beslutsfattare, myndigheter, näringsliv, forskare ochav

inte minst de enskilda medborgarna har viktiga roller fylla.att

De olika måsteaktörernas arbete understödjas konsekvent ochav en
långsiktig politik. En kombination olika slags styrmedel och incitamentav
behövs för åstadkommaatt miljöanpassning. Det viktigt dessaattär ären
konsistenta sinsemellan.

utifrånVal styrmedel bör ske kriterier kostnadseffektivitet,av som
fördelningseffekter, näringspolitiska effekter och förståelse hos dem som
berörs ifråga.styrmedletav

Internationell nå framgångsamverkan avgörande för att och internationelltär
förankrade fåstyrmedel kommer i framtiden betydelse.att störreen

Lagstiftning påoch skärpta tekniska krav transportmedel och bränslen kommer
i framtiden Ekonomiska slagäven viktiga styrmedel. styrmedel olikaatt vara av

åkommer dock bli allt viktigare.att

information främst för informera tillviktig bakomliggande orsakerär att attom-
åtgärder ocksåvidtar vissa för tillvara vilja finns hosatt ta denman men som

många aktörer Somi miljövänlig riktning. enskilt styrmedel kanatt agera
information spela viss roll.en

långsiktigEn forskningsstrategi omfattar allaalla miljöhot ochsom
huvudkomponenter i trafiksystemet resbehov, infrastruktur, transport-som

sådanmedel och drivmedel mäste utformas. strategiFör underbyggaatt en
behövs kunskaper också den kunskapatt strukturerasätt somnya men nya
redan finns.
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Ska vi lyckas miljöanpassa krävs kombinationtransportsystemet en
styrmedel och incitament. Inom MaTs-samarbetet har rad förslagav en

diskuterats.
Samarbetet i MaTs har visat det finns samstämmighetatt atten om

i framtiden måste genomföras på miljömässigt hållbarttransporterna ett
enkät7bekräftasDetta ocksåsätt. till aktörer påav en

transportmarknaden där tillverkare bränslen och fordon desamtav
erbjuder transporttjänster uttrycker de både kan och villattsom

milj den verksamheten.öanpassa egna
Vi har tidigare konstaterat integrerad delatt transportsystemet utgör en

samhället. Aktörer måste genomföra olika åtgärder lederav som som
till miljöanpassning återfinns därför inom alla delar samhället.en av
Följ ande genomförare kan urskiljas:större grupper av

Tillverkare transportmedelavo
Oljeindustrino
Eldistributörero
Potentiella tillverkare alternativa drivmedelavo
Bilköpare/bilägareo
Trafikantero
Transportköpareo
Kollektivtrañkföretag, ákerier m.m.o
Kommunero
Trafikverko

förändringarDe behöver vidtas innebär oftast kostnader ellersom
någon form uppoffring. Om det inte hade bordevarit såannan av
förändringarna redan ha vidtagits, skulle kunna hävda. vissa fallIman
kan det dock brist informationpå kostnader och effektervara om av
olika handlingsalternativ orsaken.ärsom

fåFör till stånd miljöanpassning krävs således olika slagsatt en
styrmedel eller incitament. MaTs-samarbetet har diskuteratInom vi
styrmedel inom nedan:grupperna

7Sestyrmedel incitament uppnåoch for miljöanpassat utgiven MaTs-att ett transportsystem, av
intressentemai Naturvårdsverketsrapponserie 4620nr

16-17-0396
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Informationsinsatsero
styrmedelEkonomiskao

Regleringaro
och överenskommelserFörhandlingaro

FUDdemonstrationStöd till forskning, utveckling ocho
Upphandling

trafikbebyggelse, infrastruktur ochPlanering0 av

arbeta medentydigt vi måstevisarstudier vi gjortDe att en
vi skallstyrmedel och incitamentolika slagskombination omav

styrmedel förValmiljöanpassatåstadkomma atttransportsystem.ett av
kostnadseffektivitet,ske efter kriteriermiljömål böruppställdanå som

demförståelse hoseffekter ochnäringspolitiskafördelningseffekter,
kostnadseffektivitetifråga. Medstyrmedletberörs attmenasavsom

kostnadersamhällsekonomiskalågaskall med såmålen nås som
möjligt.

miljöhotnödvändigt. Mångasamarbete ocksåinternationelltEtt är
samarbetetinternationelladetdessa fallIkänner inga ärgränser. en

heltmiljöarbetet. Viframgångför nå iförutsättning är t.ex.att
minskahejda ochländer föreuropeiskaåtgärder andraberoende i attav

perspektivetdet globalaSverige.mark och i Iförsumingen vattenav
synnerhet.koldioxid i Enallmänhet ochväxthusgaser igäller detta

förnödvändigtocksåmiljöarbetetsamverkan i attinternationell är
internationellakonkurrenskraft på denSverigessamtidigt värna

marknaden.
de olikakortfattad genomgång typernaNedan görs avaven
kapitelåterfinnsförslag iVåraochstyrmedel incitament.

Informationsinsatser

transportmedel måsteochoch leve-rantörerProducenter transporterav
miljöanpassa sinförde behöverktmskapsunderlagförses med det att
informationbehövertrans-portmarknadenpåverksamhet. Köpare om
produkter.ocholika tjänsterväljer mellandemiljöegenskaper när

förbreda insatserkrävsriktade information attdennaUtöver mer
trafikens miljö-lösaförmänniskoroch entusiasmera attengagera

ochbehövsvarför förändringarförklaranödvändigtproblem. Det attär
olika rollerhar i sinaochmöjligheterdepeka på attatt ensom var

utvecklingen.påverka
stynnedel,okontroversielltallmänhetInformation i ettsomses
ochsakligneutral,uppfattasden utanså längeåtminstone som
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pekpinnar. Som enskilt styrmedel har informationsinsatser sannolikt
begränsad effekt. Riktade informationsinsatser kan dock medverka till

förstärka effekterna andraatt styrmedel.av

Ekonomiska styrmedel och incitament

Principen den förorenar skall betalaatt miljökostnademaom som
Po11uter Pays Principle leder tillsammans med krav på kostnads-
effektivitet till slutsatsen ekonomiska styrmedel bör spela viktigatt en
roll det gäller åstadkommanär miljöanpassatatt ett transportsystem.

ekonomiskaDe styrmedlen kan syfta till ekonomiska signaler föratt ge
stimulera miljövänliga alternativ. Ekonomiskaatt styrmedel ocksåär ett

säkerställa Verksamhetsutövamasätt fåratt betala föratt externa
effekter, miljöpåverkan, inte finnst.ex. med naturligt vidsom annars
prissättningen.

viktigtDet huvudsyftet med ekonomiskaär styrmedelatt klargörs.
Avgifter till för delsär i miljövänlig riktning, dels finansieraatt styra en
kompletterande åtgärder minskar miljöproblemen. Tanken medsom
avgifter de skall användas inom sektorn.är Skatter har huvudsyftetatt

finansiera verksamhet. När sådanaatt skatter utformas kan dettaannan
ibland ske så också får positiv styreffekt från miljösynpunktatt man en

huvudsyftet påverkas.utan att
finnsDet otal olika ekonomiska styrmedel,ett såvältyper av

generellt verkande koldioxidskatt, riktadet.ex. t.ex.som mer en
differentierad beskattning fordon och drivmedel. Principerna ärav som
regel okontroversiella, både utfallet och beror på huracceptansenmen
beskattningen utformas. gällerNär det fordon och alternativa drivmedel
begränsas möjligheterna till skattedifferentiering gällande EG-av
direktiv.

Bidrag uppfattas ofta positivt styrmedel, det kanettsom om
motiveras miljöskäl. bidragEtt måste dock kunna finansieras ochav
kan därför i regel bara föreslås i kombination med förslag leder tillsom
intäktsökningar för skattehöjningar.dvsstaten,

Fördelningen anslag till trafikverk och till kollektivtrafik kanav
också ha styrande funktion. gällerDet både fördelningen mellanen
trafikslagen och till olika ändamål inom respektive trafikslag.

Regleringar

flertalEtt lagar för i samhället. Vissatransporterna äranger ramarna
direkt knutna till transportsektorn väglagen och luftfartslagen,t.ex.
andra påverkar indirekt skattelag-stiftningen. framtidenFört.ex. ärsom
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kraven påsignaler ochentydigalagkomplexolika attdet viktigt att ger
olika sektorer.idensammamiljöhänsyn är

direktföreskrifterochmängd lagarfinns ocksåDet mersomen
obligatoriskatransportsektorn. Deverksamheter inomolikareglerar

skärpasdrivmedel måstetransportmedel ochmiljökraven på upp-om
kontroversiellt,det inteprincipnås. Somskall kunnamiljömål ärsatta

möjlig-Sverigesbegränsarharmoniseringinternationellkrav påmen
ochfordontekniska krav påhand. Skärptapåheter att egenagera

kostnadseffektivitetinternationellt meddärför drivasdrivmedel måste
kriterium.viktigtsom

med lokalafall kombinerasvissamåste itekniska kravenDe
stadsmiljönluftföroreningsproblemen iförtrafikplaneringsåtgärder att

kostnadseffektivtpå sätt.skall kunna lösas ett

överenskommelserochFörhandlingar

tillverkareochmellanöverenskommelserochFör-handlingar staten av
Ettsammanhang.olikaioch skerskettharbränslenfordon och

hosbränsleförbrukningenminskaåtag-andedetexempel att nyaär om
CEMT8 och EG-bilindustrin gjorteuropeiska gente-motdenbilar som

Naturvårdsverketsexempel överens-ärkommissionen. Ett annat
bensin.bly iavvecklingeindustrinoljmedkommelse avom

miljökrav påöverenskommelserbilateralaför nåFörhandlingar att om
Östersjöstater. Resultatenmed olikabunkerolja harfartyg och prövats

framkomligändå vägbördetblygsamma,hittills varithar envaramen
Östersjöområdet vadtidigare äräninomsituationenförbättra somatt

regler.fastställdainternationellthjälpmedmöjligt av

F UDoch demon-strationutvecklingforskning,Stöd till

utvecklingenpåskyndaförstödja FoUnödvändigt attocksåDet attär
områdenExempel påtransportlösningar.ochteknikmiljövänlig nyaav

biodrivmedelochfordon samtmiljöanpassadestödkrävakan ärsom
fordon.ochtrafikförstöd-systemIT-baserade

fram inomhar tagitskunskapdentillämpaangelägetDet attär som
systeminriktadeellerexperimentpraktiskaforskningsområden iolika

skulle sättsystemdemonstrationer attettSådanademonstrationer. vara
forskningfram inomtagitserfarenhetochkunskapdenkombinera som

utvecklingentillbidra mot ettoch därigenomdemonstrationsförsökoch
miljöanpassat transportsystem.

8 samarbetsorganisationtranspoitministramaseuropeiskaDe
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forskningsinsatser behövs för analysera begreppet hållbarNya att
rörlighet för beslqiva konsekvenserna informations-samt att av
teknologins begynnande introduktion.

och utvecklingForskning har betydande förändringskraft. Deten
svenska näringslivets behov ökad produktivitet viktigdåärav en
faktor. gäller såväl internationellt nationellt.Detta KFBsom
har i dag demonstrationsprojekt på gång inom områdena el- och
hybridfordon biodrivmedel.samt

Upphandling

för bidra till skapaTeknikupphandling är sättett staten att att en
marknad exempel den pågåendeför tekniska lösningar. Ett ärnya
upphandlingen elfordon har tagit initiativ till.NUTEKav som

löpande verksamhet köpMiljökrav vid upphandling t.ex.av av
också teknikdrivandefordon, drivmedel och transporttjänster kan vara

med funktionellaförutsatt miljökriterierna ställs tillsammansatt upp
kostnadskrav.krav och

infrastruktur och trafikPlanering bebyggelse,av

minskafysiska kan bidra tillplaneringKommunernas att
transportsnålare ochtransportbehovet eftersträvaatt mergenom en

effekternabebyggelsestruktur. På kort siktkollektiv-trafikanpassad är
betydelsesikt bebyggelseutvecklingenbegränsade, på längre är avmen

möjligheterna åstadkomma hållbart samhälle.för ettatt
Även kort sikt små förändringar iinfrastrukturutbyggnader påger

betydelse längre sikt.trafikens omfattning, har på Deden totala men
påtagliga.lokala effekterna är mer

parkeringsanläggningar viktigtochUtbyggnaden ärresecentraav
transportslag och underlätta valmellan olika kanför samordningen av

skäl anläggningar för samlastningmiljöriktiga lösningar. Av ärsamma
viktiga.godsav

blir dyrare harhöjs eller påOm bensinpriset sätttransporter annat
uppgift fyllaviktigde regionala och lokala planeringsorganen näratten

människors och företags anpassningar. Dendet gäller underlättaatt
scenariostudieg Naturvårdsverketpå uppdragregionala gjorts avsom

hand blirlokal förstade åtgärder på regional och nivå ivisar att som
förkollektivtrafik och fysisk planeringaktuella ökat utbudär ett enav

9 Naturvårdsverket 4609.bensinprishojningklararSeHur vi rapportnren
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Kollektivtrafiksatsningar kostnads-transportsnålare struktur. ären
driftenskatteintäktema tillvarför återföring från de ökadekrävande en

möjlighet.kollektivtrafiken diskuteras som enav

andra hjälpmedelkalkylmodeller, ochSamhällsekonomiska MKB

det gäller utbygg-fattta beslut inte minsthjälpmedel förSom näratt -
prognosmodeller, samhällsekono-användsnaden infrastrukturenav -

och liknande.ökonsekvensbedömningarmiska kalkyler, milj
hjälpmedel försöker beskrivaförhållanden dennaDe ärtyp avsom

därförde framtagna resultatenverkligheten ochoerhört komplexa i är
därför viktigt dennaosäkerheter.behäftade med Detnormalt är attstora

såoch resultatenlöpande utvecklashjälpmedel attpresenterasatttyp av
deoch begränsningarna iosäkerhetemarättvisandede på sättett anger

resultaten.presenterade

miljöanpassningförAttitydiörändringar krävs en

särskildNordplan harsamhällsplanering iförNordiska institutet en
styrmedels politiska legitimitet. Iolikascenariostudie behandlat ett

scenario nåpolitiskt legitimförsökt identifierahar väg attenman
miljöanpassatmiljömålen förde preliminära transportsystem.ett

inställningsvenskarnasförändringförutsätter successivScenariot aven
låta miljö-bereddsmåningomsåtill miljöfrågor, så är attatt man

mål.överordnas andrasamhälletanpassningen av
minskameddrivmedelsskatten motivethöjningkraftigEn attav

fasenden inledandeienergiförbrukningen accepterasantas av
radinnehåller scenariotdenna skattehöjningomställningen. Efter en

dede flestastyrmedel, vilkabeslut ytterligare uppsattastyrs avavom
koldioxid.utsläppmålen beträffande av

såledestillkommande styrmedlen,de viktigasteNågra antassomav
ökandekrav på successivtscenariet,bli politiskt legitima i är

däravgaskravbensin, skärptabiobaserad etanol ilåginblandning av
miljödifferentieradepådrivande EU,starkt inomSverige antas vara

ytterligaretrañkavgifter i någralandningsavgifter,farleds- och tätorter,
höjningar,form årligadenna gång idrivmedelsskattenhöjning avav

trafikavgifterfordonsflottor,etanoldrift avgränsadebeslut i somom ren

° miljömålen intepå depreliminäraexempelNordplansscenarioskall vägmotett somensessom -
naturligtvissamarbetetfinns detutveckling. MaTs-för trolig Inomförslagellerett enenprognos

scenariot.Till exempeli det skisseradeuppfattningar detönskvärdaolika anserom
svenskdirekt skadligtförbeskrivnascenariotdet NordplanBilindustriforeningen äratt av

samhällsutveckling.konkurrenskraftoch
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differentierade med hänsynär till bilarnas miljöklasstillhörighet samt
överlåtbara utsläppsrätter.

Beslut bebyggelsens ochrör utformning kantransportsystemetssom
grundläggande betydelse för och kvinnors vardagsliv.mäns Detvara av

därför viktigt både och kvinnorär delaktiga dessai beslut.att män är
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klaraKonsekvenser5 attav

miljömålen

hållbartekonomisktochsocialtmiljömässigt,Långsiktigt måste skapa ett
föremål för konsekvens-och blidiskuterasbörVadtransportsystem. som

skall ske.förändringarnavilken.taktmeddit ochanalyser är vägen

strategiskt ochbör sketransportsystemmiljöanpassatomställning tillEn ett
bli förskall stora.konsekvensernanegativadelång för inteunder tid att

taktoch i vilkenberoende hurstarktkommer attKonsekvenserna avvara
negativadeFör begränsaomställning. attliknandegenomföromvärlden en

ökaEUfrämst attvår omvärldpåverkadärför viktigt atteffekterna detär --
omställningsarbetet.takten i

beskrivapå meningsfullt sättmetoderför ettatttillförlitligafinns inteDet idag
uppnå miljöanpassatettattkonsekvensernasamhälleligade samlade av

fortsattameddärför viktigttidsperspektiv. Det ärolikaitransportsystem
eftersombedömningsmodellersådanaframförutvecklingsinsatser att ta

bli alltattkommerMaTs-samarbetetianväntmålstyrning den typ avossav
vanligare.

meddet viktigtmodellersådana är noggrannal avsaknad av
långsiktigaochkortsiktigaaktuellaolikakonsekvensanalyser av

för valgrundfår tillsedan liggakonsekvensanalyseråtgärdsprogram. Dessa
gällandefrämstmålförändringareventuellaåtgärdsstrategi och genom-av ——

förandetakten

deklaramöjligt attdet attkommerställtsmiljömål hittillsAv de varauppsom
svårastbli attbuller kommer attkoldioxid ochmålen förlångsiktigaflesta. De

hureffektiviseringar samtförstrategiövergripandenå. koldioxid börFör en
samhällssektorerolikainomintroducerasskallbränslenförnyelsebara

ocksåmiljömål krävsutveckladehittillsövrigagällerdetutarbetas. När
åtgärderpå detyder atti dagdock ingetfinnsDet somytterligare insatser. som

samhälls-negativanågra allvarligaföranledanå målen skullekrävs för att
konsekvenser.ekonomiska
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långsiktigtviMaTs-samarbetet har varitförUtgångspunkten att
miljöanpassathållbart och transportsystem.skapamåste ett --

orimlighet.faller på sinMotsatsen egen
framlyftaöversiktligtförlagtsMaTs-samarbetet har attupp

hållbartomställning tillvidsvårighetermöjligheter och etttänkbara en
och miljöanpassat transportsystem.

frågorkomplexamed deår ochpå 25tidshorisontMed somen
samhälleligamöjligtdet inteomställningsarbetet, göraattberörs ärav

konsekvensanalyserSådanatraditionell mening.ikonsekvensanalyser
åtgärds-olikafastställermedsambandistället ibör attgöras man

etappmålen.för nåattprogram
kommeromställningsarbetettakten iframföralltdärförDet är som

för diskussion.föremålbliatt

betydelseomvärldenoch storFörändringstakten av

måste görasmiljöanpassattillomställning transportsystemEn ett
skall bli såkonsekvensernatid intelångoch underplanmässigt om

omställningen.de berörshosfårinte acceptansatt avstora somman
negativaförriskeromställningsperiod finns detlångmedMen även en

effekter.
detlandeteffekterna i ärsamlade negativadebegränsaFör att

internationellatill denomställningsarbetetViktigt att anpassas
aktuellastyrmedelåtgärder och ärdeMångautvecklingen. somav

vårinförs isamtidigtdetinförabetydligt lättarekommer. attatt omvara
påverkaromställningarframförallt sådanagälleromvärld. Detta som

konkurrensförmåga.näringslivetssvenskadet
påintehannoniseringenden globaladäragerandenationelltheltEtt

kommertransportsektorn,miljöfrågoma inomprioriterarliknande sätt
tekniskadeframför alltanvändamöjlighetervårabegränsaockså attatt

finnaskommakanoch attfaktiskt redan existerarmöjligheter somsom
olikadeinomfordonsteknikbådegällerframtiden. Deti

begränsningsådanbiobränslen. Enanvändningochtransportslagen av
sigofta visatdeteftersom attkostnadermedförakommer störreatt
andramedjämförtkostnadseffektivaåtgärdertekniskalångtgående är

åtgärder.tänkbara

nåsvårastbullerMålen koldioxid och attför

blikommerlångsiktigtdet attgenomförts visaranalyser attDe som
hurdettabuller,ochkoldioxid oavsettförmålenklarasvårast att

omvärldi vårutvecklingen ut.ser
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finnsDet också indikationer på det kommer bli svårt klaraatt att att
långtgående mål beträffande intrång i känsliga naturområden och
områden med kulturvärden. De mål ställtsstora för attsom upp
minimera risken få till följd luftföroreningaratt kommercancer av
också ställa långtgående krav på åtgärder.att

Koldioxid

För koldioxid kompliceras bilden det inte självklart hur delatt är storav
de globala utsläppsminskningama skall genomföras i Sverige.av som

Detta kommer successivt klargöras dei pågående internationellaatt
förhandlingarna inom för klimatkonventionen.ramen

framtidaDen hanteringen kämkraften i Sverige ocksåär storav av
betydelse för förutsättningarna i i Sverige på området. Detstort är
således först dessa frågor klarnat kannär precisera vilket målsom man

bör gälla för transportsektorn. kanDet innebära det angivnaattsom nu
målet antingen skärps eller blir lindrigare. Vissa generella slutsatser
kan ändå dras basenpå de studier genomförts inom förav som ramen
MaTs-samarbetet.

För åstadkomma långsiktigt hållbart lqävsatt ett transportsystem att
del de fossila bränslena med förnyelsebarstor ersätts energi.en av

Skall detta ske på kostnadsoptimalt fråganmåste hanterasett sätt över
sektorsgränsema.

För klara minskning på 15 de samlade utsläppenatt procenten av av
fossilt koldioxid i Sverige till år 2020 måste ha påbörjatman en
introduktion förnyelsebara energislag. säkertDet inte sådanär attav en
introduktion skall ske på och i takt de olikaisättsamma samma
berörda sektorerna. För kunna dra säkrare slutsatser detta behövsatt om

övergripande studie åtgärdsmöjligheter och kostnader olikaien av
sektorer.

Samtidigt det viktigt utveckla och introducera åtgärder i taktär att
med omvärlden för inte kostnadema skall bli orimligt Dettaatt stora.
omställningsarbete bör rimligtvis bedrivas sektorövergripande. Det
behövs alltså utarbetas övergripande för hursnarast strategien
förnyelsebara bränslen skall fossilbaserade olikainomersätta
samhällssektorer.

Samma osäkerheter föreligger inte det gäller företappmålet årnär
Även2005. inom transportsektom finns åtgärder ärsom

kostnadseffektiva och skulle kunna genomföras på relativt kortsom
sikt mjukare körsätt, bättre hastighetsanpassningar inom allat.ex.
transportslag, användning för bilar, brukmotorvärmareav av
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såväloch effektiviseringar ibränslesnålare fordon somperson-
godstrafiken.

Buller

kunskap kunnatutifrån dagensbuller har vi intedet gällerNär
långsiktiga målen.åtgärder för nå detekniskaidentifiera attens

åtgärdatberörda trafikverk successivtvarithittills harAnsatsen att
haråtgärdsprogramTakten dessasituationema. ide styrtsvärst utsatta

målen harlångsiktigaanslå.medel kunnat Dehur mycket meramanav
bas för hurochstyrande planeringssituationerframför allt ivarit som

skall står iin Dettade åtgärderlångtgående göras.sättersom man
genomförande-beträffande isamklang med vad närsägssom ovan

konsekvensbedömning.bör sinrimligen göraprocessen man
ocksåmiljömål krävshittills utveckladegällerdet övrigaNär

tyder påunderlagetdet finns inget iytterligare insatser, attsommen
etappmålen skulleellerlångsiktiga målendeåtgärder för nå sigatt vare

samhälleligasamhällsekonomiska eller andraallvarligaföranleda några
Sverige inteför denna bedömningkonsekvenser. förutsättningEn är att

omvärldvårannorlunda taktväsentliggenomför omställningen i änen
meddock räknaVi måsteframför allt övriga transporterEuropa. att-

framtiden.generellt blir dyrare isett
utvecklas metoderdetför framtidendet viktigtSlutligen vi attanser

också konceptsamhälleliga analyserrelevantaför kunna göraatt avav
andranämligen behövas inomkommer ävenMaTs-typ. Detta att

genomgripande analys-motsvarandetakt medsamhällssektorer i att
genomförs för dessa.arbete
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6 insatserFortsatta

Inom MaTs-samarbetet har antal konkreta förslagett betydelse för attav
åstadkomma långsiktigt hållbartett fram.transportsystem tagits Förslagen
sammanfattas nedan:

påEn längstrategi kort och sikt långsiktigt hållbarthur ettsomo anger
åstadkommastransportsystem skall bör fram.tas

Aktivt påverka EU:s transport- och miljöpolitik.o
Ett utvidgat kostnadsansvar för de olika trafikslagen formi t.ex.o av
miljörelaterade avgifter.
Differentierad beskattning fordon och bränslen för stimulera miljö-attavo
vänliga alternativ.
Skärpta miljökrav för samtliga transportmedel.o
System stimulerar de miljömässigt bästa alternativen, miljö-t.ex.somo
klassningssystem, och miljöanpassad upphandling.
En strategi för introduktion förnybar energi.avo
Förändringar planlagstiftningen och bättre samverkan mellan denav eno
fysiska planeringen och den ekonomiska politiken.
Samstämmighet mellan den kommande miljöbalken och trafiklagstiftningen.o
Konsekvensbedömning inför beslut ökad användning miljö-genomo av
konsekvensbeskrivningar, kvalitetsgranskning trafikprognosmodeller.av
Bättre uppföljning fattade beslut miljörevisioner, förbättrad miljö-av genomo
övervakning.
Bättre förutsättningar för ökad samverkan mellan transportslagen.eno
Förbättringar för miljövänlig kollektivtrafik, inklusive god tillgänglighet tilleno
denna.
Ta till miljöpotentialen hos den informationsteknikenvara nyao
Bättre uppföljnings- och miljöövervakningssystem.o
vidareutveckling utformningen och användningen de samhälls-avo av
ekonomiska kalkylerna.
Stöd till det lokala Agenda 21-arbeteto
lnformationsinsatser för stimulera miljöanpassatatt ett handlande.
Stöd till forskning, utveckling och demonstration inom utvalda ochsystem-
teknikomrâden.
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iomställning transportsystemetåstadkommamedArbetet att aven
åren.deunderintensifieratshar senasteriktningmiljövänligen

betydelsefull närtransportsektornidentifieratharaktörerFlertalet som
omfattande ochvårafleramedtillrättakommagällerdet att av

globala.ochregionalalokala,miljöproblem-allvarliga
såsomandra intressenterochsektormyndigheterMiljömyndigheter,
redanfallmångahar itransportköpareochtransportföretagnäringsliv,
beslutBefintligasamverkan.och ienskilthandlingsplanerutarbetat -

dock inte.räckeroch planer

arbetePågående planeratoch

deti Sverigeframme närlångtviliggerperspektivinternationelltI ett
harViansvarstagande.gäller

skälfinnsdet attifrågasättsdetdåstadiumdetlämnati omstort
ochrimligaförsöka hittakraftervåra attochåtgärdervidta ägnar nu

eliminerasiktoch påbegränsaförlösningarkostnadseffektiva att
problemen.

medarbetetpåbörjattransportmyndighetemaharnationell nivåPå
sektoransvardettilllevaförhandlingsprogram somattutforma uppatt

s.k.denkanexempel nämnasSomverksinstruktioner.bl.a. idemålagts
Vägverketutarbetatstrafiksäkerhetochmiljö-förplansärskilda avsom

LUMA. EttLuftfartsverketvidbedrivsprojektsärskildadetoch som
1996aprilislötstrepartsöverenskommelseexempel denär somannat

Hamn-SverigesochredareföreningSverigesSjöfartsverket,mellan
sjöfarten.frånutsläppenbegränsaStuveriförbundoch attom

hartransportmyndigheterochmiljö-centralamedSamarbetet
stadfästssamarbetedettaharluftfartssidanochvägtrañk-Påutvecklats.

ochmyndigheternamellanöverenskommelsersärskildagenom
transportslag.beträffande övrigaocksåpågårdiskussionerutvecklande

successivtsamarbetsfonnernaÄven harforskningsområdetpå
åren.under deutvecklats senaste

konstaterakan vitransportbranschen att t.ex.iaktörergällerdetNär
Stuveriforbundet,ochHanm-Redareföreningen,SJ,ASG,Bilspedition,

konkretaframtagitflygbolagÅkeriförbundet fleraoch
långtgående.mycketfallfleraimiljöhandlingsprogram — tydligharskogsindustrinindustribranscher enFlera t.ex. --

miljöpåverkan transporterocksåinkluderar avmiljöprofil avsom
Sverigetransportmedel iTillverkareprodukter.färdigaochråvaror av

hosmiljöegenskaperutvecklinggällerdetfrontlinjeni närligger av
petroleumindustrinsvenskadengäller somprodukter. Detsammasina



494 På miljöanpassatväg mot ett transportsystem SOU 1997:35

dessutom frivilliga åtaganden introducerat motorbränslengenom med
betydligt bättre miljöegenskaper vad falletän iär övriga Europa.som

Inom för det expanderande Agenda 21- arbetet lyftsramen ofta
transportfrågoma fram angeläget områdeett deävensom om-konkreta insatserna hitintills begränsade.varit

Omställningen till miljöanpassatett hartransportsystem således i
flera avseenden redan påbörjats och vi räknar med sådana insatseratt
kommer vidareutvecklas framöver.att Berörda intressenter kommer
naturligtvis vidareutveckla påbörjatatt arbete för sig. Problemen ärvar
emellertid så komplexa och svårlösta det krävs utveckladeatt
samarbetsformer för tillvarata den kompetensatt olika slagav som
finns hos de olika aktörerna. När det gäller sådana gemensamma
insatser MaTs-intressenterna själva kan genomföra vill vi särskiltsom
peka på följande:

MaTs-arbetet samarbetsform relativt och0 är kan behövasom ny
ytterligare innan kanprövas uttala sig dess betydelse iman om
framtiden. Vi har därför beslutat fortsätta arbetet i huvudsakatt
enligt åtminstonemönster under Kommunikations-samma -
kommitténs mandatperiod.

Information till allmänheten och transportköpare0 vilkaom
miljöeffekter förknippadeär med olika lösningar väsentligärsom
för skapa efterfråganatt miljövänliga transportkoncept. Deten ärav
därför viktig sådan informationatt på så fullständigt,görs ett
rättvisande och tydligt möjligt.sätt Vi lämpligaiattsom avser
samarbetsformer utarbeta principer för hur jämförelser mellan olika
transportkoncepts miljöpåverkan bör göras.

Vi har formulerat miljömål underlag för analys0 som en av
erforderliga åtgärder och styrmedel. För vissa miljöhot krävs
utvecklingsinsatser för kunna formulera konkretaatt åtgärdsmål för
transportsektorn. gällerDet framför allt mål påverkan pårörsom
landskapet och hälsoeffekter luftföroreningar. Detta arbeteav
kommer bedrivas med Naturvårdsverketatt huvudansvarig.som

miljömålDe vi i kapitel har2 brutits nedangett på trafikslag.som
En mål- och resultatstyrning och inom trafikverken kräverav en mer
långtgående nedbrytning. Utformningen mål för denav egna
Verksamheten givetvis fråga förär den berörda myndigheten. Deten
finns dock behov kunna diskuteraett principiella frågeställningar iav

Ävenbredare krets. frågan hur de föreslagna miljömålen bören om
utformas geografiskt kommer bli föremål för fortsatta diskussioner.att



495miljöanpassatPå transportsystemväg mot ett1997:35SOU

åtgärder ocholikamånvilkenbedöma ikunnaFör att0
kännedomkrävskostnadseffektivaåtgärdskombinationer är om

kostnaderkonsekvenser. Dessa ärandraochkostnaderåtgärdemas
minskaföråtgärderminstgäller inte attkända. Detbristfälligtofta

åtgärdskostnader imellanjämförelsedärkoldioxid,utsläppen enav
dessatid har någraPåsärskilt angelägen.olika sektorer är avsenare
underskearbete kommerytterligarefyllts, och attkunskapsluckor

underlag.medKommunikationskommitténförsesyftehösten i att

för detbehandlats inomspecielltintefrågeställning,En ramensom0
dagsläget.imiljöbelastningenhur utarbetet,bedrivnahittills är ser

vissautsläppuppskattningarhärsärskilt intresse ärAv avav
koldioxidhur utsläppenvägtrafikenfrånluftföroreningar samt av

omvärld. Vii Sverigessamhällssektorerolikasig påfördelar
frågor.belysa dessaförgenomföra insatserkommer attatt

FoUmiljötänkandeUtvecklat i

miljö-trafikensgällervadbedrivitsharhittillsforskningDen som
miljöproblemenstakastuderapåinriktatsgradhöghar i attproblem

klaratrafikslagsvis. För attstuderatsoftaharfrågornaoch en
heltkrävsmiljöanpassattill transportsystemomställning annanenett
samarbeteutvecklatvälfordrarocksåbredd, vilket ettochlångsiktighet

tillkoppladmåsteForskningenberörda intressenter.allamellan vara
kunskapsutvecklingen.internationelladen

ökadkräverforskningsstrategiövergripandeformulera enAtt en
aktörer.internationellaochnationellakoordineringochintegration av

transportforslcningmiljöinriktadslagkraftigåstadkommaFör att en
forsknings-näringsliv,myndigheter,olikamellansamverkankrävs

BanverketochVägverketNUTEK,högskolor. KFB,ochinstitutioner
bl.a.ansvarsområdenrespektiveför sinaforskningsprogramhar som

miljöanpassadeför transporter.forskningomfattar

hållbartlångsiktigtåstadkomma ettförOmråden betydelse attav
transportsystem

såpå ettmiljöanpassat transportsystemåstadkommaFör ettatt
möjligt krävsoptimalt attochkostnadseffektivt sätt engenommansom

förförutsättningargodaskaparpolitiklångsiktigochkonsekvent
inriktningen.önskvärdadensignalertydligaochaktörerberörda omger

förbetydelseområden attantalföljande ettdetI presenteras av
hållbartlångsiktigt transportsystem.åstadkomma ett
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Strategi för långsiktigt hållbartett trans-portssystem

Strategier och åtgärdsprogram för miljöanpassaatt transportsystemet
kräver samtidigt hänsynstagandeett till flera olika miljöhot; globala,
regionala och lokala. Tidsmässigt kan vissa hot behöva prioriteras före
andra i slutändan måste samtliga hot elimineras vi skallmen uppnåom

långsiktigt hållbartett Detransportsystem. analyser vi gjort inom
MaTs-samarbetet visar de svårigheternaatt största åstadkommaatt en
miljöanpassning föreligger det gäller koldioxidutsläppennär och bullret
från trafiken. För övriga mål krävs också ytterligare insatser, dock inte

omfattning.av samma
Om skallvi övervinna dessa svårigheter krävs redanatt man nu

påbörjar arbetet med forma såväl kortsiktigatt långsiktigen som
strategi. I strategin bör ingå SIKA, i sin samordandeatt roll, skall verka
for utvecklingen långsiktigt Övrigahållbartett transportsystem.av
aktörers bör lyftas fram.ansvar

Påverka E Uss miljö- och forskningspolitiktransport-,

Under de åren har inom bedrivitsenaste EU intensivt arbete förettman
utvecklaatt trañkpolitik. Parallellt har arbetet meden gemensam

miljöhandlingsprogram pågått. Ytterligare område där kommunika-ett
tionsfrågoma står i för uppmärksamhetencentrum det pågåendeär
arbetet med det s.k. ESDP European Spatial Development
Perspective. detI fortsatta arbetet det viktigt medär tvärsektorielltett

och integrationsynsätt olika politikområden. På deten sätt ärav samma
angeläget Sverige, bedriveratt aktivtnär arbete för påverkaett attman
politiken, samordnar sina insatser. Departement, myndigheter och
näringsliv bör utifrån svensk position.agera en gemensam

När det gäller utvecklingen transportmedel och bränslenav nya
den de kravstyrs ställs EU Frånav som gemensamt.upp av

miljösynpunkt det dock angelägetär det finns tillgång tillatt styrmedel,
EU-harrnoniseradet.ex. miljöklassningssystem, så nationelltatt man

kan påverka sammansättningen på fordonsparken.
Inriktningen det svenska EU-arbetet bör vidgaav attvara

harrnoniseringssträvandena globalt.
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förnybarintroduktionStrategijör energiav

förnyelsebarafossilt koldioxid måsteminska utsläppenFör att av
drasamhället. kunnasektorer Föralla iintroduceras inomenergislag att

övergripande studieska ske behövsdettahurslutsatser avenom
strategi försektorer.kostnader olika Enoch iåtgärdsmöjligheter

transportsektorn behöverbränslen inomfömyelse-baraintroduktion av
utarbetas.snarast

avgaskravSkärpta

föreslåstill avgaskravförslagvägfordon har EUFör presenterat som
fortsattverka förbörSverigerespektive 2005.införas 2000år en

ochföreslagnaangelägetinom EU. Detavgaskravenskärpning är attav
hela livslängdbilarnasundersäkerställer låga utsläppkommande krav
tydligare ikraven börframtida änDe ännuoch vid låga temperaturer.

blandbehoven. Detoch hälsomässigamiljö- är annatifrån dedag utgå
kolväten.hälsopåverkandespecifikareglerakunnaönskvärt att

skärpalinjendrivainternationellt fortsättabör attSverige avgas-
omfattarNuvarandeflygplan.frånför emissioner normernonnema

finnskväveoxider. Normernakolmonoxid ochkolväten,utsläpp sot,av
Volume16ICAO AnnexChicagokonventionen,tillbilagaiangivna en

till ICAOsrekommendationerbemärkelseformelli ärsom
tvingande regler. Imindreellerpraktikenimedlemsstater, mermen

för CivilBestämmelserfastställda i BCLmiljönonnemafinnsSverige
Luftfartsverket.Luftfart, utges avsom

finfördelas ifritidsbåtarfråntoxiska kolvätenUtsläppen somav
deochvattenområdenkänsligabiologiskti taspropellervattnet upp av

avdunstarkolvätenomfattande. Devattenlevande organismerna, är som
marknäratill bildandetocksåbidrarfrån vattenytan ozon.av

ochför avgasemissionertill reglerförslagfinns i SverigeDet ett
längdtillfartyg upp 24mindrefritidsbåtar ochfrån metersbuller som
genomförsförslagdettaviktigttillnotiñerats EU. Det snarasthar är att

länder.andraåstadkoms iutvecklingliknandeoch att en

Dijferentierad beskattning

miljövänligarestimulerasignaler förekonomiskaSamhället bör attge
styrmedel såsomekonomiskariktadeformkan ske ialternativ. Det av

Skatte-drivmedel.ochfordonbeskattningdifferentierad av
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differentieringen måste upplevas stabil och långsiktigt trovärdig.som
Gällande EG-direktiv begränsar möjligheterna använda sådanaatt
instrument. Exempel på begränsningar stödja försäljningär rätten att av
miljövänliga fordon och till skattesubventioner biodrivmedel.rätten av
Sverige bör därför verka aktivt för dessa möjligheter förbättrasatt
samtidigt nuvarande möjligheter utnyttjas.som

Koldioxidskatt

höjtEtt drivmedelspris i form höjning koldioxidskatten kanav en av
medverka till åtgärder minskar koldioxidutsläppen kommer tillatt som
stånd. Det krävs emellertid höjningar for uppnå påtagligastora att
minskningar utsläppen från den svenska trafiken. höjningarStoraav
riskerar effekter,negativa på privatekonomin och företagensatt t.ex.ge
konkurrenskraft.

Om höjning koldioxidskatten används styrmedel vien av som anser
det därför olämpligt den höjs kraftigt i förankradEn väl ochatt ett steg.
successiv höjning längre tidsperiod fordras föröver uppnåatten
beteendeförändringar och minska risken för effekter.negativa För att
komma till med problemet med förstärkt växthuseffekträtta en som-

globalt- krävs liknande åtgärder genomförsär internationellt.att
Förståelsen för höjning kan sannolikt öka intäkterna återförsen om

för minska negativa fördelningseffekter. Om intäkterna dessutomatt
används till miljöförbättrande åtgärder t.ex. bränslesnålare bilar kan
både och styrmedlets effektivitet öka. Ett sådantacceptansen
återföringssystem förutsätter pålagan betraktas avgift.att som en
Möjligheterna införa återföringssystem för koldioxidskatten böratt ett
därför utredas. Ett öka kan omför-sättannat att acceptansen vara en
delning från fasta till rörliga avgifter t.ex. formi koldioxidskattav

den totala skattebelastningen ökar.utan att

Miljöklassning

höjd koldioxidskattEn kan leda till viss minskning andraäven en av
miljöstömingar buller och kväveoxidutsläpp, där hart.ex.som men
andra stynnedel viktigare roll, miljöklassning fordon ocht.ex.en av
drivmedel i kombination med differentierad fordons- och drivmedels-
beskattning.

Sverige har sedan haft1992 för miljöklassning lettett system som
till lätta fordon uppfyller högre miljökrav de obligatoriskaatt änsom
kraven kommit på marknaden. börSverige därför aktivt verka forut att

införEU miljöklassningssystem stimulerar efterfrågan ochett som
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användningen de miljömässigt bästa fordonen. förGrunden Sverigesav
agerande internationellt bör kunna frånutgå det förslag till nytt
miljöklassningssystem framtagits Naturvårdsverket, Vägverketsom av
och Konsumentverket. miljöklassningssystem behövs också förEtt att
miljözoner, miljörelaterade vägavgifter och miljömärkningssystem
skall fungera effektivt.

Road Pricing

Ekonomiska styrmedel bör också användas för minska de lokalaatt
miljöproblem vägtrafiken upphov till. Genom miljörelateradegersom

mindre miljö-vägavgifter Road Pricing kan dels styra motman
uppställdafinansiera åtgärder behövs för klarapåverkan, dels attsom

därmed tillämpa Pollutermiljömål. Avgifterna blir Payssättett att
finnas andraden lokala vägtrafiken. kan detPrinciple på Därutöver

önskemålskäl till införa Road-Pricing system, t.ex. attatt ett om
trängsel, olyckorminska etc.

minskad miljöpåverkan bör avgifterna bygga påFör att styra mot
följ ande principer:

Fordon förorenar bör betala1 mer.som mer
där människor2 kör speciellt områden, mångaDe i utsättsutsattasom

börför hälsovådliga och där bullerproblemen är störstavgaser
betala mer.

trängsel avgasproblemhögre rusningstid och3 Priset bör i ärnärvara
störst.som

vid behov vidtaskyldiga enligt miljöskyddslagenVäghållare är att
därför naturligtför minska trafikens miljöstömingar.åtgärder Det äratt
miljörelateradebesluta deväghållaren möjlighet attatt omges

till miljöskyddsåtgärder.vägavgiftema för därigenom fåatt resurser
möjlighetkommunerna i dag inte hargäller inte minstDetta taattsom

bilisten.kostnader från den orsakar miljöproblemen-ut som
utgångspunktkan lämpligen utformas medrättsliga regleringenDen

1995:64. iförslagen från Trafik- och Klimatkommittén SOU Deti är
olikaansvarsförhållandena mellandet sammanhanget viktigt att

intäktsfördelning klargörs.gäller avgiftsuttag ochväghållare vad
Utformningen också betydelse för vilkenär acceptanssystemetav av

få från berörda trafikanter.kanman

Beskattning bensin- respektive dieseldriftav
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Relationen mellan beskattningen bensindrift och dieseldrift börav ses
för lättasåväl fordon så den beaktaröver de bådatunga attsom

drivmedlens miljöegenskaper. Jämfört med bensindrift har dagens
dieseldrift vissa miljöfördelar formi lägre bränsleförbrukning, lägreav
utsläpp koldioxid och kolväten, lägre utsläpp vid kall stabilamotor,av
utsläppsegenskaper tiden, lägre flyktighet hos bränslet lägreöver samt
energiförbrukning vid drivmedelsframställningen. gengäldI blandär

utsläppen kväveoxider, partiklar och högre.PAHannat av

Utbyte fordonsparkenav

Sverige har i internationellt perspektiv lång medelslivslängd på sinaett
fordon. harVi andel personbilar 10 år något destörre över än storaav
västländema, 47 jämfört med 30 i Storbritannien ochprocent procent
28 i Tyskland.västraprocent

längre medellivslängdJu har desto längre tid det innantarman
teknologiska landvinningar får genomslag fordonsparken.i Från
miljösynpunkt skulle det därför fördel utbytet motvara en om nya
fordon gick snabbare äldre fordon har kortare årlig körsträcka.även om

förutsätterVi då det finns väl fungerande återvinningssystem föratt ett
bilar.

bilpark med bättre miljöprestandaEtt sätt äratt styra mot atten
differentiera fordonsskatten med avseende på bilarnas miljö- och
trafiksäkerhetsegenskaper. effekt kan fåsEn momentan attgenom
stimulera fordonutskrotning katalysatorrening. Andra kansättutanav

åldersgränser för fordon, subventionera renings-sättaatt attvara
utrustning för äldre fordon Vid utformningen dennaetc. typav av
styrmedel hänsyn till deras fördelningseffekter.måste stor tas

till miljöpotentialen hosTa ITvara

informationsteknologin skapar förutsättningar för flerDen attnya
människor kan arbeta distans. Därmed kanpå också antalet arbets- och
tjänsteresor minska. Eftersom till arbete och skola dimensio-ärresor
nerande för nisningstrafiken kan små minskningar ha positivaäven
effekter på miljön och samhällsekonomin trafiken flyterattgenom
jämnare och behovet infrastruktur minskar.av ny

långt ifrån självklart det totalaDet resandet minskar vidär att ett
ökat distansarbete. tid frigörs kan läggas längreDen på arbetsresorsom
eller ökat fritidsresande. Utvecklingen kommer i utsträckningstor att
bero på vilka övriga styrmedel och samhället väljerincitament sättaatt
in. miljösynpunkt det angeläget ochFrån samhället går in aktivtär att



501miljöanpassatPå transportsystemvägSOU 1997:35 mot ett

denmiljöförbättringartillpotentialdenförverkar att nyasom
Skattelagstiftning,realiseras.ocksåerbjuderinformationsteknologin

underlättas.distansarbetesåbörreglerarbetsrättsliga attetc. anpassas
bostäderutformningenpåställasbehövakan kommakravNya att av

bostadsområden.och
utformadsåmåsteintroduceras attväginformatikDen varasomnya

miljöpåverkan.mindretillgenomgående lederden

kollektivtrafikFörbättrad

kankollektivamiljövänligamed transporterandel resandeökad geEn
arealanspråk frånmindreluftföroreningar,utsläppminskade av

fungerandeEnpåträngselmindre vägnätet.infrastrukturen samt
harde intehoslivskvalitetenviktig förocksåkollektivtrafik är som

förbättras.kollektivtrafikenangelägetdärförbil.till Det atttillgång är

fartygsbränslenflyg- ochBeskattning av

fullt inomtillämpaskunnaskall utkosmadsansvarsprincipenOm
användaskandrivmedelsskatten ettkrävstransportsektorn, att som av

transportslag.allainomflera instrument
luftfartdrivmedel inomanvändningenbeskattaMöjligheterna att av

mineralolje-Enligt EG:sskäl.flerabegränsadedocksjöfartoch är av
drivmedelfåröverenskommelserinternationellaochdirektiv som

ellerinsjöarpågårsom inteoch sjöfartluftfartyrkesmässiganvänds i
beskattas.vattendrag inteandra inre

Differentieradeflygplansavgwer

luftfartenföravgifterutformalinjeninternationellt driva attbörSverige
börAvgifternabuller.till luftemissionertillrelaterade samtärsom

sådantEttöklassningssystem.miljinternationelltpå accepteratbygga ett
avgasutsläpp.flygplanenspåbaserasbörmiljöklassningssystem

landningsavgiftemadagredan ikopplarflygplatserLuftfartsverkets
förpåbörjatsarbeteharbulleregenskaper. Därutöver etttill flygplanens

styrmedel.ekonomiskaomfattandetillförslagutforma ettatt mer
miljöpåverkankopplade tillavgifterbehandlaFörslaget kommer avatt

behandlarArbetetbuller.kolväteemissioner,och samtkväveoxid-
koldioxidutsläppockså av
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Differentierade sjöfarts- och hamnavgzfter

Efter trepartsöverenskommelsen mellan Sjöfartsverket, Sveriges
Redarförening och Sveriges Hamna och Stuveriförbund har Sjöfarts-
verket, i samförstånd med de nämnda föreslagitparterna, att
miljödifferentierade sjöfartsavgifter införs och inriktas på sådantett sätt

de kraftigt påverkar färjetrafikenatt och frekvent sjöfart påannan mer
Sverige. Denna trafik, i dag ombesörjs cirka 250 fartyg,som av
beräknas för den helt övervägande delen cirka 80svara procent av- -sjöfartens luftutsläpp de svenska kusternarunt och i vissa farleder och
hamnar. Förslaget har överlämnats till regeringen. På motsvarande sätt

det viktigt hamnamaär inför differentieradeatt harrmavgifter.

Överenskommelser med våra grannländer miljökrav på fartyg ochom
bunkerolja

Det arbete i dag bedrivs bl.a. Sjöfartsverket med få vårasom attav
grannländernärmaste införaatt stimulerar tillsystem avgasreningsom

och bättre kvalitet på bunkerolj bör fortsätta och intensifieras.a

Samverkan mellan transportslag

En kan sällan genomförastransport med enda transportslag ellerett
För trafikantertransportsätt. och godstranspoitöreratt skall kunna välja

den kombination bäst miljösynpunktär behövs brasom ur en
samverkan mellan olika transportslag. Konkurrensen mellan olika
transportslag bör Inriktningen börtonas istället finnaattner. vara
helhetslösningar där olika transportslag kompletterar varandra.

Vid val mellan olika transportslag det viktigtär tillatt man ser
ändamålet med Många gångertransporten. kan genomförastransporten
på mindre miljöpåverkandeett det bakomliggandesätt syftetutan att
ändras.

Hastigheter alla transportslag—

För alla transportslag ökar energiförbrukningen vid ökad hastighet.
Även andra miljöproblem kan förvärras vid ökade hastigheter, t.ex
infrastrukturens påverkan på landskapet. Behovet högre hastigheterav
i bör därförtransportsystemet diskuteras och i många fall ifrågasättas.
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trafikinfrastrukturplanering ochplanering,mellan jj/siskSamordning

medanmarkanvändningenför planeringenKommunerna avansvarar
förtrafikverken. Ansvaretgradinfrastrukturplaneringen i hög styrs av

med landstingenregionala nivånpå dentrafiken finnskollektivaden
aspekter intefinns antalprojektmångatongivande I ett somorgan.som

mellan plane-samordningkräverför sigbör behandlas utanvar
avtalcivilrättsligaskekanSamordningringsnivåema. t.ex. genom

mellan parterna.

regional planeringUtvecklad

lösningargångerkräver mångaFörändringar i transportsystemet som
planeringsnivån börregionalaDenkommungränsema.sträcker sig över

regionaladensamband medutvecklad roll.därför få I översynen aven
förändrasregionala planeringendenocksåbörsamhällsorganisationen

förstärkas.och

översiktsplanenkonsekvensanalyserUtvecklade i

Översiktsplanens utläsasskall kunnakonsekvenserinnebörd och utan
under plane-utvecklas stegvisbörKon-sekvensanalysensvårighet.

socialaekologiska,innefattaranalysbredochringen t.ex.somvara en
plan-Konsekvensernakon-sekvenser.samhällsekonomiskaoch av

Detplanbeskrivningen.och i ärvid samrådetskall redovisasförslaget
förledningstöd ochutnyttjaskonsekvensanalysernaangeläget att som

gällandeenligtprojektplaner ochprövningarefterföljande av
speciallagstiftningar.

fizsisk planeringochekonomiskamellansamverkan incitamentBättre

minskabidra tillkanplaneringfysiska attKommunernas
ochtransportsnålareeftersträvatransportbehovet att merengenom

dagdet ifinnsSamtidigtbebyggelsestruktur.kollektivtrafikanpassad
bebyggelsemönster,glesareekonomiska incitament ettuppmuntrarsom

till arbetetföravdragtillavgifter,kommunalaolika rätten resort.ex.
stöd.ochtransfereringarregionalpolitiskasamt

stödochavgifter, reglerkommunalaochstatligabörFramöver
fysiskadenfinns iintentionermed desamverkardeutformas så att som

planeringen.
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påKrav MKB olika beslutssituationerz

En mängd beslut inom och transportsektorn påverkar i vilkenutom
riktning utvecklas. Om miljökonsekvens-transportsystemet en
beskrivning MKB finns tillgänglig ökar möjligheterna de beslutatt

fattas leder i riktning miljöanpassat Enmot ett transportsystem.som
bör framMKB regelmässigt inför beslut med miljöpåverkan.tas

Särskilt angeläget framMKB inför strategiska beslut.är att tasen

Miljöbalken

förslagEtt till miljöbalk för närvarande på Miljöbalks-remiss.är ute
utredningen kommer under hösten arbeta vidare med nödvändigaatt
följd-ändringar andra lagar,i bl.a. väglagen och andra trafikanknutna
lagar. fåFör till stånd entydiga signaler och undvika framtidaatt
oklarheter bör de akt-samhetsregler finns i miljöbalken gälla ocksåsom
vid prövning enligt trafiklagstiftningen.

iljörevisionM

Integreringen miljöarbetet i de olika samhällssektoremas verksamhetav
bör vidareutvecklas. Genom riksdagsbeslut tidigare i fickårett
Vägverket sitt sektorsansvar preciserat. Liknande preciseringar bör

för de övriga trañkverken och SIKA. Trafikverkens sektors-göras
för miljön bör följasansvar upp.

Översyn och granskning prognosmodellerav

Trafikprognosmodeller används framför allt vid beslut infra-om
struktursatsningar också underlag vid andra besluttypermen som av

granskningdet framtida En gjortsrör transportsystem.som som av
KTH på uppdrag Naturvårdsverket visar de modellerattav som
används i Sverige dagi står sig bra vid internationell jämförelse.en

På grund komplexiteten hos denna modeller finns dettyp ettav av
löpande utvecklingsbehov.

I dag finns det brister, framförallt det gäller hur modellernanär
dokumenteras och hur de kalibreras verkligheten. Till del kanmot stor
det förklaras beställarna ställer för låga krav. framtidenFör detatt ärav
angeläget de modeller används anpassade till den aktuellaatt ärsom

lita påSeKan trañkprognoser kritisk någragranskning trañkprognosmodeller,ien av~Naturvårdsverkets 4562.rapportnr
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resultatenförstås såochgranskas attde kanochbeslutssituationen att
ifrågasättas.ochdiskuteraskanlättare

Information

miljövänliga transporterutbudoch.påefterfrågan ett avFör att en
transportköpare,allmänhet,väsentligtdet attskapasskall är

kunskapgodtransportmedel besitterproducenteroch enleverantörer av
tillInformationen parternamiljöeffekter.transportlös-ningarsolikaom

myndigheterAnsvarigafullständig.ochrättvisandetydlig,måste vara
såinfonnationsinsatser attriktadegenomföradärförbör

väljs.transportlösningarmiljöanpassade

-arbeteAgenda 21lokalttillStöd

enskildahosmiljöfrågorföroch intressetpersonliga engagemangetDet
förverkliga ettförgrundförutsättningama attmänniskor är aven

deärför dettaforumEtt engagemangtransportsystem.miljöanpassat
Sverigesfram ipåhållernärvarande tasattförAgenda 2llokala som

medarbetaväljer attkommunerdeviktigt attDet somkommuner. är
arbete.sittstöd iharmiljöfrågor ettochtrañk-

forskningMiljöanpassad

ochenergi-miljö-,trafik-,debelysaförforskning attbehövsDet
måsteMannivå.övergripandepåkämfrågomanäringspolitiska en

tillrelationeroch desstransportsystemetpåhelhetssyneftersträva en
krävsarbetedettaiframgångnåsamhället. För attdelarövriga av
hög-ochforskningsinstitutmyndigheter,näringsliv,mellansamverkan

utvecklings-hållbaraocherfarenheter vägsolikadär sammanskolor
högskolorvidkompetensuppbyggnadpåsatsningutvärderas. Envägar

behövsDetsammanhang.detta eniviktigforskningsinstitut äroch
kankortfattatnyckelfrågorvissakringforskning somfördjupad

rubriker:följandemedbeskrivas

samhällsutvecklingenochmellanSambandet transporter
påverkantillmöjligheterochaktörsrollerPlaneringsprocess,

förändringargenomförhurForskning manom
demonstrationerSysteminriktade

tekniskaoch systemteknikNy
transportforskningEnergirelaterad
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Miljöanpassaa upphandling

Stat och kommun för upphandlingsammantagetsvarar antalett stortav
fordon eller tjänster inkluderar Upphandlingtransporter.som av
kollektiv busstrafik har sedan flera år regelmässigt inkluderat miljö-
hänsyn.

Naturvårdsverket har tillsammans med Nämnden för offentlig
upphandling rapportoch Kemikalieinspektionen gett i syfteut atten
inspirera offentliga upphandlare strävar miljöanpassadmotsom en mer
upphandling och beteende. Det finns andraäven Vägledningar med

syfte.samma
För offentlig upphandlingatt skall skapa rejäl efterfråganen påen

miljöanpassade produkter det viktigtär så mångaatt möjligt ställersom
likartade krav. Då har också leverantörerna lättare sinaatt anpassa
produkter. Det fortsatta arbetet bör därför bl.a. inriktas på få tillatt
stånd och höja kunskapsnivån hos upphandlare.en samsyn

Finansiering miljöövervakningav

Behovet uppföljning miljötillständet har ökatav av attgenom
miljöarbetet blir allt målstyrt med miljömål för olika nivåer ochmer
olika aktörer. Miljöövervakningen förutsättningär för uppföljnings-en
arbetet och kvitto påett genomförda åtgärderatt leder tillger en
önskad förändring milj ötillståndet.av

Ett miljöövervakningssystem med samordnade nationella och
regionala miljöövervakningsprogram kostnadseffektivtär ett sätt att
uppnå de mål för miljöövervakningen lades fast i riksdagenssom
miljöpolitiska beslut 1991. Kostnaderna för övervakningen bör, i
enlighet med Polluter Pays Principle, bäras de sektorer bidrarav som
till de problem skapar behov miljöövervakning. Denna finan-som av
siering bör viktig del sektoremas ökade miljöansvar.ses som en av

2 Offentlig upphandlingmedmiljöhänsyn,Naturvårdsverkets 4508rapportnr
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Bilaga l

Utgivna rapporter

satsningarGemensamma

Åtgärder miljöanpassat transportsystem,uppnåför ettatt
4511rapportserieNaturvårdsverketsI nr

arbete,för vidareunderlagmiljöanpassadeför transporterMål -
4623rapportserieNaturvårdsverketsI nr

miljöanpassat transport-uppnåför ettoch incitamentstyrmedel att
system,

4620rapportserieNaturvårdsverketsI nr

scenariostudie,Sveriges transportsystem-miljöanpassaAtt en
rapportseriei KFB:s4633,rapportserieNaturvårdsverkets nrI nr

5996: ll
4643Naturvårdsverket rapportbilaga,iUnderlagsrapporter

Särskilda satsningar

trafik-påbegränsningarochMöjligheterstyrmedel.Information som
området.

4529.Naturvårdsverket rapport nr

Vägverketoktober 1995,trafiksäkerhet,ochmiljöförplanSärskild

transportstrukturer,ochframtidaförbetydelseIT-utvecklingens res-
4515.Naturvårdsverket rapport nr

litteratur-miljöproblemolikaminskaRoad-Pricing, sätt enattett -
genomgång,

4540.Naturvårdsverket rapport nr
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Miljöanpassa med ekonomiskatransportsystemet incitament och fysisk
planering.
Naturvårdsverket 4516.rapport nr

Trafiken och miljömålen i Vilken mån bidrar transportsektorn till att-
miljömålen nås.
Naturvårdsverket 4517.rapport nr

Kan vi lita på trafikprognoser kritisk granskning några trafik-en av-
prognosmodeller.
Naturvårdsverket 4562.rapport nr

Hur klarar vi bensinprishöjning. En studie med Västernorrland ochen
Östergötland exempel.som
Naturvårdsverketrapport 4609.nr

Ekonomiska incitament för transportsnålt bebyggelsemönsterett en-forskningsöversikt.
Naturvårdsverket 4622.rapport nr

Samverkan mellan transportslag Naturvårdsverketpersontransporter,—
1995.

Samverkan mellan transportslag godstransporter, Naturvårdsverket~
1995.
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Bilaga 2

MaTs-samarbetetOrganisation av

beståendeledningsgrupplettsharMaTs-samarbetet avenav
harLedningsgruppenmotsvarande.ellergeneraldirektörintressenternas

beslutatarbetet,inriktningenhuvudsakliga omdenfastlagt av
denFöriresursinsatseroch stort.satsningarfinansiering störreav

harsatsningarnadesamordningen enlöpande gemensammaav
svarat.styrgrupp

satsningars.k.formdels ibedrivits,harArbetet gemensammaav -
särskilda satsningar,s.k.delsaktivtdeltakunnatalla intressenterdär —

möjlighethaftövrigaoch därflera intressenterellerbedrivits enavsom
påverka.att

inomhar stämtssatsningarfrån avRapporter gemensamma
tilllyftsbeslutharbehovVidspriditsde uppinnan externt.styrgruppen
åtsekretariatmedbiståttharNaturvårdsverketledningsgruppen.

elektronisksärskildViaochledningsgruppen styrgruppen. en
olikaiutvecklingenföljamöjlighethaft attdeltagarnaanslagstavla har

varandrameddokumentochsynpunkterbytaprojekt,

organisationMaTs-samarbetets

Ledningsgrupp
motsvarandeellerGD

sekretariatStyrgrupp

satsningarEnskildasatsningarGemensamma

regerings-ochprojektantalEtt stortMálformuleringar
uppdragkoordNaturvårdsverket

Scenariostudier
koordKFB

Åtgärdsanalyser
koordVägverket

Styrmedelsanalyser
koordNaturvårdsverket
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Förord

Institutionen för trañkteknik har fått i uppdrag Kommunikations-av
kommittén utreda gång- och cykeltrafikensatt möjligheter. Följande

redovisning dettaär uppdrag.rapport Arbetet har främst utförtsen av
doktorand Annika Nilsson. harHon också författat dennaav rapport.
Universitetslektor Leif Linderholm och universitetsadjunkt Christer

ÄvenLjungberg har bidragit med synpunkter under arbetets gång. Ralf
ÅsaRisser och Rystam har kommenterat arbetet.

Flera utanför institutionen har varit behjälpliga med bidragpersoner
och synpunkter. Stig Gustavsson på Lunds Stadsarkitektkontor, Krister
Spolander på SCB, Lennart Karlsson, Björn Larsson och Jan Mathis-

på Göteborgs gatukontor ErikssonMats ska i dettasamt nämnasson
sammanhang.

Lund i november 1996

Bengt Holmberg
Professor
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Sammanfattning

Gång- och cykeltrafikens har möjligheter utvecklas.stora att
Exempelvis cyklandet fem gånger så på 50-talet och Delftistortvar

eller NederländernaGroningen i gång- och cykelandelen den dubblaär
jämfört med i Sverige.

Teoretiska potentialberäkningar visar antalet med gång-att resor
och cykeltrafik kan öka med alla30-75% kortare km3änom resor
respektive km5 i Sverige skulle ske med gång eller cykel. Danmarkl
skulle bilistemas4—8% reslängd kunna överföras till gång- ochav
cykeltrafik alla skulle bete icke-bilistersig för till 5om som resor upp
km respektive km. jämförelse står bilresor kortare15 Som 3 kmänen

iför drygt 3% reslängden i Sverige.av
dansk potentialberäkning hänsynEn till andra hindertar änsom

avståndet, uppskattar bilisternas 3,6%13%att transport-av resor av
arbetet och kollektivresorna14,5% 0,9% transportarbetet kanav av
överföras till cykel. då ökning antalet cykelresorDetta motsvarar en av
på 40%.

För uppnå potentialen måste bygga väl skyltat, belystatt ut ettman
och sammanhängande och cykelvägnätgång- underhålls åretsom om

ordna bra cykelparkering. Enbart gång- och cykelvägnät ingensamt ger
betydande förändring färdmedelsvalet, för detta krävsutanav en
kombination på gång- och cykeltrafiken, restriktionersatsningar motav
bilar hastighets- och trafikdämpande åtgärder och planering för korta
avstånd.

fysiskaovannämnda åtgärder ska komma till stånd lqävsFör att en
tydlig prioritering gång- och cykeltrafiken och väldefinieradav en
ansvarsfördelning mellan inblandade ochKommuner Vägverkparter.
borde för frågor och cykeltrafikgång-utse personer som ansvarar om
och utbilda trafikplanerare och driftspersonal.

Planeringen för gående och cyklister måste vidare ske systematiskt
och del trafik-integrerad i övrig och bebyggelseplanering.vara en
Systematisk planering sker standardbedömning befintliga nätgenom av
för gående och cyklister, brukarmedverkan och utvärdering och
inspektion genomförda åtgärder.av

fysiska och organisatoriska åtgärderna bör kompletterasDe med
information och kampanjer. Särskilt effektivt information till skol-är
barn miljöeffekter bil jämfört med gång- och cykelresor.om av

Slutligen bör tänka på konkurrensen mellan gående, cykel ochman
kollektivtrafik. Satsningar på kollektivtrafik lockar främst gåendeöver
och cyklister och bilister.inte

17-17-0396
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åstadkomma gång-förslag för uppnå potentialen ochVårt är attatt
cykeltrafiken bör få absolutcykelvänliga städer. Gång- och prioritet. Vi

människan och nedprioritera bilens behov imåste återerövra staden till
centrala orriråden. kan skealla bostadsområden och i Det attgenom

till maximalt 30km/tim i dessa orriråden.hastigheten sänks Det är en
förenlig med oskyddade trafikanter. Gång- ochhastighet ärsom

upphöjdai oförändrad höjdcykelvägar fram körutrymmenagår över
och absoluthar cykeltrafikenkorsningar. dessa gång-På passager

norrnalläget fördessa områden visar iprioritet. Alla signaler i grönt
alltså trycka för kommabehövergående och cyklister. De över.att

det tillåtet.förbjuden överallt där detParkering ärattär utom anges
mål-så den kommerParkering för cykel prioriteras närmastatt

där syftetomfattande informationskampanjpunkterna. En är attstartas
vika till förmån för gåendebilens dominans måsteförfå attacceptans

och cyklister.
och trafik sker såbebyggelsefysiska planeringenDen att--

möjligt.möjliggörs så långt detfots och med cykeltill ärtransporter
utbud inköp, arbeteförsöka skapa lokala service,skerDet att avgenom

den kanlångt det möjligt såbebyggelse förläggs såoch fritid. Ny är att
ochsäker och attraktivt gångcykel.med gång och Ettförsörjas gent,

korsningspunkterallatrafik prioriteras idär dennacykelnät byggs upp,
biltrafiken.med

medel,anvisautvecklingenuppgift initieraStatens attär att genom
tillkommunernastimuleraoch informera. Förlagstiftningändra att

cykeltrafik behövs troligen någonochgång-satsningar på typstörre av
delkunna LTA-skullebidrag.specialdestinerat Det t en avex vara

försöks-pilotprojekt istimuleraocksåanslaget. börMan överväga att
tjänstebilsförmåner,bensinskatt,kan gällaLagstiftningenkommuner.

planlagstiftning.trafikregler ellerreseavdrag,
ochgång-andel påmåste läggaVägverkets större resurseraven

CykellederspeciellautbyggnadExempel åtgärdercykeltrafik. på är av
pilotprojekt,cykelnätsplaner,regionalatrafikeradeutefter hårt vägar,

ochkostnadersamhällsekonomiskabilkörandetsinformation omom
utarbetandetcykeltrafikens möjligheterochgång- samt en nyav

cykeltrafik.för ochhandbok gång-
mellanunderlätta samverkanuppgift börLandstingens attvara

kan kräva gång-cykling. Länsstyrelsenochkollektivtrafik och gång
kommuner.och cykelplaner av

föranläggningaroch underhållaplanera, byggabörKommunen
iför cykelparkeringtillräckligtcykeltrafik, krävaochgång- utrymme

nybyggnader. böroch Debygglov för upprättasamband med om-
attraktiva gång-säkra ochcykelnät såochplaner för gång- att gena,

och inomolika områden i kommunenmellancykelvägar skapasoch
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områden till lokala skolor Parkeringspolicyn bör utformascentra, etc.
så den stimulerar till ökad användning gång och cykel. börDeatt av

informera och stimulera kommuninvånare. Skolorna böräven t ex
upplysa och miljöeffekter färdmedelsval.energi-om av

Fastighetsägare, myndigheter och företag bör föransvara
underhållet på mark för cykelparkering ochsin inom- utomhus.samt
Arbetsgivare kan stimulera gång och cykling till arbetet genom
kampanj och möjligheter duscha och bytaatter om mm.

Gång- och cykelolyckoma kommer fönnodligen öka med ökadatt
Ökningengång- och cykeltrafik, inte i takt. kan dessutommen samma

förhindras andra åtgärder genomförs, införande 30km/h itom ex av
förbättrad utformning och förbättrat underhåll gång- ochtätort, av

cykelhjälmsanvändning.cykelnätet högresamt
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Inledning

Bakgrund syfteoch

Kommunikationskommittén har uppdrag utarbeta nationell plani att en
för trafik-för kommunikationer och underlagSveriges ett ett nytt

riksdag. nationella planen skapolitiskt beslut regering och Denav
omfattar alla transportslag ochbaseras på helhetssyn avseren som

inriktningfrågor infrastruktur och trafikering. Planen ska ha en somom
till uppnå miljöanpassatinnebär den medverkar att ettatt

trafiksäkerhet, välfärd, lång-samtidigt främjarochtransportsystem
konkurrenskraftigtregional balans ochsiktigt hållbar tillväxt, ett

näringsliv.
allakorta fyrade allra flestaVi ärgörs trevet att av avresor som -

kortarekm ochdagliga kortare 10 än ärär än mer varannan resaresor
fardmedlet ochbilen det dominerandekm. ocksåVi5 attärän attvet

dagligakm med bil. Andelenhälften under 10 görsän av resornamer
till fots genomsnittligt knapptmed cykel ochpå högst km5 ärresor

Malmöhus länolika delar och ilandetsvarierar i40% är störstmen
och Norrbottens län 36%.Kopparbergs53% och lägst i

cyklande ochöka andelen gående ochskäl tillfinns mångaDet att
avståndsärskilt för korta ibiltrafikanter,minska andelen tätare
det kanskemiljöskäl trängselochbebyggelse. Energi- ärsamt man

cyklaorsaker. ochfinns också andra Attdetfrämst tänker på, men
fördetbilresanvälbefinnande inte gör,ett pengarsparsomger

cykelbanoreftersom ochväghållaren, gång-också förresenären men
cykel-ochoch underhålla. Gång-byggamindrekräver attresurser

mindreannorlunda ochpåockså omgivningtrafiken påverkar sin ett
biltrafiken.dominerande sätt än

tillhelhet, från dörrmänniskors i sinbetraktaviktigtDet är att resor
bilresan ofta innebärtill del imed bilen liggerdörr. Fördelen attattstor

färdmedelmed kollektivabehövs.mellantransporterna inte Resor
ochoch från hållplats eller stationsig tilldäremotkräver attatt tarman

delcykeltrafiken fungerar tillochGång-tvingas storvänta. somman
kollektivtrafiken detförbättramellantransporter. Försådana äratt

goda förutsätt-cykeltrafiken såochdärför också viktigt gång-att ges
persontrafikfungerande krävereffektiv och välmöjligt. Enningar som

cykeltrafik,ochtrafikslagen gång-samverkan mellangoden
biltrafik.kollektivtrafik och



Gång- och cykeltrafikens möjligheterSOU 5171997:35

Uppdraget

fåtttrafikteknik vid Lunds Tekniska Högskola har iförInstitutionen
utreda gång- och cykel-Kommunikationskommitténuppdrag attav

utvecklas nationellt perspektiv.trafikens möjligheter i ettatt
olika frågeställningar och förslag tilluppdraget ingår belysaI att ge

behandlas bl.a. följ ande:böråtgärder. Frågor ärsom

bil hellre eller cyklamänniskor ändå åkaVarför väljer änatt att
Vilkabetydelsefullaavstånd Vilka faktorerkortapå är mest

cykel-för ökad gång- ochpsykiska/sociala hinder finnsfysiska,
trafik

cykeltrafik olikaför öka ochpotential finns gång-Vilken att genom
trafik-påverka andragrad beräknas åtgärdernaåtgärder och i vilken

kollektivtrafikbil- ochslag
cykel-för ochförutsättningarna gång-förbättrakanHur man

organisatoriska och övrigafinns fysiska,trafiken Vilka åtgärder -
effektiva deoch hur är-

kan de finansierasolika åtgärder och hurkostnaden förVad4. är
föränd-och nationella planeringsprocesserlokala, regionalakanHur

. och cykeltrafikstånd ökad gång-för få tillatt enras
landsting, kommu-olikaligga påVilka uppgifter bör stat,parter —

enskildaner,

Rapporten

föregående avsnitt.frågorna ibygger påUppläggningen rapportenav
Kapitletfärdmedelsval.kapitelmedinledsRapporten ett om

potentialen förkapitelDärefter följerfrågor enligtbesvarar ett om
frågor enligtdel besvarar Icykeltrañk, vilket tillochökad gång- en

ochpotentialenför uppnåkrävsåtgärdernakapitel beskrivs3 attsom
åtgärder-kollektivtrafik.bil- och Dessutomeffekt pååtgärdernas anges

föregåendeenligtfrågor enligt 2-4belyser alltsåkostnad. Kapitletnas
satsningarkostnader förfinansieringFrågan större tasavsnitt. samtom

planerings-förändringarkapitel diskuteraskapitel 5Ii avupp
uppgiftsfördelning mellanförslagkapitel påenligt och i 65processen

trafiksäkerhets-kapitelmedavslutasolika Rapporten ettparter. om
effekter.
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Metoder

Metoderna används för arbetet intervjuer och litteraturstudier.ärsom
Litteraturen i första hand svensk, andra handi nordiskär och i sista
hand europeisk. huvudsakDen i publicerad under 1990-talet.är

referensEn med fotnot första gången den dyker Följandeanges upp.
gånger referensangivelsen i löptexten.isätts Rapportenparentes
avslutas med referensförteclcning.en
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Färdmedelsvall

Inledning

Syftet med detta kapitel besvara följande frågor: Varför väljerär att
människor åka bil hellre ellergå cykla på korta avstånd Vilkaänatt att
faktorer betydelsefulla Vilka fysiska, psykiska/sociala hinderär mest
finns for ökad och cykeltrafikgång-

Inledningsvis krävs dock diskussion frågeställningen. Deten om
finns nämligen risk väsentliga faktorer och hinder förbisesatten om

koncentrerar fárdmedelsvaletsig på på korta handlarDetman resor.
enbart människor korta väljer åka bil hellreinte på änatt attom resor

eller cykla vissa faktorer eller hinder, derasatt utanp.g.a. om
i stort.resvanor

1990.Resandet har fyrdubblats under efterkrigstiden Vilhelmson,
Personbilen huvudsakligen for denna ökning ökning isvarar genom
reslängd människor idag lägger lika mycketsamtidigt i genomsnittsom

Ökningentid reslängd beror också bilenpå i påatt att gettresa. nya
möjligheter lokalisera bostäder, arbetsplatser och service på storaatt

välja livsstil, plats för bostad,avstånd från varandra och dvs väljaatt att
arbete, fritidsaktiviteter ganska fritt med hänsyn tillinköp och litem m
avstånd.

hänsyn till detta finns bl följande alternativ:Tar man a
kort med bil kan med gång eller cykel.En ersättasresa

bil behöver ske alls.En kort med interesa
lång med bil kan bytas kort med gång ellerEn motresa en resa

cykel val målpunkt.p.g.a. av annan
lång med bil kan med gång eller cykel iEn ersättas0 resa

kombination med kollektivtrafik.

kortakommer koncentrera sig på iDenna attrapport resor,
förhoppningen frågor.andra utredningar övrigaatt tar upp

l fördelning ochVilhelmsson,Bertil 1990 Vårdagliga rörlighet. Omresandetsutveckling, gränser.
1990:16,StockholmTFB-rapport
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Resandet i olika grupper

Tillgång till fiirdmedel

Biltillgång den bästa förklaringsvariabeln för fárdmedelsvalet.är Perso-
med körkort och bil hushållet färrei till fots och medgörner resor

grupperz.cykel och fler kortare km med bil5 övriga 1994än änresor
hade 83% i åldrarna år körkort18-74 och tillgång till bilav personerna
ihushållet.

Personer med cykeltillgång cyklar naturligtvis aktuell siffraEnmer.
för det genomsnittliga cykelinnehavet bland l8-74-åringar i Sverige är
73%3. Anledningar till inte cykel främstägeratt är attman en man
tycker det farligt cykla, cykeln stulen eller harär att äratt att ettman

19874.handikapp Ljungberg al,et

Socioekonomiska

kan också skillnaderMan i resande beroende kön, ålder, hushålls-påse
och sysselsättning, dessa skillnader beror till del påtyp attstormen

gruppernazbiltillgången skiljer sig åt i de olika
.

fler till fotsKvinnor Cyklandet generelltgör än männen. ärresor
lika mellan könen till 65 års ålder, därefter kvinnornasett görupp men

färre cykelresor. fler bilresorI genomsnitt kortare km5gör män än än
kvinnor. och25-64-åriga 25-44-åriga kvinnor de allramän är görsom
flest korta bilresor. går skola ellerDe i studerar liksomsom ensam-
stående föräldrar fler korta till fots och med cykel och färregör resor
med bil jämfört med bil-övriga De arbetar fler kortagörgrupper. som

övriga.änresor
Äldres resande hämmas deiproblem de upplever de vistasnär uteav

fotgängare eller på till busshållsplats. Problemen de upplevervägsom
beror på brister den fysiska miljön, interaktioneri med andra trafikanter
och den fysiska förmågan. rädda för falla dåligtDe är attegna p.g.a.
underhållna och gångvägar. Håligheter, lutningar, föremåltrottoarer
och höga eller dåligt markerade trottoarkanter problem. korsaAttutgör

och vistas på cyklister på kombineradegator utrymmesamma som
gång- och cykelvägar eller upplevs äldrestressigt. Detrottoarer ärsom

2Bearbetningar Riks-RVU for periodenapril 1994-sept.1995.Resdeñnitionen delresor.ärav3Uppgifterna bil- ochcykelinnehav frånhämtad Riks-RVU 1994ärom4Ljungberg,Christer al. Cykeltrafik.1987 Enkunskapséversikt.Byggforskningsrådet,Rapportct
R78:l987, Institutionenfor trafikteknik, LundsTekniskaHögskola
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olycka begränsadeför någon sinför råkaoroligaäven att ut p.g.a.
19865.Ståhl,fysiska förmåga

Trafilcmiljöncyklande. ihämmas äldres tätorterPå sättsamma
cykla.de äldre inte vågar Jutrafikantemakräver så mycket störreattav

Ljungberg al, 1987.bland äldre etcyklandedesto mindretätort

praktisk och bekvämBilen är

själva, iundersökningar därrefererasdetta avsnittI ett personerpar
cyklartill varför de inteorsakerenkät, harrespektive iintervju angett

faktorer förundersökningbil. Någonoch varför de kör atttar uppsom
gällervälja bilorsakerna förinte, oavsettgåinte attnämns men

gåendetsundersökningDock visadefärdmedel.alternativt atten
förlämpar sigoch detlångsamtdetfrämstnackdelar är attär att

19946.al,Praschlsträckorlängre et
19957 väljerVejdirektoratet,undersökningaktuell danskEnligt en

avstånd,långagenerelltcyklainte16-85 år settatt p.g.a.vuxna
moped. Fråganbil ellerköradet lättarebagagemängd och för är attatt

hälsoskäl och de 22%förhindradesde 3%besvarades inte avsomav
saknade cykel.som

avstånd,långadetyckte liksomårUngdomar 12-15 attvuxna
viktigastorsaker,viktigatidenbagagemängd ochdåligt väder, menvar

stulen.kan bliför cykelnattvar oron
avstånd.alla Närallmänhet förcyklinggällde iOvanstående fråga

kortarespecifikförvaltbilenvarför deistället frågadede resaenvuxna
speladeBlandfaktorer.annorlundanågotkm framkom annat5än av-
antyderorsak dökochmindre roll attståndet och vädret upp somen

Övriga orsakertillgänglig".bilennämligenbilkör varvana,man av
påärendebagagemängd ochtid,bekvämlighet, senarespararvar

roll.bekvämlighet spelarmedgerfjärde bilistdagen. storVar att

5 problemjiirdmedelstillgángoch iäldresäldre trafiken.HurStåhl, 1986 Att iAgneta vara
förInstitutionenBulletin 67,attdeltagø samhället.möjligheterderas iinverkarpåtrafikmiljfin

i LundHögskolantrafikteknik, Tekniska
6 DiskrepansRealität:und DieVorsätzeRisser, 1994 GuteScholl-Kuhn,Ch., R.Praschl,M.,

desSektionISchriftenreihederVerkehrsmittelwahl.Handeln BeispielundzwischenWissen am Österrike påStudien byggerBand Wien,Familie, 11,Umwelt,JugendundBundesminesteriumsfür
fokusgrupperbilister ochmed342litteraturstudier,djupintervjuer

7 Miljø, 17,Trañksikkerhed Rapportbytrafik.potentialeCykelns iVejdirektoratet1995 og
danskastädernatvåmedelstoraår i dei åldern12-85medIntervju 1.095Danmark personer

varade 45 minuter,invånare.Intervjun,respektive55.000med62.000Gladsaxeochl-lorsens som ca.
resdagbok.ochbeteendefrågor attityder,innehöll slutna samtutfördesi hemmet.Den vanor enom

ocksåpostenkäterintervjundeladessambandmed utställde Itillfrågade80% de personerna upp.av cykling.förhindradehadehälsoproblemcykel och inteår ägde16-85till de 57 somsomvuxna
besvarades 83%.Postenkäten av
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Ungdomar åkte bil anledningar föräldrarnaattsom uppgav som
körde, bagagemängd, dåligt väder, bekvämlighet och för tid.att spara

l9958En svensk undersökning Nilsson, A., visade ungefär samma
orsaker den danska undersökningen. De vanligaste orsakernasom som

för inte cykla bilen vädret, bagage, bekväm-att utan taangavs var
lighet, tidsbesparing och andra familjemedlemmar med.att reste

gällerRcsoma uteslutande kortare 3 km enkel tabellI länresor resa.
visas anledningar uppdelat på ärende.

Tabell páDe vanligaste orsakerna förtre bilenatt ta kortare änen resa
på3 km uppdelat ärende. Personerna fick välja givna alternativ. Källa:tre

Nilsson, 1995Annika Potential överföra korta bilresor till cykel.att
Institutionen för trafikteknik, Thesis 84, Lunds Tekniska Högskola

Ärende

Arbete Inköp och service Fritid och övrigt

Andel som 50% vädret 65% bagage 40% bekvämt
‘"99" sak snabbt dåligt30% 30% bekvämt 40%

förattta bil familje-30% bekvämt 30% .. 40% familje-....olika ärenden
medlemmar medlemmar

Tabell visar vädret hinder för cykla vid arbets-l är störreatt ett att
och skolresor jämfört med övriga ärenden. kan bero påDetta att resan

bunden till tid. kan också beroviss Det på undersökningenär atten
gjordes i januari och ärenden dvsövriga årstidskänsliga,äratt mer
människor slutar utföra dessa ärenden med cykel Warsén,på vintern
19839. Tabellen också andra medföljandevisar familjemedlemmaratt
har mindre betydelse för arbetsresor jämfört med ärenden ochövriga

fraktbehovet för inköps- och serviceresoma.är störstatt

8Nilsson,Annika 1995 Potential överförakortabilresortill cykel. Institutionenför trafikteknik,att
Thesis84, LundsTekniskaHögskolaEnkätstudieblandkörkortsinnehavarei Landskrona,Växjö,
Örebro,Gävle,FalunochSundsvall.Urvalspersonematill enkätundersökningen 1.500slumpvisvar
utvalda ålderni år. Enkäten påminnelse18-74 och skickades i januari 1995.utpersoner en
Svarsfrekvensenblev 53%.Enkäteninnehöll frågor undersökningspersonemaskorta deom resor

sju dagarna,derassocioekonomiskasituation,fárdmedelstillgång attitydertill cyklingsenaste samt
ochmiljö. Definitionen kort kortare 3 km.är änav resa resor9Warsén,Lisa l 983 Cyklar Cyklar Undersökning cykelvanør svenskainte. i tätorter.treav-
Preliminär.Institutionenför trafikteknik, TenikskaHögskolan,Lund
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Bilen självklarär

bilsamhälletSocialisering in i

l9921° bilsamhället.socialiseras in ibeskrivit hur viharTengström
Föräldrarleksaksbilar.leka medbörjar tidigtfrämst pojkar,Barn,

bilenbarnen lär sigochfritidsaktiviteter ärtillskjutsar barnen attetc.
vardagen. Detorganisationennödvändig del iochväldigt vanlig aven

tillattityderUngdomarnaskörkort.slutliga är när tarsteget man
ifrågasätterfåsåunder derasdå formatsbilanvändande har uppväxt, att

delsjälvklarungdomarbetraktas mångaBilenkörkort.att ta som enav
medjämförtsför övrigtKörkortet harvuxenliv.moderntett enav

vuxenlivet.invigningsritual in i
blandbilanvändandet minskarochBilinnehavet personeryngrenu

Vilhelmson,sedan Krantz,körkort 1990tagitoch färre har18-24 år
1996. ochkörkortsprovinförandetOrsakerna nyttantas avvara

författarnavillkor,ekonomiska attävenungdomarnas tar uppmen
Ändå förmodar deförändrats.bilen kan haattityder tillungdomarnas

den ekono-biloch köpaskaffa körkort närkommerde attatt yngre
vänder.utvecklingenmiska

Vanor

ocksåförsökte1995Vejdirektoratet,undersökningendanskaDen
förändrat sinafrågabetydelseutreda att personeromgenomvanornas

blevvarför. Resultatetfalloch såi att2 årenunder de senastevanor
blandoförändratochmindre 35%cyklade 35%30% vuxna.mer,

eller ålderhälsadärefter26%,arbetebyteskäletStarkaste avvar
bil 10%.eller såltde köpteller10% att

tvågjordevad decykladeåri ungdomarna 12-15 än78% mer nuav
avstånd tillfått längreblivit äldre,deberodde påtidigare.år Detta att

cykla förtillåtelseeller fåttcykelinförskaffat attkompisar etc,
föräldrarna.

välja andrasvårtdet kännsvid bilensåhar sig att39% attvant
Praschl al,oftabilde köräldre ochbland de etspecielltalternativ, som

m and theSocietyimplicationsfor Man,Automobile.of the Its1992 TheUseEminTengström,
Stockholm1992:14,TFB-rapportEnvironment.

rörlighetendagligaroll den1996 BilensBertil iochVelhelmson,Lars-GunnarKrantz, -Kulturgeograñskaoch 1994.mellan1978Sverigebilanvändningbilinnehavoch iUtvecklingav påAUC ‘96,frånTrañkedagei konferensrapportArtikelUniversitet.Göteborgsinstitutionen,
DanmarkAalborg,
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1994. 29% cyklar inte generellt och lika många försett attp.g.a. vana
bilen står där alla falli Vejdirektoratet, 1995.

De visar vidare också har betydelse för cyklar.att vanor om man
14% viktig anledning till de cyklar.äratt attanger vana en

Attityder

Cykeltradition

Cyklandet kan skilja sig mellan städer med för liknandeövrigtavsevärt
förhållanden Ljungberg al, 1987. Detta bero pået antas en
cykeltradition staden, dvs.i cyklingen historiskt varit hög ochatt sett
betraktas socialt förflytta sig, vilket i sinett sättaccepterat att tursom
kan bero på cykelplanering har tagits allvarpå i kommunen elleratt att
cyklandet i vissa bland studenter, har smittat sig påt.ex.grupper, av
andra grupper.

översiktEn cyklingen i Europa visar ytterligare på traditionensöver
1995.betydelse Hansen, Holland ochI Danmark har politikerna

drivit cykelpolicy sedan år. Allmänhetens20 attityder positivaären
och cykelanvändningen i dessa båda länder i Europa.är störst

kan förMan övrigt korrelation mellan befolkningensnärase en
attityd och politikernas intresse. Fördomar, prestige och cykelns
rangordning trafikhierarkini påverkar attityder och politik.

Attityder till cykling

tidigare nämnda danskaDen undersökningen Vejdirektoratet, 1995
analyserade attityders och betydelseintentioners för om personer
cyklar.

fickDe fram beteendet har starkt samband med intentionen, dvs.att
har för avsikt cykla, cyklar medocksåatt storen person som

sannolikhet. Intention beror i sin på sigtur mest om en person anser
kunna cykla uppfattad kontroll. uppfattade kontrollenDen är mätt

‘ZHansen,Flemming1995 Cyclist Safety Comparisons in Europe A SelectedBetween European-Studies.Rådetfor Trañksikkerhedsforskning,Danmark
J Teorin bakomderasanalys PlannedBehaviourteorin lcek Ajzen, 1985 byggerpåär attsom
människorutifrån sinaattityderochsubjektivauppfattning samhällets visstbeteendeettav norm om
utvecklarintentioner påhandla visst Men handlapå visstatt ett sätt. även att sättärettom manavser
det intesäkert handlingenblir faktiskaDen handlingenberorpåhur uppfattarsinatt av. enperson

förmågauppfattad kontroll enligt; Beteende intention fA,SN,PBC, där Attityd, SNAegen 5
Social ochPBC Uppfattadkontroll.norm
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besvär,ärendencykla för olikakanfråga utanatt ommanomgenom
cykel-cykelvägar,och förbättringarväderolikacyklar i avomman

cykling.underlättathadeparkering etc.
cykling, medanattityder tillbero påvisadeBeteendet sig även

cyklade.roll för någonspelade mindreförväntningaromgivningens om

till miljöAttityder

kunskaperochattityderfråganställt sigstudier harFlertalet om
bilar.restriktionerellerfárdmedelsvaletpåverkar motacceptansen av

1995 främstdåfannNilsson, M.,examensarbeteEtt att resurser,
tillattitydfärdmedelsvalet,påverkarresbehov ävenochbiltillgång, men

ochbusscykel ellerval gång,körsträckor,bilen.miljö och Korta av
miljöattitydmed positivhängderestriktionerhög acceptans sammanav

attityd.bilberoendeoch icke
restriktionerpåinverkan motAttityder har acceptansenstörst av

denocksåHandlandet berorkörsträckan.och minst påbiltrafiken av
ochuppoffringenbeteendet. Om ärutkomsten storförväntade av

handlandet.motverkar dettalitenvinsten
andelenfannal, 1994Praschlstudienösterrikiska attDen et som

minskarbilanvändandet,minskapåståendeiinstämmer att merom
något måstemindre,borde köramanhandlingdet signärmar egen

köraskamindre, jagborde köramindre, jagkörsågöras att man
mindre.

bilenassocierade ingen ettundersökning spontantderasI som
de visstebilvaldevarför deframkom attmiljöproblem, däremot trots

denflestaför miljön. Dekonsekvenser atthade negativadet angavatt
förför bekvämadeellerviktigare attfördelen äromedelbara attär

rollspelade ingenmenade dethälftenalternativ. Caanvända andra att
miljö-negativademindre" ellerellerkörde en gångde attmerom
alltsåtyderangelägnakändes Detframtiden inteikonsekvenserna nu.

betydelsetanklöshet harochegoism,bekvämlighet, storpå att vanor
följandeidentifieradebil. Utredningenköraväljermänniskorför attatt

problem:

snabbaintebilanvändandeminskatfeedback ettBristande ger0
för milj ön.resultat

bilarfrånmiljöproblem ettmänniskor inteFörträngning somser0
problem.stort

N ochattityder.kunskapBetydelsenochmiljö.Transpartbeteende1995MariaNilsson, av
Studieni Lund.HögskolanTekniskaför arkitektur,Sektionenmonograñer 10,Miljöpsykologiska nr

analyserstatistiskaLund ochenkätundersökningipåbygger en
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Självuppskattning personer har överdrivet positiv uppfattning0 om
deras insatser för miljön och de "har katalysatorbil ellerattmenar
"sorterar hushållsavfall.
Prisoners-Dilemma, kallat socialt dilemma,även vilket innebär0 att
många hade varit beredda köra mindre deatt visste alla skulleattom

mindreköra

Nilsson, A., 1995 visade endast 39%att iav personerna
enkätundersökningen de körde bil liteså möjligt.att Deuppgav som

vanligtvis körde bil till arbete eller skola hade lägre gradsom en av
miljömedvetenhet och hade inte heller någon direkt beredskap att
minska sitt körande. Endast 17% dem vanligtvis körde bil tillav som
arbete eller skola försökte köra bil så litet möjligt.som

Bilen är än transportmedelettmer

Vuxna lägger del hushållsbudgetsin på bilen.stor Tengströmen av
1992 förklarar detta med bilen är transportmedel. Bilenatt än ettmer

möjlighet färdas i hemmiljö där kanatt ifred.tryggger en man vara
Bilen symboliserar värden för individen själv och kan användas för att

budskap klass, ekonomi, könstatus,ge om osv.
19966Även Hagman bilen barainteatt är ett transport-menar

medel. När Hagman studerade hur bilister beskrev sina bilar och sin
bilanvändning från första bilen och framåt och hur bilismen och dess
utveckling beskrivs, stämde denna bild inte med de budskapöverens

reklamen och bilens tekniska utveckling T.ex. beskrivssom ger.
bilismens historia ofta Bilen har utvecklats från nöjes-, ochsportsom:
prestigeredskap bland rika till vardagsredskap bland alla. Reklamenett
å sin sida spelar på frihet, njutning, nöje, fritid och körglädje och bilens
tekniska utveckling har lett till allt starkare och snabbare bilar. Hans

tolkning försökerär upprätthålla bilens manlighetattena närman
den hotas kvinnliga värden säkerhet och miljö. Hans andraav som
tolkning bilanvändaren behöverär kompenseraatt sig för vardagens
tristess och sitt dåligt för användandets effekt på ekonomi,samvete
säkerhet och miljö.

s Omalla hadeavståttfrån åkabil och cyklat i stället,att hadeallat.ex. vunnit ifråga mindreom
trängseli trafiken ochbilavgaser, de förlorar i frågaäven rörlighet.Avstår ingenfrån åkaom attom
bil får alla negativaföljder formi bilköer, ochbilavgaser.Men delavstårfrån åkastressav attom en
bil uppoffrardesigmedtankepåförloradrörlighet,exponeringför väder,trafik ochbilavgaseroch
kännersig utnyttjadeför övrigafortsätter köra, medbetydligtatt platsatt vägarna.nu mer6 Hagman,Olle 1996 Ombilismensutvecklingoch Socialantroprologiskamening. institutionen,
GöteborgsUniversitet.Artikel i konferensrapportfrånTrafikdagepåAUC ‘96, Aalborg,Danmark
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också1994al,Praschl attstudienösterrikiska etDen menar
delvis kanbilentillknytningkänslomässigochgrunderemotionella

bilen haransåg 65%undersökning attderasbilkörandet. Iförklara
bil.kul köradetoch 76%liv är attderasförbättrat att

Sammanfattning

Orsaker

ochrationellafärdmedelsvalmänniskorsspelar in ifaktorerMånga -
irrationella.

andramedjämförtbilkörasnabbtochbekvämtpraktiskt, attDet är
enkeltpåkan sättväder,dåligt ettskyddarBilenfárdmedel. mot man

ärendenochfamiljemedlemmar uträttaandramedbagage,frakta ta
på dagen.senare

samhället.roll isjälvklarabilensocksåsammanhangetViktigt i är
användandetinteifrågasätterochbilsamhälleiin avMan växer ett

det.vidförochtillgänglig ärbilen attförkör ärbilen. Man vanatt man
traditionelltcyklingendärÅ städerimänniskorcyklarsidanandra mer

varit stor.sett
positivtcyklarviktig. ManocksårollAttityders manär ommer

allmäntmiljön, settoch värnarcyklinginställd till menommanom
sittförsöka minimerafåochmiljöhotbilenfåverkar ettsomse

bilanvändande.
människor. Manförvärdesymbolisktbilenhar ettDessutom

med bilen är.bil och visarmed sinsigidentifierar manvem

Slutsatser

orsaker/faktorerdemånvilkenbelysa iskaavslutande avsnittDetta
socialaellerpsykiskafysiska,kapiteldettai ärframkommitsom

hinder.
ochäldreblandfrämstfinnscyklaellerförhinderFysiska att

utemiljön.upplever ideproblemdehandikappade p.g.a.
delssträckorbil korta ärköraförbilister attOrsakerna angersom

medföljandebagage,Vädret,hinder.psykiska transportdelsfysiska, av
påtankemed attbilen,motiverarfamiljemedlemmar att taetc men

hinder.fysiskarenodlatdebilsigklarar ärutanmånga personer
detlångsammareoch änobekvämareuppfattasoch cyklingGång



528 Gång- och cykeltrafikens möjligheter SOU 1997:35

verkligen attityderär och bristande vid gå eller cyklap.g.a. attvana
1995.Brög,
bilinnehavareAtt kör eller för bilen tillgänglig tyderatt ärav vana

på psykologiskt hinder, nämligenett människor har möjlighetatt att
alternativ dagligen,överväga måste rutinisera sinutan vardag.

Ett psykologiskt och socialt hinder bilenär så självklaratt ses som
allmänheten inte ifrågasätteratt användandet bil. Psykologiskaav

mekanismer bilkörandetgör uppfattasatt miljöfarligt i någonsom
högre grad.

7 Brög, Werner1995 Subjectiveandobjective for shiftconstraints from bicycle.Artikel itoa car
konferensrapportfrånFrabil till cykel hvordan, Köpenhanm,Danmark-
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Potential2

Inledning

finnsutsträckningendast i vissdetkapitel visadeFöregående att
ochför ökad gång-Potentialencykling.gående ochhinder förfysiska

såledesbiltrafik bordeminskadcykeltrafik stor.varagenom
undersökningarfrånresultatkapiteldettaI presenteras som

Åtgärder förcykeltrafik.ochöka gång- attuppskattat potentialen att
bil-andra trafikslageffekt pååtgärdemaspotential ochdennauppnå

kapitel.kollektivtrafik ioch nästatas upp
metoder.med olika Enoch beräknatsuppskattatsPotentialen har

teoretiska slutsatser,draoch därifrånresdatastuderametod har varit att
imetod utgår fråntredjeochbygger på svarpersonerscase enen annan

och intervjuer.enkätundersökningart.ex.
Ökad bilresor,betydacykeltrañk kanoch ersattagång- ersatta

cykling kanochGångheltsåvälkollektivtrafikresor nya resor.som
uteslutandekapitel kommersinsemellan. dettaIkonkurrenteräven vara

främst detta variteftersomöverfördapotentialen att tas upp,resorav
anledningdirektheller ingenSamhället harforslming. attföremål för

handikappade,äldre ochbland deförutomskapa varsnya resor,
undertryckt.resande är

Teoretiska slutsatser

ochkmkortare 5nämndes äninledningen ärI änatt resavarannanmer
och till fotscykelkm medhögst ärdagliga på 5andelenatt resor

kortare 3allaVidare 39% änknappt 40%.genomsnittligt är resorav
Nilsson,till fots A.,cykel ellermedutförs 56%och dessakm av

såvidapotential,teoretisksiffror visar på1995. Dessa storen
tabell:nedanståendehindret.enda Seavståndet ses som
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Tabell 2. Teoretisk gång-potential ökaatt och cykeltrafiken påbaserat
färdmedelsvalet vid korta Källa: Statistiska Centralbyrån 1996resor.
Svenskarnas 1994. Resultatrapport, Nilsson, Annika 1995resor
Potential överföra korta bilresoratt till cykel. Institutionen för trafikteknik,
Thesis 84, Lunds Tekniska Högskola
Resor 3 km km5
Andel alla 39% 50%änav resor mer
Andel sker till fots eller med cykel 56% knappt 40%som
Potential färdmedelandel med övriga 44% drygt 60%
Total potential av alla resor 17% drygt 30%
Ökning gáng-antalet och cykelresor 30% 75%av

danskaI Vejdirektoratets undersökning 1995 förstantogs
optimistiskt alla skulle bete sig icke-bilister dvs. utföraatt gör,som en
viss andel i intervallen km,...,0-1 11-15 km med cykel.av resorna
Därefter de istället endast under km kunde5antog att över-resorna
flyttas.

Potentialen i första fallet uppgick till 8% bilisternasav
persontransportarbete pkm och i andra fallet till bilisternas4% av
pkm. Underlaget till undersökningen resdata från den danskaTUvar
motsvarigheten till Riks-RVU för med invånare.IO-IOO-tusentätorter

bilresorSom jämförelse kan 26% alla i Sverigenämnas äratt av
kortare 3 km och dessa för drygt antalet körda3%än att resor svarar av
km med bil Nilsson, 1995. tabellA., Se

Överföring frånTabell färdlängd3. bil till cykel, pkmpersonkm ochav
fkmfordonskm. Källa: Vejdirektoratet 1995 Cykelns bytrafik,potentiale i
Trafiksikkerhed Miljø, Rapport 17, Danmark Nilsson, 1995Annikaog
Potential överföra korta bilresor till cykel. Institutionen för trafikteknik,att
Thesis 84, Lunds Tekniska Högskola

ÖverföringPotentialkrav reslängdav
Alla utför andel 15 km med cykel 8% bilisternas pkmsamma av resorna som av
icke-bilisterna.
Alla utför andel km med cykel5 4% bilisternas pkmsamma av resorna som av
icke-bilsterna.
Alla bilresor som förare överförs3 km till cykel. 3% bilisternas fkmav

3 Bearbetning Riks-RVU. Rcsdefinitioncn delrcsor förare.ärav som
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Case

studeratnorskpotential visardet finnsAtt även rapportstor somenen
Miljøvemdepartementet-Samferdselsdepartementet-Vegdirekto-case
1996.ratet,

Cyklande förr

på mittencyklingenoch StorbritannienDanmarkBåde Sverige,i avvar
SO-talet. Utvecklingenomfattningen påfemtedel70-talet bara aven

och bilens alltstadstillväxtenutvecklingen,ekonomiskdenberor på
dock det1987Ljungberg ärdominerande position. attet menarmer

50-talet, eftersområdde undertill detåtergåsvårt resmönsteratt som
utsträckning.nämnvärdförändra i någonstruktur gårinte atttätortemas

marginellökningencyklandet ökat igen,70-talet har ärSedan men
l9862°.50-talet Ljungberg,cykeltrafiken påjämfört med

Andra städer

möjligtdetvisarTyskland och Sverige ärNederländerna,Städer i att
städerdessacykelandelar. Fleraochgång-mycket högauppnåatt av

miljövänligadärstudentstäder,medeltidadedethar ärattgemensamt
arkitek-tid, icke minstunder långprioritettrafiklösningar getts p.g.a.

tabell:nedanståendetoniska Seintressen.

19 sykkelbyer.Utviklingl 996VegdirektoratetSamferdseldepanementMiljøvemdepartcment av—- Oslo,NorgeSykkelbyprøsjektet.rådfraRapportog2° olikaUndersökningDel 2:cykeItra/ikanläggningar.UtformningChrister1986Ljungberg, avav
StockholmByggforskningsrådetR57:1986,alternativ.
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Tabell några4. Färdmedelsvalet i nederländska NE, Dtyska och
svenska S. för Sverigetätorter totalt. Färdmedelsvaletsamt för Sverige
gäller inte enbart Källor:tätorter. Miljøverndepartementet-
Samferdselsdepartementet-Vegdirektoratet 1996 Utvikling sykkel-av

rådbyer. Rapport fra Sykkelbyprosjektet. Oslo, Norge. Stads-og
arkitektkontoret Lund 1996i Miljöanpassat PMtransportsystem. nr

CentralbyrånStatistiska 1996 Svenskarnas 1994. Resultatrapport.resor

gång gångPlats cykel cykel och kollektivtrafikbil
% % 1% % "/o

Delft NE 1986 40 25 25 10-
Groningen NE 1990 48 17 30 5—
Münster D 1990 34 21 38 7-
Freiburg D 1990 18 22 43 16-
Västerås S 1981 33 1017 40-

SLund 1996 45 45 10- -
Sverige totalt 1994 31 955- -

tabellFärdmedelsfördelningen för Sverige i ovanståendeangessom
gäller enbart riket totalt. Därför det svårt drainte tätorter, är attutan

utgångspunktnågra slutsatser potentialen, med imenom
färdmedelsfördelningen Delft och kan konsta-i Groningen,t.ex. man

finns potential.dettera att storen

kollektivtrañkresorPotentialen bil- och med cykelersättaatt

Följ ande beräkningar bygger på slutsatser från enkäter eller intervjuer.
Vejdirektoratet uppskattade potentialen baserad på1995 personers

ökade med Dkr/km.vilja byta fárdmedel bilkostnaden latt om
biltrañkarbetet skulle överföras till gång ellerResultatet 3,5%attvar av

Köpenhamnsornrådet, medelstoracykel. potential i 6% iDenna 8%var
förstäder.städer och i2-3%

intervjuundersökning fick de liknande resultat. bilister-sin 13%I av
transportarbetet och kollektivresoma kan3,6% 14,5%nas resor av av

överföras till cykel 0,9% transportarbetet. hade inneburitDetta attav
40%21.antalet cykelresor hade ökat med

använde olika metoder för beräkna denna potential.De Förstaatttre
skulle cyklametoden bestod i fråga respondenternaatt mer omom

2 kollektivandelen10%ochbilandelenNuvarandecykelandeli undersökningsstâdema 22%, ärär
gång-väl med i Sverige,därandelen ochcykelresor53% vilket andelaröverensstämmerav resoma,

bilandelen ochkollektivandelen9% Källa: Statistiskahuvudresor tillsammans 31%, 55%är
ÅrsbokCentralbyrån för SCBFörlag,Stockholml 996 Statistisk 96 Sverige.
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åtgärdvilkenfick ocksågenomfördes.åtgärd Personernanågon ange
frågapotentialenuppskattaförmetodenkrävdes. Andra attatt varsom

för varjefärdmedel till cykeländraförkrävdesvad att resa somsom
potentialenberäknatredjeresdagboken. Deti sättet attuppgetts

ställdesbestämdtidsvärdering. Förgrundades på resaenpersonemas
cykel.med Poten-hade skettden iställetförtidenfrågor omresanom

medlängreminuterfår högst 10bestämdestialen taatt resansom
cykel

alla metodernadärdebestämdes sedanpotentialCykelns resorsom
generellt positiva,gjordadvs ärpotential,visade personer somavresor

minuter10äncykla på visskan tarattutan resan merresaensom
bil/kollektivtrafik. Defärdmedelursprungligtmedlängre än

endastdärdegällerpotential,utveckladberäknade även resorsomen
kollektiv-ochbil-totalt 43%potential.metoder Dennatvå visat avvar

persontransportarbetet.trafikresoma 23% av
bilresoröverförapotentialenuppskattade1995 attNilsson, A.

ocharbets-minst 4%Resultatetcykel.km tillkortare 3 attän avvar
fritids-och 20%och serviceresomainköps-skolresorna, 5% avav

cykel.till Dettafrån bilöverföraskande övrigaoch resornaresorna
alladvs 2,5%km,kortare 3bilresoma10% än avmotsvarar avca

bilresor.
räkna bortuppskattadesöverföringspotential attDenna resorgenom

arbetet,bil förbehovväder,dåligthälsoskäl,förhindrades avavsom
ärenden påförfamiljemedlemmar, vägellerbagageför transport av

kvällstid.cyklaslippaförtill/från arbetet attsamt
eftersom vissaalltför låg,överföringspotential ansågsDenna vara

kanmånvissdessutom ioch devid varjefinnshinder inte resa
blirborträknashälftenendastsvepskäl. Ombetraktas resornaavsom

vilketbilresoma,kortade motsvararöverföringspotentialen 48% av
bilresor.alla12% av

ibilisteromfattningvilkenmotsvarande ianalyserade på sättTøI
cyklakunde25%Resultatettill jobbet.cyklakan attnorska tätorter var
bilenförellerärendenhindradetid, attför långdetatt togutan

kundeoch 11%kunde gåbil,köra 4%måstearbetet. 55%behövdes för
SamferdselsdepartementetMiljøvemdepartementetkollektivtåka ——

1996.Vegdirektoratet,

värderarn cyklistenvisarlogitmodellereftersomifrågasättas attpotentialenkanberäknaDettasättat
cykel.åkabildet bekvämare änbil, eftersomrestidenmed attså ärgånger högtrestiden3-5 som

restidLjungberg,köpasigkortarehar förtrañkantbetalningsviljaden atttidsvärdetmotsvarar en
1987.
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Tabell 5. Potential överföraatt till cykel, andel andel kmresor resor resp.
inom parentes. Källa: Vejdirektoratet 1995 Cykelns potentiale i bytrafik.
Trafiksikkerhed Miljø, Rapport 17, Danmark. Nilsson, Annika 1995og
Potential överföraatt korta bilresor till cykel. Institutionen för trafikteknik,
Thesis 84, Lunds Tekniska Högskola
Krav för överföraatt till cykel Andel km överfört från:resor resor

Bil Kollektivtrafik
Bilkostnad +1Dkr/km för bil i Danmark 3,5% redovisad
Resor, utan hinder och tar än 3,6%13% 0,9%14,5%som mer
10 minuter längre tid med cykel, utförda av

är generellt positiva tillpersoner som
cykling.
Resor förhindras hälsa, väder, 2,5-12%som uppskattadav
bil i arbetet, transport, familjemedlemmar,
ärenden cykling kvällstidsamt

Sammanfattning

Det har varit lättare hitta material cykelns potentialatt änom om
gåendepotentialen. Dock utgångspunkten cykelpotentialenär inklu-att
derar gång. För korta föredrar del gå, andra cykla.att attresor en

Teoretiska potentialuppskattningar endast beaktar avståndetsom
hinder visar 17% alla skulle kunna överföras till gångattsom av resor

eller cykel km3 och drygt 30%sätts iställetgräns gränsenom som om
till km.5 skulleDet innebära ökningsätts nuvarande gång- ochav

cykeltrafik på respektive30% 75%. överförsResorna både från bil och
kollektivtrafik.

En teoretisk beräkning gjord i Danmark, ifrånutgår attannan som
alla skulle bete sig icke-bilister visar bilistemas8%gör, attsom av
persontransportarbete kan överföras till gång- och cykeltrafik. Om man

häräven vid km blir5 siffransätter 4%. Skulle allagräns bilresor ien
Sverige kortare km3 överföras till cykel skulleän reslängden med bil
minska med drygt 3%.

Potentialen utgår frånär Cyklandet skulleenorm om man case.
kunna femdubblas, såvida cykladevi på 50-talet, och alla valtsom om
färdmedel i Delft eller Groningen kunde gång- och cykelandelensom
fördubblas.

Om hänsyn till olika hinder blir potentialen lägretar i vilkenman -
grad beror på hur många hinder hänsyn till. rimligEntarman
uppskattning Vejdirektoratet för. Deras undersökning visar attsvarar
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ochtransportarbetet 14,5%3,6%bilisternas13% avavresorav
till cykel.kan överförastransportarbetet0,9%kollektivresoma av

cykelresor påantalet 40%.ökningdåDetta mot en avsvarar
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Åtgärder3

Inledning

föregåendeI kapitel behandlades potentialen öka gång- ochatt
cykeltrañken. Detta kapitel ska vilka åtgärder krävs förta attupp som

Åtgärdemasuppnå denna potential. effekt på andra trafikslag bil- och
kollektivtrafik ska dessutom diskuteras och åtgärdemas kostnad anges.

Åtgärderna krävs inte märkvärdiga. handlarDetär ett nyttsom om
gående och cyklister på allvar och lösa de problemsynsätt att ta som-

de själva upplever de problem de skapar för andra. Betydelsefulltsamt
planerare och politiker förstår vikten god ochär gång-att av en

cykeltrañkplanering.
Bland de fysiska åtgärderna utbyggnad, drift och underhållär ettav

sammanhängande gång- och cykeltrañknät grundläggande. kanNätet
delvis dras i blandtrafik samtidigt inför trañk- eller hastig-om man
hetsdämpande åtgärder. Organisatoriska åtgärder krävs för deatt
fysiska åtgärderna ska komma till stånd. Andra viktiga åtgärder bl.a.är
information och kampanj

Planering

Användarorienterad planering

fysiskaFör åtgärder ska gång- och cykelvänliga demåsteatt vara
planeras med hänsyn till gåendes och cyklisters förutsättningar och
intressen.

Alla fotgängare. innebär trafikmiljönDetta bör utformas såär att att
alla kan färdas i den. De äldre, handikappade ochsvagaste grupperna -
barn bör dimensionerande eller alternativ där det finnsettvara ges—
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198323’24.Åtgärder medförVejdirektoratet,motstridiga intressen som
Svenskabeskrivs isituationenklararhandikappadeochfler äldreatt av

199225.Kommunförbundet
skulle kunnahandikappadeochäldreanpassad förtrafilcmiljöEn ge
effekt på övrigafönnodligenresande dessaökat i utanett grupper, men

förbättrarför de äldreförutsättningarnaFörbättrarfárdmedel. manman
Ståhl, 1986.andraför allasamtidigt

ofta berorAlltförtrafikvett.bristandeofta föranklagasCyklister
cykel-kunskaputformatcykelnätetbeteende på utanderas äratt om
iblandochsvåröverskådligkomplex,Utformningenvillkor.trafikens är

attheterogencyklisterslut.plötsligt Att ärcykelvägen grupptar en
al,Ljungbergplaneringenofta bort i etcyklister glömsbarn äräven

1987.
demlockahandlar det överantalet cyklister attökaVill omman

viktigvisadeKapitelföregående kapitel. l attenligtbil,kör ensom
bekväm.bilensträckor, ärpå kortabil, är attväljaanledning ävenatt

betydelse,mindreutfommingencyklar idagdem ärFör avsom
lockadäremotVillcykla. övertvingadedelvisdeeftersom attär man

1996".Hydén,Holmberg,viktigmycketutformningenbilister är
cyklister.ochför gåenderollgenerelltspelarDetaljer sett stor

Planeringsprinciper

miljö,säkerhet,handlar främstupplevergåendedeProblem omsom
Vejdirektoratet,friytorochframkomlighet, barriärertillgänglighet,

kanproblem. Kravenupplever iCyklister1983. settstort mansamma
bekväm-ochgenhetkontinuitet,infrastrukturcykelvänlig ärställa på

1993.C.R.O.W.,miljösäkerochattraktivlighet i en
trevlig,ochbekväm,samtidigtmåstesäkerEn annarsväg genvara

place-Mål börsäkerhetsmässigt.förödandevilketinte,används den är
cykelnätet.ochtill fotgängar-och knytasavståndinom näraras

ochsig Aorienterakan ärochsammanhängande attAtt nätet är man
med skyltningoch försettlogisktochöverskådligtskaO. Nätet vara

småskalighet.krav påcykeltrañkanternasochför gång-avpassat

Danmark23 32,Vejdatalaboratoriet,Rapportbytrafik.Fodgaengere1983 iVejdirektoratet
befolkningenu åroch8% ärår, l510 19% änbefolkningen änSverige 13% avI är yngreyngreav

Årsbok Stockholm1996SCBFörlag,för Sverige,‘96Statistiskår.75över
gående.25 tillgänglighetföridéskriftalla.för En1992 GatorKommunförbundetSvenska om

ÄlvsjöFörlag,Kommentus
och26 för planeringGrundersamhället.TrafikenChrister1996 iHydén,ochHolmberg,Bengt

LundStudentlitteratur,u7tformning.
l 993Engineering2 TrafficCivil andStandardisationinResearch ContractforCentreC.R.0.W., an

Nederländernacycle-frzenalyinfrastructure.Manualforbike.Designfor theSign aup
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Framkomligheten beror förseningarpå i korsningar, trängsel,
beläggningskvaliteten och hinder. Hinder skyltar och felparke-är t.ex.
rade cyklar på för gående, gatuarbete, ledningsarbete,ytor Genometc.
prioritering för gång- och cykeltrafikanter med upphöjda korsningar,
hastighetsdämpning för bilister, prioritering i signaler för gång- och
cykeltrafikanter kan framkomligheten i korsningar ökas.etc. För att

för gående och cyklister ska fria frånytor hinder, krävs tydligavara
regler.

Tillgänglighet viktigare för fotgängare ochär cyklister förän
bilister, eftersom det ansträngande och långsammareär gå ochattmer
cykla åka bil.än att

Vägar, järnvägar, inhägnade byggnader, topografin, trappor,
bommar eller kantstenar kan fysiska eller psykiska barriärer.utgöra

ÅtgärderSvaga upplever de ska korsastress när t gata.grupper ex en
förhöjda övergångsställen, avsmalning körbanan och mittrefugsom av

åtgärder kan bättreär samspel mellan gående och bilister.som ge

En bra utemiljö

Komfort och miljö har betydelse för fotgängamas och cyklisternasstor
198023trivsel. Gehl bra utemiljö, förutom den erbju-att attmenar en

der goda villkor för nödvändiga aktiviteter, kännetecknas mångaav
valfria aktiviteter vilka i sin sociala aktiviteter.tur ger

De nödvändiga aktiviteterna t.ex. skolani eller till arbetet,
handla utförs den fysiska miljön dåligt utformad.även Valfriaärom
aktiviteter gå sitta i solen aktiviteter känsliga förtur, ären

kvalitet och utförs endast vädret, stället ochuterummens situationenom
inbjuder till det. Sociala aktiviteter barns lek, samtal, passiva
aktiviteter höra och uppleva andra människor däratt ägersom se, rum
människor vistas.

En bra utemiljö kan skapas bilfria områden. Såvälgenom
nödvändiga valfria aktiviteter utemiljön vackerärattsom gynnas av
och intressant. känslaDet promenaden kortare. Vackraatt ärger en av
stadsrum, utsikter, kvalitéer från detaljer till helhet, fasader,
skyltfönster, utställningar liksom blandning olika funktioner handel,av
kontor och bostäder bidrar till detta.

braI utemiljö finns möjlighet sitta många välplaceradeatten genom
bänkar, kaféer och uteserveringar, sekundära sittmöjligheter trappor,

28Gehl,Jan1980 Livet mellemhusene udeaktiviteter udemiljøer.Arkitektensforlag,og-Köpenharrm,Danmark
Gehl,Jan1991 Stadsrum stadsliv Stockholm Stockholmsfastighetskontor,i city. Stockholms
stadsbyggnadskontor
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avgasfria ochochlä, buller-sol,de harVälplacerade de äretc.. är om
utsikt.har

ochoch solfårså deplanerasböroch cykelvägarGång- ger
tryggheten.och ökartrivselBelysningVäl belysta.ochkomfort gervara

luftföroreningar.ellerbullerkraftigtminskasTrivseln av
friytoroattraktivaellerotillgängliga äreller ettfrityorAvsaknad av

parkerochcykelvägargågator, ärfriytor,skapaproblem. Att t.ex.stort
friytor, integre-skapa är attplaneringen. Ettviktig del i sätt attannaten

199029och Risserbiltrafik.med Perssoncyklistergående ochra
bilistemaspåsjälvklart kravmedhistoria,bilismens ettattmenar

inneburittrafikantema,separeringtilllettframkomlighet, har somaven
villkorsvagasdepåIntegreringavsocialicerats.trafikmiljön voreatt

perspektiv.dettafrånutvecklingpositiven
öka.gångförflyttningarnautemiljö kommer attbraMed en

Cykelstråk

cykelvägarflerfannsdetskulle cykladeMånga att ommeranger -
fjärdedelochundersökningengelskibilistemahälften avenenav

danskadenLika många iundersökningen.danskadenipersonerna
säkrareochgrönområdencykelvägarundersökningen att genomangav

1993, Vejdirektoratet,Snelson, Lawson,påverkaskullekorsningar
1995.

bättrecykelstråkenskildasigockså visathar attDet gernya
parallellafråncyklister vägartill sigoch drarframkomlighetsäkerhet,

vissastråket. Idetinformerarsärskiltbiltrafik,med nyaommanom
har alstratcykelstråkenvisakunnatharfall att menresor,även nyaman

färdmedelsvaletiförändringarbetydandestråken ingatotalt sett ger
Vegdirektoratet,SamferdselsdepartementetMiljøverndepartementet --

1996.
Rystam,institutionenutförtGöteborgdemonstrationsprojekt iEtt av

1995 cykelstråkbefintligtförbättringarvisade ettävenatt av
olyckor.antalminskattillleddeochpositivtflödetpåverkade

beläggning,Åtgärderna lagningunderhållsåtgärderochdrift- avvar
ombyggnadutformningsåtgärderfallvissaiskyltning avsamt

bilförare. II-29 ochfotgängaremellanKommunikation1990RalfHåkanochRisser,Persson,
TekniskaLundsTrañkteknik,Institutionenförtrafiksiikerhetsarbetet.och kunskapiIntresse

Högskola
PolicyPublic30 them.AAHowCyclingMotorists1993S. toSnelson, ochLawson,A. encourage— cykeltill bil ochtillgånghargruppdiskussionermedmedinleddesStudienDepartment personersom

cyklandederasbilistermedintervjuergenomfördes1000Däreftervid vissacyklar omoch resor.som
cyklister.ochtill cyklingochattityder

godautvärdering3 ochÅsa ByggandeGöteborg.Demonstrationscykelstråkil 995 avRystam,
Högskola,LundTekniskatrañkteknik,LundsförInstitutionenBulletin 127,cykellösningar.
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korsning, rödfärgad asfalt. flerJu och omfattande åtgärder gjordessom
desto ökade antalet cyklister.mer

Långtidseffekterna på cykeltrafiken cykelnätverket i Delftav
Nederländerna byggdes under 1982-1987 finns beskrivetsom av

199532.Welleman, Cyklingen ökade något till börja med,att men
återgick därefter till ursprungsläget. Dock ska effekten ljuseti attses av
bilanvändande i Nederländerna i övrigt ökade under tidsamma
Miljøvemdepartementet Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet,- -
1996. -

I Sandnes i fannNorge de cyklat förr cyklade efterattman som mer
satsningar på cykelstråk, speciellt förbindelseri med fritidsaktiviteter.
Detta beror delvis på de redan positivt inställda påverkadesatt ärsom

de informationskampanjer genomfördes sambandi medmer av som
satsningama Miljøvemdepartementet Samferdselsdepartementet- -
Vegdirektoratet, 1996.

Förbättrad konkurrenskraft för cykling, vilket kan fåst ex genom
cykelstråk, har dock effekt kollektivtrafikenpå biltrafikenpåstörre än

199633.flertaletvisar studier, bl.a. Johansson Sveder, Gunnar Men
kollektivtrafik kortapå avstånd inte något självändamål förär personer

kan gå eller cykla. överflyttningEn kollektivtrafikresor till gångsom av
och cykel därför ingen nackdel samhällsekonomisk syn-punkt.är ur

Sammanfattningsvis satsningar på cykelstråk ökad cykeltrafik påger
stråket. frånResorna intilliggande kanvägar,tas mest även över-men
flyttas från andra fárdmedel. Cykelresorna i dessa fall högreiersätter
grad kollektivtrafikresor bilresor. Cykelstråk leder tillän även nya
fritidsresor.

Kostnader för stråk beroende hur de utformas. följandeIär av
beskrivs olikaavsnitt lösningar skapa gång- och cykelvägnät.ettatt

Separering

Fullständigt separering den bästa lösningen med tanke på säkerhet,är
framkomlighet, trygghet och miljö mindre och buller. Dockavgaser

fullständig separering svårt uppnå i helt cykelnätgång- ochär att ett av
1996. Åpraktiska och ekonomiska skäl Svenska kommunförbundet,

32Welleman,Ton 1995 The of theBicycle Plan.‘afterAutumn Master theplans, theproducts.
DutchMinistry of PublicWorksTransport, andWaterManagement, Nederländerna.Artikel iHaag,
konferensrapportfrån 8:eVelo-City konferenseni Basel1995
33JohanssonSveder,Gunnar,TRANSEK 1996 Cykel fiirdmedel det regionalaisom
trafikprognossystemet Artikel i CykeltrafikFREDRIK. i städer,Seminarierapport,NVF-rapportstörre

lO: 996,Utskottl Ad hoc Transporteri städer,NordiskaVägtekniskaFörbundetstörrenr ~34 Ãtgärdskataløg.SvenskaKommunförbundet1996 högreFör trafiksäkerhetmedvfigutformning
ochreglering Kommentusförlag, Stockholmi tätort.
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ellernödvändigaalltidlösningar intesidanandra är separata ens
fall krävsi Såblandtrañksystem,kan ha kvarönskvärda. Man ett men
trafikan-samspelet mellanökaåtgärder förhastighetsdämpandeofta att

Övergången trafikanterna sittsåtydligmåste attterna. anpassarvara
Hydén, 1996.Holmberg,beteende

kommergående och cyklister inteinnebärsepareringFullständig att
skerhuvud Dettafordonstrafikmed t.ex.kontakt övrig taget.överi

planskildaparkområden ochcykelbanor iochmed gång- gc-
säkerhetökadlösningPlanskild korsningkorsningar. är omsom geren

lämpligtutformas pådenökarBekvämlighetenanvänds. ettden om
1996.kommunförbundet,Svenskarörelsehindradeförförutomsätt,

750-2000mellankan kostabred cykelbana3Anläggning mav en
underhållskostnaderDrift- och är40 år.Avskrivningstidenkr/m. är

planskild korsningförkrmiljonKostnaden 1kr/m.årligen 15 är ca
1996.kommunförbundet,Svenskatunnel

haroch cyklistergåendeinnebärsepareringOfullständig attt.ex.
avskilddeleller visskörbananfrån vägytanavskildbana avenegen

ochgång-utfarter korsarochin-markering. Därfrån bilar genom
kommunförbundet,Svenskamöjligheterflerafinnscykelströmmen

1996.
ochsignal. gång-med EnsepareringtidsmässigmöjlighetEn är
ochgång-villväljasbörkontrollstrategicykelvänlig gynnaom man

automatisk detek-cyklisterochgåendeför ärcykeltrañken. bästaDet
fårOftaplacering.tryckknappenstänka påbörfallövrigatering. I man

1987.al,Ljungbergför tittabackasedan ettrycka,cyklister att
Svenskaknappentrycka påde skainformerasGående bör om

kommunförbundet, 1996.
för demunderlättarcyklisterochför gående attFör-grönt passera

cyklisternaförlösning,biltrafik. ettsvängande En attinnan geannan
bakomför bilarstopplinjetillbakadragenkorsningen,försprång i ärut

1995.Ekman,Kronborg,cyklisterna
de kanundvikascykelvägar börDubbelriktade separerasom

ledscykelvägar överolycksbenägetSärskiltfullständigt. är som
bättrefrån korsningen. Enindragnaantalkörbanakorsande meterett

enkelriktadeendastcykelbanandra utsäkerhetsmässigtlösning är att
kombineraellerkorsningeninnancykelfalt 30 attvägbanan ii ett m
cykelbanaupphöjdellerbilisterförmedöverfarterindragna gupp

kommunförbundet, 1996.Svenska
miljon0,5-1fyrvägskorsningsignalreglera ärKostnaden för att en

anläggningskostnaden ochårligen 7-8%Driftskostnadernakr. är av

35 SignalCyclistsandfor PedestriansTraflic Safety1995 atochEkman,LarsKronborg,Peter
Stockholm1995:45,Controlled TFKIntersections, report
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livslängden 20 år. markeratEtt cykelfält kostar endast 20% vadav
cykelbanan kostar Svenska kommunförbundet, 1996.

Om gång- och cykeltrañken bör förär gående ochstor, ytor
cyklister utföras med olika beläggning, för bl minska denatt a
otrygghet äldre upplever. Beläggningens struktur, färg tillsammansetc.
med vägmarkeringar information hur ska användas.vägytanger om

gåendeFör har lämpligast plattor och för cyklister asfalt. Påman
gågator och liknande måste dessutom gatumöbler användas för att styra

1991.de gående Ljungberg, Cedervall,
Kostnaden 30 lcr/m2 för asfalt och 140 kr/m2 förär plattor.

Beläggningen har livslängd på 30 år Svenska kommunförbundet,en
1996.

I nedanstående tabell översikt kostnader nämnda i dettaöverges en
avsnitt.
Tabell gång-Kostnader för frånatt och cykeltrafiken bilarseparera

Åtgärds-frånsamt varandra. Källa: Svenska kommunförbundet 1996
katalog. För högre trafiksäkerhet med vägutformning och reglering i
tätort. Kommentus förlag, Stockholm

Åtgärd Kostnad
3 bred cykelbana 750-2000 kr/mm

års40 avskrivningstid
år15 kr/m, i drift

Planskild korsning tunnel miljon1 krca
Signalreglering i fyrvägskorsnlng 0,5-1 miljon kr

års20 livslängd
anIäggningskostnaden/ári7-8% driftav

Markerat cykelfält 20% kostnad för cykelbanaav
Skild gåendebelåggningPlattor för 140 kr/m2 för plattor
och asfalt för cyklister för asfalt30 kr/m2

års30 livslängd

Integrering åtgärderoch trafikdämpande

ochIntegrering trafikdämpande åtgärder har redan åtskilliganämnts
Åtgärdergånger detta kapitel.i minskar biltrafiken eller desssom

hastighet i gång- och cykeltrañkantemas trygghet ochtätort gynnar
framkomlighet och framför allt deras säkerhet. bilfriaExempel är
områden, Gårdsgata, hastighetsdämpning och Traffic Calming

ÅtgärdernaSvenska kommunförbundet, 1996. har också en

36Ljungberg,ChristerochCedervall,Magnusl 991 Blandning cyklisterochfotgängare iav
centrumomráden.Bulletin Institutionen109, för trafikteknik, Lunds LundTekniskaHögskola,
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cyklisterför gående ocheftersom situationendubbelverkande effekt,
bekostnad.bilistemasförbättras på

områdenBilfria

områdena ide bilfriamedgångtrafiken 25%ökadeKöpenhamn närI
iFreiburg och MünsterErfarenheter fråntredubblades.stadscentrum

dettabli lidandebehöverhandelnTyskland visar att av
Vegdirektoratet,SamferdselsdepartementetMiljøvemdepaitementet --

1996.
för kortaplaneringbilar ochrestriktionerkombinationEn motav

heltstadskärnanGroningenresultat. I nästanockså äravstånd har gett
avståndkmzsbostäder ligger inom 5allaoch 2/3avstängd för bilar av

bådemedanmed cykel,fots ellertillsker 76%från city. Här resornaav
genomsnittetlägrekollektivtrafikresorbil- och änandelen är

Vegdirektoratet,SamferdselsdepartementetMiljøvemdepartementet --
exempel på detta.Lund1996. är annatett

Gårdsgata

oskyddadedepåalla trafikanter,förtillGårdsgataEn är men
trafikanterallakörbana ochHelavillkor.trafikanternas ärgatan

lämnaskagångfart, fordonbilar skaHastighet förblandas. motsvara
anordnad plats.ske påfår endastparkeringochgående företräde

myckettillden tvingarsådanskaGårdsgatanpåUtformningen attvara
och beläggningmöbleringutsmyckning,Plantering,hastighet.låg som

omfattakanGårdsgatantill detta.struktur bidrar ettellerhar mönster
Svenskaenskildellerområde, gatahelt gatusystemett en

1996.kommunförbundet,
blev 3-4Göteborgcentral iombyggnadfrånKostnader gataav en

kr. 1000kr/m2kostade därbelysningochYtbeläggningenmiljoner ca
och kommunen.fastighetsägaremellandeladesfinansieringenoch

Hastighetsdämpning

krävssträckaeller påöverfartvidhastighetensänkningFör aven
hastighetsöver-eftersomvägmärken,enbartåtgärder och intefysiska

kommunförbundet,Svenskapolisövervakningökarträdelsema utan

37 trafikkontorGöteborgslarsson,ochBjörnKarlssonWallgatan LennartUppgift avom
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1996. Hastighetsdämpande åtgärder deras kostnad visas isamt
tabell

I Buxtehude, Tyskland, har sammanhängande cykelvägnät
kombinerat med hastighets- och trafikdämpande åtgärder för bilister
lett till ökad gång- och cykeltrafik och minskad biltrafikavsevärt
Miljøverndepartementet Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet,- -
1996.

Tabell 7. Hastighetsdämpande åtgärder. Källa: Svenska
Åtgärdskatalog.kommunförbundet 1996 För högre trafiksäkerhet med

vägutformning och reglering i tätort. Kommentus förlag, Stockholm
Åtgärd kommentarersamt Kostnad etc.
Skyltad hastighetsbegränsning 1500 kr/vägmärke
Gupp krävs 60-75:e för sänkning 12-15000 kr/guppvar m av
hastighet sträcka 1000kr/åröver drifti

års10 avskrivningstid
Kort avsmalning körbanan 5000 kr/mittrefugav
gupp ofta bättreär 40-70.000 kr/avsmalning

10% anIäggningskostnaden/år driftiav
Sidoförskjutning 20-30000kr

kr/år500 drifti
års30 avskrivningstid

gångUpphöjd och/eller cykelbana körbana 25-30.000kröver
i korsning där hög gc-trafik årskorsar 20 avskrivningstid
Små cirkulationsplatser
1-5 diameter 100.000 krm
5-10 diameter 300.000 krm
Signalreglering friliggande gc-överfart; 100-300.000 krav

gå-gröntregleringen med gc-tratiken 7000-25000 kr/ár driftigynnar
års20 avskrivningstid

raflic CalmingT

Traffic Calming områdesvisa trafikmiljöåtgärder samordnadeavser
åtgärder i hel stadsdel eller grannskap.i Målet begränsaärett atten
biltrafikens storlek och hastighet området.inom Minskad genomfart-
strafik kan åstadkommas enkelriktning, avstängning, förbud etc.genom
Hastighetsminskningen kan ske med fysiska åtgärder som gupp,
avsmalning och små cirkulationsplatser dämpar trañkrytmen.som
Vidare kan gång- och cykelbanor eller anläggas,gågatorseparata
parkering regleras och kollektivtrafiken förbättrats Svenska kommun-
förbundet, 1996.
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Kostnaden för Traffic Calming varierar beroende på antalet och
Årligåtgärder. drift och underhålltypen beräknas kosta 10%av ca av

anläggningskostnaden. Kostnaden för enskilda element i tabellses

Drift underhålloch

Om måste prioritera bör på åtgärder drift- ochsatsaman man av
underhållskaraktär och vägmarkering eftersom det det primära förär
cyklisterna. Dessa åtgärder ökat cykelflöde och minskat antalger

Ärolyckor. utformningen dålig redan från början räcker dock inte drift
och underhåll ombyggnad krävs Rystam,utan 1995.

En viktig princip cykelbanans standardär ska minst likaatt bravara
den väljer cykla på. Cyklistengata känsligare föratt ärsom man annars

detaljer kantstenar, brunnsgaller och hålor bilister Ljungbergänsom et
al, 1987.

Beläggningens standard på gång- och cykelvägar viktig förär
trafikantemas säkerhet. Håligheter och ojämnheter i beläggningen
vållar många singelolyckor Svenska kommunförbundet 1996. För att
gång- och/eller cykelbanan ska upplevas attraktiv för gående ochsom
cyklister bör den och renhållas regelbundet Fodgaengere isopas
bytrafik, 1983.

Drift- och underhållsåtgärder bör ske kontinuerligt. Buskar och träd
bör klippas till två gånger året för siktens skull och fören attom
bibehålla på gång- och cykelbanan. Beläggningenutrymmet bör lagas

fortså ojämnheter upptäcks. Linjer och symboler bör målas vartom
tredje år Rystam, 1995.

Drift 3 bred cykelväg kostar årligen kr/m15 Svenskaav en rn
kommunförbundet, 1996.

En viktig organisatorisk åtgärd medel för driftär ochavsättaatt
underhåll och klargöra mellan kommun och övriga.ansvar

Vinterunderhåll

Spårbildning i vinterväglag och halt väglag vanliga orsaker tillär
olyckor bland gående och cyklister.

Ljungberg 1987 har studerat hur cyklisteret reser sommar-
respektive vintertid. Undersökningen visar bytet mellan fárdmedelatt
under året i huvudsak sker mellan buss vintertid och cykel sommartid.
Detta beror delvis på halka och spårbildning. De åker bil påsom
vintern fortsätter med det på sommaren.

Bättre vinterväghållning skulle kunde behålla cyklister på vintern.
Detta påverkar då busstrafiken biltrafiken i någon högre grad.men

18-17-0396
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cykeltrafiknätetochgång-vinterväghållning påprioriteraAtt
ochväghållaremellanklargörabiltrafiknätetframför attsamt ansvar

åtgärder.organisatoriskaviktigaexempel påtvåfastighetsägare är
Årlig till 2-5kr/m2uppskattaskanvinterväghållningförkostnad

vägyta.

Skyltning

funktioner. planerareförsta tvingasdetFörviktigafleraSkyltning har
vidskyltarskakonsekventdecykelstråk sättadefiniera näratt upp

stråket,påbristernatydliggöri sigvägval. Dennaviktigtvarje process
framtidaprioriteringförtill underlagliggakanvilket i sin tur av

iför investeringarviktigskyltningandradet attsatsningar. För är
hittalättastråken måstedvsutnyttjas, attska kommacykelstråk att vara

skyltningtredje hardetanvändas.ska Fördefölja föroch att en
samhälletskyltning visarKonsekventeffekt. attmarknadsförande ser

reklampelare.dessutomskylt fungerarcykling. Varjepåseriöst som en
förVägverketföreskrivs ärskyltarnaidagProblemet är att avsom

krävs. Dessutomutsträckningdenanvändas iföroch dyra att somstora
från övrigavvikertydligtochmörkadeeftersomdåligtde ärsyns
Österrike,Tyskland,Danmark,Holland,Ländermarkering. som

utvecklatexempel har väg-någraförEngland nämnaatt egna—-
påkravenuppfyller attcykelvägvisningförmärken varasom

smidigtså deoch enklasmåmassuppsättning, attförtillräckligt billiga
konventionellaavvikande frånochtätortsmiljö,trångikan sättas upp

upptäckbarheten.maximeraförvägmärken att
rödutveckladesDemonstrationscykelstråkprojektet sortsI en ny

tillbortskyltaronödigaochstråketpå togsskylt ensattes uppsom
1995.kr/m Rystam,kostnad på 8

åtgärd.kostnadseffektivskyltningåtgärderövrigaJämfört med är en

Cykelparkering

mångaåtgärdviktigcyklarförparkering ärpåSatsningar aven
anledningar.

förvaringsmöjlig-godaNederländerna visariUndersökningar att
C.R.O.W.,-användandeochcykelinnehavstimulerarför cyklarheter

cykelstölderförvisade ärundersökningendanska attoch den1993 oro
Vejdirektoratet,cyklavaldeinteungdomartillorsak attviktig atten

1995.

38 Spolander,SCBKristerSamtalmed
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En svensk studie visar vidare andelatt storen av personerna som
inte cyklar till stationer, istället går eller åker bussutan dit, motiverar
detta med bristfällig cykelparkering vid stationen. främstDet tillgångär
till plats, enkelhet parkera och närhet till plattformatt viktigtsom anses

1996.Rystam,
Erfarenheter från Nederländerna visar Förbättrade cykelparke-att

ringsmöjligheter vid stationer ökad cykling till stationer. Cyklingger
till stationer kollektivtrafiken eftersom upptagningsområdetgynnar
ökas med faktor 10 jämför 10-minuters gångturer med cykel-om man

Welleman, 1995.turer
Personer får cyklar stulna köper begagnade eller billiga cyklarsom

för den stulna, visar Wellemanersättaatt vidare. lederDetta till att
många cyklar har dåliga ljus och bromsar vilket försämraretc.,
cyklisternas bekvämlighet, säkerhet och status.

Fe1parkerade cyklar hinder för äldre och handikappade.utgör ett
derasFör skull det viktigt det finnsär tillräckligt många välatt

placerade uppställningsplatser för cyklar. Förutom de ska placerasatt
målpunktema, så denära verkligen används, ska deatt avgränsadevara
gåytan placering, nivåskillnadmot eller inhägnad.genom

Cykelställ med möjlighet låsa fast cykelramen med bygellåsatt ett
eller kabellås färre antal cyklar fastlåsta till stolpar. Information tillger
cyklister olägenheten med felparkerade cyklar flyttningsamtom av
cyklar står olämpligt andra åtgärder Svenskaärsom
Kommunförbundet, 1992.

C.R.O.W., 1993 kraven på cykelparkering.tar Den skaupp vara
lätta hitta och utforrrmingen ska tillatt parkering för kortanpassas
och/eller lång tid. Ljungberg 1987 visar gångtiden från/tillet att cy-
kelparkering värderas högre5 restiden. Cykelparkering föränggr
längre tid ska väderskyddad, kan ligga längre bort änvara men
korttidsparkeringar. Cykelparkeringen ska lättillgänglig med cykelvara
och väl belyst stöldförebyggandetrygg och lättanvändsamt
tillräckligt med för cyklarna.utrymme

NederländernaI används förvaringsboxar för cyklar samt
cykelgarage. de sistnämndaI bevakas cyklarna arbetslösat.ex. motav

avgiftw. finnsI möjlighet hyraäven cykel eller cykelnatten garagen
1996.lagad avgift Ljungberg al,mot Förvaringsboxar avseddaet

39 ÅsaRystam, 1996 Cykeln lokal till regional tågtrafik. Institutionenförmatartmnsportsom
trafikteknik, LundsTekniskaHögskola.Artikel i konfercnsrapportfrånTrañkdage AUC ‘96,
Aalborg, Danmark
4°Cykelgaragevid stationeni Groningen,parkeringskosmad6kr/dag,20kr/vccka,GOkr/månadoch
580kr/år.
41PersonligtsamtalmedChristerLjungberg1996efterstudiebesöki Lübeck,Münsteroch
Groningen.
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kr/boxkostnad 48.500förSverigeutvecklats icyklar harför 8 aven
montering".inklusive

cykelplatserska antaletbostäderrenoveringnybyggnad ellerVid av
gälla arbets-bordeutomhus. Dettarespektive äveninomhusregleras -

1993.C.R.O.W.,affärer ochserviceinrättningar,platser, museum
kollektiv-cykeltrañken ochalltsåskullecykelplatserFler gynna

handikappade.ochbland äldregångtrañkentrafiken samt

Serviceåtgärder

problem.praktiskaövervinnaförviktigaServiceåtgärder attär
detreparationer,cykelservice görlättillängligServiceåtgärder är t.ex.

ochutvecklingcykelnätet,påbristertipstelefonverkstad,själv avom
ochCykeluthyrningcykeln,tillutrustningochcyklarinformation om

Miljøverndepartementet-Samferdsels-cykelkartordistribution av
1996.departementet-Vegdirektoratet,

föreslårochåtgärderundersökningarAndra tar sammaupp
cykelmedmöjlighetñrmacyklar,stadscyklar, att tadessutom

med kärrormed bagageförhjälpmedel t.ex.bättrekollektivtrafik, att ta
utrustningmarknadsföringochutvecklingcykelväskor,och somav

minskaförcykelnpå attbagageutrymmeochregnkläder vattentäta
duscha påochkläderbytamöjlighetbetydelse attVädrets samtstora

1995.Vejdirektoratet,1995,Nilsson, A.,arbetsplatser
haockså kunnaskullestadscykel storUtvecklandet enen nyav

Vidarebit påbra väg.city-bike ärårenspotential. De senaste en
cykelljusfraktmöjligheter,bättregällakunnaskulle ännuförbättringar

potential.haÄven kunnaskulleälpmotormedcyklarm.m.
påresultatnedslåendemarknaden VisarpåCykelbelysningar

eftersomförvånandeintevilkethållbarhet, ärochljusutbyte
kvalitet,cykelbelysningarnaspåkravnågraställerintemyndigheterna

199543. dederasI tarrapportoch WernerMagdeburg uppmenar
cykelbelysning.utformningpårekommendationer av

ide drivsnågot,samhälletkostabehöver inteServiceåtgärder om
ellerfrånstimulanskanviktiga statende såeftersom ärregi,privat men

stånd.tillska kommadeförkrävaskommuner att

kampanjerochInformation

u stårcykelnPendula därMats,Eriksson, - olikaförpilotprojekt43 Cykelbelysning.Ett test1995Gösta avMajvi ochWerner,Magdeburg,
HögskolaTekniskaLundstrañkteknik,Institutionenförtyper.
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Vejdirektoratet 1995 fl måste öka människorsattm menar man
intention cykla, vilket måste ske information och kampanjer.att genom
Informationen kan ha till syfte påverka infonneraatt attvanor genom

stadens gång- och cykelplaner och fördelarna med gå och cyklaattom
snabbt, billigt, sunt. Informationen kan bilkörandetsäven ta upp
kostnader och de korta bilresomas konsekvenser för miljön. Den
österrikiska studien Praschl al, 1994 föreslår informations-et även
åtgärder för förbättra inställningen till alternativa färdmedel till bilenatt
och förändra den positiva miljövänliga inställningen till bilen.

I Detmond Tyskland ökade andelen cyklister från till5% 14%-
andelar och andelen fotgängare från till24% 27%-andelar efter årett av
kampanjarbete. Resoma främst bilresor. Efter 6 års arbete medersatte
fysiska åtgärder ökade cyklingen endast ytterligare till och16%
gåendet sjönk åter. Andelen bilresor återgick då till den ursprungliga
Miljøverndepartementet Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet,- -
1996.

I demonstrationsprojekt Sykkelbyprosjektet i Norgeett genom-
förde informationskampanjer med bilister målgrupp,man som
kampanjer för ökad användning säkerhetsutrustning och bättreav
beteende hos cyklister, kampanjer hälsovinster cykeltrafik ochom av —

olyckor, medvetendegörande idéerna bakom projektet för attom av ge
det individuell och politisk uppbackning och direkt information och
dialog med cyklister, medlemmar i cykelförening.t.ex.

De genomförde också kampanjåtgärder cykla-till-jobbet-t.ex.som
kampanjer offentligi och privat regi, kampanjer för ökat cykelanvän-
dande för skolbarn, i kommundelar och till organiserade fritids-
aktiviteter. Vidare genomförde de kampanjer för cykelturismatt gynna
och fritidsresor med cykel arrangerade cykelutflykter ochsamt t.ex.
kulturarrangemang med cykel.

kommunernaI i projektet, Sandnes i bidrog kampanjerNorgeen av
till öka cyklingen med cyklat förr25%. De cyklade efteratt som
satsningen speciellt förbindelseri med fritidsaktivitetermer,
Miljøverndepartementet Samferdselsdepartementet Vegdirekto—— —

1996.ratet,
Information och kampanjer kan ha effekt, särskilt bland demstor

redan cyklar. Kampanjer bör ske i samband med åtgärder påattsom
gång- och cykelnätet har genomförts eller ska genomföras.

Kostnaden för information och kampanjer bör då 10%vara av
kostnaden på de fysiska åtgärderna Miljøverndepartementet -
Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet, 1996.—



SOU 1997:35cykeltrafikens möjligheterGång- och550

kollektivtrafikKostnad för bil och

Vejdirektoratet 1995 3,5%kapitel uppskattadeföregåendeI att av
eller cykelöverföras till gångkunnabiltrafikarbetet skulle om

kollektivtrafiken redovisadesförEffektenbilkostnaden ökade.
skullehöjning bensinpriserdock1987 visarLjungberg attet en av

ökadtätbebyggdacykeltrafikoch iökad gång- tätorter, menge
skulle ocksåutspridning. Höjningenkollektivtrafik medi tätorter stor

fritidsresoma.drabbarresande vilket främsttill minskatleda
menade endastintervjuundersökning 1995VejdirektoratetsI ca.

parkeringsavgifter eller högreinförandetillfrågadede6% att avav
cykladembensinpris skulleoch högreparkeringsavgifter att mer.

dels bero påbetydelse kanbilkostnaden hadefler tyckteinte attAtt
värderades högrecyklisterförförutsättningarnaförbättraråtgärder som

har högagrad genomsnittethögrepotentiella cyklisterna ioch de änatt
hushållsinkomster.

allmänhet intemänniskor idärutöver1994Praschl attet menar
till arbetetförförutombilkostnaderna,medvetnaär resorom

1987.Ljungberg et
svårabilvanaockså de1994Praschl al. visar är är attattet som

medsällan-bilköraremiljövänligaredanpåverka, medan de ärsom
studieEnligt derasinskränkningar.beredda på ärbilar är mersvaga

andraallabil de visstemindreberedda körabilisterna att50% att omav
körande.skulle minska sittockså

cykelfallet därsamverka, i utgörbaraKollektivtrafik kan inte som
cykeln.medkonkurrerakollektivtrafik,till ävenutanmatartransport

ökadestudenterobligatoriskt förSäsongskort blevårligtNär ett
tidigareskeddede80%kollektivtrafiken markant, resornanyamen av

Å påhöjda prisersidanandra1995.Welleman,med cykel ger
1987.Ljungberg,cykelresorochkollektivtrafik fler gång-

Ökad kollektivtrafikresor,ochcykelfler gång-,bilkostnad skulle ge
tänkabörköra bil.fortsatt Manbil idag kommeralltid körde sommen

ochgång-minska antaletkollektivtrafik kanpåsatsningarpå att
cykelresor, och vice versa.

åtgärderOrganisatoriska

följer ikapitel. Flerdettaiorganisatoriska åtgärder harFlera nämnts
den viktigastesammanfattningSomkapitlet planprocessen. ärom

44 till miljöAttityderkapitel i avsnittetDilemmai lJämförmedPrisoners om
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organisatoriska åtgärden tydligt prioritera gåendeatt och cyklister.
Vidare måste tydligt definiera mellan olikaman parteransvar som
påverkar infrastrukturen för gående och cyklister. Detta gäller drift och
underhåll cykelparkering. Dessutom krävssamt tydliga regler och
övervakning med syfte hålla gång- och cykelytor friaatt från föremål

Polisövervakning har inteetc. sådan kannämnts, öka trygghetenmen
och säkerheten för gående och cyklister.

I Norge har systematiskt prioriterat cyklister i de två kommunerman
ingår i Sykke1byprosjektet. I cykelstad arbetar målmed-som en man

för främja cykelnvetet att transportmedel fysiska ochsom genom
organisatoriska åtgärder service- och kampanjâtgärder.samt Förutom

cykeln påverkar mark- ochatt transportplanering den punkt påär en
dagordningen inom andra sektorer.även

Utveckling cykelstad kräver samarbete mellan mångaav en parter
under lång tid. Gatu- och stadsarkitektkontor, skolor, miljö- ochen
hälsomyndigheter, polis, näringsliv, frivilliga organisationer och politi-
ker bör involverade. Därutöver kan samarbete inom länet bidra tillvara

sprida erfarenheter mellan kommuner,att planera regionalatt
kollektivtrafik och lokalisera bebyggelse cykelnät inomsamt upprätta
regionen.

Viktiga organisatoriska åtgärder klargöra förär t att stat,ex ansvar
kommun och andra, samarbetsavtal mellanupprätta kommunenett och
övriga inblandade utbyggnaden cykelvägnätet, medel iavsättaom av
budget, lära planerare och driftspersonal integrerasamt attupp
cykelarbetet i ordinär planering och arbete i olika förvaltningars, t ex

miljö, kultur och skolatransport, Miljøvemdepartementet -
Samferdse1sdepartementet— Vegdirektoratet, 1996.

Sammanfattning

Satsningar på cykelstråk ökad cykeltrafik, ingen betydandeger men ger
förändring fárdmedelsvalet. Cykelstråken behöver inteav vara
separerade helt och hållet. kombinationEn satsningar på gång- ochav
cykeltrafiken och restriktioner bilar ha effekt harmot större om man
ambitionen överföra korta bilresor till gång ochatt cykel. Exempel är
utbyggnad sammanhängande cykelvägnät kombinerat med hastig-av
hets- och trafikdämpande åtgärder eller kombination restriktioneren av

bilar och planering för kortamot avstånd. Drift och underhåll samt
skyltning och cykelparkering andra viktiga bitar i infrastrukturenär för
gång- och cykeltrafiken.
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politiker deochplanerareåtgärder visardessaGenomförs att tar
färd-ha effekt påkanallvar, vilket i sigpåoch cyklistergående

medelsvalet på sikt.
tydligt prioriteraåtgärdenorganisatoriskaviktigaste är attDen

inblandadefördefiniera partercyklistergående och attsamt ansvar
gäller driftoch cyklister. Dettaför gåendeinfrastrukturenpåverkarsom
regler ochtydligakrävscykelparkering. Dessutomunderhålloch samt

hålls fria.cykelytorochgång-övervakning så att
kanför övrigapåverka,svåraalltid kör bilDe är att mensom

till olikainställningenförändraroch kampanjerinformation som
kollektivtrafik börpåVid satsningarmeningsfulla.färdmedel manvara
cyklister.gående ochförkonsekvenserdesshänsyn tillta

mångagångtrañken ökautemiljö kantrevlig attMed genomen
Även handikappade kanbland äldre ochvalfria aktiviteter uppmuntras.

deproblemdebliridag intebli frågadet upp-p.g.a.avsomresorom
ledadessutomcykeltrafiken kommerpå atttrafiken. Satsningarlever i

fritiden.cyklande påökattill ett
gång- ochåstadkommakanhursammanfattning påSom enmanen

människoanpassad stad bör strävadärmedstad ochcykelvänlig man
följ ande vision.mot

gående ochfårIdagabsolut prioritet.fåcykeltrañken börochGång-
ochkörytorbehov påbilensbilens krav,tillsigcyklister anpassa

Gående ochidag.hållde flestastadsbilden pådominerarparkering
Bilistenför bilar.och väja taralltid hållamåstecyklister öppnaögonen

fåföreträde.ha Yttersthan/hon skallsjälvklartförallmänhetdet i att
oftast intekansjälvmant.övergångsställen Barn tavidbilister stannar

dessa.och fråntillfår skjutsashandpåtill aktivitetersig sina utanegen
gatumiljöer intebarnen vistas ialdrigFöräldrar kan närtrygga ensvara

Äldre sigmänniskor kännerbostadsområdet. otryggadetinom egna
trafiken.stressade ioch blir

bilensnedprioriteramänniskan ochtillstadenmåste återerövraVi
skekanområden.centrala Detibostadsområden ochallabehov i även

områ-den.30km/tim i dessamaximalttillsänkshastighetenattgenom
Gång-trafikanter.oskyddademedförenlighastighetDet ärär somen

höjd. Påoförändradikörutrymmenaframgåroch cykelvägar över
Alla signa-cykeltrafiken absolut prioritet.ochhar gång-dessa passager

cyklister.gående ochförnormallägetområden ivisar gröntler i dessa
för kommaalltså tryckabehöver över.De att

tillåtet.detdetdäröverallt ärförbjuden attParkering utomär anges
mål-den kommerså närmastcykel prioriterasförParkering att

punkterna.
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fådär syftetinformationskampanjomfattande ärEn attstartas
ochförmån for gåendevika tilldominans måsteför bilensattacceptans

cyklister.
såoch trafik skerbebyggelsefysiska planeringenDen att--

det möjligt.långtmed cykel möjliggörs såtill fots och ärtransporter
arbeteinköp,lokala utbud service,försöka skapaskerDet att avgenom

den kandet möjligt såförläggs så :långtbebyggelseoch fritid. Ny är att
ochoch attraktivt gång-säkeroch cykel. Ettförsörjas med gång gent,

korsningspunkterallatrafik prioriteras idär dennacykelnät byggs upp,
biltrafiken.med
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Planeringsprocessen4

Inledning

ska fråganDetta avsnitt hur lokala, regionala och nationellata upp om
planeringsprocesser kan förändras för till stånd ökad gång- ochatt en
cykeltrafik.

Överordnade planeringsprinciper

Kommuner måste redan översiktsplan hai sin målsättningen att gynna
gång- och cykeltrafiken. utspridning staden motverkande,En är tav ex
liksom affársetableringar.externa

sina fördjupade Översiktsplaner bör deI beakta följande principer
TRÅDhämtats från den hittills Boverket,utgivna -92som

Vägveéket, Trafiksäkerhetsverket, Svenska Kommunförbundet,
1991

.
målen bör minskaDe operativa trafikbehovet, öka andelenattvara

ochgång- cykeltrafik och andelen kollektivtrafik, minska antalet
konflikter i trafiken och deras svårighetsgrad, särskilt mellan gång- och
cykeltrafik och biltrafik, biltrafikens storlek och tillhastighetanpassa
omgivningens krav på säkerhet, trygghet, god stadsmiljö och frihet från

bullerstörningar ochav avgaser.
kan genomförasDetta att:genom

Lokalisera bebyggelse och verksamheter så transportbehovet bliratt0
litet, särskilt med bil, gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken
främjas och tillgängligheten blir god för alla. Lokaliseringen ska
alltså korta avstånd.sträva mot

bebyggelseOrganisera och verksamheter grannskapi så att0
biltrafiken liten och närmiljökrav krav säkerhet,prioriteras påär
trygghet, skönhet, trevnad, viktigtminimum störningar. Det ärav
med lagom grannskap med integrering olika funktioner:stora av

45 TRÅDBoverket,Vägverket,Trafiksäkerhetsverket,SvenskaKommunförbundet1991 -92,
Remissupplaga,Förslag till rådför planering stadenstrafikniit ochtrafik sammanhålleniav
bebyggelse
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bostäder, arbetsplatser, inköps- och servicemöjligheter och rekrea-
tion.
Differentiering trafiknäten för bilar huvudnät och lokalnät föri0 av

minska biltrafikens körsträckor och hastighet grannskapet ochiatt
så biltrafiken till i huvudnätet med hög kapacitet,gatoratt styrs

försäkerhet och liten störning omgivningen.
cykeltrafikengång- och från biltrafiken där biltrafikenSeparera är0

och snabb.stor

Systematisk planering

cykeltrafikplaner systematisktFördjupade gång- och är sätt att taett
diskuterar hur kan planera förfárdsätten på allvar. avsnittDetta man

harsystematisk planering för gåendecyklister. Något material om
det för de gående.påträffats, arbetssättet borde vara sammamen

systematiskt. Cykelplaneringen börPlanering för cyklister måste ske
förintegrerad del trafikplanering och detför det första i övrigvara en

personal.uppmärksamhet och utföras kunnigandra permanent avges
efterbefintligt cykelnätbör standardbedömaKommuner

cyklistemas krav:
stråk46 med de nuvarandeAnalysera befintliga överensstämmerom

Brukarmedverkan kanresbehov.och potentiella cyklistemas ge
kan allmännafrivilliga organisationersynpunkter detta,på t geex

hyresgästföreningarsynpunkter skolvägar,synpunkter, barn omom
1987.område Ljungberg al,stråk till eller inom etnya

åtgärder ska in.Identifiera brister och prioritera sättasvar
Överväg befintligt stråk,tillalternativa lösningar tatt rusta exupp

minska biltrafikenplanskild korsning,trafikregler, bygganpassa
rondell, byt beläggningmarkera cykelfält, byggeller dess hastighet,

etc.
cykelmängd,regelbundnaåtgärderna, dvs mätningarUtvärdera av

resbehov,Räkningar, intervjuercykelolyckor måste utföras.etc om
och beteen-framkomlighetsträcka vilken visarhastighet över

fungerar Ljungberghur utformningendestudier information omger
al, 1987.et

for the bikekan ske med hjälp SignStandardbedömningen av up
nyckeltalrefererat.vilken ovanstående DenC.R.O.W., 1993 är gerur

46 mellandessa.stråk i består korsningarochlänkarCykelvägnätetbyggs sin turav som avupp
lokalgatorkanlänkarochkorsningar.Cykelstråk längresträckasammanhängande Avenenavser

ingå.
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omvägsfaktorer,acceptabla acceptabel väntetid km Någonom per osv.
motsvarande handbok för cykelplanering finns i Sverige.

1989examensarbete utfört vidI institutionen Woxblom,ett
verktyg för systematiskt bedöma standarden påpresenteras ett annat att

cykelstrâk utgångspunkt .från framkomlighetmed säkerhet, och
bekvämlighet. Viktigt stråket håller god kvalitet.jämnär att

Inspektion dialog med byggare och projektör viktigt såärsamt att
utformning blir tänkt Ljungberg al, 1987.etsom

Stimulansmedel och regleringar

Planeringsprocessen kan med olika stimulansmedel och regle-styras
ringar.

Stimulansmedel är att:t ex

ARGUS ocheller utveckla särskild handbok för gång-Uppdaterao
och Svenska Kommunförbundet.cykeltraflkplanering Vägverket

föroch Vägverk bör tillsättaKommuner0 en person som ansvarar
Han/hon för byggande,frågor och cykeltraflk.gång- ansvararom

allmän regeldrift underhåll och .cykeltrafllcrlätetoch gång- Enav
cykelplanering cyklar älv.borde den förattvara som ansvarar

driftspersonal.Mycket utbilda traflkplanerare ochviktigt är att
för höraInvolvera kommunens invånare i planeringsprocessen, att

få de tankar ligger bakom planeringen.deras synpunkter och ut som
effekter föralla och verksamheter bordesektorerInom transport-0

förfritidsverksamhetoch resande beaktas. exempelmedelsval Ett är
föräldrarbiltrafikbarn och ungdomar attgenererar genomsom

aktivitetsstöd stimuleraskjutsar skullebarn. Här motmantgenom
aktiviteter hemmet.nära

miljöeffekter bil jämfört med gång-Informera barn i skolor0 om av
och cykelresor.

Regleringar kan vara:

och parkerings-Reglera vid bygglov antal cykelparkeringsplatser0
platser för bilar.

affárscentra.Reglera etablering externa0 av

" beräkningsmodell.ThesisStandardbedämning cykelvägar 64,Woxblom, Cecilia 1989 av en-
Institutionenför traflkteknik, TekniskaHögskolani Lund
"3 rådKommunförbundet,ARGUS HandbokmedallmännaVägverketochSvenska gatorsom-
utformningochstandard
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finansieringKostnad/5

Kostnader

kapitel.föregående Dettaåtgärder framgårenskildaKostnaden för av
åtgärdspaketomfattandeförkostnadenkapitel visar genommer

aktuella exempel.
1991-1994 imellanmiljoner NlcrsatsadesSykkelbyprojektet 77I

ochplanläggningtillkom vanligolika kommuner. Därutövertvå
deträknatmarklösen. Grovtkommunen attadministration i samt anges

sammanhängandebygga3-4000NkI/invånarekostar ut ettatt
invånare.med 5000ellerför städer äncykelvägnät tätorter mer

Nkr/invånareytterligare 3-400de avsättsrekommenderarDessutom att
användningenförmarknadsföringochinformationför att uppmuntra av

svenskamedsiffrorväl dessa överensstämmercykling. Hur
bordetopografitillMed hänsyn Norgeskan diskuteras.förhållanden

klart iframgårlägre. Dessutom rapportenSverigekostnaden i vara
fallet.bordesåfrån början,uppbyggnadkostnaden varamenavserom

Miljøvern-tillSykkelprojektet 87%finansieradeStaten
1996Vegdirektoratet,Samferdselsdepartementet-departementet-

cykeltrañken.påsatsningar gjortsomfattandeharGöteborgI
Åtgärderna speciellttill godo,gåendedevarithar även genom

satsningar istartade sinaGöteborginnerstaden. Eftersomseparering i
20harhöga.kostnaderna Deutåtarbetar sig avsattstadskärnan och är

miljoner kr,100sedan 1990och1996-1998årligen satsatmiljoner
ovan49.jämförlcr/invvilket innebär 200ca

Finansiering

ochgång-påsatsningartillstimulera kommunerna störreFör att
bidrag. Detspecialdestinerattroligen någoncykeltrañk behövs typ av

ocksåbörLTA-anslaget. Mandelskulle kunnat avenvaraex
skett iharförsökskommunerpilotprojekt istimuleraöverväga att som

Norge.

‘Q trafikkontorGöteborgslämnad Mathisson,Uppgift Janav
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Uppgiftsfördelning6

kapitel ska besvara frågan:Detta Vilka uppgifter bör ligga olikapå
landsting, kommuner, enskildaparter stat,-

Statens uppgift initiera utvecklingen anvisa medel,är att attgenom
ändra lagstiftning infomiera.och

Regeringen kan besluta åtgärder påverkar bilkostnaden, tom som ex
höja bensinskatt eller förändra villkor för tjänstebilar och reseavdrag.

kanDen också besluta ändrade trafikregler maktobalansenså attom
mellan oskyddade trafikanter och bilister utjämnas, hastighet- ocht ex
företrädesregler. kan också skapa planlagstiftningDe gynnarsom
lokala förmarknader service, inköp och fritid.

Vägverket kan omfördela andel läggssina så störreattresurser, en
på gång- och cykeltrafik, speciella Cykelleder utefter hårt trafike-t.ex.
rade kan också utarbeta cykelnätsplanerDe regionalt. Vidarevägar.
kan de stimulera kommuner gång- och cykeltrafikpåatt satsa t.ex.

erbjuda kommuner ansöka medel för påatt att attatt satsagenom om
bli gång- och cykelvänliga, eventuellt pilotkommun. Vägverketsom
kan informera bilkörandets samhällsekonomiska ochkostnaderom om
gång- och cykeltrafikens möjligheter. Vägverket bör uppdatera ARGUS
eller utfonna handbok för cykeltrafik,planering gång- och ten ny om

samarbete Kommunförbundet.i medex
mellanLandstingens uppgift bör underlätta samverkanattvara

kollektivtrafik Länsstyrelsengång cykling och planera regionalt.- -
kan kräva gång- och cykelplaner kommuner.av

bör planera och underhålla anläggningar för ochKommunen gång-
cykeltrafik. med omfattande cykelparkering bör kräva till-Kommuner
räckligt för cykelparkering i samband med bygglov förutrymme om-
och nybyggnader på sker för bilparkering. börDesättsamma som nu

planer för gång- och cykelnät säkra och attraktivasåupprätta att gena,
gång- och cykelvägar skapas mellan olika områden ochi kommunen
inom områden till lokala skolor Parkeringspolicyn böretc. ut-centra,
formas denså stimulerar till ökad användning gång och cykel. Deatt av
bör informera och stimulera kommuninvånare. Skolorna böräven t ex
upplysa och miljöeffekter färdmedelsval.energi-om av

Fastighetsägare, myndigheter och företag förbör ansvara
underhållet på mark för cykelparkering och utomhus.sin inomsamt
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till arbetetoch cyklingstimulera gångkanArbetsgivare genom
och bytaduschamöjligheterochkampanj att om m m.er
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Trafiksäkerhet7

Trafikolyckor

Polisrapporterade olyckor

Under de åren dödades eller skadades årligen totalt 21 721senaste
vid vägtrañkolyckorpolisrapporterade medelvärde över trepersoner

år. Av dessa gående, cyklister och bilförare/7% 14% 70%var passa-
1996.Statistiska centralbyrån och SIKA,gerare

Så länge håller till dödsolyckor polisrapporteradesigman ger
Övrigaolyckor rättvisande bild. olyckor däremot interapporterasen

lika fullständigt till polisen. Statistiska centralbyrån och 1996SIKA
rapporteringsgraden endast 59% för olyckorna med svårärattuppger

personskada följd och for olyckorna med lindrig personskada32%som
följd. Vidare bara de skadade cyklisterna täcks i15%attsom anges av

polisens olycksstatistik skadade gångtrafikanter endast redo-attsamt
visas de falli där de blivit påkörda något fordon. avsnittDetta tarav
fortsättningsvis därför endast dödsolyckorna.upp

medel-Av de dödades ovanstående olyckor 572isom personer,
värde år bilförare/passagerare,69% 10% cyklister ochöver tre var
13% gående Statistiska centralbyrån och SIKA, 1996. Men i ärtätort
bilden annorlunda. Endast 30% dem omkommer dödas iav som
olyckor och dessai i olyckor de oskyddade trafikanternatätort utgör
66% de dödade. de dödas utanförAv andelen oskyd-tätort ärav som
dade trafikanter Holmberg, Hydén,21% 1996.

Majoriteten de polisrapporterade gång- och cykelolyckoma sker iav
korsningar, förutom olyckor med barn inblandade, vilka oftast sker
mellan korsningar Holmberg, Hydén, 1996.

5°StatistiskacentralbyrånochSIKA 1996 Trafikskador95
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Sjukhusrapporterade olyckor

fåMed utgångspunkt från sjukhusrapporterade olyckor kan man en
räknar med mellanbättre överblick skadeolyckoma. Manöver att

skadas trafiken året. Totalt60 och 80000 i000 settpersoner om
trafikentrafikanterna 2/3 de skadades iutgjorde de oskyddade av som

dem skadadesenligt patientstatistiken. 81%1991 I tätort var av som
oskyddadeutanför andelenoskyddade trafikanter och tätort var

skadade. Annorlunda uttryckt: 80%trafikanterna de33% avav som
och endast 20% påcykeltrafikolyckoma sker igång- och tätort

Hydén, 1996.landsbygd Holmberg,
singel-fotgängamas olyckorcyklisternas ochmajoritetEn ärav
singel-sjukhusrapporterade cykelolyckornaolyckor, 2/3 deärt.ex. av

cykeln,cykelolyckor beror mån på brister påolyckor. i vissDessa men
främstoch underhåll och detta påtill del brister utformningpå istörre

blandtrafik dem påsingelolyckoma i 60%cykelvägar. 40% mot avav
cykel-underhåll.dålig utformning eller dåligt Decykelvägar beror på

cykellika ofta kollision medkollisionsolyckor iolyckor ärär somsom
Hydén, 1996.med bil Holmberg,

200-300/ invånaregående vanliga, 100 000Singelolyckor bland är
tidigare har dessasingelolyckor,22.000 skadas årligen idvs menca

trafik-räknas tilleftersom de inte alltidolyckor uppmärksammats,
singelolyckor, Vilkafotgängarolyckorde äldresolyckoma. 80% ärav

singelolyckorfrämst råkar försker året medan utpersoneryngreom,
allmänt dåligtsingelolyckor beror pådel de äldresvid halka. En stor av

Äldre fotgängare harunderhåll gångbanor och äventrottoarer.av
medkollisionderas olyckor iproblem med cyklister. 25% ärav

Holmberg, Hydén, 1996.cyklister

trafikenRisker i

och skadekonsekvens iriskThulin och Nilsson redovisar exponering,
deunderlag använderoch åldersgrupper. Somtrafiken för olika färdsätt

olyckor ochpolisrapporteradeden officiella olycksstatistiken en
under årresvaneundersöknig omfattar 85riksomfattande personersom

och deras resande under 1992.
km gånger högrerisken bli skadad 4Resultaten visar äratt att per
jämfört med bilist.högre för cyklistför gående och gånger6 enenen
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Risken bli dödad gånger9 högre för fotgängareatt är och 5 gånger
1994.högre för cyklister jämfört med bilister Thulin, Nilsson,

Barn 7-14 år och äldre 65 år deän är är mest utsattapersoner som
för gång- och cykeltrafikolyckor Holmberg, Hydén, 1996. Risken att
skadas gående gånger högre2 för barn underär 15 år ochsom personer
65-74 år jämfört med 35-44-åringar. De äldre år har hela75är änsom
7 gånger högre skaderisk. skadaAtt dödlig 3 respektive 14är ären
gånger högre för 65-74 ochår 75-84 år jämfört medpersoner personer
i åldersgruppen 35-44 år. För cyklister skaderisken bland deär störst
äldsta, skadekonsekvens dessutom allvarligast, dvs risken deär attvars
skadas ellersvårt dödligt högre.är

Dock måste hantera rislcmått med försiktighet.viss Vitsenman en
med ökad gång- och cykeltrafik delvis minska bilberoendet ochär att

långa bilresor med till närliggandeersätta mål till fots eller medresor
cykel, vilket i så fall reducerar exponeringen.

gårVad händer fler och /eller cyklarom

Om marginellt antal bilresor överförs till gång och cykel kommerett
antalet gång- och cykeltrafikolyckor öka, eftersom risken högreatt är
för gående och cyklister jämfört med bilister. Speciellt gäller detta om
antalet gång- och cykeltrafikanter ökar, motsvarande minskningutan av
bilresoma.

Däremot finns det forskning tyder på betydandeattsom
förändringar färdmedelsvalet skulle kunna förändra denna bild. Larsav
Ekman 1996 har visat risken cyklist två gånger högre vidatt ärper
låga cykelflöden 5O cyklister/h jämfört med vid högre flöden på

plats. har bilflödetDäremot inte någon speciell betydelse församma
cyklistemas risk.

För gående risksituationen något annorlunda finns ingenDetut.ser
markant skillnad risk beroendei på gåendeflödet, däremot ökar den
individuella risken vid ökat bilflöde.

Dessutom kan tycka eftersom gående och cyklister inte harattman
lika skadeverkan på andra trafikanter vid olycka bilar har,stor som
borde markant förändring färdmedelsvalet leda till lindrigare ska-en av
deföljder totalt sett.

Olyckoma ökar alltså med ökad gång- och cykeltrafik, inte imen
Ökningentakt. kan dessutom förhindras andra åtgärdersamma om

genomförs, införande 30km/h i förbättrad utformningt.ex. tätort,av

51Thulin, HansochNilsson,Göran1994 Vägtrafik.Exponering,skaderiskeroch
skadekønsekvenserfärolikafärdsätt ochåldersgrupper.VTI-rapportNr 390
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cykel-högreoch cykelnätetgång-underhållförbättratoch samtav
hjälmsanvändning.

km/h30

Åtgärder tidigarehar,hastigheten i nämnts,begränsar tätort somsom
ochframkomlighettrygghet,och cyklistersgåendeseffekt depåpositiv

minskarinträffarolyckariskendels påberorsäkerhet. Detta attatt en
möjligheterharförareneftersom attlägre, störrehastigheten ärnär

vid lägrelindrigareskadeföljden blirdels förocholyckanavvärja att
199652 riskenvisar1996.Hydén, PasanenHolmberg, atthastigheter

km/hvidmed bil 50kollisionvid ärdödasför fotgängare att enen
kollisions-km/h. Omvidkollision 30vidhögreåtta gånger ännästan

sannolikhet.medfotgängarendödaskm/h60hastigheten storär över
figur nedan.Se 1

PROBABILITYOFDEATH
D

0.3

0.6

|02030X906070l090lm
HSPEED KM.COLLISION V:

bilmedkollisionviddödasfotgängare attförRiskenFigur enen
Arbetsrapport:1996EeroKälla: Pasanen,på hastighet.bilensberoende

Finlandcyclists.andpedestriansofproblemsSafety

underhållochUtformning

planeringbättreundvikascykelolyckor kanochMånga gång- genom
blandastrafikanteroskyddadedärTrafikmiljöndetaljutforrrming.och

olikamellan desamspelbramöjlighet till tra-med bilar måste ettge
1996.Hydén,Holmberg,ñkslagen

52 Finlandandcyclists.pedestriansproblemsofSafetyArbetsrappon:1996Pasanen,Eero
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Beläggningens standard på gång- och cykelnätet har betydelsestor
för gång- och cykeltrañkantemas säkerhet. Håligheter och ojämnheter
vållar många singelolyckor. Vinterväghållningen också mycketär
viktig. Man uppskattar Snöröjning och halkbekämpning kan redu-att

olycksriskema för gående och cyklister med 15-25% Svenskacera
Kommunförbundet och Vägverket, 1996.

Hjälm

1996Ulf Bjömstig har analyserat skade- och dödsfall bland cyklis-
och funnit cykelhjälmen skulle ha haftter skadereducerandeatt en

effekt i två fem dödliga skadefall och i fem icke-dödliga fall.ettav av
Bjömstig studerade barn behandlats vid sjukhus föräven cykel-som

olyckor och fann endast tredjedel så många barnatt använten som
hjälm fått hjärnskakning jämfört med barn burit hjälm.som

5’ Bjömstig, Ulf 1 996 Cykelhjälmensskadereducerandeeffekt.Artikel Rapportsammanställningur
föredragvid forskardagamai Linköping 1995,Del KFB forskning/researchVTI del14 3.av
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1 Personskadomas fördelning mellan tätort
och landsbygd
Under 1995 dödades 181 1 870 skadades svårt och ytterligarepersoner,
9 390 blev lindrigt skadade ipersoner tätortema. Enligt polisens rap-
portering det ungefärär hälften det totala antalet skadefall i trafiken.av

Den olycksstatistik baseras på polisrapporter visar följandesom
fördelning mellan antal skadefall på landsbygdens och tätortemas

Observeravägnät. fotgängares singelolyckoratt ingår i statistiken.

Arltd skatbfäl

12000
Lindigtskadade

Det faktum trafikolyckoma oftaatt drabbar människorunga
innebär förutom den personliga tragedin mycket kommunalastora- -
utgifter i livsperspektiv.sett handlarett Det allt från kostnader förom
kommunernas räddningstjänst till kostnader för färdtjänst, hemtjänst
och bostadsanpassning för de svårast trafikskadade. Inkomstbortfall

leder till minskade kommunala skatteintäkter börsom också med itas
den kommunala konsekvensberälmingen.

Visserligen sker två tredjedelar dödsfallen på landsbygdensav
vägnät, alla olyckor med genom uppräkningtas medmen om hänsyn
till polisrapporteringens k mörkertal så visar följande diagrams att ca

45% samhällets materiella kostnader för trafikskadorav orsakas av
olyckor inom tätortema.
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finnsDet inga säkra data för bedöma i vilken gradatt rattonykterhet
bidragandeutgör orsak till olyckorna på det kommunalaen ochväg-
En rimlig hypotesgatunätet. onykter körningär iatt minst likatätort är

frekvent på landsbygden. Rattonykterhet bör därför inräknas blandsom
de allvarligare trafiksäkerhetsproblemen i tätortema.

3 Kommunernas trafiksäkerhetsprogram
Olyckssituationen och problembilden i enskild kommun stämmeren
oftast i sina huvuddrag med redovisade generella beskrivning.ovan
Men det finns alltid några betydelsefulla avvikelser bör påverkasom
åtgärdsvalet och insatsernas ordningsföljd i just den kommunen.
Olycksutfallet betingas bl.a. utfomuning,gatunätets bebyggelse-av
gruppering och markanvändning. Dessa faktorer unika för varjeär

I någratätort. kommuner finns ytterligarestora faktorer spårvägs-t.ex.
trafik, kan orsaka särskilda problemsom o.s.v.

Trañksäkerhetsarbetet i varje enskild kommun bör därför alltid
inledas med analys den lokala trafiksäkerhetssituationenen av samt en
kartläggning kommunens trafiksäkerhetsproblem, derasav egna geo-
grafiska läge och deras orsaker. Detta utredningsarbete utförs inom

för kommunens trafiksäkerhetsprogram och nödvändigramen är en
förutsättning för välja de bästa åtgärderna i denatt enskilda kommunen.

Upprättandet och fastställandet kommunalt trafiksäkerhets-ettav
förhindrar visserligen inte enda olycksfall, ändå denettprogram ärmen

viktigaste första åtgärden i trafiksäkerhetsarbetet. Ett kompetent
programarbete, till innehåll och detaljeringsgrad tillärsom anpassat
kommunens storlek och särskilda förutsättningar, den viktigasteär
förutsättningen för de bästa åtgärderna skall väljasatt och därefter
genomföras med effektiv samordning alla lokala aktörer.av

Övergripande4 åtgärdsstrategi
Åtgärdsvalet och prioriteringen i genomförandet de viktigasteär

i programarbetet och börmomenten ske utifrån följande, strategiska
utgångspunkter:

Det övergripande kravet hela åtgärdsprogrammet,är i enlighet0 att
med nollvisionen, fokuseras på angripa riskerna för dödsfall ochatt
allvarliga personskador.



Trafiksiikerhetsdtgdrder 573i tätort1997:35SOU

inriktas påskedetförstaieffekt bör insatsernafåsnabbtFör storatt0
och kanpotentialharkostnadseffektiva,åtgärder storär accep-som

kommuninvånare.flertaletteras av
siktemellertid påuppnås måste även satsaskanollvisionenOm man0

medochkostnadseffektivitetmed lägreåtgärderandrapå en
allvarli-för dedödsfall ochförriskernaminskakanpotential som

skadefallen.gaste
utbildninginformation,påbörjan,frånockså, redanbör satsaMan0

effektivaför deskapasyftemedkampanjer acceptansoch att
striderdedärförgenomföraskan motåtgärder idag inte attsom

önskemål.ochvärderingarvissa intressegruppers
underhållÅtgärdsprogrammet drift- ochomfattabör även av0

trafiksystemet.helakvalitetssäkringinklusivetrafikanläggningar av

åtgärdernakommunalabästatioDe5

Åtgärdernaredovisade kriterier. ärpåhar baseratsFöljande lista ovan
rangordnade.inbördesinte

delscykeltrafik, inomochför gång-förbindelserbilfriaSkapa
stadsdelar.mellanövergripandeområden, dels

allaregleringsfonner iochdetaljutforrnningoch förbättraSe över
plan.biltrafik ikorsacykelförbindelser måsteochdär gång-punkter

trafikregleringar iochgatuutfommingförändringarGenomföra av
syftemedövervakningoch skärpt attmed informationkombination

sådanasamspelet iunderlättaoch gatu-hastighetminska bilarnas
cykeltrafikenochgång-villellerkandär intemiljöer separeraman

biltrafiken.från
kors-olycksbelastadeidetaljutforrnningenförbättraochSe över

vidskadeföljderochriskerminskaförhuvudgatormellanningar att
bil-bil.olyckor typav

placeradeföremålliknandeoch ärhårda stolparflyttaellerByta som
avkörningvidskadorallvarligarisk förinnebärochkörbanannära

aktuelladeförekomma påkanhastigheterdebil vidmed som
gatuavsnitten.

trafikanord-på kommunensunderhållsarbetetochUtveckla drift-
med primärochsystemvillkortrafiksäkerhetmedningar som

säkerhet.cyklistersochgåendeinriktning mot
med inrikt-skolornatrafiksäkerhetsarbetet iförstärkaochUtveckla

barnenmiljö ochskolbamensiminska riskerna attpåning att ge
trafikanter.godade blirkunskaperochvärderingarsådana att



rafiksäkerhetsåtgärder574 T i tätort SOU 1997:35

Medverka aktivt i den lokala polismyndighetens och vägverks-
regionens arbete för nykter bilkörning.
Medverka aktivt i arbetet för användning skyddsutrustningav
bilbälte, cykelhjälm, bilbarnstol, reflexer etc.

lO.Säkerhetsmässigt kvalitetssäkra alla transporttjänster beställssom av
kommunen avtal mellan upphandlare och transportföretag.genom

Flertalet åtgärder ingår i några de trafiksäkerhetsreformerav som
deti Nationellautgör Trañksäkerhetsprogrammet.stommen förstaDe

åtgärderna ligger direkt inom kommunens väghållare.sex ansvar som
Kommunen också direktär ansvarig för åtgärd skolansnr

Åtgärdernatrañksäkerhetsarbete. och8 9 sådana därär äransvaretnr
Åtgärddelat, kommunen har viktig roll i genomförandet. 10men en nr

mycket intressant komplementär ett tillkommit till reform-som
efter utgivningen det Nationellaprogrammet Trañksäkerhets-av

programmet.

6 Lägesbeskrivning för kommunernas
trafiksäkerhetsarbete våren 1996

Programarbetet

Kommunförbundet har under våren 1995 tillsammans med Vägverket
och kartlagtNTF vilka kommuner har framtagit eller håller på attsom

fram kommunalt trafiksäkerhetsprogram.ta Inventeringenett visade att
100 kommuner bedöms ha i slutet 1997. Bland dessaca program av

återfinns flertalet de kommunerna, varför täckningenstörreav
befolkningsmässigt betydligt bättre vad antalet tycksär visa.än Läget
för programarbetet i landet framgår följande diagram. Diagrammetav
visar 60% landets befolkning finns kommuneratt i därca av
trafiksäkerhetsprogram redan finns eller programarbete pågår.
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invånareTotalt antal berörda

25000 0
Program saknas

Programarbete
pågår

I finnsProgram

H
20-30 10-20 1100-2050-10 30-50200

invKommunstorlek tusen

kommunernaHur mycket satsar

Kommunikations-Kommunförbundet tillöverlämnade1996I mars
kommunernasstickprovsenkätresultatenkommittén omav en

angivitkommunernaenkäten hartrafiksåkerhetsinsatser 1995. I
kommunalaunderhåll detdrift ochåtgärder,för fysiskakostnaden av

personal-ochkampanjerhalkbekämpning samtvägnätet tsom ex --
kommunerUppgifterna från de 30trafiksäkerhet.för ökad somresurser

landets kommuner.gälla alla 288valts räknades attut upp
främstaåtgärdergenomförtvisade kommunernaResultatet att vars

kostnadsammanlagdtilltrafiksäkerhetenförbättrasyfte att av caenvar
både i de 30felkällorgivetvisfinnsmiljard kronor. DetI

trafiksäkerhetseffekter och iåtgärdersvärdering sinakommunernas av
riktig.börstorleksordningennationell nivå,tilluppräkningen varamen

frågasärskildpåsvarade kommunernaenkätensamband medI en
det fannstrafiksäkerhetsåtgärdereffektivaytterligaremöjliga somom

ställas tillkundesärskilda medelgenomföraberedskap att om
utföramöjligheterredovisadeförfogande. kommunernaDe 30 att

för mkr.åtgärder 200sammanlagt ytterligare ca

på trañksäkerhetsarbetetSynpunkter

Kommunförbundetgenomfördemaj 1996Under perioden enmars -
ochdeltogSammanlagt 230trafiksäkerhetsseminarier.serie capersoner
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100 kommuner representerade. Under diskussionerna framkomvar
följande synpunkter kommunernaspå trafiksäkerhetsarbete. Synpunk-

har därefter bekräftats vid antalterna direktkontakter medett stort
enskilda kommuner.

finnsDet växande intresse för trañksäkerhetsfrågor hosett0
kommunerna, insatserna begränsas och förskjuts framåt tidenimen
på grund kommunernas trängda ekonomi. kommerDetta troligenav

leda till kommunernas insatser under de följandeatt årenatt närmast
kommer bli lägre miljardsatsningen år 1995än inteatt om-
trañksäkerhetsarbetets ekonomiska villkor ändras.
Många de investeringar Vägverket med trafiksäkerhetgör0 av som

huvudmotiv ha lägre kostnadseffektivitet detän storasom anses
trañksäkerhetsåtgärderantal kommunerna tvingas frånavståsom av

ekonomiska skäl.
Många kommuner särskilt de större har beredskap för utvid-0 en
gade insatser i fonn planerade åtgärder effektiva och harärav som

potential.stor
finns behovDet expertstöd och kunskapsutveckling i nästasamt0 av

led handböcker kurseroch alla delar trafiksäkerhetsarbetet.om av
gäller tillståndsmätning,Det grunddata och statistikhantering,

orsaks- och åtgärdsanalys, åtgärders utfomining, effekter och kost-
nader. Särskilt påtagligt behovet utveckla och spridaär attav
kunskap samhällsplanering för trafiksäkerhet.om
Om Vägverket utvidgade nuvarandesitt stöd till kommunernas0
trafiksäkerhetsarbete till både mängd och innehåll, så skulle arbetet
med de kommunala trañksäkerhetsprogrammen kunna få högre
kvalitet och de lokala aktörernas medverkan de trafiksäker-i
hetsreformer Vägverket leder skulle kunna breddas ochsom
effektiviseras.

Förslag7 till statliga insatser

Behovet insatserav

Redovisningen har klargjort finnsdet arsenal effektivaattovan en av
åtgärder med potential för angripa de allvarligaste trafiksäker-stor att
hetsproblemen i tätortema.

Dessutom framgår kommunernas trafiksäkerhetsarbete hämmasatt
både brist kunskappå och brist på ekonomiska för attav resurser
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genomföra.genomföra de effektiva åtgärder har planerat och villman
hävdas från kommunalt håll de totala iDet satsasatt somresurser

fördelas optimalt mellan de väghållama;trafiksäkerhetsarbetet inte två
finns uppgifterVägverket och kommunerna. Exempelvis attom

utanförVägverket på övergripande gång- och cykelnät tätortensatsar
för oskyddade trafikanterna pådet finns behov åtgärder denär större av

de där kommunen, har tillräckligt medoch intevägargator som
väghållare.ärresurser,

väghållningNy för finansiering kommunalmodell av

utvidgas och effekti-Kortsiktigt kan trafiksäkerhetsarbetet i tätortema
få hållbar,de åtgärder redovisas nedan.viseras För att engenom som

modell förförändringar i nuvarandelångsiktig förbättring krävs
Kommunförbundet harfinansiering den kommunala väghållningen.av

och framlagtstuderat finansieringsproblemetunder flera års tid
dateraddiskussionsunderlag med konkreta förslag. PMdetaljerade En

behandlar hela frågekomplexet.1996-07-29

kostnadseffektiva trafik-särskiltStatlig fond för finansiering av
säkerhetsåtgärder i tätort

ochutveckla, förankradet kan 2-4 årVår bedömning är ta attatt
väghållningen.för finansiering Om ingalagstifta modell avom en ny

stödja trafiksäkerhetsarbetet iåtgärder förkraftfulla tätortatt genom-
trängdaförutser kommunernasperiod, så viförs under denna att

medföra eftersläpningkommer såekonomiska situation attatt storen
kan uppnås ochtrafiksäkerhetsmålen för år 2000 intede nationella att

nollvisionengenomförandetkommunernas i äventyras.engagemang av
särskild fond för stödjadärför skapamöjlighetEn attatt envore

trafiksäkerhetsåtgärder isystemförbättrande tätort.
söka anslag frånförslaget möjlighetenligtKommunerna attges

kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder,genomförandefonden för av
den tidigare redovisadeden inriktning ihuvudsakligen med som anges

från fonden ochkriterier för bevilja anslagtio-punktslistan. Närmare att
utformas samråd mellanför centralt ivillkor anslagsgivningenövriga

Kommunför-Vägverket och SvenskaKommunikationsdepartementet,
bundet.

regionalt och centraltbehandlas förslagsvis i tvåAnsökningar steg,
för kommunerna ochinrättade med företrädaresärskilt organav

Vägverket.sektorsmyndigheten

19-17-0396
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Enligt vår bedömning behöver fonden storleksordningenvara av
minst mkr för500 det stöd erfordras för kunnaatt attge som
förverkliga de nationella trafiksäkerhetsmålen.

Följande konkret exempel hurpå fonden skulle kunnaettger
användas: finnsDet starkt intresse från såväl departementet,ett som
Vägverket och kommunerna till stånd hastighetsreduktion tillatt en

km/h bostadsornrådenas30 på och stadskärnans lokala och deigatunät
korsningar huvudgatunätetpå där fotgängare och cyklister måste
blandas med biltrafiken. finns också enighet denDet stor attom
sammanlagda trafiksäkerhetseffekten sådana åtgärder skulle bliav
mycket Bärande invändningar har emellertid framförts bl.a.stor. av
polisen, hävdar regleringar hastigheten blir resultatlösaattsom omav
de kombinerasinte med hastighetsdämpande åtgärder. Samtidigt har
kommunerna deklarerat det finns ekonomiskt förinteatt utrymme
sådana utformningsåtgärder. Med mkr/år under skulle,200-300 årtre
enligt uppskattning, sådana åtgärder kunna utföras tillräckligien grov
omfattning för medge införande säkra hastigheter i minstatt av
hälften de Erfarenheter från några svenskastörre tätortema.av
pilotprojekt och från flera europeiska fullskaleexperiment pekarstora

dödsfalldetta skulle kunna minska antalet och svåramot att person-
skadefall de berörda städerna medi 30-50 %.

stödåtgärderMindre inom fiir gällande bidragssystemramen

kraftfulla stimulansåtgärder finnsOberoende redovisade meraav ovan
följande stimulera och kommunernasviktiga möjligheter stödjatre att
trañksäkerhetsarbete i tätort:

för kunskapsutveckling och kunskapsspridningA. Särskilt stöd

Kommunförbundets för och trafik bedriver sedanFoU-grupp årgator
och effektiv kunskapsutveckling stöd1985 ändamålsenlig med etten av

statligt bidrag f mkr/år. Verksamheten inriktadpå 3 påär attn ca
befintliga forskningsresultat och kommunal erfarenhetutnyttja praktisk

idéskrifter, infonnationsrapporterför fram handböcker och äratt ta som
behov väl avgränsade verksamhets-anpassade till kommunernas inom

flertaletområden. projekt sakkunniga från kommunernasI engageras
gatuförvaltningar för datainsamling, analys och erfarenhetsåterföring.

delar dessa utförs till låg eller ingen kostnad förStora insatserav
projektet. Verksamheten blir därför mycket kostnadseffektiv och

mycket förankring hosarbetssättet innebär dessutom goden
kommunerna.



SOU 1997:35 Trafiksäkerhetsâtgärder 579i tätort

FoU-gruppens mycket efterfrågade och har fåttärrapporter stor
spridning hos gatukontor och motsvarande tekniska förvaltningar.
Varje år slcriftemautnyttjas underlag för flera kurser, seminariersom
eller konferenser vilket innebär kunskapen sprids till alla berördaatt
kommunala beslutsfattare och handläggare.

Vårt förslag utvidga denna fungerandeväl verksamhet tillär att
trafiksäkerhetsområdet. På motsvarande den nuvarandesätt som

bestående initierade gatuchefer, skulle trafiksäkerhets-styrgruppen, av
forskningen få motsvarighet i kommunala trafiksäker-en en grupp av
hetsexperter kan föreslå, bereda och leda aktuella FoU-projektsom
inom trafiksäkerhetsområdet. Utvecklingsprojekten skulle därefter
genomföras under former och med effektivitetsamma samma som
redan etablerad FoU-verksamhet.

Projekten skulle första skedei bl.a. inriktas utveckla ochett mot att
sprida kunskap följinom ande områden:

Datainsamling och statistikhantering.
Tillståndsmätning.
Orsaks- och åtgärdsanalys.
Åtgärders utformning, effekter och kostnader.
Konsekvensbeskrivning och utvärdering.
Samhällsplanering för trafiksäkerhet.
Kostnaden för verksamheten uppskattas till mkr det första2 åretca
och därefter 3 mld/âr.ca

Utökat stöd tillB. programarbetet

Idag Vägverket, stöd förvisst kommunernasnämntsger som ovan,
arbete med kommunala trafiksäkerhetsprogram. sker formDetta i av
medverkan vid framtagning olycksstatistik och tillståndsmätningar,av
expertstöd och bidrag till konsulter hjälper kommunerna medsom
orsaks- och åtgärdsanalyser, finansiering pilotprojekt för utvecklingav
och metodik i programarbetet, medverkan utbildningitest av om
programarbetet, regel har Vägverket ställt villkor förI dessaetc. som
insatser ramöverenskommelse samverkan trafiksäkerhets-iatt en om
arbetet har träffats mellan regionen och den aktuella kommunen. Ett
generellt exempel sådanpå överenskommelse under utarbetande iären
samråd mellan Kommunförbundet och Vägverkets centrala trafik-
säkerhetsenhet.

Som framgår tidigare avsnitt 6 Lägesbeslcrivning förav
kommunernas trafiksäkerhetsarbete våren har1996 antalett stort
kommuner inte inlett sitt arbete med ochännu upprättaatt antaga
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möjlighetVägverketkommunala trafiksäkerhetsprogram. Om attges
förkostnadernamotsvaradebidrag minst 50%lämna ett avsom

möjligtinitialskede borde detunder såprogramarbetet attett vara
myckettrafiksäkerhetsarbetet såförberedandekunna öka takten i det att
har antagitvid år 1998utgångenytterligare 100 kommuner, senast av

Därmed skulle 80%trafiksäkerhetsprogram.kommunalt änett avmer
trafiksäker-lokalt förankratsystematiskt,befolkningen ha berörts ettav

hetsarbete.
bedöms bliför detta stödkommunMedelkostnaden avper

Vägverket skulleförtotala insatsentkr.storleksordningen 200 Den
och 1998.fördelade på år 1997därmed bli mkr30ca

demonstrationsprojektUtökat stöd tillC.

idag stödjaVägverket harmöjlighetformellaendaDen attsom
vägmiljöåtgärderfysiskagenomförandet kommunernas är attgenomav

med dessademonstrationprojekt. Syftetkfinansieringendeltaga i av s
åtgärder ieffekternaochutformningendelsprojekt är testaatt nyaav

marknadsföraochlandet Visadelarolikafull skala, dels iatt uppav
politikerförtrafiksäkerhetsprojektframgångsrikaexempelpraktiska på

mkr/årVägverketdisponerar 5närvarandebeslutsfattare. Föroch andra
principkommunerna idet förutsätts satsarändamål ochför detta att

Vägverketfysiska åtgärder.projektenskostnaden förungefär hälften av
för doku-kostnadenför helatroligen ståpolicynuvarandekan enligt

effekterna.utvärderingförstudier ochmentation samt av
femårsperiodenunder denmlq/år50föreslår minst närmasteVi att

demonstrations-förreglernademonstrationsprojekt,för attavsätts
till 75%omfattastödet fårstatligadetprojekt attgörs öppnare samt upp

liksom nu 100%åtgärdernafysiskaför dekostnaderna samt avav
valförKriteriernaoch dokumentation.effektstudierförkostnadema av

kostnadseffektivade allraendastsåformulerasprojekt kan mestatt
exemplifierarprojektenfråga ochibör kommaåtgärdstypema att

deDärmed kommeråtgärderna.kommunalabästadenågon tioav
tänkbaraoch högstautnyttjadebli optimaltsatsade att geresurserna

trañksäkerhetsmålen.nationelladeuppfyllelsebidrag till av
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RedareföreningSjöfartsverket, Sveriges
Stuveriförbundoch Sveriges ochHamn-

Överenskommelse åtgärder för attom

luftföroreningarsjöfartensminska

Stockholm den april 199616
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skallLuftföroreningama ötrañken på Sverigegenom
minskas med %75

ochSjöfartsverket, Redareförening och SverigesSveriges Hamn-
kraftfullakommitStuveriförbund har överens attgemensamt om

för minska sjöfartens luftföroreningar iåtgärder måste insättas attnu
tid sjöfartenform och svavelutsläpp. hög förkväveoxid- Det är nuav

miljöområdet och praktiskt handling visatillbaka initiativet på iatt ta
målsjöfarten verkligen mycket miljövänligt Somtransportsätt.äratt ett

frånminska utsläppen sjö-har de organisationernatre satt attupp
ZOOO-talet.trafiken på med till börjanSverige 75 % av

farjetrafiken och frekventdetta mål krävsnåFör att att annan mer
flagg installerar katalysatorutrustningsjötrafik oberoendepå Sverige av

åtgärdereller rimligt, vidtar andrafall där detta möjligteller, i de inte är
SjöfartsverketsPraktiska på bl.för begränsa NOK-utsläppen.att a.prov

med selektiv katalytisk rening SCR-arbetsfartyg Scandica visar att
kortmedkväveoxidutsläppen minskas 95 %. Inomteknik kan över

RoPax-fárja med katalysatorerdrift s.k.kommer Line iStena att ta en
Utvecklingen alltså redan i gång.allapå ärmotorerna.

eller andrainförandet katalysatorer renings-stimuleraFör att av
förföreslå modellSjöfartsverket regeringenåtgärder kommer att en

den trafik intesjöfartsavgifterna såmiljödifferentiering att somav
används föravgiftpåförs högre i sinvidtar åtgärder atttursomen

genomför reningsåtgärder.för desjöfartsavgifternarabattera som
uppkommerdriftskostnaderskall kompensera de högreRabatten som

för restitutionåtgärderna. kommertill följd Dessutom ett systern avav
förföreslåsinvesteringskostnadernasjöfartsavgifterna relation tilli att

genomslag.få snabbtatt ett
betydelsefulla ifarjehamnarnasärskilt deochHamnama ärstora

för samtliga fartygs-fárjetrafiken 75 %detta sammanhang svarar av-
uttalatoch Stuveriförbund har sittSverigesanlöp på Sverige. Hamn-
stimulerahamnavgifter för ytterligaremiljödifferentieradestöd för att

förförutsätts således inomfartygens miljöanpassning. Hamnama ramen
förhamnavgiftemaekonomiska vidta justeringarsitt eget avansvar

ekonomiskasjötrafik för skapaoch frekventfárjetrafiken attannan
sjöfart.för miljövänligareincitament en
lågsvavliga fartygsbränslen kommerbruketstimuleraFör att av

medanvändningen bränsleföreslåSjöfartsverket regeringen attatt av
sjöfartsavgiften. börskall rabatt på Härsvavelhalt under 0,5 % geen

frivilligfärjetrafiken redan pådeluppmärksammas vägstoratt aven
sådan olja.använder

Anders Lindström, SverigesSjöfartsverkets generaldirektör
ochochvd Håkan Gezelius Sveriges Harrm-Redareförenings



ÖverenskommelseSOU 1997:35 minskning sjöfartens luftföroreningar 583om av

Stuveriförbunds vd Claes Mangnäs dennasäger att trepartsöverens-
kommelse genombrott för radikaltär minska de luftföroreningarett att

förorsakas sjötrafiken på Sverige. Genom använda bådesom attav
sjöfartsavgiftema och hamnavgiftema ekonomiska styrmedel ochsom

behandla all sjöfart lika oberoendeatt nationalitet når vigenom storaav
miljöförbättringar till låg kostnad. Principen använda avgiftssidanatten

styrmedel i miljöförbättrande syfte har nyligenett fått stöd i detsom av
EG-kommissionen framlagda förslaget sjöfartspolitikom en ny -
Towards New Maritime Strategy.a

Anders Lindström också vi från svensk sidasäger kommeratt att
driva frågan miljödifferentierade avgifter internationellt inom bådeom
Östersjösamarbetet och i EU-sammanhang liksom inom IMO.

Harrm- och Stuveriförbundets vd Claes Mangnäs liksom hamn-
cheferna i våra färjehamnar framhållerstörre inom hamnsidan haratt

länge arbetat med miljöfrågoma och hamnens rollattman man ser som
viktig i detta sammanhang med hänsyn till den koncentration trafikav
och därmed utsläpp förekommer framför allt dei störresom
fárjehamnama. självklartDet intresse förär bidra tillett attoss en
minskning utsläppen i våra hamnområden.tätortsnäraav

Sveriges Redareförenings vd Håkan Gezelius framhåller såvälatt
Sjöfartsverkets hamnamas vilja använda avgiftsinstrumentetattsom

styrmedel riktig utveckling möjliggör för rederiernaett ärsom en som
allvarligare konkurrensförsämringar genomföraatt nödvändigautan

miljöförbättringar. särskilt viktigtDet alla trafik oberorendeär att av
nationalitet likabehandlas för deninte svenska sjöfartsnäringen skallatt
hamna i läge. Samtidigt påminnersämre Gezelius denett om
Sjöfartspolitiska utredningens förslag statsbidrag för installationom av
katalysatorer på svenska fartyg och det angeläget detta förslagattanser
blir verklighet.
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Förord

KomKom uppdrog mig den 31 maj utarbeta diskussions-att ett
underlag angående den framtida statliga trafikpolitiken beträffande
lokal och regional persontrafik på järnväg. Utredningsarbetet inleddes i
början juni med enkät till samtliga trafikhuvudmän i samverkanav en
med Sltf. Under utredningsarbetets gång har jag fått värdefulla fakta
och synpunkter från företrädare för Kommunikationsdepartementet,
SHA, Banverket, SJ, VTI, Statskontoret, Konkurrensverket, Sltf,
trafikhuvudmännen, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet
m.fl. Jag har inarbetat många inte allaän synpunkter frånom- —
ovanstående aktörer med undantag för SJ, har heltsom en annan
grundsyn.

Med dessa rader vill framförajag tack till alla bidragitett varmt som
med fakta och synpunkter till denna Jag förrapport. svarar ensam
värderingar, slutsatser och förslag.

Saltsjö-Boo den 25 augusti 1996

Olof Nordell



lokala och regionala persontrafiken på 587SOU 1997:35 Den järnväg

ochSammanfattning förslagl av

slutsatser

Ansvarsfördelningen stat-kommun

för denmål och riktlinjerbör utarbeta långsiktigaKomKom
transportförsörjningen och därmed klarläggainterregionala statens

mål ochkollektivtrafik.för olönsam interregional Dessaansvar
trañkslag.kundperspektiv och omfatta allariktlinjer ifrånbör utgå ett

och trañkhuvudmäxmensEliminera glappet mellan statens ansvar.
trañkeringsrätttrañkhuvudmännens påUtvidga stomnätet.

stat-kommunSamordningen

KommunikationsdepartementetunderF6rhand1ingsmanInrätta en
uppgifter:med följande

samordnarefiirhandlingsman ochkommunikationsdepartementets0
ochtrañkhuvudmänförhandling meddialog ochföreträda istaten0

Dennis-Adelsohn-kommuner/landsting; permanenten
landetHulterström-förhandlare för hela

framförTrañkhuvudmännens satsningar påochsamordna statens0
storregional nivåallt

interregional trafikolönsamupphandla0

LTA-problematikenInfrastruktur -

se bilagan"Politiken trafikeniFullfölj tankegångama i rapporten0
delbetänkande 1996:26.till SOUKomKom:s

ochsamordnad investerings-förSkapa politisk organisation en0 en
storregional nivå.trañkplanering på

beslut påinfrastrukturen för uppdelningindelningSkapa av0 aven ny
riksnivå och regional nivå.
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Utarbeta enhetliga principer för gränsdragning mellan0 nya
investering och drift/underhåll. Minska byråkratin beträffande
investeringsplanering och fördelning medel.av

Fordon

Jämställ THM:s investeringar i fordon för lokal och regional
jämvägstrafik med infrastruktur och inlemma dessa i det nya
statsbidragssystem, nuvarande LTA-anslag.ersättersom

:aUpphandling trafik i konkurrensav

KomKom bör snabbt genomföra särskild studie för främjaatten
konkurrensen vid upphandling tågtrafik. Renodla SJ roll vad gällerav :s
lokal och regional persontrafik till bli bland flera.operatöratt en

Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer

Stärk Banverkets sektorsroll. Renodla SJ roll stationer ochatt:s genom
andra funktioner fordon i upphandlad trafik förssamtgemensamma

till Banverket och andra neutrala Särskiljöver SJ:s Egentrafikparter.
.och Avtalstrafik bokföringsmässigt och juridiskt.

Gällande avtal Principöverenskommelsen och länsjärnvägs-
avtalen

Kommunikationsdepartementet bör inleda överläggningar medsnarast
Landstingsförbundet Svenska kommunförbundet och Sltf i syfte att
klarlägga vad ska ske då länsjämvägsavtalen mellan ochstatensom

Överläggningamatrafikhuvudmännen löper nonnalfalleti år 2000.ut,
bör inte i nuvarande förlängs.avtalutmynna att

Indelningen i länsj ärnvägar och stomjärnvägar

Om nuvarande indelning länsjärnvägari och stomjärnvägar skulle bestå
Ådalsbanans Ävenbör länsjärnväg böri övrigtstatus omprövas.som

ske med hänsyn till resande och trafik ändrat karaktär.översyn atten



på 589persontrafikenregionalalokala och järnvägDenSOU 1997:35

Slutord

trafikpolitikenden statligabegränsad tillutredningDenna är
Parallellt med dettajämvägstrafik.regionallokal ochbeträffande

ämnesområde.dettaberörutredningarpågår flerautredningsarbete som
ochingåendeanalyserasmåsteoch problemfrågeställningarVissa mer

för dettaligger inomvadperspektivvidare änett ramensomur
uppdrag.

marknadsorienterad ochblimåstetrafikpolitikennationellaDen mer
ochefterfråganbehov,kundensifrånutsträckning utgåhögrei

präglatsutsträckningalltförhar iTrafikpolitikenprioriteringar. stor av
ochverkorganisationsperspektivochproduktionsperspektivett

kommunikations-för övrigtpräglarmyndigheter. ävenDetta synsätt
organisation.internadepartementets

infrastrukturen. Förfokuserad påensidigtbliTrafikpolitiken får inte
restid,form främstupplevelsen itotaladenden enskilde ärresenären av

vinner ingafárdmedelsvalet. Manavgörande förkvalitet och pris nya
finnasmåstespår.på Detenbartjämvägsresenärer satsaatt nyagenom

haroch trafik.infrastruktur Dettapåmellan satsningarrimlig balansen
s.k.uttalat i denJanérusgeneraldirektören Kajförrebl.a.

109.1994:Tågutredningens SOU
blitrafikpolitik måstetrafikhuvudmännensochStatens mer

denplanelement iviktigtbliKollektivtrafiken måstelångsiktig. ett
arbetsplatser,bostäder,påSamhällets satsningarplaneringen.fysiska

samordnas bättre. Detinfrastruktur måsteochkollektivtrafikservice,
samhällsplanering,regionalflertalet regionersaknas i dag i somen

och övrigtrafikinfrastruktur,påsatsningarsamhälletskoordinerar
utvecklastågtrafiken kanregionalalokala ochsamhällsutbyggnad. Den

ochsamhällsplaneringtrafikförsörjningenroll ioch spela större omen
långsiktiga planerings-nuvarandeMedkoordineras.trafikplanering

samhällsplaneringregionalavsaknadinfrastruktur ochförsystern av
samhällsutbygg-infrastrukturutbyggnadenrisk förfinns det styratt

förnaden ställeti tvärtom.
bygga påmåsteinfrastrukturpå järnvägenssatsningarStörre
samhälletdengäller särskiltoch dettrafiken,beslutlångsiktiga avom

totalaredovisat detnyligenharStatskontorettrafiken.upphandlade
trafik-bör adderasDärtilljårnvägssektom.tillkassaflödetstatliga
infra-Mångalandstingens.ochdvs. kommunernashuvudmännens,

upphandlarsamhälletförutsätterpå järnväg ävenstruktursatsningar att
systematiskt ingå ibörSainhällsekonomiska analysertågtrafiken. mer

företagsekonomiskt lönsam.trafiken intebeslutsunderlaget då är



590 Den lokala och regionala persontrafiken på järnväg SOU 1997:35

En alternativ användning samhällets med satsning påav resurser
och busstrafikväg bör i relationerprövas med begränsat resande.mer

Samhällets totala satsningar inom kommunikationssektom måste utgå
från helhetssyn, där kundernas behov, efterfrågan och betalnings-en
vilja viktiga utgångspunkter.är Frågor effektivitet ochrörsom resurs-
hushållning måste komma fokusi deni framtida trañkpolitiken.mer
Större kraft bör åt följaägnas den förda trafikpolitiken.att upp
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beslut,trafikpolitiskaårs19882

Land-Sltf,principöverenskommelsen med
kommun-Svenskastingsförbundet och

trafikhuvudmännenmedavtalenförbundet,
THM

enligtskall det,trafikförsörjningtillfredsställandefrämjaFör att en
persontrafik, ikollektivför visshuvudmannaskaplagen 1978:438 om

lokala ochför denhuvudmanfinnaslänvarje som ansvararen
Ursprungligenförlinjetrafikenregionala persontransporter. var

linjetrafik påbegränsat till väg.ansvaret
fick1987/88:50beslut prop.trafikpolitiskaårsGenom 1988

lokal ochförlagfástlänenTHM itrafikhuvudmännen även ansvar
ochstomjämvägarindelades ijärnvägstrafik.regional Jämvägsnätet

särbehandlades. Staten,MalmbananInlandsbanan ochlänsjärnvägar.
Lokal-SvenskaochkommunförbundetSvenskaLandstingsförbundet,

"Principöverens-tecknade 1987-12-21Sltftrafikföreningen en
på mm"kollektivtrafikregionaloch järnväglokalkommelse om

sambandriksdagen igodkändes1.19,prop.1987/88:50, bilaga avsom
Principöverenskommelsen,trafikpolitiska beslutet våren 1988.med det

följande:blinnefattartills vidare,gäller asom
dethelainvesteringar idriftför såvälBanverket1 somavansvarar

förvaltades SJ.tidigarebannät avsom
trafikeringsrättenTHMtrafikhuvudmannenerbjudaskall2 Staten

erbjuda THM övertalänsjämvägpersontrafik på attför samt
ändpunktema påmellantrafikförsöijningenföransvaret resp.

och blirfrånöverförsframgentbana stomnätetOmlänsjämväg. en
ekonomiskaochtrafikeringsrätterbjudasskall THMlänsjämväg

förändradeprincipöverenskommelsen. Denvillkor enligt
skallprincipöverenskommelsen,följeransvarsfördelningen, avsom

till kommunerkostnadsövervältring fråninnebära någoninte staten
och landsting.

förinterregional trafik påskall köpa viss stomnätet att trygga3 Staten
trafikförsörjning.interregionaltillfredsställandeen
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4 Om THM avtal för trafikförsörjningenövertar ansvaretgenom
mellan ändpunktema på länsjämväg skall och THMstatenresp.

träffa avtal vilken statlig ersättningäven skall utgå. Statensom som
ersättning skall täcka kostnad vidSJ:s övertagandetillfállet för
nuvarande trafikutbud. Om Banverket kräver visst högre trafik-
utbud för fortsatt banunderhåll skall tillersättning THMstatens
täcka kostnaden för det trafikutbud Banverket kräver. Ersättningen
skall utgå val fárdmedelTHM:s under avtalsperioden. Ioavsett av
nonnalfallet skall avtalsperioden mellan och år.THM 10staten vara

avtalstider skallLängre kunna förekomma det motiverat medärom
hänsyn till investeringar för den aktuella trafiken enda undantaget:
Västmanland, år. Avtalet15 mellan och THM skall ha minststaten

tidslängd trafikeringsavtalet med SJ. I Blekinge ärsamma som
dock avtalet med på år och avtalet med10 SJ på år vilket15staten

stå i strid med principöverenskommelsen.synes
5 underhållerStaten såväl befintliga nytillkommande läns-som ev.

jämvägar så länge bandelen trafikeras med femminst dubbelturer
vardag. de fall banan också harI tillräckligt omfattandeper en

godstrafik kan kravet på antalet dubbelturer minskas.
6 För investeringar länsjämvägari och byggande länsvägar samtav

for bidrag till byggande endast regionalaav numera- -
kollektivtrafikanläggningar skall Vägverket disponera anslag.ett
Resp. länsstyrelse skall behovsinventering objekten igöra en av
länet. Behovsinventeringen skall ligga till grund för länsram förQ
varje län för ovannämnda objekt. därefter länsstyrelsernasDet är
uppgift objekt.prioritera beslut persontrafikTHM:s påatt om en
länsjämväg kan sammansättningen länsstyrelsens styrelsegenom av
i praktiken förväntas få avgörande betydelse för länsstyrelsens
fördelning investeringsmedel.av

7 THM trafikeringsrätten på länsjämväg skallövertar utansom en
kostnad få från SJ eller TGOD för trafiken erforderligöverta
rullande materiel befintlig typ.av

8 Beträffande banavgifter skall trängselavgifter inte belasta THM vare
sig på länsjämväg eller stomjämväg.

I 1988 års trafikpolitiska proposition klassades banor23 som
länsbanor och ursprungligen omfattades dessa17 Principöverens-av av

Årkommelsen med persontrafik. tillkom Blekinge kustbana1990 som
omklassades från stomjämväg till länsjämväg.

Principöverenskommelsen omfattade endast de länsjämvägar med
persontrafik hade för.1987 länsjämvägstrafikDenstatensom ansvar

trafikhuvudmännen tidigare tagit för föll utanför. Eftersomsom ansvar
avtalet byggde på skulle betalaprincipen THM viss ersättningatt staten
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Kommunika-ansågtrafikeringsansvarvisstför THM över etttogatt
förersättninglämnaorimligtdettionsdepartementet ävenattatt var

allt JönköpingsFramförredan bedrev.järnvägstrafik THMsådan som
redanLänstrafiken 1985eftersommissgynnad,sig togLänstrafik ansåg

Nässjö-Åseda och Jönköping-sträckomalänsjärnvägstrafiken påöver
Även Lands-Simrishamn-Ystad,lånsbanomaVaggeryd-Vämamo.

Västerhaninge-hamn-Södertälje CSödertäljekrona-Kävlinge, samt
skäl.motsvarandeutanförföllNynäshamn av

sedantecknadegrundPrincipöverenskommelsen statenMed som
Avtalen gällervåren 1990.regel underavtal,och THM somresp.

Bergslags-förmed undantagjuni 2000till den 30normalt under 10 år
december 2003.till denavtal löper 31Västerås-Ludvika,pendeln som

för banabanaersättningsbelopp samtredovisasoch 3bilaga 2I statens
länsjämvägsavtalenintekonsekvensernabedömningTHM:s omav

eller förnyas.förlängs
frihetfullfick THMprincipöverenskommelsen attmedenlighetI
Väster-Sverigestandardnivå. THM itrafikeringsform ochvälja norra

tågtrafikenvaltNorrbotten har ersättaochVästerbotten attnorrland,
länsbanor.på femmed buss

särskildutgårinlandsbananutmedmed bussersättningstrafikenFör
Principöverenskommelsenföljerinteberörda THMtillersättning som

bilaganivå,lägreligger påutan seen
Banverketramavtal mellandetbanupplåtelse finnsBeträffande ett

formaliainnehåller, vissaAvtaletoch utöverBV SJ. somvemom
regler förbanupplåtelseöverenskommelseträffa etc,skall ha rätt att om

kan krävasersättningarhanteras,skallförutsättningar närhur ändrade
orsakatskadaeller förbanarbete mot-vid tågförsening somp.g.a.ex.

Nästankvalitetsuppföljningurspårning,vidkostnader mm.parten en
överlåtit SJoch haranlitar SJ entreprenörtrafikhuvudmänalla som

Undantagmedbanupplåtelse BV. äravtalträffaochförhandlaatt om
medavtal BV,tecknatVLT samtLokaltrafikVästmanlandsbl.a. som
tidsperiodunder denDalatrafikochJLTLänstrafikJönköpings som

avtalDalarna. DelänJönköpingstrafiken iutfördeBK-tåg somresp.
motsvarandeprincipinnehåller itrafikhuvudmännenmedtecknatBV

och SJ.mellan BVavtaletvillkor som
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3 Utvecklingen 1990-95 på
länsjärnvägarna

I samband med övertagandet 1990 trafikeringsansvaret beslutadeav
trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland att
avveckla persontrafiken på järnväg och den med buss ellerersätta taxi
på sträckorna Arvidsjaur-Jöm, Bastuträsk-Skellefteå och Mellansel-
Örnsköldsvik. Senare trafiken påäven sträckornaersattas Boden-
Haparanda och Storuman-Hällnäs, bilagase

I VTI:s "Länsjämvägama och järnvägensrapport avreglering -
effekter på trafiken mm., utarbetad på Banverkets uppdrag, redovisas
utvecklingen fram till 1995. I utarbetad Bertilrapporten, ärsom av
Hylén, redovisas följande slutsatser:

"THM har efter några års inledande tvekan i varierande grad satsat
på utveckling och utökning tågtrafiken. Flera THM har med ien av

oförändrat antal fordonstort utökat trafikensett och ökat antaletäven
trafikplatser. I vissa fall har ganska resandeökningar åstad-stora
kommits vilka framgår Tabell 3 se bilaga l. Läget kan betraktasav nu

ganska stabilt och flertalet THM i södra Sverige positivt påsom ser
vidare tågtrafik. THM inte specifikt till trafik länsjärnvägarna,påser
trafik på eventuellt i kombinationstomnätet kan i fleraen
avseenden högre standard och därmed bli konkurrenskraftig motmera
andra trafikslag.

För meningsfull regional tågtrafik bör allmänna grundkravtreen
uppfyllas:

l befolkningskoncentrationEn fördelad på för tågtrafik lämpligtett
sätt

2 infrastrukturEn anpassad till befolkningskoncentrationen
3 "Realistiska entusiaster" på det regionala planet, både hos THM och

entreprenören

Den positiva utvecklingen kan tillskrivas bl.a. följande faktorer:
Decentraliseringen på länsnivåansvaret0 av
Korta beslutsvägar, enkla kontakter THM0 entreprenörer-
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trafikupplägg, standardspecificeringBättre än som varm.m.0 av
fallet 1980-taletpå

ochtrafik vad gäller trafikutbudmed regionalSamordningen0 annan
taxor

med busskonkurrens även konkurrensUpphandling i0
sammanhangetStatsbidragen måste inoteras0

frånerfarenheternasammanfattande bedömning de positivaEn är att
främsttill ilänsjärnvägama bör kunna äventas upp-vara annan,

tågtrafik.handlad,
förklaring tillframgångsfaktorerpekas på viktigaI rapporten som

dockbörfall resandeökningama. Detde i vissa attnoterasstora resan-
persontrafiken på järnvägkraftigt dådet fall ökati många ersattsäven

ochkollektivtrafik med bättre integreratmed buss. Attraktivare ett
leder till ökatmarknadsföringoch aktivutbud, samordnat taxesystem

gamlaeller buss. Medan SJerbjuds tågresande resenärenoavsett :som
trafikhuvud-harfåtal interregionalaprioriteradetidtabeller resenärerett
marknadenslokala och regionalatidtabeller till denmännen anpassat

upphandla trafiken iarbetspendling. Genomskol- ochbehov attsom
kraftigttrafiken sänktsproduktionskostnadema förharkonkurrens

buss.gäller för såväl tågökat.samtidigt kvaliteten Detta somsom
resande på läns-trafikutbud ochbilaga återges diagram1I över

detaljutvecklingen iintresseraddenjämvägarna. För är meravsom
tillhänvisas rapporten.
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4 bedömningTHM:s utvecklingenav

på års sikt.5-15 Vad händer om

länsjärnvägsavtalen med intestaten

förlängs eller förnyas

bilaga redovisas bana för bana, för ochI 2 stomjämväg sig länsjämväg
för följande:sig,

a Antal resande endast lokalt och regionalt resande1995
b Resande- och trafikutveckling sikt, hinder och problempå 5-15 års

c Befintlig fordonspark typ, antal
d Investeringsbehov på års sikt fordon typ, antal, uppskattad5-15 i

investeringsvolym i kr

för med länsjämvägsavtal:THMsamt

e Statsbidrag till länsjärnväg1995
f Tillskott från kommuner och landsting till länsjärnvägen1995 resp.

totalt till THM
g Vad händer år länsjärnvägsavtalet med förlängs2000 intestatenom

eller förnyas

enkäten har samtal med företrädare för Kommunikations-Förutom
departementet, Banverket, Statskontoret, Konkurrens-SIKA, SJ, VTI,
verket, Sltf, trañkhuvudmän, Svenska kommunförbundet,många
Landstingsförbundet m.fl. givit problembild redovisas i nästasomen
avsnitt.

trañkhuvudmännensStatsbidragen till länsjämvägstrañk uppgick
till kommer för1995 156 Mkr. Därtill bidrag ersättningstrañken med

buss utmed inlandsbanan på Mkr. Beloppen finns specificerade40 per
bana trafikhuvudmanoch i bilaga och2

helt dominerande finns fleraSJ Det olikaär entreprenör. typersom
avtal mellan trafikhuvudmännen och SJ:av
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förbetaltdär fårbruttokostnadskontrakt SJentreprenadavtal:0
trañkhuvudmannentillbiljettintäktema gårochtrafikproduktionen

bonusavtalellerformer incitament-med olika av
SJ:slänskort gäller på vissatrafikhuvudmannenslänskortsavtal: av0

fjärrtåg
och trafik-affársriskensamarbetsavtal: SJformerolika tarav0

driftbidragårligalämnarhuvudmannen

miljarder.till omkring 6uppgick 1995persontrafiks omsättningSJ
olönsamköpintemaffárer. Statenshundra miljonerEtt avavserpar

drygtåterstodenMkr. Avuppgick till 440persontrafikinterregional ca.
Egentrafik. DetAvtalstrañk ochhälftenknapptmiljarder resten5 är

varitdet harbeloppexaktaredovisaönskvärthade varit att menmer
frånfram dessa SJ.fåomöjligt att

Länskortsavtalavtalstrafik.under SJredovisasEntreprenadavtalen :s
vilketEgentrafiken,underdäremotredovisassamarbetsavtaloch vissa

det belopphögreköp SJtrafikhuvudmännens änärgör somatt av
mindrealltfårLänskortsavtalenavtalstrafiken.underredovisas

arbetspendling.förnyttjasfjärrtåg kanallt färremedbetydelse takti att
samarbetsavtalen ökar.klar trendfinnsDet atten

upphandla ikunnattrafikhuvudmännenjämvägstrafrkDen som
länsjämvägstrañken,barapraktisktomfattarkonkurrens taget som

regionalaochtotala lokaladendellitenendast utgör aven
jämvägstrañken.
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Problemanalys5

5 Ansvarsfördelningen kommunstat

Staten har för den interregionala kollektiva persontrafiken ochansvar
kommuner och landsting trafikhuvudmännen THM for dengenom
lokala och regionala. Med interregional trafik vanligtvismenas
långväga trafik mellan länen. förstaI hand skall denna bedrivas på
kommersiell grund detta inte kan ske har förstaten ettmen om ansvar

tillfredsställande interregional transportförsörjning kommeratt tillen
stånd. Detta åtagande inte definierat i 1988 års trafik-är närmare
politiska beslut. Några preciserade mål finns inte.mer

omfattarTHM:s lokal och regional trafik inom län samtansvar resp.
kortväga trafik länsgräns, exempelvis trafik för dagligövermer

arbetspendling. gårDet inte dra någon skarp mellanatt gräns statens
och THM:s Trafikhuvudmännen har fått trafikeringsrättansvar. nu

på denna begränsad till trafikäven län.stomnätet är inommen resp.
Även denna trafikeringsrätt efter särskild prövning och regerings-om
beslut kan utsträckas länsgräns det uppenbart statsmakternaöver är att

begränsatTHM:s till främst inom länet.att äranser ansvar resor
Många trafikhuvudmän upplever inte tagit sittatt staten ansvar

beträffande den interregionala trafiken. Sltf har tidigare skrivelser tilli
regeringen och vid överläggningar med Kommunikationsdepartementet
och Trafikutskottet framhållit successivt, minskadeatt staten genom
köp olönsam tågtrafik, trafikhuvudmännentvingat till allt köpstörreav

tågtrafik. har enligt Sltf lettDetta till oacceptabel kostnadsöver-av en
vältring från till kommun, stridi med den s.k. Principöverens-stat
kommelsen.

SJ fortsattpå utbyggnad snabbtågen, framför allt i rela-satsar av
tionerna med efterfrågan. Snabbtågen endast vid fåtalstor stannar ett
stationer. Antalet IC-tåg, med många tågstopp, minskar. De Inter-nya
regiotågen inte företagsekonomiskt lönsamma.är SJ produktut-:s
veckling leder till EgentrafikSJ den företagsekonomisktatt :s -
lönsamma i allt mindre utsträckning kan nyttjas för regionala resor.-
Samtidigt snabbtågssatsningama stärker SJ konkurrenskraft isom :s -
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relationer med resande långapå avstånd andrastort gentemot-
trafikslag konsekvensernamåste denna utveckling för resenärer,av

kan snabbtågen, uppmärksammas.inte nyttja Då Interregiotågensom
företagsekonomiskt lönsamma ellerinte måsteär staten

trafikhuvudmännen upphandla denna trafik. Vissa trafikhuvudmän
upplever samverkanslösningar förde tvingas in i med SJatt att
bibehålla tågtrafik. upplever deTHM måste ikläda sigatt ett
trafikpolitiskt för interregional trafik egentligen är statens.ansvar som

krävs spelregler och långsiktiga beslut förDet stabila utvecklaatt
jämvägstrafiken.

Vilken trafik krävs längre perspektiv för upprätthållai ett att en
tillfredsställande interregional trafikförsörjning Vilket är statenansvar

ansvarsfördelningberedd Går det skapa tydligarepå sigatt ta att en
trafikhuvudmännenmellan ochstaten

kommunSamordningen5.2 stat -

ökar. regionala sker medResandet länsgräns Mångaöver resor
med fleralångväga trafik. Interregionala måste ofta företasresor

färdmedel tågtrafikens konkurrensförmåga framför alltoch gentemot
fungerande samordning med den lokalabilen helt beroende välär enav

Tågplus-samarbetet mellan ochoch regionala trafiken. Genom SJ
informationsamtliga trafikhuvudmän kan resenärerna numera om

länstrafik fjärrtåg länstrafik.och köpa biljett för hela SJen resan — -
utvecklas på mycket positivtAntalet med Tågplus-biljettresenärer ett

sätt.
framgångsriktkollektivtrafiken skall kunna konkurreraOm

kollektivtrafiken bli både attraktivare ochbiltrafiken måstegentemot
kollektivtrafik tillgodosereffektivare. måste erbjudasResenären som

detfrån dörr-till-dörr". den enskildehela resbehovet För ärresenären
trafikhuvudman eller bärointressant det A Bär staten,om som

ansvaret.
omfattande ochframgår bilaga pågår utredningarSom 2av

utvidgaförhandlingar och trafikhuvudmännen syftemellan SJ i att
för utvecklasamarbetet finns starka skäli regioner. Detstörre att

för attraktivare och effektivaresamarbete länsgräns skapaöver att ett
skalltågutbud. det självklart SJ leda dennaMen inteär att process som

skattemedel Banverk ochförutsätter betydande insatser via THM,av
dessa ochLTA-anslag. bör företräda i utredningarVem staten

tågtrafik,förhandlingar, omfattar flera län inte allBör somsom
upphandlas konkurrens enligtsubventioneras eller THM, istatenav

offentlig upphandling LOUregler i Lagengängse om



lokala och regionala persontrafiken på600 Den SOU 1997:35järnväg

Banverket har tilldelats sektorsansvar. Banverket bör ocksåettnu
för den övergripande trafikpolitikeninom aktivt verka förramen mera

samhällsekonomiskt optimal trafik det nationellapå jämvägsnäteten
för samordningen den lokala, regionala ochstörresamt ta ett ansvar av

interregionala trafiken. mr regeringens direktiv till utredaren om
Banverkets myndighetsuppgifter m.m. har sektorsansvarSJ inget utan
skall grund.driva trafik på kommersiell

för kommunikationsanalysGenom tillskapandet Statens institutav
centraltSIKA har Kommunikationsdepartementet stabs-ettnumera

för analyser och utredningsverksamhet.organ
tågtrafik har ändratStatens upphandling olönsam successivtav

förkaraktär. faller utanför detta uppdrag analyseraDet attramen
Trafikhuvudmännen dockupphandling.statens att statensanser upp-

offensiv och utvecklingsorienterad bättrehandling bör bli saintmer
samspelsamordnad med trafikhuvudmännens satsningar. bättreEtt

eftersträvas.mellan och bör såledesTHMstaten
iErfarenheterna från storstadsförhandlingama Dennisinte minst

MalmöStockholm, Adelsohn Göteborg och Hulterström i Visari att
utvecklas. Samord-samordningen mellan och kommun behöverstat

finnsengångsinsatser och de iningsbehov kan inte lösas genom -
ökadelandet. Exempelvis borde denvarierande utsträckning i hela-

tågtrafiken detmarknad förlångväga pendlingen given menvara en
verkställighet mellan berördaplanering ochkräver bättre samordning i

skrämmande exempel påaktörer. Utbyggnaden Västkustbanan är ettav
tågtrafikan-med skapa förhur berörda samhällsorgan misslyckats att

attraktiva lösningar.terna
erforderligberörda själva tillförsta hand bör givetvisI attseorgan

be-och genomförande. Omsamverkan till stånd i planeringkommer
deoch driver framrörda misslyckas då initiativet mesttarorgan vem-

projekten Med nuvarande risken uppenbarangelägna ärsystern att
projekt realiseras beroendeangelägna komplicerade inte på attmen --

riskenberörda kommer kärv ekonomiinte I är störreöverens.parter en
dethårt den plånbokenolika samhällsorgan såvärnar attatt om egna

tillleder suboptimering och kortsiktiga lösningar. initiativtill Vem tar ~
mellan berörda trafikverk, trafik-och driver fram civilrättsliga avtal—

samord-huvudmän, och landsting m.fl. säkerställerkommuner ensom
nad koordinerat genomförande med kunden/resenärenplanering och ett
och samhällsekonomin i centrum
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LTA-problematikenInfrastruktur5.3 -

förskapatrafikpolitiska beslut pottårs att1988Grundtanken i envar
besluts-regionalalåtaochregional nivåpåinfrastrukturinvesteringar

kollektivtrafikanläggningarochjärnvägiinvesteringarfattare väg,väga
eftersomså,blivit störredock intedetharpraktikenvarandra. Imot

sidan LTA-systemet.vidgåttlänsjämvägarpåsatsningar om
påintefungerarsamlad ettLTA-pottmedNuvarande system en

ochför litenPottenjämvägsinvesteringar. ärförtillfredsställande sätt
lederNuvarande LTA-systemlänsgränsöverskridande.objektmånga är

optimaltpå sättoch reinvesterabygga ettkaninteBanverkettill att
flera år.spridasmåste övereftersom insatserna

underhålls-samlatbör fåverketuttalat etthar 1993Banverket att
splittradeDetstatliga jämvägsnätet.hela detförinvesteringsansvaroch

mellanavvägningirrationelltilllederidaggäller enansvar som
förkostnadentotala stateninvesteringsåtgärder. Denochunderhålls-

förmedeltillräckligaanslåvilleller inteharintelänenhöjs attgenom
och in-till dyraiställetdåtvingasBanverketreinvesteringsåtgärder.

underhållsåtgärder.effektiva
ochVägverketmellandelasLTA-anslagnuvarandeOm upp

samordnadeoch denförstärkassektorstänkandetskulleBanverket
bliskulleinflytandetpolitiskaDetförsvagas.investeringsplaneringen

än svagare.
planeringförskäl talaranslagsmässiga attochgeografiska avBåde

ske påbörobjektolikamellanprioriteringochjämvägsinvesteringar en
storregional nivå.

administrationenochbyråkratinupplevertrafikhuvudmän attMånga
Administrationskostna-LTA-anslaget.beträffandeonödigt kostsamär

LTA-anslaget.baragäller intedetochnivålågpåhållasdema mäste en
kanoch länsjämvägarstomjämvägariuppdelningNuvarande

önskvärdutgångspunkt ihar sinindelningEnifrågasättas. somny
regionalaoch denriksnivånmellanbeslutskompetensfördelningen av

ochlokalförsatsningarfinansierasIdag ävenutarbetas.behövernivån
stomjämvägs-medanLTA-anslagetviastomjämvägtrafik påregional

trafik.interregionalförbaninvesteringarförbehålletanslaget är
missvisande.Anslagsbeteckningarna är

beträffandepolicyolikaBanverketochVägverketharIdag
gällerBanverketochdrift inomochinvesteringarmellangränsdragning

räknasExempelvislänsjämvägar.ochstomjämvägarförpolicyolika
investeringunderhåll på stomjslipersochrälerbyte mensomav

LTA-anslagenknappadeinnebär ytterstDetta attlänsjämväg.på
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belastas med kostnader krävs för vidmakthållande och därmedettsom
borde räknas underhåll.som

Nuvarande LTA-system leder till angelägna satsningaratt även ur-riksperspektivett på utveckling den lokala och regionalaen av—
tågtrafiken försvåras, försenas och fordyras eller inte kommer till stånd.
Det främst påär stombanorna den utvecklingspotentialenstorasom
finns för framtida lokal- och regionaltågtrafik. Nuvarande trafikpolitik
och anslagssystem har däremot medverkat till statliga ochatt —kommunala medel på länsjämvägsprojektsatsats med mycket låg—
samhällsekonomisk lönsamhet. Det angelägetär att statens,
landstingens och kommunernas samlade används på ettresurser
samhällsekonomiskt effektivt sätt.mer

Eftersom Statskontoret f.n. utreder hela planeringsprocessen finns
det ingen anledning här dettaatt närmare problemkomplex.penetrera
Det politiska måste skapa ändamålsenligasystemet och effektivamer
styrfonner för avvägning mellan samhällets satsningar på:

olika trafikslag0
infrastruktur och trafik0
investeringar och drift0

Ytterst gäller det skapa markriadsorienteradatt trafikpolitiken mer
på bättre hushållarett med samhälletssätt knappasom resurser.

5.4 Fordon

bilagaI 2 redovisas trafikhuvudmännens framtidsplaner och inves-
teringsbehov i fordon. SJ har utarbetat expeitpromemorianya en om
fordon återges i bilaga Som framgår bilagoma finns detsom ettav
betydande investeringsbehov i fordon under den kommande 10-nya
årsperioden.

Under 1990-talet har mångmiljardbeloppstaten satsat på att
förbättra järnvägens infrastruktur. Samtidigt har med undantag för-
Kustpilen investeringar i moderna fordon för lokal och regionalnya-
trafik varit mycket blygsamma. Som framgår utredningen "Tågetav
kommer" SOU 1994:109 satsningamaär på moderna fordon av
avgörande betydelse för trafikens utveckling. Investeringar i fordon kan
ha betydligt högre samhällsekonomisk lönsamhet jämfört med inves-
teringar i bana. fordonOm och bana finansierades påseur samma
skulle fordonpå och motsvarandesatsas mindre på bana.mer pengar

Gamla fordon kan ofta inte utnyttja de banomas höganya
hastighetsstandard. fordonNya med bättre prestanda beträffande
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banforhållandenhastighet vidoch givnaretardation,acceleration,
konkurrens-och stärker tågtrafikensgamla banorminskar restiden på

kraft.
framtida fordonsanskaffningfråganmånga THMFör är avom

kunnahelt avgörande fördignitet ochekonomiskmycket attstor
trafikskall upphandla ioch kunnautveckla tågtrafiken. THMOm stat

ellerbeställaren och intemåstereell konkurrens ägaoperatören --
förfogande. Dennaställa dem tillfordonen ochleasa entreprenörens

falloch vissa THMfordon idelas inte SJ, äger statensomav somsyn -
kombination med SJ inteförhållande iBl.a. dettafinansierat. att-

orimliga konkurrens-Avtalstrafik leder tillEgentrafik ochsärredovisar
trafik.olönsamvillkor vid upphandling av

harfordon.beställare I EuropaFlertalet småTHM är avav nyasom
järnvägsindustrinochjämvägsförvaltningar intestatligatradition --

Produktionsorientering, natio-fordon.utvecklingföransvarat nyaav
nationellband mellanstarkaoch traditionernella standards samt

utvecklingenpräglatjämvägsindustri harochjämvägsförvaltning -
regionalochfordon för lokalutvecklingeller bristen på nyaav-

tågtrafik.
regionaliseradesregionala tågtrafikenlokala ochför denAnsvaret

Frankrike påbörjas regiona-Tyskland. Ioch 1996 ii Sverige1988
storregionalagårTrenden i Europanågot år.liseringen motom

tågtrafik konkurrens. Iregional ilokal ochupphandlarhuvudmän som
mång-tågfordon i Europaantalet köparekommer attframtiden av

ochföretagsköpminskarsäljareantaletsamtidigtfaldigas, genomsom
fordon.utvecklaförämvägsindustrin måstefusioner. J attta nyaansvar

professionellafordon blibeställareSamtidigt måste THM meravsom
gammal teknik.och bara köpaframtidsinriktade intekravställare, vara

skall kunnaför demed undantagtrafikhuvudmännen störstaOm --
blirfordonmellan THM. Prisetsamordningköp krävsbragöra per

fordon.mångavid köpväsentligt lägre av

trafik i konkurrensUpphandling5.5 av

1990länsjärnvägamatrafikeringsrätten påficktrafikhuvudmännenDå
trafike-sjönktrafik konkurrensiupphandla dennaoch rätten att

ochallt BK-tågframförSJmed 20-25%. Förutomringskostnaderna var
trafikhuvudmännenregel fickSomanbudsgivare.dåvarande Linjetåg

mellankonkurrensenochlänsjämväganbud på varjeminst tre
anbud och drevhård. BK-tåg mestanbudsgivama somvannvar

med Jönköpingskontraktpåkm länsjämvägtågtrafik på 600regional
Dalatrafik.Hallandstrafikenlänstrafik,länstrafik, Kalmar samt
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Vid förnyad upphandling förlorade1993-94 BK-tåg all trafik,
eftersom sänkte medSJ priset 35-40%. BK-tåg anmälde SJ till
Konkurrensverket och efter två års utredande kom Konkurrens-änmer
verket fram till dumpatSJ priset och utnyttjat dominerandesinatt
ställning på otillbörligt Konkurrensverket har SJ påsätt.ett stämt

Mkr för30 underprissättning och under kommerår måletnästa att
Stockholms tingsrätt.avgöras av

Såväl trafikhuvudmännens upphandling olönsamstatenssom av
trafik initialt framgångsrik med flera budgivare och betydandevar
priskonkurrens. Erfarenheterna från upphandlingar visar SJattsenare :s
dominerande ställning och rådighet funktioner ochöver gemensamma
fordon verkat starkt hämmande på konkurrensen. särredovisarSJ inte
Egentrafik och Avtalstrafik och har möjlighet korssubsidera heltiatt en

utsträckning potentiella konkurrenter. I SJ internaänannan :s
redovisning Egentrafik och Avtalstrafik hänförs trafik-intäkter frånav
huvudmännens länskortsavtal och samarbetsavtal till Egentrafik.

5.6 Ansvarsfördelningen mellan olika
aktörer

SJ planerar i enlighet med förutsättningar utifrån företags-givna ett
ekonomiskt perspektiv, trafikhuvudmännen utifrån samhälls-ett
ekonomiskt. Såväl trafikhuvudmännens framtidsplanerSJ måste:s som

då de ställer krav Banverksinvesteringar granskaspå ettur- -
samhällsekonomiskt perspektiv. Nuvarande där Banverketorganisation
helt finansieras statsbudgeten leder lätt till såväl SJ THMöver att som

banan "fri nyttighet. Nuvarande banavgifter tillgår inteser som en
Banverket och endast fjärdedel banunderhålls-motsvarar en av
kostnaderna. saknas kund-leverantörsförhållande mellanDet ett
THM/operatörer å sidan och Banverket den andra, jfr medåena
flygbolagen och Luftfartsverket. Banverkets relationer med THM
behöver utvecklas.

trafikpolitik bygger följandeDagens på principer:

Interregional persontrafik: konkurrens på marknaden mellan olika0
trafikslag och beträffande och flygtrafik konkurrensväg- även- -
mellan olika trafikföretag. Trafiken drivs på kommersiell grund.

upphandlarStaten i konkurrens viss olönsam tåg- och flygtrafik.
Lokal- och regional kollektivtrafik: konkurrens marknaden.0 om

upphandlar konkurrens trafiken olikaTHM i entreprenörer.av
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persontrafikinterregional på järnvägmonopol påhar idagSJ men
busstrafik kanskyldigheter. Långvägamonopolist ingahar stoppassom

trafikhuvudmännen.ochupphandlasOlönsam trafikSJ. statenavav
baraoch omfattarminskatupphandling har successivtStatens en

trafiken. Trafik-interregionalaolönsammadel denbegränsad av
öka sittnödsakade successivthar sighuvudmännen attsett engagemang

påtrañkeringsrätttrafiklångväga THM:s stomnätet äri även ommer
Även txafikledningenefter detlänet.begränsad till trafik inom att nu

fimktioner,förhartill neutral hand SJförs över gemensammaansvar
beroende och itrafikhuvudmännenexempelvis stationer, är av,som

alltjämtmärkligt SJfinansierat. ägerfall helt har Detvissa är att
ochtrafikhuvudmännentågtrafik.och regional Omför lokalstationer -

måste SJtågtrafik reell konkurrensupphandla ikunnaskallstaten :s-
blandtill bliavtalstrafiken, renodlas operatörroll, vad gäller att en

flera.

çPrincipöverens-avtalGällande5.7

enoch länskommelsen ärnvägsavta

villbra och många THMavtalen fungeratTrafikhuvudmännen attanser
avtalen.naturliga skäl förlängaav

kommunför-bådademellanPrincipöverenskommelsen staten,
LänsjämvägsavtalenSltf ensidigtbunden och kan staten.sägas upp av

såledeskanförlängningsklausul. Staten sägainnehåller ingen upp
år 2000länsjämvägsavtalen löpaoch låtaPrincipöverenskommelsen ut

principenavtalen bygger påEftersomVästmanland 2003. att staten
utmedtrafikeringsansvaretÖvertagandeför THM:sbetalar ersättning av

gällandemed beaktandebehandlasdockbör fråganlänsjämvägen av nu
uppgifter kommunerpånågraskall läggainteprincip att staten nyaom

finansiering.och landsting utan
väljafull frihetharstadgar THMPrincipöverenskommelsen attatt
föraoch standardnivå. Genombussellerform trafikering tåg attav --

användasskulleregional nivåpåochut merresursernapengaransvar
relationerflertaletihar varit positivResandeutvecklingeneffektivt.

mycketligger påhållabsoluta tal på mångaresandetsamtidigt i ensom
uppenbarligenoch buss harval mellan tågfriaavtalenslåg nivå. Trots

tillstatsbidragöronmärktersättningvissa THM ettstatenssett som
länsjämvägen.

bidragpå THMlagthadestatsmakterna 1988Om utanöver ansvaret
ned ilagtstroligtvislänsjämvägar störretrafiken trafiksvagahade på

konstruk-statsbidragen,intekan diskuteraomfattning. trotsMan om
busstrafikdärtågtrafik relationerpå i ärlett till THMtionen, satsatatt
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samhällsekonomiskt effektivare. Utifrån statligt perspektiv kanett man
ifrågasätta avtalen lett till resultat, effektivareavsettom en resurs-
användning.

flertaletFör tordeTHM ersättning inte ha någon avgörandestatens
ekonomisk betydelse. Trafiken på länsjämvägen står inte och faller
med statsbidraget. några län kan dockI indraget statsbidrag leda till att
trafiken läggs ned. Trañkhuvudmännen liksom andra kommunalaär -
sektorer under hård ekonomisk med sparbetingsatta Istora etc.press-

övergripande kommunalekonomiskt perspektivett ersättningär statens
200 Mkr begränsad betydelse, samtidigt bidraget har mycketav som

ekonomisk betydelse for några enskilda trafikhuvudmän. dessastor För
trafikhuvudmän och dess det vikt tidigt få klarlagtägare är stor attav
vad skall ske med ersättning efter år 2000.statenssom

5.8 Indelningen i länsjärnvägar och
åmvägarstomj

uppdelning1988 års och länsjämvägari stomjämvägar upplevs idag av
många irrationell. Några länsjämvägar har omfattande inter-ettsom
regionalt resande. Huvuddelen det lokala och regionala resandet påav
järnväg sker på stomjärnväg. Trañkhuvudmärmen har fått trafi-nu
keringsrätt på stomjämväg. gällande förNu LTA-systemäven
fördelning investeringsmedel till länsjämvägar fungerar dåligt.av
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bör6 den statligaHur trafikpolitiken
utvecklas beträffande lokal och regional
persontrafik på järnväg ett-

diskussionsunderlag.

6.1 Ansvarsfördelningen stat-kommun

Förslag

bör långsiktigaKomKom utarbeta mål och riktlinjer för den
interregionala transportfbrsörjningen och därmed klarlägga statens

för olönsam interregional kollektivtrafik. målDessa ochansvar
riktlinjer bör utgå ifrån kundperspektiv omfattaoch alla trafikslag.ett
Eliminera "glappet" mellan och trafikhuvudmännensstatens ansvar.
Utvidga trafikhuvudmännens trafikeringsrätt på stomnätet.

Motiv

Samhällets på infrastruktur och trafiksatsningar måste i ettses
sammanhang. Trafikpolitiken måste omfatta bara infrastrukturinte utan

trafik. SJ satsningar på snabbtåg och indragningar IC-tågäven :s av
stärker tågets konkurrenskraft andra trañkslag på långagentemot
distanser med resande samtidigt på trafiksvagaresenärerstort ortersom
påverkas färrenegativt tågstopp. Trafikhuvudmännen tvingasgenom

bygga trafiken. upphandling olönsamStatens interregionalatt ut av
tågtrafik hafthar alltför kort tidsperspektiv 1-5 år och varitett
tämligen defensiv. glapp finnsDet mellan det statenssom ansvar som
de facto och det ålagt trafikhuvudmännen måstetar statenansvar som
elimineras. Trafikhuvudmännens trafikeringsrätt börpå stomnätet
utvidgas. Staten beställare olönsam tågtrafikinterregional börsom av -
på motsvarande trañkhuvudmännen utarbeta långsiktigasätt som -
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trafikmarknadsplaner. köp bör, liksom trafikhuvudmännens,Statens av
ske utgångspunkt från kundernas efterfrågan och fixeradmed inte vara
till tågtrafik. och flygtrafik kan i vissa relationer bättreBuss- vara

Även för ochköp samhällsekonomiskt perspektiv. äldre rörelse-i ett
flygtrafik attraktivare. Trafikpolitikenhindrade kan buss- och vara

måste baseras på helhetssyn.en

stat-kommunSamordningen6.2

Förslag

Kommunikationsdepartementet"Förhandlingsman" underInrätta en
uppgifter:medföljande

Kommunikationsdepartementetsförhandlingsman och samordnare0
ochförhandling med trafikhuvudmändialog ochföreträda istaten0

"Dennis-Adelsohn-kommuner/landsting; permanenten
Hulterström-förhandlare för hela landet

på framföroch trafikhuvudmännenssamordna satsningarstatens0
nivåallt storregional

interregional trafikolönsamupphandla0

Motiv

baserad påmed helhetssynutvecklasTrafiksystemen måste en
det gällerkollektivtrafikenbehov och efterfrågan. Omkundernas -

utvecklas och bliinterregional skalllokal och regionalsåväl mersom -
tillreskedjan fungerar bra från dörrhelakonkurrenskraftig ldävs att

dörr.
trafikverksamhetenden statligapå samordning inomBristen samt

uppenbar.kommunala idag vissa fallstatliga och den imellan den är
utifrånlogisktprofessionellt ochOlika verk och huvudmän agerar

goda helhets-ibland blockerasuppdrag och förutsättningargivna men
kan kommalösningar inte överens.att parternagenom

idag statligTrafikhuvudmännen saknar motpart.en
ochomfattande utrednings-bilaga leder SJframgår 2Som ettav

och trafikhuvudmännenförhandlingsarbete storregional nivå. SJpå
samtidigtför utveckla trafiken,planerar idag ofta tillsammans att som

lyser med sin frånvaroåt THM. StatenSJ atttrotsär entreprenör
interregional karaktär. SJfall ochtrafiken många olönsami ärär :sav

tilldeladesmed den rollförenlig SJställning och agerande knappastär
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kommersiell1988 trafikeringsansvar. Istället föroperatör utan attsom
upphandla trafiken tecknar ofta THM och SJ samarbetsavtal med
ibland långa avtalsperioder. skallStaten upphandla olönsam interregio-
nal trafik, lokal och regional. Olönsam trafikTHM bör upphandlas i
konkurrens enlighet med offentligi Lagen upphandling LOU.om
Upphandlande enhet får enligt planera vad skallLOU inte som
upphandlas tillsammans med tänkbar anbudsgivare.en

upphandling olönsamStatens interregional tågtrafik bör bliav mer
offensiv och utvecklingsorienterad bättre samordnad med trafik-samt
huvudmannens satsningar.

infrastruktur skeInvesteringar i järnvägens måste på grundval av
långsiktiga beslut den framtida tågtrafiken. undvika statligaFör attom

och kommunala felinvesteringar det rimligt Förhandlings-är att— —
får till uppgift teckna avtal med vilketTHM iäven att statensmannen

och koordineras och beroende varandra.THM:s satsningar görs av
Förhandlingsmannen bör ha exekutiv roll och utnyttja Statensen

för kommunikationsanalys SIKA och trafikverken förinstitut
samhällsekonomiska analyser och andra utredningar. Förhandlings-

fungerabör inte överordnad trafikverken utanmannen vara som
förlängdaKommunikationsdepartementets Om Förhandlings-arm.

förslag trafikverken bör förslagetinte accepteras avmannens
fallunderställas och i vissa riksdagens prövning.regeringens - -

utredning gäller enbart lokal och regional persontrafik påDenna
beträffandefinns skäl trafikpolitikenjärnväg. Det övervägaatt även

järnvägstrafiken rollfördelningenden långväga och SJ. Intestaten -
storstadsförhandlingama har behovet statligminst visat på av en

förslagetsamordnare vägsidan. bör därför diskuterapå KomKomäven
vidare perspektiv.i ett

Infrastruktur LTA-problematiken6.3 -

Förslag

"Politiken trafiken"Fullfölj tankegångarna sei irapporten0
bilagan till delbetänkande 1996:26KomKom:s SOU

för samordnad ochSkapa politisk organisation investerings-0 en en
trafikplanering nivåpå storregional
Skapa indelning infrastrukturen för uppdelning beslut0 av aven ny
på riksnivå och regional nivå

20-17-0396
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Utarbeta enhetliga för gränsdragning mellanprinciper0 nya
drift/underhåll. byråkratin betraflandeoch Minskainvestering

investeringsplanering och fördelning medelav

Motiv

lokala och regionala tågtrafiken,planerar utveckla denMånga THM att
Äveninfrastruktur. fortsattaförbättrad SJ:svilket ställer krav på en

förbättrad infrastruktur.snabbtågssatsningar kräver
infrastrukturpotter bör utvecklas imed regionalaEtt nytt system
Politiken trafiken. jämvägs-förslagen i i Urenlighet med rapporten

varför bör bygga pålänen för småsynpunkt störresysternär ett nytt
riksnivå ochpolitiska beställare påföreslåsregioner. I attrapporten

trafikverken ochtrafikpolitikenregional nivå samordnar gentemot
andra berörda organ.

samordnande politikendenDet är som

mellanför trafiken och prioriterarpolitiska målenformulerar de0
mål,olika

gällaskallförutsättningarekonomiska och övrigabeslutar som0 om
för trafiken,

ochinfrastrukturenstrategiska beslutenfattar de om
genomföraandra berördatrafikverken ochdelegerar attorgan0

beslut.fattade

för jämvägs-fungerar intemed små LTA-potterNuvarande system
infrastrukturenindelningbör skapainvesteringar. KomKom aven ny

för tillgodosekrävssatsningargrundsynenbygger på attatt somsom
regional nivå medbeslutas påtrafikefterfråganlokal och regional

riktlinjer.fastställda mål ochnationelltbeaktande av
viktig.och drift/underhållmellan investeringGränsdragningen är

effektiv politiskförskapa instrumenthandlar detYtterst att enom
ingåendedenna frågadärförbörstyrning. KomKom överväga mer ur

lika för ochoch föreslå principerhelhetsperspektiv vägärett somnya
järnväg.

beträffandetungrodd administration inves-byråkrati ochOnödig
avvecklas.medel måste KomKomoch fördelningteringsplanering av
utarbeta förslag tillBanverketVägverket ochbör uppdra åt att

enklare regler.förenklad ochprocess
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6.4 Fordon

Förslag

Jämställ THM:s fordon för lokal ochinvesteringar regionali
järnvägstrafik med infrastruktur inlemmasoch dessa deti stat-nya
sbidragssystem, nuvarande LTA-anslag.ersättersom

Motiv

Framgångsrika satsningar på regional tågtrafik ex.vis Blekingesom
kustbana visar moderna och kundsynpunkt attraktiva fordonatt nya ur

avgörande betydelse för resandeutvecklingen. Investeringar iär av
synnerligen kostsamma oftahar högreärmotorvagnar men

samhällsekonomisk lönsamhet se Tåget kommer baninveste-än
ringar. Sett i samhällsekonomiskt perspektiv for liteett satsas resurser
på utveckla tågtrafik med fordonattraktiva förhållande till deiatt nya

investeringar sker bana.istora som
Statsbidrag bör medutgå 50% investeringskostnadema vidav

köp tågfordon eller motsvarande årliga bidrag dåTHM:s THMav nya
leasar fordon. Bidrag bör kunna vid omfattande ombygg-utgåäven
nader eller revisioner, ex.vis byte gamla dieselmotorer tillstörre av nya

avgasutsläpp.med lägre Bidraget bör finansieras förinom detramen
statsbidragssystemet nuvarande LTA-anslag. Bidragersätternya som

till fordon får då prioriteras andra investeringar i järnvägarmot vägar,
Ävenoch kollektivtrafikanläggningar. bidrag till fordonsinvesteringar

bör med utgångspunkt frånprioriteras samhällsekonomiska analyser —
förnuft"med i likhet med övriga satsningar finansierassom ur-
anslag.samma

Erfarenheterna upphandling tågtrafik konkurrensi visar det,attav av
nödvändigt huvudmannen eller leasing förfogarär ägeratt genom-

fordonen. fordon kapitalkrävandeInvesteringar i ochöver är poten-—
tiella med undantag för SJ inte beredda köpaentreprenörer är att- -
tågfordon, med det risktagande det innebär. Inom busslinjetrafiken är

fungerandesituationen helt annorlunda. finns detDär andrahands-en
marknad för fordon.

Samordning krävs vid såväl upphandling fordon i trafikenav som
för skapa effektivt fordonsutnyttjande. kanDetta exempelvis skeatt ett

trafikhuvudmännen och de falli upphandlaratt staten statengenom -
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trafik bildar storregionala vagnpooler. föreslagna Förhandlings-Den-
bör verka för samordning vid inköp och drift kommersådanattmannen

till stånd föreskriva samordning villkor föroch kunnaäven som
statsbidrag. statsbidraget medverka tillHärigenom kan även att

effektiva kommer till stånd.samhällsekonomiskt lösningar
statliga företrädare ifrågasattUnder utredningsarbetets gång har

lämpligheten föreslå statsbidrag. finanser inte bättrei Statens äratt nya
och landstingens. Bidrag till jämvägsfordon miss-kommunernasän

fordonbusstrafik. bör därför påpekas statsbidrag tillDet attgynnar
förekommer för storstadsöverenskommelserna.redan inom ramen

samladeoch den kommunala sektornsangelägetDet är att statens
samhällsekonomiskt effektivt Medanvänds på sätt.ett nuva-resurser

trafikhuvudmännen kräva baninvesteringarrande kansystern som-
fordon skulleinvesteringar ibetalar helt ävenstaten nya varaom—

fordon har bättre gångegenskapersamhällsekonomiskt effektivare. Nya
Statsbidrag till fordon minskargamla spår.och kan köras fortare på

tågfordon.bana och underinvestering inuvarande 6verinvestering i
tågtrafikenandra skäl villmiljöskäl ellerOm ärgynnaman av

bra lösning.fordonsköpinvesteringsbidrag till THM:s en
trafikhuvudmännenenkäten tillmöjligt på basisinteDet är att av

medelsbehovet. Mångaingående bedömningnågongör avmer
investerings-knapphändigt redovisat sinatrafikhuvudmän har alltför

fordon års sikt.behov i på 5-15
nuvarandeberoendeförslagetbör understrykasDet är attatt av

meningslöstenligt punkt b Det öppnaLTA-system är attersätts ovan.
objekt.förnuvarande små LTA-potter nya

trafik i konkurrensUpphandling6.5 av

Förslag

KomKom särskild studie för främjagenomförabör snabbt atten
vadRenodla rolltågtrafik. SJssvid upphandlingkonkurrensen av

blandpersontrafik till blilokal och regionalgäller operatöratt en
flera.

Motiv

trafikhuvud-trafik konkurrens kanupphandla olönsam iGenom att
understrykasbörtill lägre kostnad.bättre trafik Detskapamännen en
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förkonkurrens inte mål medel skapa bättreär ett utan ett att ettatt
föreslagna syfta tillutbud till lägre kostnad. utredningen börDen att

förslag främjar konkurrensen vid ochutarbeta konkreta THM:ssom
upphandling tågtrafik. Potentiella svenska och utländskastatens av

Utredningen bör utföras skyndsamt såbör intervjuas.operatörer att
dess förslag kan inarbetas i slutbetänkande.KomKom:s

Ansvarsfördelningen mellan olika6.6
aktörer

Förslag

Renodla roll ochsektorsroll. S/:sStärk Banverkets stationerattgenom
trafik försfordon upphandladandra funktioner isamtgemensamma
Egentrafikneutrala SärskiljBanverket och andra SJ.stillöver parter.

och juridiskt.Avtalstrafik bokföringsmässigtoch

Motiv

utarbetade departe-Kommunikationsdepartementetsamband medI att
uttaladesför jämvägstrafikenmöjlighetermentspromemorian "Nya att

provisoriskariksdagsbeslut, irealiseratsförslagen, genom varsom nu
Olika studiergenomgripande analyser.avvaktan på KomKom:s mer

behand-problemområdet endastarbeta varförparallellt med dettapågår
las rudimentärt.

sidan ochmellan SJ åändrad gränsdragningbörStaten enagenom
främja trafikhuvud-den andraandra neutrala åBanverket och organ

bl.a.upphandling i konkurrens. Somochmännens statens --
till s.k.frågan tillgångframhållit harKonkurrensverket har om

ochverkstäder, informations-stationer,funktionergemensamma
konkurrens-för vilken gradavgörande betydelsebiljettsystem m.m. av

neutralitet uppnås.som
Banverk har sinmed uppdelning i ochSJNuvarande organisation

ochvägtrafikmodellen, föregickdiskussionengrund i somom -
Med undantag för länsjäm-trafikpolitiska beslut.åberopas årsi 1988-

avregleringdiskussionproposition ingenfördes i 1988 årsvägarna om
Visserligen hävdadeupphandling konkurrens.jämvägstrafiken och iav

kommunförbunden vid förhand-bådaföreträdarna för Sltf och de
Principöverenskommelsen se kap.föregicklingarna hösten 1987, som

upphandlastrafik borde kunna iregionalall lokal och2, att
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konkurrens, blevså inte fallet. Först har1996 fått begränsadTHMmen
trafikeringsrätt på och entreprenadtrafikenstomnätet, regelär som
bunden långa avtal. Från 1992 upphandlar den olönsammastatenav
interregionala tågtrafiken konkurrens.i

Hittillsvarande upphandling tågtrafik konkurrensi har varitav
framgångsrik i skattebetalarperspektiv. Det knappast troligtett är att
SJ:s omfattande rationaliseringar kommit till stånd så snabbt och såi

omfattning inte konkurrenstryck förelegat. Konkurrensverketstor om
har i olika sammanhang framhållit vikten effektiv konkurrensav en
inom järnvägsmarlcnaden och för risken för korssubsideringvarnat när

företag bedriver monopolskyddad verksamhet parallelltett med
konkurrensutsatt sådan se bl.a. verkets yttrande Departements-över
promemorian Ds 1995:33 Nya möjligheter för jämvägstrañken.
Vinster uppnås i den monopolskyddade verksamheten kansom
användas till s.k. underprissättning slå företag på konkur-att utgenom
rensmarknader. Konkurrensverket har därför framhållit det viktigtäratt

konkurrensutsattaSJ verksamhet bokföringsmässigt och juridisktatt :s
skiljs från den monopolskyddade verksamheten.

börDärutöver harSJ vissa entreprenadavtal med trafik-noteras att
huvudmän, framför allt storstadsområden,i tecknades mycketpåsom
lång tid för många år sedan. Dessa avtal har konstruktionsingenom
med index taktSJ i med SJ rationaliseringar, allt överskottgett större:s,

också kan användas för korssubsidering. Därför bör övervägasom man
dela SJ Persontrafik bokföringsmässigt och juridiskt iatt treupp :s

delar:

trafik upphandlad i konkurrens eller THMstaten0 av
trafik upphandlad konkurrens eller trafikTHMutan staten samt0 av
med bidrag från eller THMstaten
trafik i sin helhet finansierad självaär resenärerna utan0 som av
bidrag från eller THMstat

faller utanförDet för denna utvärdera års1988rapport attramen
trafikpolitiska beslut vad gäller järnvägspolitiken. Statskontoret har
nyligen redovisat sin utvärdering. konkurrensfrågomaOm fokusvarit i
1988 det dock ingen djärv gissning uppdelningen mellanär att anta att
SJ och Banverket blivit helten annan.
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6.7 Gällande avtal Principöverens-kommelsen och läns enämvägsavta

Förslag

Kommunikationsdepartementet bör inleda överläggningar medsnarast
Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Sltf syftei att
klarlägga vad ska ske då länsjärnvägsavtalen mellan ochstatensom

Överläggningarnatrafikhuvudmännen löper normalfallet år 2000.zut,
bör nuvarande avtal förlängs.inte iutmynna att

Motiv

Eftersom avtalen bygger konstruktionenpå överlämnar välatt staten ett
definierat preciserad ersättning måste frågan behandlasmotansvar en
med beaktande den gällande principen skallinte läggaatt statenav nu
några uppgifter kommunerpå och landsting anvisautan attnya
finansiering. Frågan bör därför bli föremål för överläggningar med de
båda kommunförbunden och Sltf.

länI några det trafiken främst upprätthållssynes som om p.g.a.
statsbidraget, vilket inte avsikten då Principöverenskommelsenvar
tecknades. ersättningar utgår grundas redovisade kost-De på SJsom :s
nad bana for bana med indexuppräkning.1989 mycket långsiktigtI ett
perspektiv kan sådan fördelning sig orättvis. Vissa fårTHMte etten
statsbidrag täcker delen nuvarande underskott i tåg-störresom av
trafiken medan andra endast får obetydligt bidrag. kan knappastDetett

rimligt förlänga avtalen de falli övergått till busstrafik.THMattvara
Statsbidragen har dock mycket ekonomisk betydelse för dessastor
THM i Norrland. Skatteutjämning bör dock ske förinomövre ramen
skatteutjämningssystemet. förlängning nuvarande avtal lederEn inteav
till klara trafikpolitiska mål uppfylls. bör därför förlängas.De inteatt

praktisktNumera alla specialdestinerade statsbidrag till denär taget
kommunala sektorn avskaffade. krävs synnerligen starka skäl förDet

förslå sådana.att nya
statliga medelDe utgår enligt avtal kan dock bidra tillsom nu en

bättre utveckling järnvägstrafiken de omallokeras bidrag tillav om som
fordon, och omfördelningavsnitt 5c 6c. kan dock inte skeDennase
förrän nuvarande avtal löper regel år 2000. Det dock önsk-ärut, som

de statsbidragen till fordon införs tidigare ochvärt att attnya
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tidsrymden mellan förslag och beslut blir så kort möjligt. I annatsom
fall beslutfinns risk för senarelägger investeringar iTHMatt om

trafikantsynpunkt.fordon vilket önskvärtinte är ur

ochIndelningen i länsjärnvägar6.8
ämvägarstomJ

Förslag

skulleindelning länsjärnvägar ochnuvarandeOm stomjärnvägari
ÄvenÅdalsbanansbestå länsjärnvägbör i övrigtomprövas.status som

och trafik ändratske med hänsyn till resandebör översyn atten
karaktär.

Motiv

skulle beståoch länsjämvägarstomjärnvägarnuvarande indelning iOm
Ådalsbanans eftersom bananslänsjämvägbör omprövas,status som

resandetobetydligt. 95%för det regionala resandetbetydelse ärär av
länsjämvägDärmed har dennatill/från andra län.långväga, dvs en

samhälletlandet.länsjämvägar i Omsärställning jämfört med övriga
köp olönsamden omfattasskall upphandla trafiken bör statenav av

Sundsvall-koncentrerat tillEftersom resandetinterregional trafik. är
.sträckanpersontrafiken läggs ned :påleda tillHärnösand kan detta att

bansträckaspåverka dennakanHämösand-Långsele, vilket i sin tur
ordning.särskildFrågan bör iprövasstatus.

övrigtall kritik skulle bestå bör iindelningnuvarandeOm äventrots
resande och trafikmed hänsyn tillske indelningen attöversyn aven

detta utredningsupp-har inte ingått iändrat karaktär sedan 1988. Det
finnas fler banorfråga. kandrag analysera denna Det äratt som

felklassade.

Slutord6.9

trañkpolitikentill den statligabegränsadutredningDenna är
med dettajämvägstrañk. Parallelltregionalbeträffande lokal och

ämnesområde.utredningar berör dettautredningsarbete pågår flera som
ingående ochanalyserasoch problem måstefrågeställningarVissa mer
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dettaförinomliggervadperspektivvidare än ramenett somur
uppdrag.

ochmarknadsorienteradblimåstetrafikpolitikennationellaDen mer
och priorite-efterfråganbehov,kundensifrånutgåutsträckninghögrei

präglatsutsträckning ettalltföriTrañkpolitiken har stor avringar.
myndig-ochverkorganisationsperspektivochproduktionsperspektiv

Kommunikations-för övrigtpräglar ävenheter. Detta synsätt
organisation.internadepartementets

infrastrukturen. Förfokuserad påensidigtbliTrafikpolitiken får inte
restid,främsti formupplevelsentotaladenenskildeden ärresenären av

ingavinnerfárdmedelsvalet. Manföravgörandeprisoch nyakvalitet
finnasmåstespår. Detpåenbart satsaattjämvägsresenärer nyagenom

trafik. Vissaochinfrastrukturpåsatsningarmellanbalansrimligen
1994:109 börSOUTågutredningensförslag iochslutsatser

KajenmansutredarenuttaladeslutbetänkandetIuppmärksammas.
följbl.a.Janérus

kommit itrafiklösningamaharbanutbyggnaderpåfokuseringenI0
inhelheti sinmåste vävastrafikeringenförEkonominbakgrunden.

gällerminstIntebedömningar.samhällsekonomiskaBanverketsi
iinvesteringenochuppbyggnadsskedeunderkostnaderna ettdetta

materiel.rullande
regeringensoch ibanutbyggnaderförkalkylerpresentationVid av0

förhar ansvaretklartmåstebeslutriksdagensoch somvemanges
trafik.bedrivandeochtåganskaffande avav

börtrafikinterregionalochregionallokal,samordningEn av0
eftersträvas.

beslutaderiksdagendenkonkurrensökadförhinderEtt avgenom0
ifinns vagnägarebarahuvudsak stordet iavregleringen är att en

landet.

blimåstetrafikpolitiktrafikhuvudmännensoch merStatens
denplanelement iviktigtblimåsteKollektivtrafiken ettlångsiktig.

arbetsplatser,bostäder,påsatsningarSamhälletsplaneringen.fysiska
bättre. Detsamordnasmåsteinfrastrukturochkollektivtrafikservice,

samhällsplanering,regionalregionerflertalet somdag isaknas i en
övrigochtrafikinfrastruktur,påsatsningarsamhälletskoordinerar

utvecklaskantågtrafikenregionalaochlokalasamhällsutbyggnad. Den
ochsamhällsplaneringtrafikförsörjningenroll ispelaoch större omen

planerings-långsiktiganuvarandeMedkoordineras.trafikplanering
samhällsplaneringregionalavsaknadochinfrastrukturför avsystem

samhällsutbygg-infrastrukturutbyggnaden styrförriskdetfinns att
förställetnaden i tvärtom.
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Större satsningar på järnvägens infrastruktur måste bygga på
långsiktiga beslut trafiken, och det gäller särskilt den samhälletom av
upphandlade trafiken. Statskontoret har nyligen redovisat det totala
statliga kassaflödet till jämvägssektom. Därtill bör adderas trafik-
huvudmännens, dvs. kommunernas och landstingens. Många infra-
struktursatsningar på järnväg förutsätter samhället upphandlaratt även
tågtrafiken. Samhällsekonomiska analyser bör systematiskt ingå imer
beslutsunderlaget då trafiken företagsekonomisktinte lönsam.är

En alternativ användning samhällets med satsning påav resurser
och busstrafik börväg- i relationer medprövas begränsat resande.

Samhällets totala satsningar inom kommunikationssektom måste utgå
från helhetssyn, där kundernas behov, efterfrågan och betalnings-en
vilja viktiga utgångspunkter.är Frågor effektivitet ochrörsom resurs-
hushållning måste komma fokusi i den framtida trafikpolitiken.mer
Större kraft bör följa denägnas förda trafikpolitiken.att upp
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Bilaga l

på1984, 1992 1995Trafikutbud och resande och länsjärnvägarna

effekterLänsjämvägarna och järnvägens avregleringI VTl:s rapport -
utarbetad Banverkets uppdrag redo-på trafiken m.m. rapporten på

fram tillutvecklingen på länsjämvägama 1995. Rapportenvisas är
denna bilagda två diagramutarbetad Bertil Hylén. Ur ärrapportav

hämtade.
siffror antaletLänsTratiken Skaraborg har påpekat angivna överatt

för Resandet vecka underresande för Kinnekullebanan låga.är mätt per
ochnormalvecka okt./nov. 6 300 i -92 6 200 i -95.var nov. nov.

Ådals-framhållit resandetLänstrafiken Västernorrland har påi att
1995/96.1989/90 tillbanan ökade från 70 000 100 000resenärer

1990/91 då detResandet har legat nivå övriga årpå utom varsamma
i 000.130uppe

förändratsfigur har trafikutbudet iframgår bilagda 2Som av
trafiken heltperioden många fall harbetydande grad under 1984-95. I

trafikeringförre annorlundaförändrats med fler eller tågstopp, etc.
bansträckoma enligtpå de olikafigurerna används benämningarI

följ ande:
Haparanda-BodenHaparanda
ArvidsjArvidsj aur—Jömaur

Skellefteå Skellefteå-Bastuträsk
Övik Örnsköldsvik-Mellansel

Storuman-Hällnäs -VännäsStoruman
Ådals Långsele-Sundsvall

MalungwBorlängeVästerdals
Bergslagen Ludvika-Västerås
Fryksdals Torsby-Kil

Hallsberg-Mariestad- Gårdsj ö-HåkantorpKinnekulle
-Herrljunga
Borås-VarbergViskadals

Bohus Strömstad-Göteborg
Halmstad-NässjöHNJ

Oskarshamn Oskarshamn-Nässjö
Hyltebruk Halmstad-Hyltebruk
Åseda ö-ÅsedaNässj

önköping-VämamoVärnamo J
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Stångadals Linköping-Hultsfred
Tjust Linköping-Västervik
Ystad Malmö-Ystad
Simrishamn Simrishamn-Ystad
BKB Karlskrona-Kristianstad
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Resande/vecka

0
- - - - - - -
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BKB

Figur 3 Resande med Iänsjärnvägarna-
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Bilaga 2

händerårs Vadpå sikt.5-15utvecklingenbedömningTH1VI:s av
förnyasellerförlängsintemedlänsjärnvägsavtalen statenom

utkastsamtliga THM. Etttilljunienkät isammanfattarbilagaDenna en
ochkontrollförtill alla THMskickatsaugustisammanställning har itill

ofullständiga.enkätsvarvissadetta ärkomplettering. Trots är
länsjämvägochför sigstomjämvägför bana,banaredovisasNedan

följande:för sig,

resanderegionaltlokalt ochendast1995resandeAntala
problemochhindersikt,årstrafikutveckling på 5-15Resande- ochb

antalfordonspark typ,Befintligc
uppskattadantal,typ,fordonsikt iårspå 5-15Investeringsbehovd

krinvesteringsvolym i

Länsjämvägsavtal:medför THMsamt

till länsjärnvägStatsbidrag 1995e
exkl.till länsjämvägenlandstingochkommunerfrån1995Tillskottf

belopp Visardessatill THMtotalttillskottstatsbidraget samt
totalaför THMzslänsjämvägenförbetydelsestatsbidragets resp.

ekonomi
förlängsintemedlänsjämvägsavtalet statenår 2000händerg Vad om

förnyaseller

TIMABTåg Mälardaleni

Bakgrund

StockholmsförDennisförhandlingens.k.denbl.a.resultatSom ett av
Uppsala,Stockholms,Mälardalenilänstrafikhuvudmännenbildadelän

Örebro samarbetsbolaglän 1991ochVästmanlands ettSönnlands, -
skapamöjligheternautredaför attTIMMälardalen AB att enTåg i -

Mälardalen.tågtrafiken iförhuvudmangemensam
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Samarbetsavtal med SJ

harTIM sedermera 1995 tecknat långsiktigt samarbetsavtal medett
SJ utförande tågtrafiken i Mälardalen under period i ettom av en som,
första skede, sträcker sig åren 1995-2005. Avtalet förlängs därefter i
perioder fem år det år företvå avtals-sägs senastom om upp
periodens utgång. Satsningen Tåg i Mälardalen kommer beröraatt tre
miljoner människor utbyggnaden trafiken får ökadesom genom av
valmöjligheter för boende, arbete fritid.och

Som underavtal till samarbetsavtalet mellan TIM och SJ tecknar
berörda länstrafikhuvudmän THM länsvisa samarbetsavtal med SJ

bl.a. reglerar THM:s anslutningsförbindelser till TIM-tågenssom
stationer, samordning mellan TIM-tåg och lokal tågtrafik, trafikkonku-
rrensfrågor mellan TIM-tåg och THM-trafik utveckling infarts-samt av
parkeringar och s.k. resecentra.

Samarbetsavtalet mellan ochTIM SJ omfattar persontrafiken
Örebro-Eskilstuna-Stockholm-UppsalaSvealandsbanan med trafik
Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholmoch Mälarbanan med trafik

sträckorna Uppsala-Stockholm, Nyköping-Uppsala och Hallsbergsamt
-Katrineholm-Stockholm. Förbindelserna till Arlanda flygplats skall
förbättras väsentligt. förutsättningarnaNär finns skall invånarna i
Mälardalen kunna snabbt och effektivt med tåg möjligtresa om- —

byten till Sveriges flygplats.utan största
avtaletI ingår vidare anskaffar heltSJ snabbtåg X2-2-att nya

tågsätt med tillämpande ochSJ-taxa bidrag från TIM,samt utanav-
länstrafikhuvudmännen, kommuner eller Svealandsbanan AB -
bedriver den aktuella trafiken på affärsrisk. Enda undantaget äregen
eventuella kostnader kan träffas särskild överenskommelse deivarom
länsvisa avtalen mellan SJ och berörda THM.

Restider, tidtabeller m.m.

Avtalet med SJ innehåller också detaljerad reglering restider,av
tågtäthet, tågstandard och stationsuppehåll. Trafikupplägget innebär i
princip tåg i timmen kommer trafikera städerna i Mälardalenatt ett att
kl. 06.00-21.00. Under fördubblasrusningstid antalet avgångar på vissa
sträckor och på kvällstid viss kompletterande trafik Mellanin.sätts
Stockholm och Uppsala går tåg i halvtimmen mellan kl. 06.00-ett

förstärkt22.00, till tåg i timmen uider rusningstid.tre
Genom samarbetsprojektet MälardalenTåg i och bygg-genom

nation bl.a. Svealandsbanan och Mälarbanan, kommer väsentligaav
restidsvinster kunna erbjudas regionens invånare.att
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Ökat resande

tågresandetfördubbling till tredubbling ivisar påPrognoser aven
förhållanden projektet "Tåg iMälardalen, jämfört med dagens när

Målet öka marknadsandelama iMälardalen fullt genomfört. ärär att
till drygtMälardalsområdet från nuvarande 10% 20%.

Marknadsföringsbolag

trafikenmarknadsföra och utveckla den ipå effektivtFör sättatt ett nya
bildatoch SJbehov har TIMMälardalen efter ettresenärernas

och tillBolaget tillmarknadsföringsbolag. 50% TIMägsgemensamt av
förslag till biljett-till uppgift framBolaget har bl.a.SJ.50% taattav

sikt skallpåberörda såsamverkan mellan SJ och THM resenärernaatt
med tåg, buss ochbiljett för helaoch användakunna köpa resansamma

för samarbetet iMälardalsområdet.lokaltrafik Inominom ramenannan
tågplanenvidare utformningenmarknadsföringsbolaget behandlas av

behandlar ocksåMarknadsföringsbolagettågplaneperiod.för respektive
liksom handikappanpassningpå tågenfrågor ombordservicerör avsom

godmedverka tillfölja ochskalltrafiken. Bolaget även enupp
Mälardalen.från tågtrafiken inomanslutningstrañk till och

Lokaltrafik SLAB Storstockholms

Antal resande 1995:a
miljoner-Södertälje 20,3Stockholm

14,9-Märsta
14,5-Kungsängen

-Västerhaninge 10,4
Västerhaninge-Nynäshamn 1
Södertälj 1,3e-Gnesta

hamn-Södertälj CSödertäljeVästerhaninge-Nynäshamn och äre
sträckorövrigalänsjärnvägar, stomjärnväg.

föroch 2010för år 2000utarbetat f.n.b Utveckling: SL ny prognos
olikapåplaner klarar kapacitetenmed nuvarandeSLatt se om

biltullar införts.fardmedel sedanfardmedel förinfarter
kvartstrafik 12/18 till dess 3:einförsårenUnder de närmaste

Tredje spåretspendeltågstrafiken.utbyggtStockholm ispåret i är
framtida utvecklingen.avgörande för denutbyggnad är

fordonspark:Befintligc
Mkr.för 25de årenupprustning underviss94 X1, närmastest typ
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51 X10st typ
d Investeringsbehov fordon: Efteri provombyggnad kommerX10av

X10:oma bli föremål för ordentlig standardupprustning,att en
kostnad oklar omkr. Mkr. Omkringgissningsvis 150 årännu men

kommer med kostnad2005 X1 34ersättasatt:orna nya vagnar,
miljarder kr.

finnsLänsjämvägsavtal ej.

Upplands lokaltrafik UL

Upptåget Uppsala-Tierp

a Antalet resande milj.1995: 0,5
resandeutvecklingUtveckling på års sikt: mycket positiv5-15 En

sekelskiftet dubbelspår utbyggt hela sträckanförväntas. Vid är
Uppsala-Gävle. sannolikt Uppsala stationNågot år är om-senare

till berörda kommunerna Tierpbyggd modernt Deett resecentrum.
vidoch Uppsala har översiktsplaner prioriterat stationsortemai sina

bostadsbyggande. fördjupade Översiktsplanerframtida De tassom
kollektivtrafiken. Områdetfram utgår ifrån tåget iäratt stommen

kring framtida Uppsala klarar utrymmesmässigt inteiresecentrum
fler landsbygdsbussar i dag.än

beslutsunderlagframUnder hösten räknar med lägga1996 UL att
till Gävle. Banverket hareventuell förlängning Upptågetavom en

jämvägsplan för omläggningbeslutat framatt ta avenen
absolut förutsättning förOstkustbanan Skutskär, vilketvia är en

Upptågsförlängningen.
b Befintlig fordonspark: UL.3 X10 ägsst avsom

förlängs till Gävle behövsc Investeringsbehov fordon: Om Upptågeti
fordonfordonsenheter. anskaffas femytterligare två Ev. av

200, investeringskosmad 150-200 Mlcr.lämpligare sthtyp

Dalabanan Uppsala-Sala

Lokaltågstrafik har diskuterats deIdag endast SJ-trafik. yttremen
trafikunderlag, spârkapacitetförutsättningarna beträffande äretc.

Uppsala. Vid ökat byggande imellan ochTierpavsevärt sämre än ev.
VA-forsöijningen problem.stationsortema är ett
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Uppsala-Arlanda

flygbusstrafik.Idag angöringsavgifterDe A-train fått rätt att ta utsom
de kommer Arlandanyttja station medför medattpassagerareav som

all sannolikhet måste behålla dagens omfattandeUL busstrañkatt
800 000 resor/år mellan Uppsala och Arlanda, även över-om en
flyttning till skulle önskvärd.järnväg vara

finnsLänsjämväg

Länstrafiken i Sörmland AB

Stomjärnvägar

N orrköping-Nyköping-Vagnhärad-Södertälje Syd-Stockholm
a Antal resande 1995:
b Utveckling års sikt: Potential för ökat resande. Huruvidapå 5-15

detta kan förverkligas beror på utvecklingen trafikutbudet vilkenav
för dagen oklar.är

c Befintlig fordonspark: SJ :s
d Investeringsbehov: Okänt

Katrineholm-Flen-Södertäüe Syd-Stockholm

a Antal resande 1995:
sikt: Potential för ökat resande. Huruvidab Utveckling på års5-15

vilketkan förverkligas beror på utvecklingen trafikutbudetdetta av
för dagen oklar.är

c Befintlig fordonspark: SJ :s
Investeringsbehov: Okäntd
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Gnesta-SödertäljeGnestapendeln

a Antal resande 1995:
sikt:b Utveckling på års5-15

SL-trafiken,IngårBefintlig fordonspark: ic se ovan.
SL-trafiken,Investeringsbehov: Ingår id se ovan.

Eskilstuna-Stockholm

Antal resande 1995:a
trafiken påkommandeårs sikt: DenUtveckling på 5-15b nya

ovan innebärMälardalense Tåg iSvealands- och Mälarbanorna
Resandetkortare restider.dels väsentligttrañkutbud,dels ökatnytt,

förtill grundlegatöka kraftigt. Dekommer att prognoser, som
tillmed 7på ökning 3och trañkering, visarinvesteringbeslut enom

ganger.

VästeråsKatrineh0lm-Flen-Eskilstuna-

ochSödermanlandiTHMmellanSamarbetsavtal SJ, samtstaten
Västmanland.

länstrañkens kort.medresande 48 000Antal 1995:a
Ökat detförutsättningresande undersikt:årsb Utveckling på 5-15 att

detfortsätta efterX2-fordon kanmedtrafikupplägget attnuvarande
löptTresjölänkenangåendemednuvarande avtal SJ ut.statens

långsiktigt.tillräckligtinteStatens ärengagemang
fordonspark: SJBefintligc :s

OkäntInvesteringsbehov:d

finns ej.Länsjämväg

ÖstgötaTrafiken

Stomjärnvägar

Motala-MjölbyNorrköping-Tranås ochStambanan

ÖstgötaTrafikenspendeltågstrañkregional istartadejuni 1995Den 12
medintegreradTranås-NorrköpingfordonTrafik med ärregi. egna
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Örebro-Östergötland-Katrineholm-Västerås. HuvuddelentrafikSJ :s
medan delenentreprenadtrafik med SJtrafiken entreprenör,är somav
stationertekniskt taxeavtal.Motala-Mjölby Tre ärär ettsett nya

öppnade.

milj.första månadema: 1,95 DettaAntal resande de 12a ärresor.
ÖstgötaTrafikens biljetterkort och påtidigare medfler91% än resor

tåg.SJ :s
medResandet förväntas öka 2 5%års sikt:b Utvecklingen på 5-15 -

Aår de åren.närmasteper
hela ban-Fordonsbrist, trängsel på iKapacitetshinder: stort sett

åtgär-och Motala-Mjölby vissaTranås-Norrköpingsträckningen
på vissaperronglängderperiod, otillräckliga10-årsdas inom en

stationer.
Nässjö/Jönkö-Nyköping,UtvidgningUtvecklingsmöjligheter: mot

Örebro. hösten.eller påbörjas underpågårUtredningarping,
ÖstgötaTrafiken förRäcker9 X14.fordonspark:c Befintlig st nuva-

Örebro-Östergötland-Västerås-trafikentrafik SJrande även om
och gåravtalet mellan SJfalla bortmed skulleX2-2 utnär staten

förersättning X-2-SJEn Xl4 disponeras1999. somavsommaren
trafiken.

de årenAkut behov X14. InomInvesteringsbehov:d närmasteav en
medföreträdesviseller tågtyp,ytterligare 2 Xl4behövs 1 st annan-

perronglängder.befintligapassagerarkapacitet inomhögre

VästervikLinköping-Länsjärnvägen

170 000Antal resande 1995:a
19dubbeltur insikt: YtterligareårsUtvecklingen på 5-15b sattesen

drogsmed buss in.befintlig dubbeltursamtidigtaugusti 1996, som
Y2.Kustpilentågmedhöst köraskommer idubbelturEn attsenare

pågår.och omfattningframtida inriktningtrafikensUtredning om
Linköping-inkl. länsjärnvägenfordonspark: ll Yl,Befintligc st

samägda med KLT.Oskarshamn,
betr. fordon.Investeringsbehov: Ingetd

Mkrstatsbidrag: 2,8e
Ägartillskott Mkr.totalt: 247Mkr/årMindre 1till länsjvg:f än resp.
Ägartillskottet för denfrån 1996-08-19med Mkr/årberäknas öka 3

tågrafiken.nya
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Linköping-HultsfredLänsjärnvägen

Östgötatrafiken startade tillsammans1996-08-19 med Kalmar Läns
Trafik helt trafik Linköping-Kalmar, ingårAB, i systemetny som
Kustpilen, med anslutning Berga-Oskarshamn. Arbetspendlingstrafik
medYl Hultsfred-Kisa-Linköping bibehålls.

a Antal resande 0001995: 310
sikt: Resandet beräknasb Utvecklingen på års på några års sikt5-15

Länstrafikbolagen önskemålöverstiga år. har400 000 resor per om
förlängning trafiken till Stockholm i regi.SJ:sentreprenörens,av

inkl. länsjämvägen Linköping-c Befintlig fordonspark: 11 Yl,st
Västervik, Kustpi1en- samtliga samägda med5 Y2, KLT.samt st

Kustpilentrafiken förlängs tilld Investeringsbehov: 2 Y2st om
Stockholm.

e statsbidrag: Mkr4
Ägartillskott Mkr/år Mkr.f till länsjvg: Mindre totalt: 2471än resp.
År förändringarnågra betydandeg förväntas inte2000: Det av

slopad statlig till länsjäm-trafiken konsekvens ersättningavsom en
vägstrafiken

Jönköpings Länstrafik AB JLT

Stomjärnvägar

Nässjö-Jönköping-Falköping-Skövde-VättertâgJönköpingsbanan,
Töreboda

upphandlingNässjö-Falköping omfattasJönköpingsbanan statensav av
upphandlar åttapersontrafik på Statenolönsam interregional stomnätet.
trafiksystemdubbelturer och trafikhuvudmännen sju. Ett nytt —

efter nyanskaffninginfördes 1994Vättertåg motor-avsommaren-
Nässjö-Jönköping-Falköping-Skövde.tåg gårX14. Dessavagnar

Töreboda. Antalet på sträckan har ökatVissa tåg fortsätter till stationer
från och biljettsystem gäller på tågen.sju till elva. Både SJ THM:s:s

milj.a Antal resande 1995: 1.3
b Utveckling sikt: Nuvarande avtal löperpå års5-15 ut sommaren

trafikunderlag. ökning kan förutses. Inga1999. Stabilt En viss nya
stationsuppehåll aktuella.
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Befintlig fordonspark: tillsammansc 6 X14 med LänsTrafikenst
Skaraborg. Trafiken kompletteras med utförda iYlett turerpar av
Länstågtrafik.

d Investeringsbehov års sikt: Nuvarandepå 5-15 fordonspark ger
tillräcklig kapacitet de åren.närmaste

diskussioner har inletts med angränsande vilket kanVissa THM
resultera andra trafikeringsaltemativ för framtiden. kani påverkaDetta
fordonsvalet ökad kapacitet och högre komfort.mot

finns behov betydande Jönköpingsbanan forinvesteringar påDet av
sker förklara fler tågrörelser. Investeringarna inom stomnäts-att ramen

planen.
Östgötatrafikenhar med för undersöka möjlig-Kontakt tagits att

Östgötapendeln regionaltågtrafikenheten knyta med iatt samman
Jönköpings län. alternativ därvid låta tågen genomgåendeEtt är att vara

fall Jönköping fårLinköping-Jönköping. skulle i så innebäraDet att en
viktigare bytespunkt mellan olika kan innebäraroll tågsystem. Detsom
regionaltåg Skövde-Göteborg Västtåg, österutvästerut motmot

eventuellt Hultsfred-Kalmar söder-Nässjö-Linköping även mot samt
och Halmstad.Vämamo-Växjöut mot

Sävsjö-Nässjö-TranåsSödra stambanan,

med fler och färretrafikutbudet på stambanan X2000SJ har ändrat mot
Aneby och fått komplette-IC-tåg. innebär bl.a. Sävsjö, TranåsDet att

Länstågtrafik.rande

Länståg Nässjö-Sävsjö

fyra dubbelturer/vardag tvåTrafikutbudet begränsat tillär varav
förbekostas Vättertåg.SJ inom ramenav

a Antal resande 1995: 40 000
sikt: tillkommer sannolikt ib Utvecklingen på års Tågstopp5-15

resandeBodafors och Stockaryd från 1997. 100 000Förväntat
resor/år.

fordonspark:c Befintlig Yl1 st
fordonskapacitet tillräcklig. Fordons-d Investeringsbehov: Nuvarande

trafik.samband med nuvarandebyte i tasatt motorvagnar ur
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Nässjö-Aneby-TranåsLänståg

dubbelturer vardagar. BK Tåg ABomfattar sjuTågtrafiken är entre-
för närvarandedär Tågsträcka i landet BKden endaDetta ärprenör.

entreprenadtrafik för THM.bedriver
antal resande 1996: 100 000Beräknata

iprovisoriumsikt: TrafikenårsUtvecklingen på 5-15b ettses som
regionaltågtrafikgenomgåendeframtidaavvaktan på mot

Östergötland. kunna fördub-sannoliktkommerResandevolymen att
trafik förverkligas.sådanblas enom

fordonspark: Y1Befintlig 2c st
regionaltågtrafik tillkommergenomgåendeVidInvesteringsbehov:d

trafikenmed isamköraskanmotorvagnstågbehov somav nya
Östergötland.

Göteborg-Kalmar/KarlskronakustbanantillKust

interregio-olönsamupphandlingomfattasPersontrafiken statens avav
samverkaroch SJTrafikhuvudmännenpersontrafiknal på stomnätet.

bolag.marknadsföring iochvid trafikplanering gemensamtett
genomgående tågparfemlän finnsJönköpingsdelsträckan inomPå

Interregiotåg.kompletterandemed X2-2-tåg jämtevardagar ett
Länstågförlänga vissaförutsättningarnanärvarande utreds attFör

Kustbanan.tilltill Växjö via Kustönköping-VämamoJ

Länsjärnvägar

angränsandemedsamverkanbedriver iLänstrafik ABJönköpings
länsjämvägs-omfattasTvålänsjärnvägar.persontrafik på fyraTHM av

avtal.

Jönköping- Värnamo

1985.Länstrafiken över ansvarettog
kraftig sedan 1985.har ökatResandet000.resande 1995: 300a Antal

körtidkortaremötesstationersikt:på års NyaUtvecklingen 5-15b ger
stegviskommerRestidenutbudet 20%.ökar attSamtidigt1997. ca

till banupp-Förslagtill 1:00 timme.timmefrån 1:15förkortas
km/hsthoch 120Värnamo-Vaggerydkm/hSth 160rustning.

tågvissaförlängningfinnsFörslagVaggeryd-Jönköping. avom
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beräknasåtgärderMed dessaAlvesta-Växjö.tillfrån Värnamo
öka till 650 000Jönköping-Vämamo-Växjömed Länstågresandet

år.resor per
fordonspark: Y18Befintligc st

nyanskaffninggällerprioriterad vadLinjenInvesteringsbehov:d är av
motorvagnar.

Länstrafikeneftersom överutgårstatsbidrag togStatsbidrag:e
1985.huvudmarmaskapet redan

HNJHalmstad-Nässjö

persontrafik.länsjärnvägenmedlängstaDen
300 000resande 1995:Antala

trafike-ändrades1996sikt: Sommarenårspå 5-15Utvecklingenb
sträckaanslutande Torup-persontrafiken påslopadesDelsringen.

snabbaförhållplatsertiotalslopades attdelsHyltebruk, ett upp
underresandeökningkraftigresulterat ihartågtrafiken. Det en

mil långaavverkat den 20genomgående tågMed somsommaren.
resandetökamöjligtdetbörunder 2:30 timmar attsträckan uppvara

periår.000550mot resor
Y1fordonspark: 6Befintligc st

vidprioriteradlängdsinTrafikenInvesteringsbehov: ärd genom
motorvagnar.nyanskaffning av

Mkrstatsbidrag: 6,7e

Nässjö-Hultsfred

medsamordnat Kust-Oskarshamntilltrafikenutvidgas1996Hösten
Linköping-Kalmar.pilen

000220resande 1995:Antala
KustpilentillanslutningargodaMedsikt:årspå 5-15Utvecklingenb

Jönköpingtill/från väntasgenomgåendetågHultsfred och vissai
banunderhållförstärktMedår.till 350 000resandet öka resor per

1998.påbörjasBanarbetenhastigheten höjas.kan
fordonspark: Y14-5Befintligc st

Investeringsbehov: Ingetd
MkrStatsbidrag: 4,1e
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-ÅsedaNässjö

Länstrafiken 1985.tog över ansvaret
a Antal resande 1995: 100 000
b Utvecklingen på 5-15 års sikt: Länstrafikens har besluttagitägare

trafiken med buss såvida berördaatt ersätts kommuner täckerom
tågtrafikens merkostnad eller det krävs medel för banupprustning.
Sådan överenskommelse finns fram till dess Länstågavtalen löperatt

1998. Oklart tågtrafiken fortsätterut efter dennasommaren om
tidpunkt. Med banupprustning och med goda tåganslutningar i
Nässjö kan resandet öka 150 000 år.motupp resor per

c Befintlig fordonspark: l-2 Y1st
d Investeringsbehov: Inget
e Statsbidrag: Statsbidrag utgår eftersom Länstrafiken övertog

huvudmannaskapet redan 1985.

Gemensamt för Länstâgtrafiken

Sammantaget finns det behov antal Yl medersätta ochatt ett störreav
effektivare inom 2-3 år. Totalt det sig storleks-motorvagnar rör om
ordningen fordonsenheter12-15 med kapacitet 100-140 sittplatser.

finnsDet behov elmotorvagnaräven tanken påav nya om
Östergötlandgenomgående trafik skall kunna förverkligas.mot

Uppgift saknas ägartillskott.om

Kust till Kust Kalmar/Karlskrona Göteborg-

Av upphandlad trafik. Samarbetsavtal medstaten THM.
a Antal resande 1995: milj1,2
b Befintlig fordonspark: 4 X2-2 tåg, 2 Interregiotåg, 2 Loktågst st

med 60-talsvagnar 4 modernasamt st sovvagnar.

Tågsystem Syd

SJ och länstrafikföretag i Sydsverige Kronoberg, Kalmar,sex
Blekinge, Kristianstad, Malmöhus och Halland har utarbetat idé-ett
utkast Trafiksystem Syd, omfattar Västkustbanan, Kust till Kust-som
banan, Södra stambanan och Kustpilensystemet. förslagetI till trafik-

för södra Sverige år 2000 har den fasta förbindelsensystem mellan
Malmö och Kastrup/Köpenhamn vilket ökat underlaget föröppnats
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tågresor södra Samtliga banor i Sydsverige uppgraderadei Sverige. är
kustbana.och elektrifierade, Blekinge Västkustbanan söderäven om

Ängelholm Snabbtågstrafiken Köpenhamn-har också dubbelspår.
Malmö-Göteborg går via Helsingborg timme. Härutövervarannannu
finns fortfarande stomtrafik Interregioförbindelse varje timme.som en

Interregiotrafiken Karlskrona-Malmö förlängs till Köpenhamn och
Helsingborg-Helsingör. Enligt Blekingetrafiken via Länstra-ersätter

timmestrafik Karlskrona-Malmö.fiks målsättning finns då på sträckan
Köpenhamn skulle bliRestiden Karlskrona-Malmö och 2,5ca

Öresundståg trafikerar från Helsingborg ochrespektive linjer3 timmar.
till/frånYstad till Danmark med bekväma anslutningar i Malmö övriga

Även Stångådalsbanan bör tillhöra samordnat tågsys-Interregiotåg. ett
för södra Sverige.tem

tågtrafik beskrivitsgenomförande sådan integreradEtt somav en
ochmellan trafikhuvudmännen i sydlänen SJhär kräver samverkanen .

tågtrafiksystem för södra Sverigeutveckla idén vidareFör ettatt om
trafikhuvudmän för diskutera ochhar träffat berördaSJ i maj 1996 att

"Tågtrafik-fortsatta arbetet medhöra trafikhuvudmännens på detsyn
Syd.system

Länstrafiken Kronoberg

Södra stambanan

förutsättningarnautreder tillsammans med SJSydsverigeSex THM i
på tänk-regionaltågssystem och skissarför utbyggt Sydsvenskt ettett

snabbtåg brakompletterar SJ påbart trafikupplägg. sätt,ett se:ssom
Tågsystem Syd ovan.

Växjö-Alvesta-GöteborgKalmar/Karlskrona-till kustKust

banaomfattar dennaSydsvenskt regionaltågssystemutbyggtEtt även
Växjö-Jönköping.Kalmar-Göteborg ochtrafik Kalmar-Malmö,med

för mötesplatser ochbaninvesteringar, bådeTrafikuppläggen kräver
hastighetshöj ande åtgärder.
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Värnamo-Jönköpinlvesta-Växjö-A g

tågförbindelse Växjö-Alvesta-översiktlig studie direktEn enav
förverkligande kom-har påbörjats. eventuelltVämamo-Jönköping Ett

hastighetshöjande åtgärder. Påmötesplatser ochställa krav påattmer
elektrifieras.sträckan Värnamo-Jönköpingsikt bör även

finnsLänsj ej.ämvägar

KLTKalmar läns trafik AB

Kalmar-GöteborgtillStomjärnvägen Kust Kust

möjligheten köragrad bero påUtvecklingen torde i högSe attovan.
nyligen på--Köpenhamn.Kalmar-Växjö-Malmö Denfler direkttåg

för hela Sydsverigeintegrerat tågsystembörjade utredningen ärettom
jämvägstrafiken.utvecklingenför långsiktigaavgörande den av

ochStångadalsbanan Berga-Kalmar-LinköpingLänsjärnvägarna
Oskarshamn

Östgötatrafiken heltmedtillsammansstartade 1996-08-19KLT ny
med fordon Y2.Kustpilenjämvägstrafik ingår i trafiksystemet typsom

PersontrafikenKustpilentåg.tåganslutning till varjeOskarshamn har är
Övriga trafikerats sedansträckor harsträckan Kalmar-Berga.påny

med Yl.1990 motorvagnar typ
Linköping-Oskarshamn: 250 000resande på sträckanAntal 1995a

utveck-sikt: bedömerårs KLTb Utvecklingen på 5-15 att
Avgörande förtrafiken hög.lingspotentialen för den är ennya

förlängsdock trafikenutveckling bedömslångsiktigt positiv attvara
Östergötland-Nyköping-trafikenStockholm deltill avsom en

utvecklingen förväntastrafikupplägg kanStockholm. Med sådantett
södraför Kustpilen i Sverige.bli densamma som

medtrafiken, samägdaför denfordonspark: Y2c Befintlig 5 nya
ÖstgötaTrafiken

ÖstgötaTrafikend Investeringsbehov: se
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Västervik-LinköpingLänsjärnvägen

trafikeras meddelvis Kust-fr.o.m. oktober 1996Linjen kommer att
pilentåg.

Antal resande 1995: 205 000a
sikt:Utvecklingen årsb på 5-15
ÖstgötaTrafikenfordonspark:c Befintlig Se

d Investeringsbehov: Inget

Nässjö-HultsfredLänsjärnvägen

LänstrafikSe Jönköpings

uppgifter för länsjärnvägarnaGemensamma

Mkre statsbidrag: 10,3
Ägartillskottet Mkr helårs-för busstrafik och 14Mkruppgår till 88f

merkostnad för denMkrjämvägstrafik, därav 12belopp för nya
Mkr.totalt 102jämvägstrafiken, dvs.

År starkunderoch landstingkommunerBedömer prostestg 2000: att
förlängs.avtalen inteåtagandeekonomiskaöver statenstar om

länstrañk BLBlekinge

Karlskrona-Kristianstad/Helsingborg-MalmöKustpilen

BKB,Kustbana,BlekingeKarlskrona-KristianstadLänsjärnväg
i övrigt.stomjärnväg

Karlskrona-Kristianstad: 763 000resandeAntal 1995a
Karlskrona-Kustpilensikt:årsb Utvecklingen på 5-15

1996utsträcks fr.0.m.Kristianstad/Helsingborg-Malmö sommaren
med trafikutvidgas1996Köpenhamn. augustitill I systemet

gjordes 726 000UnderKalmar-Linköping. 1994Kar1skrona—
på 245%Karlskrona-Kristianstad, ökningsträckanpå enresor

mål år 2005Länstrafikensi januari 1992. ärsedan starten en
mål krävs bl.a.dettanåFörresandevolym på 1.400.000 attresor.

betydligt högremöjliggörbaninvesteringarfler tåg samt som
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genomsnittshastighet. I Marknadsplan 1996-97 uttalas bl följandea
mål:

Timmestrafik med elfordon till Köpenhamn. Elektrifiering0 av
banan måste hög prioritet och genomförd dennärsenastges vara

Öresundfasta förbindelsen klar.över är
Kustpilentrafiken integreras med övrig tågtrafik i södra Sverige.0
Samordningen skall såväl trafiken fordonsutnyttjandet.avse som
Genomsnittlig restid Karlskrona-Malmö högst 2 tim och 15 min.0
Delmål högst 2 tim och 45 min fr.o.m. 1998. Ev ännusommaren
kortare restid för några färre uppehåll.turer genom

c Befintlig fordonspark: 13 inklY2 reservfordon Läns-ägssom av
trafikbolagen i Blekinge 7 inkl. tågsätt levereras i dec.st ett som
1996 och Kristianstad 6 st.

d Investeringsbehov: Fullföljs satsningen kustbananpå och Kustpilen
behöver ytterligare fordontiotal anskaffas på års sikt.5-15ett

e Statsbidrag: 19,4 Mkr
Ägartillskottf till länsjvg: 3,5 Mkr och totalt: Mkr44
Årg 2000: Om statsbidraget upphör år 2000 får hela kostna-ägarna ta
derna for trafiken inte ytterligare bidrag erhålls eller statenom
upphandlar trafiken.

Kristianstad läns trafik AB

Kustpilen Karlskrona-Kristianstad-Malmö-Helsingborg/Köpenhamn

Länsjärnväg Karlskrona-Kristianstad, istomjärnväg övrigt.
a Antal resande 1995: milj.,2,8 0,6 milj. på länsbananvarav

Kristianstad-Karlskrona
b Utvecklingen på års sikt:5-15 Utvecklingen för Kustpilen har varit

dramatisk. På mycket kort tid, i princip från 1992, har tågresandet
inte bara på Blekinge kustbana Kristianstad-Karlskrona helaiutan
trafiksystemet kullkastat gamla fördomar. Resandeökningen på
Blekinge kustbana beslcrivs ofta med utmärkt exempelrätta ettsom
på betydelsen investeringar bana,i tåg och utökade resmöj-av nya
ligheter. På sträckan Helsingborg-Hässleholm, i januari 1994som
införlivades i ökade resandet det första året med drygtsystemet,
30% bara med hjälp Kustpilentågav nya

De två Skånelänen läggs fr.o.m. 1 januari 1997 till länettsamman
och Kustpilen förväntas spela avgörande roll för uppbyggnadenen

den framtida Skånetrafiken.av
Planerna kan sammanfattas i följ ande huvudpunkter:
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Målsättninglänken Skånetrafiken.den viktiga iKustpilen som0
vardagar. delentimmestrafik under Försnabbt nå tillatt upp

utökning frånhandlar dettaHelsingborg-Hässleholm om en
vardera riktningen.till avgångar idagens 12 18ca

sydsvenskt regionaltågssystem.framtidaKustpilen och ett0
Skåne och Blekinge och itäcker redanTrañksystemet nära

Kalmar.bl.a. Växjö ochkunna skeframtid bör integration mot
medförsta i juni 1996Danmark.Kustpilen och Ett steg togs0

till Köpenhamn. NästaHelsingborg-Helsingördirekttåg via steg
förutsättningartilldirektförbindelser Kastrup när ges.avser

KustpilenkommerförbindelsenfastadenNär upprättas att vara
Öresundstrafiken.del ien

synnerligenberörda bandelarkraftig upprustning ärEn av0
för kunnaförutsättningavgörandeangelägen och mötaatt enen

fråganingår bl.a.banupprustningenefterfrågan.ökande I om
kustbana.elektrifiering Blekingeav

IC3-tågfordonspark:Befintlig 13c st
tillmed hänsynfordon kanBehovInvesteringsbehov:d nyaav

med beaktandeochbefintligadetbedömningar inom systemet av en
storleksordningen 10-15till iutveckling uppskattastänkt st.

kustbana, delen inomBlekingeMkr tillstatsbidrag: 5,1e
Kristianstad län
Ägartillskott Mkr.Mkr totalt: 66tågtrafik:till all 17f resp.
År minska ochförväntastillväxtenförlängs kanavtal inteOmg 2000:

kankustbanaBlekingeFörtågsatsningenrisk finns stannaratt av.
ambitionenkonsekvenser ibetydande vävadetta få att samman

eldrift.baserad pålångsiktig lösningbanan i meraen

Österlenaren, Ystad-Simrishamnlänsjärnvägen

resande 130 000Antal 1995:a
trafiken pådelBandelensikt:på årsUtvecklingen 5-15 ärb en av
genomförtselektrifieringMalmö-Simrishamn. Densträckan som nu

uppdelningonaturligskapatYstad-Malmö harpå sträckan aven
därförframtidavgörande för banansviktigt ärtrafiken. Ett

attraktiva lösningartrafiksystem medåterskapamöjligheten ettatt
skall ske deniförväntningar såfinnsresande. regionenför I att

omfattarTrafikenplaneras.planeringsperiodkommande som nu
måndag-fredag. Envardera riktningeniutbud 6idag turerett om

täckabedöms kunnaelektrifieringinklusiveupprustad bana ett
dubbelturer.motsvaranderesutbud 10-12

fordonspark: 2 Y1c Befintlig st
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d Investeringsbehov: 1-2 eltåg
Åre Statsbidrag: Inget. 1985 trañkhuvudmännen i Skåneövertog

trañkeringsansvaret. den s.k. Malmöhus-överenskommelsenI ingick
både bananupprustning Ystad-Malmö och statsbidrag tillen av
fordonsinvestering. Motsvarande förs fram kringresonemang nu
den kvarvarande bandelen Ystad-Simrishamn.
Ägartillskott:f Se ovan

Länstrafiken Malmöhus

Pågatågstrafiken

Pågatågstrañken omfattar följ ande sträckor:
Malmö-Lund-Kävlinge-Landskrona
Malmö-Lund-Kävlinge-Helsingborg
Helsingborg-Bjuv
Malmö-Lund-Höör

Kävlinge-Landskrona idag länsjärnväg, övriga sträckor stomjär-är
Är beräknas Västkustbanans dragning2000 via Landskronanväg. nya

bli klar. Då ingår sträckan Kävlinge-Landskrona i stomjämvägen
Västkustbanan.

svårt dela redovisningen antal resande olikaDet påatt upp av
sträckor, trafikerareftersom de fyra linjerna på stomnätettre av
sträckan Malmö-Lund, där del resandet sker.storen av
a Antal resande milj. exkl. Ystadbanan1995: 7,4
b Resande- och trañkutveckling: resandeölcning39 % 1990-1995.

Länstrafiken räknar med resandeölming på år för6-8 %en per
Pågatågstrañken på stomj ämväg.

c Befintlig fordonspark inkl Ystadbanan: 23 har option påXll,st
ytterligare 5 tåg.

d Investeringsbehov fordon:på års sikt i tåg inom år.5-15 3 ett
Ytterligare tåg inom år. Förnyelse hela vagnparken omkr. år2 tre av

behövs för integrerad2005-2010. Då tvåströmstågäven
Öresundstrañk.

Länsjärnvägen Malmö-Ystad

a Antal resande milj.1995: 0,6
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b Utvecklingen på års sikt:5-15 Bana upprustad och elektrifieradär
för 380 Mkr. trafikNy startade i juni 1996. En resandeölcning inom

år1-2 på 50 % prognostiserad. Därefter tillkommer strukturella
effekter, pendlingströskeln för Malmö förskjutst.ex. att motresor
österut.

c Befintlig fordonspark: 3 Xll ingår i ovanstående 23.st som
d Investeringsbehov:
e Statsbidrag: 8 Mkr

Ägartillskottt till länsjvg: och totalt: 410 Mkr
Årg 2000: Länsjärnvägsavtalet för Ystadsbanan har begränsad eko-
nomisk betydelse.

Österlenaren, länsjärnvägen Ystad-Simrishamn

Se Länstrafiken Kristianstad.även
a Antal resande 1995: 0,1 milj.
b Utveckling på 5-15 års sikt: Elektrifiering diskuteras.
c Befintlig fordonspark: 2 Yltursattast
d Investeringsbehov: elektrifieringVid krävs l-2 ellerX1 l-orst

motsvarande.

Hallandstrafiken

Västkustbanan

Hallandstrafiken räknar med det regionala resandet med rättatt —
förutsättningar kommer kunna öka mycket kraftigt. tillFram åratt-

beräknas2010 Hallands befolkning öka i Västsverige, 13%,att mest
medan antalet arbetsplatser beräknas öka med Pendlingen6-7%.
kommer öka framför allt till Göteborgsområdet. deladeDetatt
huvudmannaskapet staten/SJ THM för tågtrafiken innebärresp.
problem liksom pågående dubbelspårsutbyggnad.

delade huvudmannaskapet har hittillsDet inneburit integreradeatt
trafiklösningar, utmed banan föreslagit,THM inte kunnat reali-som

se Tåget kommer", SOU 1994:109. ekonomiskaDet skälärseras av
inte realistiskt trafikera banan med skilda för interregionalatt system

regional trafik. integrerad lösning därförEn enligt Hallands-ärresp.
trafiken angelägen för åstadkomma positiv resandeutveckling påatt en
banan.

21-I7-0396
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kraftigtår lett tillDubbelspårsutbyggnaden har under senare
under debeståförhållande kommerrestider,förlängda attett som

vidbansträckningendenproblemetåren. Det ärnärmaste stora nya
samhälls-ocentrala lägen.i Imed stationer gängsevissa tätorter nya

jämförthögre för i tjänstenvärderas restidekonomiska kalkyler resor
medför affársresenäremasskola, vilkettill/från arbete ochmed attresor

skolpendling.framför arbets- och Dettaprioriteraslångväga resormer
samhälls-blirutanförspårdragningarleder till tätortemaatt gena

planeringenBanverket hareffektiva.ekonomiskt stoppatmest av
kaneftersom kommunen inteVarbergdubbelspårsutbyggnaden genom

maximeratmiljöskäl och kommunenBanverkets alternativacceptera av
enligt THMagerandeBanverketstotalt Mkr.bidrag till 90 ärsitt

totaltresandetför det kollektivamycket negativt sett.

Länsjärnvägarna

Halmstad-HyltebrukHNJ,Halmstad-Nässjö

resande 300 000Antal 1995:a
trafiken lagtshar960610sikt:års Fr.0.m.Utvecklingen på 5-15b om.

Halmstad-sträckenned ochlagtsHyltebruk hartillTågtrafiken
bygger iTrafikuppläggetHöglandspilen.den sktrafikerasNässjö av

till Södraanslutningmedförbindelserinterregionalahuvudsak på
Hallands-Halmstad.Västkustbanan iochNässjöStambanan i

nåskall90-talettill slutetframresandetmedtrafiken räknar att av
ökning,l5-20%80-talet, dvspåmittennivå itill somsammaupp

dubbeltur.ytterligare någonmedökningsikt 20-25%längreoch på
Baninvesteringarår.några ärfordon behövsNyinvesteringar i om

genomgåendeskaparestidema, delsförkortadelsnödvändiga för att
bana.delvisSmålandHyltebruk tillfrån viatrafik Torup nygenom

Halmstad-Nässjö-Stockholmex.visdirektresorskapakunnaFör att
förbättradMed fordon,elektrifieras.bananvidarekrävs att nya

enligtfinnselektrifieringochbansträckningdelvisbana, ny
utveckling. Ommycket positivtillmöjligheterHallandstrafiken en

länsjäm-tillstatsbidragetsamtidigtinträffardettainget somav
och banantrafikenframtiden förbedömsavvecklasvägstrafiken

osäker.mycketvara
fordonspark: 4 Y1c Befintlig st

tågår. NyanågotbehöverInvesteringsbehov: Ylzorna ersättasd om
InvesteringsbehovSmålands tågsystem.ibör kunna integreras ca

Mkr.120-130
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e Statsbidrag: Mlq3,3
Ägartillskottf till länsjvg: 0,4 Mkr
Årg 2000: Länsjärnvägsavtalet med absolut förutsättningstaten är en
för trafiken.

Viskadalen, länsjärnvägen Borås- Varberg
a Antal resande 1995: 270 000

Utvecklingen på års sikt:5-15 Banan ingår i det s.k. Västtåg-
avtal mellan THM i SNORP-län och SJ för förbättrasystemet att

trafiken och effektivisera fordons- och personalutnyttjandet. THM i
SNORP-länen arbetar f.n. med strukturutredning beträffande denen
framtida trafiken från 1999 på aktuella banor, bl.a.sommaren
Varberg-Borås. På sikt skall för bl.a. avgifterett gemensamt system
och tidtabellsupplysning skapas.

Tyngdpunkten i resandet ligger mellan Marks kommun och Borås
med gymnasie- och arbetspendling. Resandet Varberg-Borås är
väsentligt mindre och under sommarmånaderna. Resandetmestsom
Varberg-Borås bedöms ligga på i oförändrad nivå under destort sett
kommande åren,5-10 beroende på det inte finns någonatt större
skol- eller arbetspendling.

elektrifieradBanan och trafiken drivs med X12:0r basär nya som
med gamla X9:0r på vissa gamlaDe måsteturer. motorvagnarna

några år. En positiv utveckling trafiken förutsätterersättas attom av
restiderna kan reduceras högre hastighet på banan.genom

Tänkbara framtida utvecklingsmöjligheter: dels anslutning tillen
Västra stambanan Varberg-Borås-Herrljunga, dels X2000-trafik
Halmstad-Varberg-Borås-Herrljunga-Stockholm. Med fordon,nya
ökning sth, utveckling och integrering trafiken lokalt,av av
regionalt och kaninterregionalt resandet på banan utvecklas.

c Befintlig fordonspark: 2 X12, 2 X9st
d Investeringsbehov: behöverX9:oma något år ochersättas om

X12:orna omkring år 2010. Nya tåg skall kunna integreras i
Västtågsystemet. Investeringsbehov Mkr120-130

e Statsbidrag: Mkr2,2
Ägartillskottf till länsjvg: Mkr0,9
Årg 2000: Länsjämvägsavtalet med absolut förutsättningstaten är en
för trafiken.
1996 uppgår totala förersättning länsjärnvägama till 5,6statens

Mkr. Det totala nettounderskottet uppgår till 6,9 Mkr, vilket innebär att
ersättning för 80% underskottet.statens svarar av
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SNORP-länVästsverigeiTrañkhuvudmännen

ochHallands, GöteborgsVännlands,iTHMför VästtågStyrguppen
Älvsborgs utifrån KomKom:sSJ harlänochSkaraborgsBohus, samt

framtillväxt tagitförbasscenariotochgrundaltemativsammanvägda
baserad påSNORP-län,omfattande2010for årresandeprognosen

kollektivaTASS-modell. DetnationellaBanverketsochVägverkets
bilresandetmedanmedöka 4%,beräknasSNORP-länresandet inom

19,9%minskar frånmarknadsandelKollektivtrafikensmedökar 19%.
med 40%.ökaberäknas docktågresandetregionalatill 17,8%. Det

konkurrenskrafttågetsförbättrarsnabbare tågresorFörklaringen är att
perioden framavstånd. Underlängrearbetspendling påoch möjliggör

kollektiv-betydelse inomtågtrañkenssåledesförväntas2010till år
trafiken öka.

Västtågpreliminär.frånhämtadtabell rapportNedanstående är
etapp

tågresor i vissaregionalaförtrafikarbetettåg ochtotaltförTrafikarbete
personkilometer1000-taIs2010.stråk och1993 var-pervästsvenska

dagsmedeldygn
iSkillnaderTrafik-Trafik-iSkillnaderTrafik-Trafik-Resrelatlon

trafikarbetearbetearbetetrafikarbetearbetearbete
regionalaregionalaregionalatag-allatotalttotalt
tágresortågresortågresortágresortågresor resor
1993-2010201019931993-201020101993

187%8931+92%320167Göteborg-
Karlstad

-1%100101+24%236190Göteborg-
Borås

31%242185+86%0701575Göteborg-
Alingsås

96%5126+109%9847Göteborg-
Strömstad

49%581106+123%1 190534Göteborg-
Halmstad

114%3014+93%8745Uddevalla-
Vänersborg

33%2015+104%530260Borås-
Herrljunga

9%373411%+1480227Borås-
Varberg



SOU 1997:35 Den lokala och regionala persontrafiken på 645järnväg

Det regionala tågresandet ökar allai relationer med undantag för
Göteborg -Borås, där tåget har svårt konkurrera med bilen. Detatt
långväga tågresandet, definierat resande längreär mil,10änsom som
ökar det regionala tågresandet på flertaletän banor. Mindremer
belastade banor Uddevalla-Vänersborg och Göteborg-Karlstadsom
uppvisar hög procentuell tillväxt.

Slutsatsen dessa enligt det finnsär, rapporten, attav prognoser en
avsevärd potential för ökat resande, dock kräver ökad kapacitet isom
bana inryms i förslagKomKom:s och ökade ekonomiska insatser
från kommunerTHM och landsting och/eller för finansieringstaten

fler tåg.av

Göteborgs och Bohus läns trafik AB GBL Göteborgsregionens
Lokaltrafik GLAB

Stomjärnvägar

Göteborg-Kungsbacka

a Antal resande 1995:
b Utvecklingen på års sikt:5-15
c Befintlig fordonspark: Ingår deni regionala poolen, nedan.se
d Investeringsbehov:

Göteborg-A lingsås

a Antal resande 1995:
b Utvecklingen på sikt:5-15 års
c Befintlig fordonspark: ll Xl0, tillverkade 1985, ingår i denst

regionala poolen.
d Investeringsbehov: Utbyte Xl0 år 2010runtav

Göteborg-Borås

ÄlvsborgstrañkenSe nedan.

Länsjärnvägen Bohusbanan

a Antal resande 1995:
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fortsattbeslutadesårs sikt: 1993b Utvecklingen på 5-15 om
Omfattande banupprustning pågår,banan.persontrafik på hela

banvallbroar,och Uddevalla, medmellan Göteborgfrämst nya ny
X-9alla gamlaoch spår Nästan ärtypmotorvagnarnytt m.m.

ochKodeöppnades station i1996utbytta X-10. I junimot nyaen ny
Göteborg ochoch mellanSäveplaneras i Stora Högastationer

blirresandeutvecklingenbedömningUddevalla. THM:s är att svag
Göteborg-Uddevalla.på den södradelen positivdenpå norra men

nedan.regionala poolen,fordonspark: Ingår denBefintlig ic se
nedan.regionala poolen,Ingår i denInvesteringsbehov:d se

underskottetMkrstatsbidrag: 12,6 44%e av
Ägartillskott och totalt:Mkrtill länsjvg: 16f
År trafikensbetydelse förhar haftLänsjärnvägsavtaletg 2000: stor

utveckling.fortlevnad och

X9/X-ingår 35-40för Västsverigepoolenden Regionala stI
det totala Västtågsystemetoch SJ. Inom10/X-l2/X-l4 GLägssom av
fordon meddessaaktuellt ärblikan det möjligen annatersättaatt som

restid 1‘/2sträckor medregionalalängre överför trafik pålämpligare
fordon.fallInvesteringsbehov så 10-15itimme.

ÄLABÄlvsborgstrañken

Stomjärnvägar

Göteborg-Borås

Ingår i Västtåg.
400 000Antal resande 1995:a

ovanseVästtågsikt: Enligt prel.rapportUtvecklingen på 5-15 årsb
öka fram till 2010.tågresandet interegionaladetberäknas

med 4del lok tågsättXl2, ifordonspark: Xl4, 1Befintlig 1c ettstst
tillplatser Kust-i KustMerutnyttjande X101 samtstavvagnar.

tågen.
Xl2krävs ytterligare 2årsperiod10Investeringsbehov: Inomd sten

Mkr.för 70ca

tillKust Kust

Se ovan.
Älvsborgs län: 210 000resande inoma Antal



SOU 1997:35 Den lokala och regionala persontrafiken på 647järnväg

b Utveckling Älvsborgspå 5-15 års sikt: 15-20 % ökat resande inom
län.

Göteborg- Vänersborg

Ingår i Västtåg.
a Antal resande 1995: 400 000
b Utvecklingen på års5-15 sikt: se ovan
c Befintlig fordonspark: 1 X9, 1 X12, merutnyttjandest 1st X10stav

trafiken samordnas med trafiken Göteborg-Karlstad
d Investeringsbehov: Inom femårsperiod måste befintligt X9-tågen

beräknad kostnadersättas, 35 Mkr. Inom IO-årsperiod krävsen
ytterligare 2 förX12 Mkr.70st ca

Göteborg-Tvåstad-Karlstad

Ingår i Västtåg.
a Antal resande 1995: 1,3 milj.
b Utvecklingen på 5-15 års sikt: se ovan
e Befintlig fordonspark: Fyra Interregiotåg med fyra i varje.vagnar
d Investeringsbehov: Inget på 5-10 års sikt.

Uddevalla-Borås

Ingår i Västtåg.
a Antal resande 1995: 500 000
b Utvecklingen på års sikt:5-15 se ovan
c Befintlig fordonspark: 4 ochX12 l X9st st
d Investeringsbehov: Nuvarande tåg i X9 måste bytastyp utreserv

inom femårsperiod till kostnad på 35 Mkr.en en

Viskadalen, länsjärnvägen Borås- Varberg

Se Hallandstrafikenäven ovan.
a Antal resande 1995: 270.000
b Utvecklingen på 5-15 års sikt: Se THM i SNORP-län.ovan

Tänkbara framtida utvecklingsmöjligheter: Förbättrade anslutnings-
möjligheter till Västra stambanan utbyggd trafik med X2000samt
Halmstad-Stockholm Via Viskadalen skapar förutsättningar för en
utveckling resandet.av
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fordons-Trafiken kräver 4X12fordonspark: X9, 2Befintlig 3c stst
trafik medintegreradfordontrafik och 3omlopp separat somsom

Älvsborgsbanan körs idag.det senare—
bytasfemårsperiod måste X9:omaInvesteringsbehov: Inom utd en

siktMkr. På längreinvesteringskostnad 70beräknadX12,mot
Mkr.kostnad 50-60bytasmåste Xl2-oma ut,

Mkrstatsbidrag: 5,5e
Ägartillskott Mkroch totalt: 186Mkrtill länsjvg: 4f
År förabsolut förutsättningLänsjämvägsavtaletg 2000: är en
trafiken.

SkaraborgLänsTrafiken

Stomjärnvägar

A öreboda-Skövde-Jönköping-NässjöVättertåg T

SkaraborgsLänsTrafikenmed000171resande 1995:Antala
totalt 669 000länstrafiks,Jönköpingsmed000biljetter, 344 resor

tillkanmer.biljetterResandet på SJår. :sper
årsperiodenden 15Undersikt:5-15 års närmastUtvecklingen påb

"Regionaltåg påutvecklingspotential,finns rapporten nyastor seen
ochSkaraborgLänsTrafikeninomhar påbörjatsDiskussionerspår".

avtalnuvarandehända dåbörvadlänstrafikJönköpings somom
villkommunFalköpingsår 1999.löperochmed SJ utstaten

Jönköping-trafikmedVästtågsystemetmedlinjenintegrera
banan,upprustningpåsatsningarFalköping-Göteborg. Statens av
viktigafordonsinvesteringarbidrag till ärbastrafikköp samtav

utveckling.för fortsattförutsättningar
medtills.byggda år 1994Xl4,fordonspark: 6Befintligc st

Länstrafik.Jönköpings
avtalsperiodunderBefintliga X14 nästaInvesteringsbehov: ersättsd

höjasmåstePlatskapacitetenmotsvarande.IC4/X2 ellermed 6-7 st
Mkr.Investeringsvolym 300-350på vissa turer.

Skövde-GöteborgVästtåg

SkaraborgLänsTrañkenmed118.000resande 1995:Antala
ÄLAB, Undertillkommer.och SJGLABmedResandefärdbevis.

resandet.vilket ökarutökatsturtätheten1996 har
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SNORP-län. Tåg-isikt: Se THMårsUtvecklingen på 5-15b ovan
särskilt vadutvecklingsmöjligheter,har godatrafiken Västsverigei

denväsentligtGöteborg.trafik till/från Detradiell attgäller är
integrerad.trafikenlokalaregionala ochinterregionala, är

ochlokdragna IC-tågBlandningfordonspark:Befintligc meran-av
VättertågGLAB,vändning motorvagnarav

motsvarande,ellerIC4/X2Investeringsbehov: Nyad typmotorvagnar
Mkr.investeringsvolym 100-200

Älvsborgsbanan Vara-Herrljunga-BoråsVänersborg-Västtåg

fardbevis.SkaraborgLänsTrafikenmed80026resande 1995:a Antal
ÄLAB tillkommer.och SJ

SNORP-län. Statensisikt: THMårs Sepå 5-15Utvecklingenb ovan
tillbidragbastrañkköpbanan,upprustning samtpåsatsningar avav

Ltvecklingfortsattförförutsättningarviktigafordonsinvesteringar är
X9och 1fordonspark: 4 X12Befintligc stst

ellerIC4/X2ModernaInvesteringsbehov: typd motorvagnar
Mkr.investeringsvolym 100-200motsvarande,

Herrljunga-Lidköping-Mariestad-Kinnekullebanan,Länsjärnvägen
Hallsberg

250 000resande 1995:Antala
upprätthållasskalltågtrafikensikt: Omårspå 5-15Utvecklingenb

15-årsperiodenden storakrävs inomutvecklas närmasteoch
trafikerings-framtidaUtredningfordon.ochi banainvesteringar om

pågår.alternativ
nyrenoverade.Ylfordonspark: 5 ärBefintligc st som

förlängningmotsvarande,ellerIC2/IC3Investeringsbehov: 2d st ev
Örebro.Göteborgtillfordonmed dessatrafiken resp.av

förbehållsbefintliga YlSamtligaMkr.Investeringsvolym 60-100
linje.nuvaranderegional trafik inomlokal och

Mkrstatsbidrag: 8,2e
LänsTrañkensÄgartillskott harårenUnder de gångnatill länsjvg:f

då1995Mkrtill till 1,51statsbidraget skjutit utomutöverägare
har1995Understatsbidrag.medkostnader täckteslinjenshela

miljövänligaMkrför 7befintliga rustatsmotorvagnar nyaupp
växellådor.ochmotorer nya

ekonomiskÅr baninvesteringarpåsatsning samtStatligg 2000:
fordonochanläggningar äriinvesteringartillmedverkan en
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förutsättning. Nuvarande statligt driftbidrag måste finnas kvar efter
år 2000.

Värmlandstrafik AB

Stomjärnvägar

Karlstad-Åmål

ÄLABIngår i Västtåg, THM i SNORP-län ochse ovan.

Charlottenberg-Kil-Karlstad-Kristinehamn-Degerfors

a Antal resande 1995:
Charlottenberg-Kil: 231 000
Kil-Karlstad: 335 000
Karlstad-Kristinehamn: 86 000
Antalet på delsträckor kan inte hänsynutan att tasresor summeras
till genomgående i fall kommer genomgåendeannat attresor, resor
räknas flera gånger.

Fryksdalsbanan, Länsjärnvägen Kil-Torsby

a Antal resande 1995: 170.000

Gemensamma uppgifter för och länsjärnvägstrafikenstom-

b Utvecklingen på 5-15 års sikt: Nuvarande trañkeringsavtal gäller
till 1999. Under hösten skall1996 Vännlandstrafik framta ett
diskussionsmaterial underlag för plan för framtida järnvägs-som en
trafik. Dagens trafik förhållandevis dyr med låg tekniskär standard
och långa restider.

c Befintlig fordonspark: 9 Yl ytterligare två tillkommer underst
hösten loktåg.lsamt

d Investeringsbehov: fordonNya behövs. Under hösten kommer SJ att
redovisa idéskiss. Uppskattad investeringsvolym Mkr.300en

e statsbidrag: Mkr4,1
Ägartillskottf till länsjvg: och totalt: 82 Mkr
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År jämvägstrafikenmarginell betydelse. OmStatsbidraget harg 2000:
frånökadestatsbidrag. Några insatserkrävsskall utvecklas större

påräknas.och landsting kan intekommuner

Örebro trafikläns

Stomjärnvägar

Bergslagståget

Hallsberg-Kumla-Örebro-Frövi-Avesta Krylbo/Borlänge-Gävle

Örebro, Västmanland,THM imellanSamarbetsavtal SJ, samtstaten
Gävleborg.ochDalarna

resandeutvecklingensikt: positivaårs DenUtveckling på 5-15b
kan beva-trafikuppläggetunder förutsättningfortsättaberäknas att

gällerNuvarande avtallångsiktigt.inteStatens ärengagemangras.
vilketframtid efter T97,trafikensråderOsäkerhetT97.t.0.m. om

trafikförsörj-regionalatrafiken deniintegreradet svårtgör att
ningen.

antal: SJfordonspark typ,Befintligc :s
OkäntInvesteringsbehov:d

Örebro-KumlawHallsberg —Mjclby—Linkc&#39;&#39;ping)Tresjölänken

Östergötland.Örebro ochoch iTHMSamarbetsavtal mellan SJ staten, resandeutvecklingensikt: positivaårs DenUtveckling på 5-15b
kantrafikuppläggetförutsättningunderfortsättaberäknas att

Nuvarande avtallångsiktigt.intebevaras. Statens ärengagemang
efterframtid T98,trafikensOsäkerhet rådergäller T98.t.0.m. om

trafikför-regionalatrafiken deniintegreravilket det svårt attgör
sörjningen.

antal: SJfordonspark typ,c Befintlig :s
Investeringsbehov: Okäntd

inkl.banorna,länskortsavtal de olikapåpåAntalet resande 1995
Kristinehamn, 557 000.och bananstambananVästra mot var

medMälardalenregionaltågtrafik iUnder 1997 startar nyany
Hallsberg-Kumla-Örebro-X2-ford0nförbindelser medsnabba
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Arboga-Västerås/Eskilstuna-StockH0lm med i princip entimmastrafik,
Tåg Mälardaleni TIMse ovan.
Länsjämväg finns berörs dockLänet Kinnekullebanetrafikenav

går till Laxå-Hallsberg.som

Västmanlands Lokaltrañk AB VL

Stomjärnvägar

Sala- Västerås

Försöksverksamhet.

a Antal resande 1995: 243 000 1989: 000. Under har111 året
banarbeten medfört trafiken.störningar i Vissa tåg har medersatts
busstrafik, vilket resande tillkommer.

b Utvecklingen på års sikt: Marknadsandelen för5-15 arbetspendlare
fortfarande förhållandevis låg. bedömerVL resandet år 2005är att

uppgår till omkring påstigande,600.000 d.v.s. ungefär fördubb-en
ling. begränsade kapacitetBanans styrande för trafikuppläggetär
och hinder för fortsatt utveckling.är ett

Västerås-Eskilstuna

a Antal resande 1995: 265 000 1989: 60 000
b Utvecklingen på års sikt: Marknadsandelen för arbetspendlare5-15

fortfarande förhållandevis låg. bedömer arbetsresandetVLär att
fördubblas till utbyggnaden Mälardalensår 2005. Den antagna av
högskola, med enheter i såväl Södermanland Västmanland,som
med fördubblat antal studerande år jämfört med2000nästan
nuläget, har betydelse för kollektivtrafiken. 2005Föräven stor
beräknas antalet resande uppgå till 800 000 påstigande. Kapacitets-

föreliggerproblem dennapå linje, där begränsningar iäven
infrastruktur redan nuläget tilli del trafikugalägget.stor styr

Västerås-Köping-Arboga

a Antal resande 1995: 1989:138 000 122 000. Under året har
banarbeten medfört störningar trafiken.i Vissa tåg har medersatts
busstrafik, vilket resande tillkommer. Därtill kommer 1995 nämnare
300 000 påstigande med expressbuss detta stråk.i
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arbetspendlareMarknadsandelen ärsikt:års5-15påUtvecklingenb
kollektiv-MångaMälarbanestråket.låg iförhållandevisfortfarande

stråkdettalandsvägsbuss imednulägetitrafikresenärer reser
omöjliggörjämvägsutbyggnaderochbanarbeteneftersom enstora

kanfärdigställs 1997deltill vissbananjämvägstrafik. Närattraktiv
omkringmedräknartill tåg. VLförasbussresenärer överallanästan

2005.årmilj.l resenärer

Västerås-Surahammar-Fagersta-BergslagspendelnLänsjärnvägen
Ludvika

000.1989: 97000621resande 1995:Antala
prognosmaterial,detEnligt togssikt:årspå 5-15Utvecklingen somb

förbeslutsunderlagetdel1980-taletunderfram avensom
2005årresandet attkommerBergslagspendeln,påsatsningarna

utvecklats bättrehittills änharResandetmilj.till progno-uppgå 1,5
utvecklingenframtida ärberäknadedenbedömervarför VL attsen,

förhinderbetydandebanadennapåfinnssannolik. enDet även
på banaKapacitetsproblemtrafiken.utvecklingpositivfortsatt av

anskaffas.fordonflerochlösasmåsteoch stationer
mellanlöpermedLänsjärnvägsavtalet statenMkr.1,6statsbidrag:
år.på 10löperövrigalandet,unikt iårdvs i 15och 2003,1989

Mkr.tågtrafik 42Ägartillskott helatill VL:sför 1997
frågan ärbetydelse. DenÅr marginell storaharStatsbidraget2000:

finansieras.skall kunnafordonsinvesteringarframtidahur

länsjärnvägstrafikenochföruppgifterGemensamma stom-

iVL-linjer ettfyra vävsSamtligafordonspark:Befintlig sammanc
tågfordon.10åtgårSammantagetCVästeråsmedsystem nav.som

SI.somXl2 ägsförfogar 5X2O över stäldre2 samt avVL äger st
tåg.X2-2och 2loktåg1merutnyttj stDärutöver as

positivanuvarandeutgångspunkt frånMedInvesteringsbehov:d
potential krävs, etttågtrañkensochresandeutveckling stora som

dvs2000-2005,årreservhållningexkl.tågsätt15minimum,absolut
litetföromöjligtMkr. Det ett900-1.000 ärpåinvesteringsbehovett

hand.pådettaklaralän att egen
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Ersättningstrafiken med buss utmed inlandsbanan

Inlandsbanan: Särskilt avtal träffades 1991 mellan å sidanstaten ena
och berörda THM Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten å
den andra beträffande ersättningstrañken med buss. Avtalet följer inte
principöverenskommelsen mellan Landstingsförbundet,staten, Svenska
kommunförbundet och Sltf, stadgade ersättning tillatt statenssom
THM skulle täcka SJ kostnad vid övertagandetillfállet för dåvarande:s
trafikutbud, ligger beloppsmässigt påutan lägre nivå. Däremoten
innehåller detta avtal klausul Förhandlingar fortsattatten om om
ersättning för trafikhuvudmännens åtaganden skall kunna ske senast ett
år för avtalsperiodens utgång den 9 juni 2001.

Trañkhuvudmännen inte engageradeär i tågtrafiken på
inlandsbanan. Persontrafik bedrivs endast under 8 sommarveckor som
turisttrafik.

AB Dalatrafik

Länsjärnvägar

Bergslagspendeln Västerås-Ludvika

a-e Västmanlands lokaltrafikse ovan
e statsbidrag: 0,8 Mkr

Ägartillskottt till länsjvg: och totalt: 150 Mkr.
Årg 2000: Statens ersättning har endast marginell betydelse för den
framtida tågtrafiken.

Västerdalsbanan Borlänge-Malung

a Antal resande 1995: 70 000
b Utvecklingen på 5-15 års sikt: nedan under g. För mötes-se

platser på Västerdalsbanan. Mycket godstrafik orsakar problem för
persontrafiken.

c Befintlig fordonspark: 4 Ylst
d Investeringsbehov: 3 IC2-tåg för totalt 80 Mkrst ca
e statsbidrag: 4,5 Mlq
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Ägartillskott l50Mlcroch totalt:till länsjvg:i
År uppenbarriskenstatsbidraget år 2000 attUpphör är2000:g

buss.medochupphörVästerdalsbanan ersättspersontrañken på
resandet litet.ochStatsbidraget är stort

inlandsbananutmedbussmedErsiittningstrafiken

Mkr.statsbidrag: 2,3e

ochMITTÅG Y Zoch X,THMmellan SJ isamverkantill-förslag
län

Stockholm-MITTÅG Ostkustbananomfattarkoncept,är nyttett som
Ådalsbanan MittbananSundsvall-Långsele,Gävle-Sundsvall,

Gävle-Ljusdal-Sunsvall-Ånge-Östersund Atlantbananden s.k.och
Uppsala,iÅnge-Östersund-Trondheim. trañkhuvudmännenochSJ

nuvarandeallaskall läggaJämtlandochVästernorrlandGävleborg,
sedankommerår. SJMkr70påse,i genompercasammapengar

medtrañkutbudetökasuccessivteffektiviseringochsamordning ca
pågårFörhandlingarfrån T97.successivtProjektet35%. startaavses

mellan parterna.

X-trafik AB

Stomjärnvägar

Ljusdal-GävleX-tâget

ABB/AD-X-trafik frånleasarTågensedan 1990.regionaltrañkEgen
utförSwebusochWasatrafikochentreprenadpåkör tågenSJtranz.

tågvärd.sysslan som
från 1994.med 25%ökning000,207resande 1995:Antala en

sikt:årspå 5-15Utvecklingenb
fordonspark: Xl02Befintligc st

kommertrafikendenutökningInvesteringsbehov: Omd egnaaven
påOmtvå, tågsätt.möjligen satsarellerkrävsståndtill ett, man

tåg alls.behövs ingaMittåg egna
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Gävle-Sundsvall

X-trafik köper, SJ utbud,utöver två tågpar, Gävle-Sundsvalleget ett:s
och Gävle-Hudiksvall.ett
a Antal resande 1995:
b Utvecklingen på 5-15 års sikt:
c Befintlig fordonspark:
d Investeringsbehov:

X-trafik jämför f.n. Mittågskonceptet med de alternativ står tillsom
buds. Utredning pågår. Huvudaltemativet till Mittåg regionalär egen
tågtrafik på sträckan Gävle-Hudiksvalläven -Sundsvall.

finnsDet inga länsjärnvägar i länet.

Västernorrlands läns trafik AB

Stomjärnvägar

Sundsvall-ÖstersundMittlinjen

Bedrivs i samarbete mellan de båda trafikhuvudmännen och SJ med
statligt stöd från förhandlingsman Mkr10 och länsstyrelserna.statens
a Antal resande 1995: 160 000. Det totala resandet linjenpå har ökat

fyra gånger sedan 1992/93, från 40 000 resande tillstarten 160 000.
Viss busstrafik nedlagd. Andra bussturer harär THM tvingats att
dubblera varför den totala busstrafiken i området inte minskat.

b Utvecklingen på 5-15 års sikt: Länstrafiken på kraftigt ökattror
resande på 5-15 års sikt för alla banor med persontrafik. Den
främsta anledningen upprustningen Ostkustbanan,är slutförsav som
vid sekelskiftet. Kortare restider, fler och moderna tågsättturer
X2000 och Interregio tillsammans med ökad miljömedvetenheten
kommer kraftigt öka resandet. Länstrafikenatt har idag avtal med SJ

ÅdalsbananIC-tåg på både och Mittlinjen. pågårF.n.om
Ådalsbananöverläggningar med SJ Mittågskonceptet. På bådeom

och Mittlinjen diskuteras in X2000 ochsätta Interregiotåg.att
c Befintlig fordonspark: SJ :s
d Investeringsbehov: I Mittågskonceptet diskuteras inte investerings-

kostnader driftskostnader.utan



på 657persontrafikenregionala järnvägochlokalaDen1997:35SOU

Länsjärnvägar

Ådalsbanan Härnösand-Långsele

Stockholm.till/ fråntrafikenförlängningdrivs SJTrafiken avensomav
från 70ökatResandet har1995/96.000100resande 1995:Antala

framnivådennapålegat ävenResandet har1989/90.000 resenärer
till 130 000uppgickresandet1990/91 dåförundantagmedtill 1995

införande.före momsens
Mittlinjensikt: Seårs5-15påUtvecklingenb ovan.

IC-tåg.fordonspark: SJBefintligc :s
Mittågkonceptet.ingår iInvesteringsbehov: SJd :s

Mkr21,3Statsbidrag:e
Mkr.totalt: 114Ägartillskott ochMkr20länsjvg:tillf

andratill/fråndvsÅr långväga,på bananresandet är95%2000: av
medjämförtsärställninglänsjämvägdennaharDärmedlän. en

banadenna ärLänsstyrelsenoch attTHMlänsbanor.övriga anser
THMstomjärnväg. sats-klassasbörochfelklassificerad sersom

påavvaktanÅdalsbanan iprovisoriumpå ett enningen som
Ådalsbanan mellanlänkviktigBottniabanan. ärutbyggnad enav

Även byggsBottniabanan inteBottniabanan.ochOstkustbanan om
för detbetydelseÅdalsbanan ringabanansm.h.t.omklassasbör

resandet.regionala
Ådals-påtågtrafikenuttalatklartharstyrelse attLänstrafikens

förlängs årlänsjämvägsavtaletintenedläggaskommerbanan att om
landstingetsochöka kommunernasomöjligt att2000. Det är

banandockhand börförsta20-25%. Imedtrafikenföråtagande
stomjärnväg.tillomklassificeras

Örnsköldsvik-Mellansel

medresandetIdagtågtaxi.med ärochnedlagdTågtrafiken ersatt
tågtaxitrafikenochHärnösandtillbiljettpåtågochbussTågplus en

1989/90.länsjämvägenpåänstörre
Mkrstatsbidrag: 4e
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Länstrafiken i Jämtlands län

Östersund-SundsvallStomjärnvägen Mittlinjen

Se Västernorrlandsäven läns trafik ovan.
Länstrafiken i Jämtlands län resandeökningen sker alltförattanser

långsamt. Kostnadstäclmingen dålig. Länstrafikenär bedömer denatt
långsamma tillväxten kommer fortsätta ingenatt förändringstörreom

För Jämtlandgörs. och Västernorrland förbindelsen mellanär länen
mycket viktig då den grund för Mitthögskolanutgör med 5000en ca
studenter Ävenfördelade på olika skolenheter i regionen. för näringsliv
och offentlig förvaltning Mittlinjen vital betydelse.är av

MITTÅGS-konceptetEnligt Länstrafiken kommer hela möjlig-att
väsentligt bättregöra trafik med ökat resande. För Jämtlands delen

tillkommer fördelen konceptet möjliggör snabbtågatt och speciellt
Åre-regionen.under vintern effektiva förbindelser till

Länsjämväg finns

Ersdttningstrafiken med buss utmed inlandsbanan

Utvecklingen har varit mycket beträffandepositiv såväl resande som
gods. Länstrafiken betecknar busstrafiken "en livlina för Norrlandssom
inland. Trafikhuvudmännen erbjuder "raffiga långfärdsbussar med
hög komfort. Om bidrag, uppgick tillstatens Mkr19,4 1995,som
upphör år 2001 risken trafikenär kommerstor reduceras högstatt att
väsentligt.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Länsjärnvägen Storuman-Lycksele-Hällnäs- Vännäs

Persontrafiken Storuman-Lycksele nedlagd 1992 och med buss.ersatt
Fram till 1995 bedrev THM trafik på sträckan Lycksele-sommaren
Vännäs med dubbeltur dag, sedan dess all tågtrafikären ersattper men
med buss.

e statsbidrag: 7,1
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Bastuträsk-SkellefteåLänsjärnvägen

med buss.ochnedlagd år 1990Persontrafiken ersatt
MkrStatsbidrag:e 8,5

Jörn-ArvidsjaurLänsjärnvägen

med buss.ochnedlagd år 1990Persontrafiken ersatt
Mkre Statsbidrag: 8,5

utmed inlandsbananmed bussErsättningstrafiken

Mkrstatsbidrag: 11,9e

utmed länsjämvägamapersontrañkenforersättningtotalaStatens
Mkr 1996.uppgick till 29inlandsbanan 1995busstrafiken utmedoch

trafikutbudetkommerupphör år 2000ersättning attOm statens
ochfrån kommuneraktieägartillskottytterligareNågraförsämras.

måsteunderstrykerLänstrafikenpåräknas.kan statenlandsting inte att
Länstrafikenmedverka tilltrafiken ochförfortsatt attta ett geansvar
riktning.kollektivtrafiken positiviutvecklafortsatta möjligheter att

ABi NorrbottenLänstrafiken

Jörn-ArvidsjaurLänsjärnvägen

med buss.ochnedlagd år 1990Persontrafiken ersatt
Mkrstatsbidrag: 2,9e

Boden-HaparandaF.d. länsjärnvägen

hörSedan 1994med buss.ochnedlagd år 1992Persontrafiken ersatt
ibansträclcningenföljerBusstrafiken utantillbanan stomnätet.

påstandardochsträckningnuvarandeMedE4.huvudsak väg
lands-bör gå påpersontrafikenLänstrafikenHaparandabanan attanser

kustjärnvägkrävsjärnvägskall bedrivas påpersontrafikenOmväg. ny
Boden-Kalix-Haparanda.

Mkrstatsbidrag: 7,8e
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Ersättningstrafiken med buss utmed inlandsbanan

Trafikutbudet mellan Jokkmokkär störst och Gällivare. Busslinje-
Gällivare-Östersundtrafiken viktig kollektiv resmöjlighetär för deen

bor i Norrlands inland.som
finnsDet inga andra möjligheter kollektivt i nord-sydligatt resa

riktning i Norrlands inland.
e statsbidrag: 6,7 Mkr

Statens totala ersättning för persontrafiken utmed länsjämvägama
och busstrafiken utmed inlandsbana uppgick 1995 till Mkr.17,2
Kommunernas och landstingets totala tillskott till Länstrafiken uppgår
till 94 Mkr. Statens ersättning har mycket betydelse förstor
utvecklingen kollektivtrafiken inom berörda områden. Om statensav
ersättning bortfaller skulle det omedelbara och allvarliga
konsekvenser för trafikförsörjningen. Länstrafikens kommunerägare,
och landsting, kommer troligtvis inte kompensera bortfalletatt av
statliga medel.
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Vianord

Långväga persontransporter
dörrfrån tilldörr

Sammanfattning

januari 199715
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Förord

Den 14 december 1996 uppdrog SIKA undertecknad utarbetaatt en
angående frånrapport dörr till dörr.persontransporter Rapporten skall

systemlösningar stärker järnvägens och därmed kollektiv-avse som
trafikens totala konkurrenskraft.

Med systemlösningar exempelvis informationssystem,menas
biljettsystem och bytesmöjligheter med olika färdmedel. Studien skall
fokuseras på sådana åtgärder som:

förbättrar kollektivtrafikens totala konkurrenskraft0
kräver samverkan mellan olika aktörer SJ, trafikhuvudmän m.fl.0
kan påverkas nationella politiska beslut0 genom

Rapporten skall inte behandla övergripande trafikpolitiska frågor
jordnära frågor. Underutan 1996 har jag utarbetat tillmer rapporten

KomKom, "Den framtida statliga persontrafiken beträffande lokal och
regional persontrafik på jämväg, behandlar vissa övergripandesom
frågeställningar. SJ aviserade indragningar tågtrafik visar detatt:s nu av
krävs trafikpolitik. Det hög tid i den trafikpolitiskaär atten ny nu
debatten frånutgå marknadens krav och förväntningar och därmed sätta

fokus.iresenären
Jag har endast marginellt behandlat långväga busstrafik. Många av

de förslag jag framför bör omfatta långväga busstrafikäven för att
totalt skapa bättre kollektivtrafik.sett ett system av

Delegationen för transporttelematik har i sitt slutbetänkande
"Transportinformatik för Sverige SOU 1996:186, den 7som avgavs
januari 1997, behandlat flera de frågeställningar denna rapportav som
berör. Mina förslag tycks ligga väl i linje med delegationens förslag.

För utarbetande har jag haft fyra veckor till förfoganderapportenav
inklusive jul- och nyårshelger. harDet inte varit möjligt under denatt
korta tid stått till buds kontakta alla berörda företag, organisationersom
och institutioner. Under utredningsarbetets gång har fåttjag värdefulla
fakta och synpunkter från företrädare från SJ, Samtrafiken i Sverige
AB, trafikhuvudmän, Sltf, Kommunikationsdepartementet, SIKA,
Vägverket, Banverket Konsumentverket. Rapporten hadesamt givetvis
kunnat bli genomarbetad jag hade haft längre tid till mittmer om
förfogande. Jag hoppas ändock mina förslag efter ytterligareatt
förädling dels kan inarbetas i Kommunikationskommitténs kommande
slutbetänkande, dels tjäna inspirationskälla för alla berörda verk,som
trafikhuvudmän, trafikföretag, organisationer m.fl.
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fakta ochalla bidragit medtackavill jagdessa raderMed som
förslag.slutsatser ochför värderingar,synpunkter. Jag svarar ensam

januari 1997den 15Saltsjö-B00

NordellOlof
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Förslagen i sammanfattning

bristerInventera i samordningen mellan olika trafikslag
Satsa på kvalitetsmätningar, rese-controllers och bättre sätt att
hantera kundklagomål
Förbättra informationen för funktionshindrade
Skapa kundtillvänd standard för bättre information med teknikny
Skapa nationellt söksystem på för tidtabellsinfonnationInternetett
Inrätta Sverigenummer för trafikupplysningett gemensamt
Förbättra informationen för icke svensktalande
Satsa på "Tågtaxi", Busstaxi, Tågbil och Bussbil
Förbättra vägvisningen till och bussterminalerstationer
Förbättra bytespunkterna stationer och terminaler-
Förbättra möjligheterna

parkera för cyklister och bilisteratt
med bil hämta och lämnaatt passagerare

med cykeln ochpå tåget bussenatt ta
Förbättra informationen och servicen under påsatsa0 resan,
utbildning all personal med kundkontaktav
Utarbeta och marknadsför resevillkor omfattar alla trafikmedel0 som
från dörr till dörr
Satsa på attitydpåverkan och marknadskommunikation0

Trañkpolitiska och institutionella utgångspunkter

Sverige råderI i princip fri konkurrens beträffande långväga
med vissa undantag. harSJ monopol långvägapersontransporter

persontrafik på järnväg. Långväga busstrafik tillståndspliktig ochär
tillstånd kan den tilltänkta trafiken kan bli till avsevärdvägras om
skada för eller trafikhuvudmännen.SJ

Trafikhuvudmännen har för lokal och regional persontrafikansvar
inom respektive län och har bedriva lokal och regionalrätt att
linjetrañk särskilt tillstånd. Sedan omfattar1988 huvudmännensutan

alla fárdmedel.ansvar
Den svenska trafikpolitiken karaktäriseras således bådeav

konkurrens och samverkan. Då utvecklar stärkersystemman som
kollektivtrafikens totala konkurrenskraft från dörr till dörr måste man
beakta föreslagna åtgärder inte snedvrider konkurrensen mellanatt
olika trafikslag eller på otillbörligt respektivesättannat gynnar
missgynnar enskilda trafikutövare.
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behandlasprop.1987/88:50propositiontrafikpolitiskaårs1988I
ochkollektivtrafiklångvägamellansamordningfrågan om
sidföljandeframhållspropositionenkollektivtrafik. Ilokal/regional

253:

de företagochtrafikhuvudmännenmellan svararSamverkan som0
gällervadvidareutvecklasbörkollektivtrafikenlångvägaför den

kundinformationbiljettregler, m.m.taxor,
administrativaoberoendehelhetbörKollektivtrafiken avsom enses0

fárdmedel.ochhuvudmannaskap typgränser, av
deifastställasbörtrafikstörningarvidför resenärenAnsvaret0

ochSJmellanetableratssarnverkansgmpper som
trafikhuvudmännen.

ochbesluttrafikpolitiskaårs1988frånutgångspunktMed
flera1989-1993under årenSltfochgenomförde SJbehovmarknadens

tillfrån dörrkollektivtrafikbättreskapaförprojekt attgemensamma
omfatta:tillutvecklatshar attSamarbetetSverige.heladörr i

samtrafikbiljetterochsamtrafiktaxaenhetlig somdvs.Tågplus,0
75.000genomsnittsäljs inärvarandeFör1.600sammanbinder orter.

Tågplus-medresandeuppgårårmånad. PerTågplus-biljetter per
miljarder0,3storleksordningenoch imiljonertill 0,9biljett resor

10vidpersontransportarbetet överinrikestotaladet resorpersonkrn
tåg.medmiljarder3,3personkm,miljardertill 25uppgårmil varav

Tågplus-biljett, t.ex.samtrafikresor omutanInräknas även
månadskort,länstrafikensmedskerSJ-tågettillanslutningsresan

år.miljonerá 3till 2samtrafikresorantaletuppgår per

länstrafikochall SJ-förplandvs.Samtrafikplanen, gemensam0
ochinväntningstiderbytestid,minstaförreglerangående
ochSJ-trafikmellanbytespunkterför 120trafikledningssamordning

länstrafik

enhetligamedtidtabellsinformationsamladdvs.Rikstidtabellen,I
cirka 75ochbusslinjer1.000cirkatågtrafik,allförbegrepp

båtlinjer.

SamtrafikplanenRikstidtabellen,fördatabasendvs.Riksdatabasen,0
Tågplus.och

samordningsmötenregionalabl.a.idtabellssamordning,T genom0
länstrafikföretagen.ochSJmellan
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Annonseringskalendern, dvs. årligt beslut0 angående gemensamma
dagar för skifte tidtabell samt annonseringskalenderav gemensam
för SJ- och länstrafiken.

Tidsplanen, dvs. årlig tidsplan för arbetet0 med den regionala
tidtabellssamordningen mellan SJ-trafik och länstrafik, årligsamt
tidsplan för leveranser trafikdata och korrekturomgångar förav
Riksdatabas/Rikstidtabell.

Transportformatet, dvs.0 transportformat förgemensamt leveranser
trafikdata till och från Riksdatabasen.av

1993 bildades Samtrafiken i Sverige förAB förvalta ochatt
utveckla ovanstående marknadsförasamt Tågplus. Samtrafiken i
Sverige AB SJ ochägs samtliga länstrafikhuvudmän medav undantag
för två, valt stå utanföratt ägare ändocksom delta isom men
samarbetet. Samtrafikens verksamhet täcker således hela Sverige.

I internationelltett perspektiv har Sverige totalt ganska brasett en
kollektivtrafik. Trafikhuvudmän svensk modell finns bara iav
Skandinavien. Ute i Europa i övrigt huvudmannaskapetär för den
lokala och regionala kollektivtrafiken splittrat. Den verksamhetmer

SJ och trafikhuvudmännen bedriversom via Samtrafikengemensamt i
Sverige AB unik.är De institutionella förutsättningarna för braen
kollektivtrafik från dörr till dörr således bättreär i Sverige på mångaän
andra håll det hindrar inte det finns mycket kvarattmen att göra,
framförallt vad gäller länsgränsöver och långvägaresor mer
persontransporter.

De institutionella alltförgränserna tydligt i Sverige. Försyns
det ointressantresenären är huvudman A, B eller SJ förom ansvarar en

viss delsträcka. Om kollektivtrafiken skall bli konkurrenskraftigmer
bilen måste helagentemot från dörr till dörr bli bättre. Vi harresan

fortfarande mycket lära charterbranschen,att andra branscher ochav
länder. finnsDet alltid idéer och lösningar utomlands vi kansom
utveckla och i praktiskomsätta handling i Sverige.

Tänk Du inte kunde köpa paketresa till Medelhavetom en utan var
upphandlatvungen flygresor,att lokala hotelltransporter, självetc.

Och Du inte kunde ställa företag i Sverige tillettom något gårsvars om
snett...

Under år har SJ liksom trafikhuvudmännen förbättratsenare - -trafiken och utvecklat samarbetet. Mycket har gjorts mycketmen
återstår för tillgodose,göraatt elleratt överträffa, förvänt-resenäremas
ningar på hela från dörr till dörr.resan
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Förslag

underlag föruppdrag SIKApåutarbetadDenna ärrapport somav
slutbetänkande.KomKom:sKommunikationskommittensmedarbetet

Nedanståendeoch förslag.olika idéerframförts mångaharI rapporten
utvecklasbehöveråtgärder,exempel pådärförförslag bör somsomses

aktörer.berördamellansamverkanförädlas ioch
fokuserad påalltförhittills varithartrafikpolitikenstatligaDen

tid skapahögtrafikslag. Detenskildaoch är attinfrastruktur merennu
trafikpolitik.kundorienterad

markera viktenochmåltydligaformulerabörStatsmaktema av
driva påbörKommunikationsdepartementetochhelhetssyn systemsyn.

utvecklingsarbetet.främjaolika aktiviteterochberörda aktörer genom
hinderochproblemolikakanuppföljningsuccessivGenom

bjuda tillinKommunikationsministemkanExempelvisundanröjas. en
till dörr.dörrfrånHelauppföljningskonferens påårlig temat resan

påverkansmöjligheter utöverharKommunikationsdepartementet stora
formella.de

sektorsrollerutvidgadetilldelatsBanverket harochVägverket nu
Vägverket harjärnväg.respektiveall trafik påomfattar vägsom

samordningsansvarfunktionshindradeåtgärder för ettbeträffande som
statsmakternanaturligtdärförtransportslag. Det attalla äromfattar

utgångspunkt frånmedBanverket,ochVägverket attuppdrar åt
attutvecklasektorsroll, persontransportsystemenrespektive genom

iredovisasförslagochde idéervidareutvecklaochkonlcretisera som
huvudmän,verk,berördamed övrigasamverkanidenna rapport
naturligtdetdelVägverkets attärorganisationer. Förochtrafikföretag

kollektivtrafik och IT.förVägverketsmedsamordnasarbetet program
aktörer,med ytterligarediskuterasbehövakanförslagVissa

handikapp-kommunförbunden,Konsumentverket,Konkurrensverket,
m.fl.resebranschenorganisationer,fackligaorganisationer,

demonstrationsprojektochutvecklings-forsknings-påSatsningar
undertransportbranschen, störreviktiga iutomordentligtFUD är som

produktions-regleringar,monopol,präglats1900-taletdelen avav
Kommunikationsforsknings-kundorientering.påoch bristorientering

utvecklingenroll iviktigmycketharKFBberedningen aven
dörr.tillfrån dörrpersontransporterna

trañkslagolikamellansamordningenibristerInventera

trafikhuvudmän,medsamverkanbör, iBanverketochVägverket
mellansamordningenibristerinventeraoch kommuner,trafikföretag
sjöfartluft- ochomfattartrafiklångvägaEftersom äventrafikslag.olika
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bör Luftfartsverketäven och Sjöfartsverket medverka. fyraDe verken
skulle kunna inventera bristergemensamt i samordningen mellan

och framföralltpersontransportsystemen peka på sådana frågor som
hamnat mellan stolarna". Kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot
bilen kan stärkas väsentligt kollektivtrafikenom man ser ettsom
sammanhängande där det lätt fåsystem, informationär att och köpaom
hela där det lätt, bekvämt,samt är snabbt,resan säkert,tryggt,
miljövänligt och prisvärt kollektivt från dörratt till dörr.resa

Satsa på kvalitetsmätningar, rese-controllers och bättre sätt att
hantera kundklagomål

Vägverket och Banverket bör, tillsammans med SJ, trafikhuvudmän
och övriga berörda, utveckla metoder för kundkvalitets-gemensamma
mätningar täcker hela från dörr till dörr och genomförasom resan
sådana mätningar regelbundet. Vidare bör idén i praktikentestaman
med rese-controllers kontrollerar hela reskedjan isom sett ett resenärs-
perspektiv. Kundkvalitetsmätningar ochär rese-controllers kan bli- -viktiga verktyg i arbetet med kontinuerligt inventeraatt brister.

Kundklagomål bra källa till förbättringar.är SJ, Sltf, BR ochen
KFB bör diskutera hur branschen på bättre ochett systematiskt sättmer
skall kunna utnyttja kundklagomål kvalitetsarbeteti och skapa system
för informations- och erfarenhetsutbyte beträffande kundklagomål.

Förbättra informationen för funktionshindrade

I början 1997 kommer Rikstidtabellen finnas tillgänglig påav att
Internet och på diskett för PC, TågplusGuiden. För funktionshindrade

det inte tillräckligtär få tidtabellsinforrnationatt hela Manom resan.
behöver informationäven tillgänglighet och kvalitet på färdmedelom
och bytespunkter.

Vägverket och Banverket bör, i samverkan med Samtrafiken i
Sverige AB, SJ, Sltf, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet
och handikapporganisationema, fram databank kompletterarta en som
Rikstidtabellen och TågplusGuiden med erforderlig information för
funktionshindrade beträffande tillgänglighet, kvalitet och service på
fárdmedel, bytespunkter För informationenetc. skallatt kundan-vara
passad måste företrädare för de funktionshindrade deltaga i arbetet.
Vidare måste á jour-hållningen uppmärksammas. För den funktions-
hindrade måste den information ständigt aktuell ochsom ges vara man
måste kunna lita på informationen korrekt.att är
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meddatabasinteanledning övervägafinnsDet att enom
ochfärdmedelpåoch servicekvalitettillgänglighet,information om
börFrågansjöfart.ochluftfartomfattabordebytespunkter även

ochverk intressenter.berördameddiskuteras
bättrefunktionshindradefår dedatabasskapaGenom att en

därmed ökadochtill dörrfrån dörrresmöjligheterolikainformation om
minskar.med taxiRiksfärdtjänstkostnader förvalfrihet. Kommunernas
fortsattaförunderlagbättrefårtrafikföretagochTrafikhuvudmän ett

tillgänglighet.förbättradpåsatsningar

teknikmedinformationstandard för bättrekundtillvändSkapa ny

dörrtillfrån dörrresandetinformationsteknik kanMed hjälp nyav
införs påochutvecklasteknikenviktigtdådetunderlättas. Men attär
särskildamedkundgrupperolikafinnskundsynpunkt bra Detsätt.ett ur

utlänningar,ochgamlafunktionshindrade,såsombehov sompersoner
vissviktigtuppmärksamhet. Det är attsärskildkräver gemensam

på längresvårigheterfår attinteinförs så resenärenstandard resaatt
län.fleraavstånd över

Sltf, SJ,medsamverkanbör, iBanverketochVägverket
standard påframm.fl.BRSverige AB,i taSamtrafiken gemensam

kundsynpunkt.önskvärdStandardiseringviss ärområden därsådana ur
ochhandikapprörelsen expertermedsamarbeteske ibör somArbetet

funktionshindradesochsärskilt äldre resenärerskunskapgodhar om
nödvändigtdet attfall kanvissaIförutsättningar.ochbehov vara

kanfallandrastandard. Ifastställer vissBanverketochVägverket
trafikhuvud-standard hosvissinförandetfrämjastatsmakterna av

statsbidrag LTA-tillknutnavillkorexempelvismännen genom
trafikhuvudmännen ärföreskrivadärvid kunnaskulle attanslaget. Man

statsbidrag.standard förfölja vissskyldiga attatt

tidtabells-förpå InternetsöksystemnationelltSkapa ett
information

diskussionbör initieraLuftfartsverketochBanverketVägverket, en
förpå Internetsöksystempubliktskapaförberördamellan ettattparter

skullesådantkollektivtrafik. Ett systemregionalochinterregionalall
företagsochhuvudmänsolikalänka ihopskapaskunna attgenom

databasjättelik ärskaparskulldenförsöksystem somutan att enman
påbörenskilde ettresenärenuppdatera.. Denochadministrerasvår att

till dörr,från dörrhelainformationinhämtakunnaenkelt sätt resanom
kvalitetolika priser, etc.fárdvägar,ochfärdsättalternativarestider,
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Man bör kunna söka inte bara på snabbaste med givenresväg, avresetid
från startpunkt eller ankomsttid till målpunkt, på billigasteutan även

medresväg, minst antalresväg byten Kunden bör på enkeltett sättosv.
kunna jämföra utbudet på marknaden beträffande restider, kvalitet och
pris. Självfallet bör det enkelt söka infonnationenatt för ickeävenvara
svensktalande, så utländska besökare hemmaatt vid sin PC i lugn och

kan planera sitt resande i Sverige.ro

Inrätta ett Sverigenummergemensamt för trafikupplysning

Frågan "Sverigenummer"ett i O20-seriengemensamt för trafik-om
upplysning bör till förnyadtas prövning och inrättas det ärupp om
ekonomiskt försvarbart. Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och
Sjöfartsverket bör tillsammans med SJ, Sltf och övriga intressenter
utreda frågan.

Förbättra informationen för icke svensktalande

Allt fler utlänningar besöker vårt land. Många invandrare har dåliga
kunskaper i svenska. Det angelägetär dessa kanäven kollektivtatt resa
från dörr till dörr språkproblem. Personalutan arbetar medsom
trafikupplysning måste språkkunniga. All väsentlig information påvara
stationer, busstenninaler och hållplatser bör åtminstone finnas påetc.

Ävenengelska. information via högtalare bör lämnas på engelska i
fordon och bytespunkterpå där behövs.så Informationsbroschyrer bör
finnas på flera språk. Många anställda i trafikföretagen har invandrar-
bakgrund. Utnyttja bättre den språkkunskap finns hos personalen.som

Satsa på Tågtaxi, Busstaxi, Tågbil och Bussbil

Utveckla produkten Tågtaxf. Fördelen med ha väntande taxiatt en
tillhör välrenommerat taxiföretagett bör marlmadsföras. Tågtaxfsom

bör ha särskilda uppställningsplatser gräddfil mycketen egen— —
tåget ochnära väsentligt taxibilamasnärmare än vanliga

uppställningsplatser. Kort gångavstånd särskilt viktigt för funktions-är
hindrade, äldre, barnfamiljer och med bagage.resenärer Tågtaxitungt
skulle kunna integreras i Tågplus-systemet och kompletteras med
busstaxi, beställs via bussföraren och påsom väntarsom
busshållplatsen.

Trafikhuvudmännen, upphandlar taxitjänster för betydandesom
belopp, borde med SJ och Samtrafiken i Sverigegemensamt AB kunna
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attraktivttill pris,busstaxi,ochprodukt, Tåg-attraktivskapa etten
konkurrenskraft.kollektivtrafikens totalastärkadärmedoch

finns på 45och"Tågbilen"marknadsförs SJ orterHyrbil casomav
Svagheten ihyrbilsavtal.riksomfattande systemetharSverige. SJi ett

utvecklapotentialborde finnasfler Det atttäckerdet inte orter.är att en
Tågplus-systemetiskulle kunna integrerasTågbilen",produkten som

antaldärmed täckaochBussbilenomfattatill ett stortutökasoch att
skapakantrafikhuvudmännenoch ettgemensamtSverige. SJiorter

ochTåg-Hyrbil formhyrbilsavtal. iriksomfattandeattraktivt av
totalakollektivtrafikenshöjerpris,attraktivttillbussbilen,

konkurrenskraft. -

bussterminalerochstationertillvägvisningenFörbättra

bussterminaler. Regeringenochtill stationervägvisningenFörbättra
ochjämvägsstationertillför vägvisningsymbolerbrafastställabör

till stationervägvisningentillbörVäghållamabussterminaler. attse
ochtill flygplatservägvisningenbralikablir minstterminaleroch som

färjetenninaler.

terminalerochstationerbytespunkternaFörbättra -
åka kollektivtbilistercyklister och attförUnderlätta

fortsattpåbörochkommunerna satsatrafikhuvudmännen, statenSJ,
kollektivtrafi-främjabörStatsmaktemabytespunkter.upprustning av

kollektivtrañkanlägg-lokalatillstatsbidrag ävenken att gegenom
ningar.

påVägverket böroch satsakommunernaTrañkhuvudmännen,SJ,
tillanslutningbilister iochför cyklisterparkeringsmöjligheterbättre

bör höjaStatsmaktemahållplatser.bussterminaler ochstationer,
lokalalåtaochtill 75%cykelparkeringar ävenforstatsbidragsandelen

minskabörVägverketstatsbidrag.fåcykelparkeringsanläggningar
statsbidragsbyråkratin.

påVägverket börochkommunerna satsaTrafikhuvudmännen,SJ,
vidoch hämtalämnamed bilmöjligheterbättre att passagerare

busshållplatser.ochbussterminalerstationer,
cyklistenforförutsättningarnautreda attSltf börochSJ gemensamt

och buss.cykel på tågmed sinta



672 Långväga från dörr till dörr" SOU 1997:35persontransporter

Förbättra informationen och servicen under påsatsaresan,
utbildning all personal med kundkontaktav

Utbilda all personal så de kan bättre information ochatt servicege
under hela Vägverket, Banverket, SJ, Sltf, börBR, gemensamtresan.
med arbetsgivare och fackliga organisationer utreda frågan tillettom
viss del utbildningsprogram för all personal medgemensamt
kundkontakt och gäller hela resan. All personal bör ha visssom en
baskunskap inte bara den trafiken också bytespunkterutanom egna om
och anslutande färdmedel för kunna information helaatt ge om resan.
Vidare måste all personal ha kunskap olika kundgruppers särskildaom
behov, exempelvis funktionshindrade. All personal måste regelbundet
få fortbildning för kunna bästa möjliga kundservice. Föratt att ettge
utbildningsprogram ska få genomslag inom bussbranschen kanäven

införa formnågon tidsbegränsatöverväga yrkeskompetens-attman av
bevis, bussförare får då han genomgått kundservice-som en
utbildningen. Vägverket skulle fastställa kompetenskraven medan
branschen själv för utbildningen. Trafikhuvudmännen skulle isvarar
samband med anbudsupphandling kollektivtrafik kunna ställaav som
villkor all förarpersonal ska ha nämnda yrkeskompetensbevis.att
Beträffande långväga busstrafik bedrivs i privat regi skullesom
yrkeskompetensbeviset kunna bli kvalitetsmärke.ett

Även talar förstårinte och svenska måste kunna fåpersoner som
Överallterforderlig information, förstai hand på engelska. i reskedjan

måste det finnas språkkunnig personal.

Utarbeta och marknadsför resevillkor omfattar allasom
fråntrafikmedel dörr till dörr

kollektivaDen från dörr till dörr måste prisvärd. Kundenresan vara
måste kunna lita på det kollektiva helhet.i sinpersontransportsystemet

viktigtDet kvalitet marknadsförs. Såvälär SJatt transporternas som
trafrkhuvudmännen måste på tydligare kommunicera vadsättett ärman
beredd lova kunderna, dvs. kundlöften. Vad förväntar kundensigatt
och vad vi beredda lova för infria kundens förväntningar ochär att att
vad vi något går så kundens förväntningargör inte kansnett attom
infrias harSJ resevillkor framtagna i samarbete medärsom
Konsumentverket. harDessa hittills marknadsförts.inte Trafikhuvud-

saknar resevillkor framtagna i samarbete medmännen Konsument-
verket. saknasDet resevillkor täcker anslutningar mellan tåg,även som
flyg och båt.

Konsumentverket bör inleda förhandlingar med SJ, Sltf, BR,
Taxiförbundet och inrikesflyget i syfte fram rikstäckande paketatt ta ett
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omfattar hela frånmed resevillkor dörr till dörr. Dessaresansom
marknadsföringenresevillkor bör för fler åkautnyttjas i attatt

kollektivt. Kundlöften kommunicerasmåste

på attitydpåverkan marknadskommunikationSatsa och

Bilister underskattar bilensmed bil gammalMånga vana.reser av
trafiken. Bilisterkostnader och överskattar priset i den kollektiva

och överskattar restiden kollektivt.underskattar restiden med bil
därförmentalt påverkas. Ovanstående förslag måsteBilister måste

attitydpåverkan ochmed kraftfull satsning påkompletteras en
KonsumentverketVägverket, Banverket ochmarknadskommunikation.

fram flerårigt förmed Sltf m.fl.bör samverkan SJ,i ta ett program
under medoch marknadskommunikation. Börja 1997attitydpåverkan

helagenomföra reklamkampanj resanatt omen

Slutord

för alla"trafiknäthar under 1996 "EttEU-kommissionen presenterat
Paper.Commission GreenThe Network,Citizens’ European

trañknät för allabidra till förverkliga EttOvanstående förslag kan ett
alla berördakollektivtrafiken skall bli attraktivare måstei Sverige. Om
m.fl.trafikföretag, organisationerhuvudmän, kommuner,verk, genom

idéer kanMångaförbättrabättre samverkan persontransportsystemet.
andra branscher. del kanflygsektorn och Enhämtas från andra länder,

tillmål, beslut och uppdragnationellastatsmakternastyras genomav
kan drivaKommunikationsdepartementetoch myndigheter.olika verk

kraftVägverket och Banverket har i sinapå utvecklingen. av nya
flesta åtgärderna måste dock vidtagasuppgifter.sektorsroller Destora

aktörerna själva.av

22-17-0396
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uppläggningallmännaRapportens

svårtolkadkomplex ochForskning visar sig änom resvanor vara mera
uppdragsskrivelse tillantyds Kommunikationskommitténsvad isom

redovisas iden Bl.a. den de attityder30 maj 1996. visarKFB att som
eller intervjuundersökningar har dåligtden vanligaste enkät-typen av

faktiskt beteende och därmed förvärde förutsägelser resvanor.som av
sammanhanget:Följande resultat relevanta iär

trafiksammanhang karakteriserasbeteendet kanEndast del i0 en av
Övrigt beteendeeller medvetna val.planerade handlingar ärsom

andrastuderas undervanemässigt och måsteautomatiserat eller
förutsättningar.

ellerbeteendet föregås intentionplanerademedvetetDet av en0
beteendeiifrån alla intentioneravsikt. Långt omsätts -

föga studerat.emellan.omständigheterna kommer Detta är

ellerbara hansformar bestäms inteintentionerDe aven person0
sociala ipåverkas också Justattityderhennes utan av normer.egna

faktorofta viktigareförefallertrafiksammanhang normerna vara en
attitydema.än

mellan definnas klyftatycks detbeträffande bilkörningSärskilt en0
ochredovisas i enkäterkända och degenuintattityder är somsom

intervjuer.

demellanuppfattning relationernakanFöljande diagram omge en
faktorervill förstå vilkastuderasmåstebegrepp sommanomsom

efter dettadisponeradresandet. Min ipåverkar är stort settrapport
diagram.

vanemässigt

/socialbeteende norm

planerat intention-

attitydattityd redovisadverklig -
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attityderUndersökningar spontanaav

undersökningtypiskEn

undersökning består igenomförbarvanlig och lättEn atttyp manav
inställning till vissa angivnaderasurvalfrågar ett ompersoner

föredra bland flera sådanade skulleåtgärder eller vilkentrafikpolitiska
tillinställning"Allmänhetensexempel Eva Gustavssonsåtgärder. Ett är

59-1995.trañkpolitiken",på VTI-notatolika inriktningar nr
enkätforrnulär och kanpilotstudie förDen att testa ettär manen

studiensresultatet,välbestyrkta slutsatserdra någradärför inte menav
studera.instruktiv Denrepresentativ ochuppläggning presenterarattär

UtvecklingrespektiveFörändrade resvanorkallasalternativtvå som
olikabeskrivs strategierBåda alternativenbilen och vägarnaK genomav

transportmedel ochalternativasamhällsplanering: byggaför att ut
och p-platserbygga flerrespektiveavståndplanera för kortare vägaratt

vilketreningstekniker. Fråganochutveckla bränslen äroch att
mellan dessaväljaeller hon måstehanväljeralternativ personen om

tvâ.
allmäntmycketbeskrivna påalternativen sättTypiskt är ettär att

ochska vidtagas intede åtgärderoch bara att somman angergenom
får.åtgärderna Manmöjligaeller blottförväntadede följdert.ex. som

alternativetin iförsökspersonen närmare utantvingar inte trängaatt
altema-uppenbartdetta fallattityd. iDetframmanar attärspontanen

och alternativetmiljötillväntuppfattasFörändrade resvanortivet som
bilen och vägarnaUtveckling motsatsen.somav

alternativetförsöksgruppenivaldeTotalt 57% personernaav
klartalternativdettadelgruppervissaFörändrade resvanor. Inom var

till 40 år72%,bland kvinnort.ex.överrepresenterat, upppersoner
83%,bruktill bil för privattillgångharinte71%, sompersoner

resultatstorstadsbor 73%. Dessaoch ärensamstående 82% repre-
väl medochundersökningarliknandeför många stämmersentativa

allmänhet.ötillvändhet imiljundersökningar om

attityderTillförlitligheten hos spontana

grad derashögfråga i hurkan då sigMan motsvararsvarpersonemas
uppenbarafinns åtminstonevärderingar.attityder och Detverkliga tre

fullaaltemativenstänkt igenomhar inteförsökspersonernafelkällor:
formulerats pådetfastnar förordentligtkonsekvenser ettutan som

alternativenomedelbartassocierarförsökspersonernatilltalande sätt;
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till någon tidigare uppmärksammad och genomdiskuterad polarisering,
miljövänlighet kontra tillväxtorientering, och utifrånt.ex. sinsvarar

inställning dennai fråga; försökspersonerna egentligen bilvänligaär
känner till bilens miljöproblem och har dåligt för sinsamvetemen

attityd och väljer därför det förväntade och socialt acceptablaatt ge
svaret.

Man bör också uppmärksamma fullt ärliga inteävenatt svar ger
någon säker indikation på vilket fárdmedel försökspersonerna själva
skulle välja. Frågan gällde vilka åtgärder föredrar, hurinteman man
själv kommer bete sig. inbiten bilvänEn kan mycket väl önskaatt att
kollektivtrafiken så attraktiv de flesta använder den. Då blir detgörs att
mindre köer och lättare hitta parkeringsplats för dem alltatt trotssom
håller fast vid bilen.

Alla de nämnda felkälloma välkända och ofta förekommandeärtre
vid psykologiska undersökningar man bör den tredje blir alltnotera att
viktigare miljömedvetenheten utvecklas till social ochmer en norm
uppfattas tecken socialtpå ansvarstagande. Fråganett ärsom om man
kan något hur viktiga de just i frågasäga ärom om resvanor.

ligger i sakensDet inte kan något bestämtnatur att man ge svar,
det finns ändå några indikationer. förstaDen har troligen med denmen

första felkällan otillräckligt genomtänkta konsekvenser Igöra.att- -
två undersökningarna i PernillaEva Gustavssons, Ivehammars ochav
Jan Owen Janssons "Avvägning mellan individuell nytta av
biltillgänglighet och kollektiv biltrafikbegränsningarnytta av en-
pilotstudie", en studieVTI-notat 8-1995 kommerjag attnr som
diskutera nedan lägger på liknande fram flerasättnoggrannare man
alternativ för försökspersonerna, halva får dem i omvändmen gruppen
ordning. båda undersökningarna det får betydandeI visar sig att man
skillnader mellan grupphalvoma försökspersonerna positivaär mer-
till det skillnad väl skillnadensist. Denna sånämns är storsom som
mellan och kvinnor och mellan olika åldergmpper. fenomenDettamän

viktig tankeställare för dem alltför kritiklöst vill dra slutsatserär en som
studier bygger på attityder.spontanaur som
Den tredje felkälla politiskt korrekta svårareärtypen attav svar— -

komma åt. ochRisto Näätänen Heikki Summala dock boki singer
Road-user behavior trajficand accidents utförligt referatett av en
undersökning gjordes Black på 60-talet England. användei Hansom av
hypnotiska tekniker för avslöja bilförares innersta tankar och motivatt
och hur de skiljde sig från de tankar och redovisades.motiv öppetsom
Studien omfattade flestapå 25 de under år och25en grupp personer,
många på något knutna till läkaryrket.sätt

I medvetet tillstånd uttryckte försökspersonerna bilintresse på ett
tekniskt och hade ganska detaljerade kunskaper. Säkerhetsfrågorsätt
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trafikenviktiga och dödsolyckor i ansågsbetraktades utgöra ensom
tal berättade de sådanatill trafikolyckor kom påkälla Närstor omoro.

Alla rädda förmed eller själva sigde själva varit sett. uppgav varaom
fortkörning den främstatrafikolyckor och de flesta ansåg att var

trafiken.orsaken till dödsolyckor i
helt bild den omedvetnaunder hypnos framkom påMen en annan

med personligdiskuterades kopplasOlyckornivån. attutan samman
erfarenheteralltid andra och ingariskupplevelse. händeDe egna

vid dem och bryr inte."händer och vinämndes. "Olyckor är ossvana
typiskmed ABS-bromsarprovkörningReaktionen på varen -

tuffare,möjlighet köra inteuppfinningen uppfattades att som ensom en
ihopkopplades bilkörningen inteKänslomässigtsäkerhetsförbättring.

framför alltkänslor,med starka positivamed problemnågra attutan
köra fortförsöksperson sadeoch maktkänsla.den frihet En att gavgav

herre allt,överlägsenhet,"känsla över nästanatt som sexav varaaven
och försiktig"mjuk också,måsteman vara-

trafikolyckor ochfokuserad påundersökning ärDenna nuvar
laddadfortfarande känslomässigtbilkörningganska gammal, är enmen

betydelsedetta har sinfinns allt skälaktivitet och det ävenatt tro att
under-detta styrkstransportmedel i dagväljernärt.ex. av enman

rubriken "Allmäntnedan undersökning Guro Berge nämns omsomav
flera de djuparesannoliktlivsstilar".och Detattityder är att av

ochheltupplevsför bilkörning intemotiven attrumsrena mansom
dem, vilketattityder innandärför friserar sina ärrapporterarman
slutsatser frånmed draförsiktigytterligare skäl attattett vara

attityder.bygger påundersökningar spontanasom
verkligaalltidattityder interedovisadeAtt motsvarasspontant av

ibland tolkasredovisade attitydemadesak;attityder spontantär atten
utsträckning iSå sker ifelaktigt eller tendentiöst storär enannan.en

därför densärskild vikttillmättsattitydstudieupplagd attstort som
till detländer. hänsynrad europeiska Menparallelltgenomförts i en

rubrik.underdiskuterar denjag egensenare

"Ökad bilism"kollektivtrafik eller ökad

"Ökad här tycker vikollektivtrafik eller ökad bilism SåRapporten
gjord1994:22politiker" KFB-rapportsvenskar och våra är avnr
GmbHInfrastrukturforschung iVerkehrs- undfürSocialdata, Institut

Lokaltrafikföreningen.Svenska Denuppdrag utgörMünchen, på av
uppdragstudie gjorts påeuropeiskdelenden svenska större somav en

Public, den intematio-Internationale des TransportsUnionUITPav
kollektivtrafik.förnella intresseorganisationen
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berör hel del frågor,Rapporten lägger vikt vid denstor atten men
ha funnitsig mental blockering mellan medborgare och poli-anser en

tiker. Båda önskar prioritera kollektivtrafiken och motverka bilismen,
hindras de uppfattar den andra mindreatt att ärmen av gruppen

angelägna de själva. också denna slutsats harDet uppmärk-än är som
sammats mest.

Undersökningen bygger på där folkintervjuer redovisar sina
attityder. föralltså alla de felkällorDen iärspontana utsatt nämntssom

föregående avsnitt, dock några vid tolkningen.reservationerutan
finns emellertidDärutöver också rad glidningar och oklarheter ien

tolkningen resultaten. Vissa resulterar i uppenbara feltolkningar,av
falli antal andra slås godtycklighet ellerett stortmen man snarare av av

förbigåsproblem kommentarer. Eftersom undersökningensatt utan
uppläggning och frågomas utforrrming knappast redovisas alls kan man
bara ugglor i kunna fingret på någon bestämdsättautan attana mossen
punkt. därförnöjer mig med och diskutera deJag nämnaatt mest
uppenbara fallen.

frågor gäller tänkbara åtgärder biltrafikEn serie imot centrum:
begränsningar biltrafik, fler gågator eller begränsning parkering.av av

redovisas figurerna figurerna och kom-Svaren i 13-16. Av itexten
till olikafigur framgår frågorna har gällt hur ejfektiva13mentaren att

åtgärder förmodas bli för minska biltrafiken. kommentarernaMen iatt
tolkas medborgarna önskar åtgärden ska genomföras.attattsvaren som

skriver instämmande hos får"Ett högre européernaMan ännut.ex.
förslaget inrätta ytterligare gågator i stadscentra" och "Politikemaatt
liksom skulle välkomna de restriktivamedborgarna två treav

det skillnadåtgärderna biltrafiken i centrum". Men påärmot stor att tro
effektiv önskar genomföra den. detviss åtgärd och Föräratt atten man

första kan målet, för det andra kan åtgärden haman vara oense om
bieffekter och för det tredje kan det finnas andra åtgärdernegativa som

också effektiva andra synpunkter överlägsna. Denär poäng manmen ur
felbedömervill i figur 16, nämligen politikerna medborgarnasgöra att

uppfattning, hänger därför helt luften så länge frågomasi inte vetman
exakta fonnulering genomförts.och på vilket intervjuernasättet

frågor gäller konflikter mellan och kollektiv-,serie bilismEn annan
gångtrafik figurernacykel- och vid trafikplanering. Svaren redovisas i

Enligt kommentarerna till figurerna torde frågan ha varit18-24. 18-20
formulerad ungefär du välja mellan förbättradså här: är tvungen attom
kollektivtrafik eller bättre möjligheter för bilismen, vilket väljer du då

kollektiv-får då överväldigande majoritet för prioriteringMan en av
trafiken, och gäller för cykel och gångtrafik.motsvarande

bör därvid frågan gäller förändringsriktningen ochMan attnotera att
uppleveralltså utsträckning beror på huri storsvaren man
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mycket väl vilja förbättra villkoren förutgångsläget. kan alltsåMan
vilja ha bilorienteratgångtrafikanter och samtidigt iett stort settt.ex.

mindre grad dag. Icke desto mindresamhälle, i något iänänom
"väljerresultatet den majoritetenbeskriver att storarapporten som

kollektivtrafik", vilkettrafilcmedel gående, cykel,miljövänliga är en
enstaka tankelapsus,resultaten. ingenfeltolkning Detta är utangrov av

fått rubriken "Val fárdmedel".har till och medfigurerna och 2423 av
för huvudpoänger,konsekvenserfår sedanDetta rapportensen av

och medborgareblockaden mellan politikernämligen den mentala som
medborgaresjämförs politikers ochfigurredovisas just i 24. Där upp-

försökspersonbilorienterad den andra Enfattning hur är.gruppenav
biltrafiken ibilorienterad han eller hon prioriterardefinieras omsom

miljöorienterad.jämförelsema ochdeminst två tre annars somav
teknisk definition, och det hadefår alltså ganskabåda begreppDessa en
ökad bilorientering respektivemissvisande talamindrevarit att om

då oklart politikernaökad miljöorientering. Det är ytterst om
haft begrepp tankarna deverkligen detta irespektive medborgarna när

fallerinte,bilorienterad den andra Omtillfrågats hur är.gruppenom
mental blockad.hela tanken om en

deuppfattat fråganoch politikermedborgareAntag attt.ex. att som
valtoch vad deverkliga åsikter inteden andraskulle bedöma gruppens

vad sades ibakgrundintervjusituationen. Motisägaatt somav
det dåintervjuundersökningarsjälvcensur iföregående avsnitt ärom

realistiskderas bedömningfullt tänkbart äratt

attityderbearbetadeMer

alternativbeskrivnaNoggrannare

inledningsvisförsta dede bådaförsöka eliminerakanMan att av
verkliga attitydermänniskorsoch kommanämnda felkälloma nännare
kräver dockdem bearbeta sina Dettvingaatt att mersvar mer.genom
få fram bearbet-och metodenkomplicerade försöksuppläggningar att

diskuteras.kan alltidningen
IvehammarPernillastudien Gustavsson,redan nämnda EvaDen av

mellan individuell"Avvägningoch Jan Owen Jansson, nytta av
biltrafikbegränsningarkollektivbiltillgänglighet och nytta enav -

denna riktning.i Den8-1995,pilotstudie", VTI-notat är ett stegnr
väljer blandenkätstudie hur folk 7första delundersökningen är omen

kollektivtrafik Motalaoch ibilanpassningmellanolika avvägningar
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innerstad. Ytligt liknar frågeställningen den användssett närsom man
får fram attityder, alternativen beskrivs med heltspontana men en

konkretion: enskilda och parkeringsplatser vidgator nämnsannan
parkeringsavgiftema kronorpreciseras i timme, Vidarenamn, per osv.

beskrivs alternativen så både deras för- och nackdelar framgår. Föratt
känner till Motala det alltså fråganinteär att taen person som om

ställning till abstrakta till ganska konkreta förslag.principer utan
Resultaten både liknar och skiljer sig från den föregående typen av

undersökningar. Precis innan det fler vill ha ökningärsom som en av
kollektivtrafiken biltrafiken, det anmärkningsvärdaän ärmestav men

flesta ändring allsde inte vill ha någon nöjda medäratt utan status quo
55% valde detta bland alternativ.sju

förväntat det också bilvänlighet bland blandSom mänstörre änvar
kvinnor, kanske klart bilvänlighet blandoväntat, större yngremen, mer
upp till 40 bland äldre.än

verkligainte heller denna undersökning når fram till deMen
attityderna, eftersom det, redan finns klar skillnad hurnämnts,som en

väljer beroende på i vilken ordning alternativen presenterasman man-
föredrar skillnad mellandet sist. lika denDennanämns är stor somsom

och kvinnor.män
delundersökning frågade efter vilken bostads-I typen man avannan

från heltområde folk helst ville bo fyra områdena varieradeDe
bilanpassat till helt bilfritt på inte finns isättett extremt som

kollektivtrafik beskrevsverkligheten och förutom biltillgänglighet och
affärer och och bamvänlighet. Omockså växtlighet, tillgång till service

kundeför graden bilvänlighet såtolkade uttryckettman svaren som av
liknande tendenser andra undersökningar: någotinoteraman som

bland bland kvinnor men så tydligtbilvänlighet intestörre män än som
tillandra fall och bilvänlighet bland upp 40i något änstörre yngre

bland äldre. fanns här klar skillnad beroende på denVidare även en
klartordning vilken alternativen presenterades, skillnadi en som var

och mellan åldersgrupper.mellan och kvinnorstörre än män
framkom frågade varför hadedet intressantaMen närmest man man

faktorer nämndes gällde helt andra sakervalt gjort. De somsom man
bamvänlighet, närhet till affärfárdmedel: tillgång till grönområden,än

Även detoch och liknnade. bland dem valdeservice extremtsom
blandbilfria faktorn bilfrihet först på platsbostadsområdet kom 10:e

13 faktorer.
försökspersonernaheller tvingarInte när att noggrannareman

bearbeta enkelt få fram såalternativen kan alltså på något sättman
hurgrundläggande attityder de kan grund för bedömatjänaatt attsom

kommer olika trafikpolitiska åtgärder.påattman reagera
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Individuella kollektiva livsvärdenoch

Vad händer då inte frågar efter vilka åtgärder samhället skaom man
vidtaga efter hur individen väljer transportmedel I Jörgenutan
Garvills, Thomas Laitilas och BrydstensMonica "Livsvärden och val

transportmedel", Transportforslcningsenheten TRUM, Umeåav
universitet, undersöks detta.1994:1,

intervjuade folk hur deMan bedömde arbets- respektiveom
inköpsresor med bil, buss, cykel och gående och krävde därvidsom
detaljerade bedömningar konsekvenser i form kostnad,av resomas av
restid, luftföroreningar, bekvämlighet, trängsel, energiförbrukning,
flexibilitet, buller och säkerhet.

Vissa dessa konsekvenser har individuell karaktär: kostnad,av
restid, bekvämlighet och flexibilitet; andra kollektiva: luftförorening,är
trängsel, buller. Författarna betraktar energiförbrukning som en
kollektiv konsekvens och säkerhet blandat individuell/kollektiv.som
Hypotesen konflikten mellan bilism och kollektiva transportmedelär att

konflikti grunden mellan individuella och kollektiva värden.är en
Resultatet blev bilen bedömdes ha bäst konsekvenser allaiatt

individuella avseenden fárdmedlenkostnad, och de alternativautom
buss, cykel, gång alla kollektiva avseenden. bedömdei Sammantaget

bilresoma tillfredsställande,klart dvs. de individuellamestman som
värdena dominerade stort.

Resultatet kan belysa skillnaden mellan undersökningarsägas om
attityden till principiella åtgärder från samhällets sida varvid man

uttrycker socialt ansvarsfulla värden och attityden till indivi-gärna
duella enskilda fall där individuella värden dominerar.val i

detalj, fast den författarna,En intressant inte nämns är attannan av
cykeln alla säkerhet bussen,på punkter bedöms bättre änutom som
eller lika det gäller restid undersökningen gjordesbra i Umeå inär
april-maj. kan tankeställare eftersom ofta slentrian-Detta vara en man

likställer alternativa fárdmedel till bilen med kollektivtrafik.mässigt
Cykeln förvisso miljövänlig och alternativ deni meningenär men
ingalunda kollektiv.

Människorna tillfrågades också vilken vikt de fäste vid olikaom
livsvärden, framgång, lojalitet, omväxlingnjutning, rättvisa,t.ex.som
och jämlikhet. Vissa dessa individuella till sin och andraär naturav
kollektiva, och människorna delades sådanain i prioriterade densom

respektive den andra Med hjälp svårbedömd modelltypen.ena av en
ha styrkt hypotesen människor kollek-sig prioriterarattanser man som

tivt inriktade livsvärden använder bilen sällan andra.änmer
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attityder och livsstilarAllmänt om

Transportøkonomisk Oslo har studeratvid institutt iGuro Berge
den tillsammanssambandet mellan livsstil och val transportmedel. Iav

författade "Livsstil barriere.med Turid Nondal rapporten som
kollektivtransport blant bilbrukere i OsloHoldninger til bil ogog

Oslo, 267/1994,Akershus", Transportøkonomisk institutt, TøI rapport
olika attityder till olikaundersöks på kvalitativt sättett gruppers

ochvarierade fråga socialgrupp, åldertransportmedel. iGrupperna om
resvanor.

transportmedlen: bilisterfann schablonbilder de olikastarkaMan av
symboliserar rörlighet, frihet och lyx, T-framgångsrika bilenär män,

dåligt råd, position, gråanvänds folk harbanan utan avav som
bilist: 85%definierar sigi vid mening, Man gärnaetc. avsompersoner

definierar själva bilister,använder bil sigdem dagligen mensomsom
använder buss definierar sigdagligenbara dem57% somsomav

siffra för T-bananMotsvarande 73%.kollektivtransportanvändare. är
genomgåendetill bilkörningattitydenallaInom ärgrupperna

bortkastadfrihet, det trevligt, det intedet känslapositiv: är ärger en av
med ledningkan myckettid. Allmänt sägaatt om en personmananses

miljö-har. erkänner bilenvilken bil han eller hon Man äratt ettav
ofta Generelltproblemets storlek överdrivs.problem, settattmen anser

Blacksbil, vilket styrkerinvolverade i valetfinns det starka känslor av
undersökning nämndesäldre ovan.som

transportmidelvalg","Livsstilhar också, iGuro Berge og
utvärderat328/1996,Oslo, TøITransportøkonomisk institutt, rapport

hos Gallup Kompass,transportforskningpotentialen för storen
ochfrågor attityder 2llivsstilsmodell baseras på 38 omomsom

individerna längs två dimensionermodell fördelasbeteende. dennaI -
och klassas i niosamhälls-/individorienteradtraditionell/modem och -

grupper.
transportprofil betydelsenhar olika ifinner olikaMan attatt grupper

tillolika attityderolika ofta och harde använder olika färdmedel
det finnsförsvåras dockmiljöavgift bilar. Tolkningenpå storaattav

beträffandeframför alltskillnader mellandemografiska grupperna,
eller tillhörighetendessa skillnaderålder kön. detoch Frågan är ärom

transportprofilerna.förklarar de olikalivsstilsgruppentill i sig som
förklarar mycketoch bostadsort stad/landfinner ålderMan storatt en

har visslivsstilenbilanvändning,del .skillnaden i att enmenav
hålls konstanta.dessa variablerbetydelse även när

och dessattitydbegreppetvärdefull genomgångmycketEn av
finner i Montgomerysför livsstil och beteende Henrybetydelse man
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uppdraglivsstil, trañkbeteende", skriven på"Attityder, ärrapport som
Transportforskningsberedningen 1993.av

heltattityder även deallmänt känt ochDet ärär accepterat att om
för motsvarandenågon garantigenuina generellt inte utgörsett

flestahar de allraför motsvarande intention.beteende inte T.ex.ens
ändå alltid ärliga.attityd till ärlighet inte Menpositivgenuint ärmenen

skiljatill denna negativa slutsatskan komma längre attän genomman
olika slags attityder:mellan

sannolikare faktisktgilla tåg iattityder t.ex.Specifika omsättsatt
attitydermiljövänlighet. Allmännaospeciñka t.ex.beteende än

sannolikare tillexempel ledermiljövänlighetkanåterigen ettvara
hastighet.köra medtill atypiskt t.ex. jämnprototypiskt beteende än att
då tillattityder och leder intekonflikt med andraofta stå iAttityder kan

attitydsannolikhetennormtrycket ökarbeteende. Sociala omsättsatt en
hindrasjälvförtroende kanochBristande kompetensbeteende. atti

pågrundar sigAttityderbeteende.attityder iomsätts egnasom
till handling.erfarenheter starkare incitamentger

attityder.påverkaolikaocksådiskuterar sättMontgomery att
för sådanfinns undantagdetofta verkningslös,Information är sommen

Normtryckden efterfrågas.kommeroch/ellerstarkt griper i närtag en
beteende, delsandrasiakttardelskan överföras att genommangenom

ha effekt påNormtryck kanmissaktning.för andras ettutsättsatt man
Perspektivpåverkan kanattityd.det striderbeteende även mot enom

gruppdiskussioneråstadkommasattityder och kanpåverka t.ex. genom
rollbyten.eller

individualiserade,dock starktattityderpåverkaflesta ärDe sätten att
samhällsperspektiv. Mestgenomföra dem idet svårtvilket ettgör att

normtrycket.för det socialalovande detär
översiktbramycket överAllmänt Montgomerys rapportärsett en

kanvilka riktningarden visar imöjligheter, dvs.strategiskaolika man
arbete föromsorgsfulltdet krävsefter åtgärder. attleta Men ett

åtgärder.sådanakonkretisera
också, igenomförJordan LouviereochLevinIrwin P.

Modeling" HumanDemandTravel"Psychological Contribution to
and Behavior,Volume 5: TransportationBehavior and Environment.

ochattitydbegreppetallmän diskussion1981,Plenum Press aven
Fishbein,beteende. citerar M.attityd och Deförhållandet mellan som

fortfarandemed "det finnsattityderforskningårs75 omsummerar
stöder hypotesenkonsistent bevisningföga, någon attsomensom

förutsägaobjekt tillåterattitydindividskunskap attettmot enom en
refererarförhållande till objektet". Debete sig ihur han kommer att

10%sällan förklararattityder änWickerockså A.W. säger att mersom



686 Viirderingsfbrskjutningar och resandet SOU 1997:35

variansen i beteendet. Skälen till detta framför allt den socialaärav
och konkurrerande attityder.pressen

i specifikaMen situationer kan förklaringsvärdet betydligtvara
högre. Meyer m.fl. visade preferens för buss biluppmättatt över
förklarade 70% transportmedelsvalet för arbetsresor. dockDet ärav
inte klart varför detta resultat skiljer sig så markant från den allmänna
erfarenheten.

En metodisk diskussion på hög finnernivå i K.noggrann man
Thomas "A reinterpretation of the attitude approach transport-modeto
choice and exploratory empirical test", and PlanningEnvironmentian
Volym 8 1976, 793-810. Han for feltolkningars. varnar av
skalmätningar attribut för olika attributets tillämp-transportsättav -
lighet fárdmedletpå och dess värdeladdning olika saker och måsteär

för kan hellersig. Man inte räkna olika attributs vikt formätas ut ettvar
beslut multipla korrelationer eftersom allainte vetgenom man om
faktorer utelämnas ofta känslomässiga och statusmässigaär t.ex.-
faktorer. torde kunna tillämpasDetta på Garvills, Laitilas och
Brydstens refererade undersökning.ovan

Sociala intentioner och faktiska beteendennormer,

översiktsartikelnI "Psychological of traffic safety", publicerad iaspects
ofEuropean Journal Operational Research 1994, 540-552,75 s.

diskuterar Berndt Brehmer hur folk faktiskt beter trafik-sig i
säkerhetsavseende. Många hans iakttagelser kan överföras tillav mer
allmänt trafikbeteende, t.ex. resvanor.

förstaHans huvudpoäng måste skilja mellanär att man
beteende,automatiserat dvs. och icke-automatiserat beteen-rena vanor

de, skulle kunna kallas beslut.medvetna förra diskuteras iDetsom
avsnitt; det handlar trafiksammanhang ofta handlarinästa senare om

och hur företaskanär, var man resa.en
andra huvudpoäng bakomHans det icke-automatiseradeär att

beteendet ligger har kunnaintention visat sig beskrivas väl meden som
Fishbein-Ajzens modell: Styrkan hos intentionen den vägdaär summan

våra attityder och de sociala hos människor viav egna normerna som
bryr speciella för trafikbeteende de socialaDet är attoss om. normerna
oftast denna ekvation.i förklarar varförDettaväger tyngst t.ex.
rattonykterhet mycket fortkörningså ovanligare trycket från deär än -
närstående mycket det förra falleti i detär större än ävensenare om
förövarens attityd han fullt kapabel kontrollera situa-är äratt attegen
tionen. Koncentrationen på attitydforskning därför motiverad,inteär
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framförnormbildning,studerapåbör lägga attutan resursermerman
när-sammanhang.allt i

.alltid ledervarför intesvårförklarat intentionerdetDäremot är mer
det beror påAllmänt kanbeteende.motsvarandetill säga attsett man
underlättarförsvårar elleromständigheterdet dykeratt somupp

kanrimligtpåFråganintentionen. sättförverkligandet är ettom manav
kan det i mångaBl.a.omständigheter.specificera sådana samman-nog

sakblirdet visar sig görabetydelseha atthang att enensammanom
likadant.andraallaeller görom

för-studerat justhaMarell kanochGärling Agneta sägasTommy
"Bilhushållsstudienbeteende ifaktisktochmellan intentionhållandet

Transportforskningsenhetenbilresande",reduceraförstrategier att
andraskillnad från mångaTill1992:2.universitet,TRUM, Umeå

beteende.faktisktregistrerarenkäterden intestudier utnyttjar utan
skulledebilresorhur mångauppskattafamiljer fickTvå grupper av

bokförde sedanveckan och överdenunderkomma närmastegöraatt
minskasedanuppmanadesbilresande. attDenfaktiskasitt gruppenena

desådantpåmöjligt, sätt attmycketbilresande så ettsitt mensom
också tipsficktid.längre Mandet undermedfortsättaskulle kunna en

flerasamordnabli vissalåtastrategier: atttänkbara att resor,om
bil,färdmedelväljasamåka, änärenden till annatattatt osv.en resa,

sedan.registreradesutfalletfaktiskaDet
fler bilresorgjorde cirka 50% änbådavisade sigDet att grupperna

dockbilresande lyckadesminska görasittskulleGruppenplanerat. som
skeddeMinskningenandradenjämfört medmed 25%detta gruppen.

utgjordedockarbetsresorna,påfritidsresor, inteochinköps-på som
demed dessa mestärvilketvanligaste stämmer attden restypen resor

alltså intevalderesandeminska sittkravetInförvanebetonade. att man
vanligastedebil förfärdmedel utantillbyta än manannat resornaatt

resandet.icke-automatiseradedetställetrationaliserade i

beteendenautomatiseradeochVanor

beslut.fattademedvetetenbartdiskussionen rörtHittills har nästan
delartikel hurnämnda storbetonade dock i sinBrehmer avovan

Detdvs.automatiserat,egentligentrafikbeteendet vana.renenvarsom
ocksåbilen,hanterandettekniskabara det utangäller inte anpass-av
tidsödandeochsvåraEftersom attärtill olika situationer.ningen vanor

detnedanundersökningoch Biels ärDahlstrandsreferatetändra se av
då icketillfällenantaletminskaförsökabättrefonnodligen att

samhället såinrättapraktiken attidvs.utlöses,önskvärda attvanor
ofta.såuppstårintebilennaturligtdär detresebehov att taär
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Svårigheten ändra har belysts Verplanken,Bas Henkatt vanor av
och AdAarts Knippenberg i "Habit, Informationuppsatsenvan

Acquisition, and the of MakingProcess Travel Mode Choices",
ofDepartment Social Psychology, ofUniversity Nijmegen, 1996. Där

studerar just vanemässiga val transportmedel. utvecklarManman av
först skiljer mellan fastmed respektive mindreett test som personer
fast etablerade visar sig de förra mindre delDet in denatt tarvanor. av
information och bearbetar sina beslut mindre. kunde dockMansom ges
på olika få försökspersonerna aktivt information,insätt att ta t.ex.mer

fokusera uppmärksamhetderas på beslutsprocessen ellerattgenom
begära de skulle förklara val. effekten dock eftersina Denatt avtog ett
tag.

ändra har detalj studerats UlfProcessen iatt vanor mer av
Dahlstrand och Anders Biel Habits:i "Pro-environmentaluppsatsen
Propensity Levels in Behavioural Change", publiceras iJoumal ofsom
Applied Social Psychology 1997.

ändra enligt dessa författarna flerstegsprocess.Att ären vana en
måste bli medveten värde och harFörst inseett attman om man en

bryter detta värde. Sedan måste bli medvetenmotvana som man om
vilka alternativ finns, besluta för ellersig något någraprövaattsom av
dessa och sedan utvärdera och jämföra det med det gamla.nya

med sådan uppdelning befinnerPoängen sig iär atten personer som
olika stadier påverkas olika kraftfullmåste på Det kan behövassätt.
propaganda för aktivera medan saklig information kannågon,att vara
det- bästa skapa medvetenhet alternativ. villOmsättet att om man
påverka då dels undersökamåste hur mångaresvanoma man som
befinner de dels flerasig på olika stadiema, arbeta med olika
påverkansmetoder parallellt.

Eftersom alla människor befinner fas samtidigtinte sig i ärsamma
det svårt genomföra koncentrerade kampanjer det finnasmåsteatt -
information flera olika slag och den måste finnas kontinuerligtav
tillgänglig under lång tid. Det det svårt uppnågör äratt attsenare
tillräckligt kraftfulla effekter för aktivera de omedvetna.att

Trafikpolitiska åtgärder och medborgarnas värderingar

Kommunikationskommittén har uttryckt målet trafikpolitiskaatt
åtgärder förståsska och medborgarna. kanDetta antingenaccepteras av
betyda vill åtgärderna efter existerande värderingar ochatt man anpassa
åsikter, eller vill påverka medborgarna detatt att accepteraman som ur
samhällets synpunkt önskvärt. det förra fallet påI stöteranses man
svårigheten situationen så komplex det svårt vilkaär är avgöraatt att att
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andra fallethar, detfaktiskt imedborgarnaåsikterochvärderingar som
och dessutompåverkansmedelvaletsvårighet iåterspeglas avsamma

demokratiska principer.etiska ochdiskuteramåste man

egentligenmedborgarnaVad anser

hurhar visatsammanställningenovanståendedenhoppasJag att
hurmedborgare,försvårtmycketfråga Detdennakomplex ärär. en

stabilgenomtänkt ochuppnåförsöker,honhan ellerärligt attän en
skäl:följandebl.a.åtgärder,trafikpolitiskaallmännaattityd till av

detupplevelsersinastarkare änmycketpräglasMan manavegnaav0
människavarjeoch eftersomkunskap rentindirektharbara om,

blir hennesvärldendellitenupplevergeografiskt bara aven
begränsad giltighet.månmotsvarandehelhetsbild i av

livetskedenolikabehov iolikamänniska harEftersom aven0
starktalltförskäl prägashelhetsbildhennes attkommer sammaav

livsfonn.nuvarandehennesav

till mångahänsynobjektivsamtidigtförmågaMänniskans taatt0
hur omgiv-Allt efterbegränsad.problemkomplexti ärfaktorer ett

problemetaspekter påolikakommeruppmärksamhetenningen styr
överhand.kommervärderingarolikaoch att taförgrundenträda iatt

eller iundermedvetnafinns dettill bilkörningförhållandeSärskilt i0
medkommerintevärderingar,undertrycktafallvart mansom

verkliga livetsig i närvisarfrågeformulär,hypotetiska men som
välja.möjlighetfår reell attman

debild ochsplittrad mönstervisarfinnsforskningDen somensom
depålitaska vågaförstabila atttillräckligtframträder inte attär man

forsk-hittagårvärderingar. Detochattityder attverkligaåterspeglar
finnsoch detkollektivtrafikenförstödstarktpekar påning ettsom

påpekarforskning motsatsen.som
resultat.klaraintelivsstil harbegreppet gettkring ännuForskning

psykologiskmycketproblemmetodiskaharDen annansomsamma
orsakergrundläggandemellan vadskilja ärnämligenforskning, att som

ochattityderriktigtvariabler. Detmellanliggande är attbara s.k.och
rimligtdetochvissa är attsig sätttenderarvärderingar att gruppera

livs-visserligenfinnerlivsstilar. Man attförgrupperingarkalla dessa
deockså ärochattityder attolikaharstilsgmpperna menresvanor,
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mycket olika i fråga ålder och kön. Frågan då dett.ex. är ärom om
livsstilen sådan eller de bakomliggande variablema egentligensom som

avgörande de mindreär påverkbara.ärsenare-
hellerInte det säkert kön viktigär variabel,äratt t.ex. trots att man

regelmässigt registrerar olika attityder hos och kvinnor. Makro-män
undersökningar, "Persontransport i Norge. Dagens situasjon,t.ex.som
utviklingstrekk faktorer påvirker folks transportmiddelbruk påog som
reiser" Ingunn Stangeby m.fl. Transportøkonomisk institutt, Oslo,av
TøI 326/1996, utpekar entydigt ekonomi, arbetsmarknadrapport och
bosättningsmönster de klart drivkrafterna bakom dentyngstasom
kollektiva utvecklingen För individenpersontransportema. ärav
långsiktiga val, såsom val bostad, arbetsplats och köp bil, oftaav av
bestämmande för den bakgrundenMot fulltdet möjligtresmönstret. är

grundläggande livsomständigheter bostad, arbetsplats, bilinne-att som
hav, barn, hälsa och roll familjeninom avgörande och kvinnornasär att
annorlunda attityder bestäms deras roll familjeni änmer av snarare
könet sådant.som

Om intresserad förändringstendenser det därförär ärman av
väsentligt studera demografiska, stadsplanemässiga och ekonomiskaatt
makroförändringar. Kanske kan livsstilsförändringar ha sin betydelse
därutöver, deras roll sannolikt förhållandevis begränsad.ärmen

Hur påverkakan och bör medborgarnaman

Mycket forskning har människors medvetna attityder.ägnats Den
ovanstående sammanställningen visar sådana attityder blott i litenatt
utsträckning bestämmer faktiskt beteende. Det troligen viktigareär att
koncentrera åtgärder till sådant vanebildning och bildandetstyrsom av
sociala Generella principer för sådana åtgärder finns nämndanormer.

framför allt i avsnitten refererar Brehmers och Montgomerysovan, som
arbeten.

De etiska aspekterna på hur ska påverka medborgarna kräverman
naturligtvis omfattande diskussion i sin synpunktDenrätt.en egen som
denna sammanställning anledning lägga frågans komplexaäratt attger
struktur de allra flesta medborgare saknargör genomtänkt ochatt en
motsägelsefri ståndpunkt och därför åtminstone sådan påverkanatt som
syftar till öka medborgarnas allsidiga medvetenhet bearbetningochatt

problematiken måste etiskt försvarbar.av anses
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Bakgrund

I samband med Sundsvalls kommuns pågående arbete med en
Trafikplan för Sundsvalls tätortsområde väcktes tanken utvidgaatt
studien med delar intressanta förär andra aktörer. Bådesom
Kommunikationskommittén och MaTs-samarbetet visade sig
intresserade lokala studier vad deras förslag på nationell nivåav av
skulle innebära. Genom samverkan mellan utredningarna har stora
samordningsfördelar kunnat göras.

Kommunikationskommittén tillsattär regeringen för utarbetaattav
nationell plan för kommunikationerna i Sverige. I uppdraget ingåren

också redovisa alternativa inriktningaratt förslag tillsamt att ge
inriktning investeringar i infrastrukturen under perioden 1998-2007.av
De alternativ redovisats dels jämförelsealtemativär ett ochsom ett
grundaltemativ och dels alternativ med betoning på åtgärder för
trafiksäkerhet, miljö, regional balans och näringsliv. Utifrån dessa
alternativ har sedan alternativ fram.ett sammanvägt tagits Analyser av
de olika alternativen har gjorts Statens Institut för Kommunikations-av
Analys SIKA och SAMPLAN, arbetsgrupp med deltagande frånen
SIKA och de olika trafikverken.

MaTs-samarbetet bedrivs i nätverksform mellan Banverket, Bilin-
dustriföreningen, Boverket, KommunikationsForskningsBeredningen
KFB, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, NUTEK, Sjöfartsverket,
SIKA, Svenska Petroleumlnstitutet och Vägverket. Syftet är att

utarbeta underlagsmaterialgemensamt kan liggaett till förgrundsom
handlingsplan åstadkommer MiljöAnpassat Transport-etten som

System MaTs på 25-30 år.ca
Analysen för Sundsvalls kommun bygger på dels Kommunikations-

kommitténs sammanvägda alternativ och dels Kommunikations-
kommitténs miljöaltemativ. Miljöaltemativet bygger i sin på detur
miljömål, preliminärt uppställts inom MaTs-samarbetet.som
Jämförelsen underlättas därmed grundförutsättningama i de bådaattav
alternativen lika och beräkningarnaär på nationellatt nivå gjorts på

Analysen hur desätt. olika alternativen påvkerar Sundsvallssamma av
kommun har gjorts för båda alternativen.gemensamt Stora delar av
analysen de lokala förutsättningarna också för deär bådaav gemensam
alternativen. Analysen de båda alternativen därför ipresenterasav en

där skillnader lätt kan identifieras.rapport, Underlag förgemensam
analyserna material från SIKA/SAMPLANär statistik frånsamt
Sundsvalls kommun och SCB, där inte annat anges.
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betydligtharmiljöalternativetskiljer sigAlternativen att engenom
sammanvägda alternativet.detinfrastruktursatsningarfor ännivåhögre

medSundsvallsatsningar iinnehåller vissaMiljöaltemativet större
detsaknas iBotniabanan,ochbl.a. på E4omgivningar, som

alternativenolikademellanJämförelsemaalternativet.sammanvägda
för kunna görasatsningar. Dettadessa attexklusivedock gjortshar

andra delarhar vi iförutsättningar. Däremotlikvärdigamedjämförelser
aktuelladenågraeffektervilkapåvisat avrapporten somav

med sig.föraskulleSundsvallsområdetiinfrastruktursatsningarna
kallas ialternativsammanvägdaKommunikationskommitténs

förmiljöalternativetochför KomKomjämförelservåraifortsättningen
infrastruktursatsningamadiskuterarvidockUndantag närMaTs. görs

haroch intealternativolikaförslag i KomKomsvilkaenligt ärovan,
MaTs-arbetet.tillkopplingdirektnågon

Sammanfattning
huroch MaTsKomKom ärstudiernaslutsatshuvudsakligaVår avav

EffekternaSundsvall.får iförslageneffektersmårelativt avsett
FördelningenSundsvalls kommun.marginella imycketblirKomKom

marginellt.förändraskommer yttersttrafikslagolika attmellan
effekternablirhärnågot ävenblirMaTs större,Effekterna menav

Åtminstone varken KomKomkommersiktpå kortmarginella.relativt
Sundsvall. Detcentralatrafiken imiljöproblemenlösaeller MaTs att av

åtgärder.lokalakrävs även
nedan.följerslutsatserdetaljeradeochytterligareantalEtt mer

topograñ,bl.a.beträffandeförutsättningarspeciellaSundsvall har0
högreochluftföroreningarmedproblembåde störregersom

regioner.andraanläggningskostnader än
rikettrafikölmingmindre änfåkommerSundsvalls kommun att en0

ochbefollmingsökning sämrelägreföljdtillhelhet, avsom
arbetsmarknaden.utveckling av

delarolikakraftigt ikollektivtrafik varierarförFörutsättningarna av0
förförutsättningargodarelativtTätortsornrådet harkommunen.

betydligthar sämredelarövrigamedankollektivtrafik,
tätortsområdet. CainomdockfinnsVariationer ävenförutsättningar.

kollektivtrafik-godhabedömsbefolkningkommunens60 % av
standard.

förändrasendastfärdmedelsandelarna attkommerKomKomMed0
därtätortsområdet,iblirförändringarnamarginellt. De största

totaladetandelhögrefå någotkommakankollektivtrafiken att av
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resandet. Kollektivtrafiken beräknas öka med 10 000-15 000ca
vecka. Totalt kommer kollektivtrafikensett fåresor per att

oförändrad eller något minskad andel resandet eftersomav
biltrafiken ökar kollektivtrafiken.änmer
Med MaTs förändras färdmedelsandelama något0 ochmer
kollektivtrafiken kan komma öka sin andel någonatt procentenhet

Ökningentotalt kollektivtrafikensett. kan förväntas uppgå tillav
20 000-30 000 vecka. Tätortsområdet och i viss månresor per
kollektivtrafikstråken längs de kan kommastörre vägarna fåatt
ökade kollektivtrafikandelar.
De mål kommunen för kollektivtrafikensatt i0 Mops-som upp
projektet innebär betydligt kollektivtrafikökningstörre vadänen

blir följden de statliga åtgärderna, både i KomKom- ochsom av
MaTs-alternativen.
Ökad bensinskatt eller andra åtgärder ökar kostnaden för0 som
bilkörning slår hårdast de bor perifert. harmot De småmestsom
möjligheter kompensera försig de ökade kostnaderna.att

SundsvallI finns flertal infrastrukturåtgärderett större planerade,0
kommer förbättra milj ösituationen de genomförs.att närsom

Den höjda miljövärderingen på år innebär0 attsenare
infrastrukturåtgärder förbättrad miljö får ökad lönsamhet.som ger
Effekterna för Godsmiljöstråket och E4, redovisas i rapporten,som

Den lokala värderingenär stora. miljösynpunkt E4-projektetur av
ligger dock ändå mycket högre. Mycket tyder på miljö-att
värderingarna bör hänsyn till lokalastörre förhållandenta vid
beräkning hälsoeffekter.av
Höga anläggningskostnader för infrastruktur behöver kompenseras.
Oklara ansvarsförhållanden kan förhindra angelägna projekt, t.ex.
Godsmiljöstråket.
Samordningen mellan olika planering kan behöva för-typer0 av
bättras.
Kompensation till glesbygden för höjda bensinpriser kan ske på0
flera olika Flertalet kompensationsmöjlighetersätt. problemger
beträffande gränsdragning och/eller kontrollmöjligheter.

å,

.°¢-0KH
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